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Forord. 
I 1901 udkom >Fær~Jc lovsamling<, indeholdende særlige for Fær0erne gældende 

love og administrative ·bestemmelser, udgivet uf Færoernes ·lagting med understoltelse 
af justitsministeriet ved sorenskriver T. E. Bang og amtmand C. Bærentsen. 1932 kom 
en ny udgave ved dommer Erik Bonnevie og landsretssagHirer Edw. Mi,tens. 

Lagtinget dri:iftede i 1949 sporgsmålet -0m >-færOsk lovsamling< og henviste sagen 
til landsstyret. Dette hem•endte sig til mig, og i efteråret 1950 påbegyndte jeg arbejdet 
med gennemgang n:f stoffet og affattelse af manuskript til en 111y samling. Jeg har fulgt 
en lignende plan som udgiverne af samlingerne af 1901 og 1932 således, at der ikJce 
er medtaget alle for Færoeme gældende fove, men kun de sær.skilt for Fær0erne 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 nf de endnu for Fær0erne .gældende Dele af Norske Lov vilde - som 
udtalt i Forordet til Lovsamlingen af 1901 - sikkert være af &tor Nytte, men der 
frembyder sig med Hensyn til mange af Lovens Bestemmelser Tvivl dels om, hvorvidt 
de nogensinde har kunnet anses som anvendelige for Freroerne, dels om, i hvilket 
Omfang de er blevet for.trængt af nyere Love. 

Spi:irg.;maalet om Anvendeligheden for Færoerne af de i Tiden efter Norske Lov 
udkonme Forordninger m. m. har voldt en Del Tviv·l, 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 henvises til de i nærværende 
Lovsamling medtagne Bestemmelser (-se Registret under Lovgivning), hvoraf frmnganr, 
al en fOr kg). Resolution af 6. Juni 1821 udgiven almindelig Anordning man være 
anvendelig for Færoerne, nnar den er tinglæst der og efter de lokale og ovrige Forhold 
i det hele ikan finde Anvendelse pna Færoerne, at de i Tiden mellem kgl. Resolution 
af 6. Juni 1821 og Lov af 29. December 1850 angnaende Rigsdagsvalgene pan 
Færoerne udgivne a:lmindelige Anordninger er anvendelige for Færoeme, nnar de er 
foranstaltet bekendtgjor·t paa Færoeme til Efterle\·el5e, samt al de siden 1852 givne 
Lo\'e ogsaa gælder for Færoeme, naar der ikke i Lovene selv finde3 nogen udtrykkelig 
Be~temmelse om det mod~alte, forudsat de er kundgjor.te. 

Bortset fra de efter deres eget Indhold - eller Ti·tel - sær.&kilt for Færoerne givne 
Bestemmelser, der alle er bekendtgjor-t paa Færoerne, er Love, Anordninger og 
Bekendtgorelser i Reglen affattede saaledes, al de enten .udtrykkeligt ikke gælder for 
Færoerne, i hvilket Tilfælde de hdler ikke bekendtgores der, og for Lovenes Ved· 
kommende kun ved ny Lov kan udvides dertH, eller ikke særskiJ.t er undtaget fra at 
gælde for Færoerne. De s id:-tnæmte Bestemmelser er atter enten k·undgjort for 



Færoerne og saaledes gældende der eller ikke kundgjort der og IOlgeUg ikke gældende. 
Selve Formen for Bekendlgorelse eller Kundgorelse paa Færoerne var for 1827 

Oplæsning fra Prædikestolen, derefter Tinglæsning og siden 1. Januar 1897 Kund· 
gorelse i Overensslenunelse med Loven af 1. April 1896 ved Bekendtgorelse i den til 
Optagelse af offentlige Bekendtgorelser paa Fær0eme autoriserede Tidende og Frem· 
læggelsc i Retten ved IOrsle folgende ordinære Ting j Thorshavn«. 

Under verdenskrigen blev Danmark i april 19.JO besat af Tyskland og Fær0eme af 
Storbritannien. Lagtinget vedtog da og amtmanden stadfæstede bestemmelser om 
midlertidig styrelsesform på Færoerne. Herefter vedtoges lovforskrifter, der ved· 
rorer Færoerne, af Lagtinget og stadfæstedes og kundgjordes af amtmanden, medens 
lovforskrifter vedrorende statskassens midler udfærdigedes af amtmanden ef.ter ind· 
hentet erklæring fra lagtinget. Ministeriets befojelse .til administrativ udfærdigelse af 
forskrifter udovedes uf amtmanden efter indhentet e!'klæring fra laglingels landsnævn. 

Denne ordning varede indtil lov om Færoemes hjemmestyre nf 23. mar.ts 19tl8 
trådte i kraft 1. april 19·18. Herefter .betragtes nærmere opforte 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, at dette 
overtager <le der.med forbundne udgifter. For de områder, der henhorer under 
hjemrnmestyret, har dette den .JovgiYende og administrative myndighed. 

Anliggender, der ikke henhorer under del færoske hjemmestyre, varetages som 
rigets {ællesanliggender af rigsmyndighederne. Med ·hensyn til særlige ·bestemmelser 
for Færoerne i love der gives af rigets myndigheder, ;;kal regeringsforslag indehol· 
dende bestemmelser, der udelukkende vedrorer Fær0erne, forelægges det færoske 
hjemmestyre til betænkning, forinden de fremsættes for folketinget. IOvrigt skal 
rigslove, der vedrorer .lokale færoske forhold, 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 Lil rigsombudet om oplysninger, nnvnlig med 
hensyn .til administrative bestemmelser, og daværende fuldmægtig hos rigsombuds
manden Lorup Sorensen ydede mig hjælp ved fremskaffelse af sådanne ·bestemmelser, 
ved oply;minger -0m almindelig dansk .lovgivning og ved gennemgang af mit manuskript 
i tiden, indtil han afrejste fra Færoerne kort fOr jul 1951. Senere har jeg korrespon
deret .med ham om forskellige sporgsmål. Jeg bringer ham og rigsombudet min tak 
for bistand, Jigesom jeg fra landsskrivstovan og andre offentlige kont-0rer har fået 
oplysninger, som jeg er taknemlig for. Landsstyret, statsministeriet og rigsdagen, 
lagtinget og dets mentunargrunnur har gennem .ti.lskud og lån gjort det okonomisk 
muligt al .Jose opgaven, som Jandsstyrel gjorde mig den ære al overdrage mig. 

Trykningen begyndte JOr 'llytår 1953. Love og andre bestemmelser, som er udkomne 
under try~ningen 1 1953 er med,tagne, men der har kun delvis kunnet tages hensyn 
til disse ved tilrettelæggelsen af stofCet forud for 1953. 

Torshavn, oktober 1953. 

Edw. Milens 



15. April 1687 - KONG CHRISTIAN DEN FEMTES NORSKE LOV (se Reskript 
12. l\laj 1681.l). 

12. Maj 1688 - HESKHIPT (til F. Gahcl) , - - al fra St. l\'likkelsdug næst· 
kommemlc skulle alle Kongcn!j Undersuuller pau Færo, ligesau\'cl som llc i Norge, 
sig efter den nu ved Trykken forfa•rdigc1le Norske Lov i ulle l\foudcr rcllc og for· 
holde saml suuvel ulle Over· som Underdommere og Hellens Betjente pau forhcmeldte 
Fa•rii i ulle forekommende Suger og forcfal1lemle Lejlighe1lcr efter fornæ\11te Lov· 
hug kende og domme. 

28. AUG. 1767 - KGL. KONFIHJ\IATION PAA ET FOHSLAG TJL EN FAT· 
TIGES KASSES OPHETTELSE PAA FÆHØ tAmtsfolligkassen ) .1) 

1 Alle Biinder, sum fæste Gaarde pua 2 l\lurkcr ]urd og Jernvcr, give noget \' Cd 

Fæstningens Tiltrædelse efter eget Go1ltlicfi111le111lc.:!) 
2 For Ebpeditionerne uf K;ncelliel angaucmle Brude\'ielee at hol1le uden fore· 

guuencle Trolo\'cl~e ug Lysning af Prædikestolen, betales efter Pro,·stens hilligc Til· 
sigelsc efter enhvers Evne og Formue.:!) 

3- 5 er hortfalilnc \cd Anoriln. •168, 8. Nu\', 1921. 

20. hn . 1797 - FOHOHDNING 01\1 FORLIGELSES-INDHETNINGER PAA 
LANDET I I\OHGE·t) 

I Til at uf\ ærge uniitlve1111ige og hekostclige Hellergungstrællcr imellem - - -
Undcrsaallcr, som ho pua Lanclet i - - - Norge, skul iler alle Vegne beskikkes For· 
ligclses-Ko111111issurier, h"ilke ~kulle suge at mægle Forening imellem tvistcmlc Parter, 
fiire11<I disse tillades ut sagsoge hinanden \'Cd Hellen. Hcruf folger du, al ingen Sag 
mau (umhagen i de Tilfælde, som i denne Anordning udtrykkcligen ere næ\'llte) li ) 
untugcs til Bchurulling og Paakt•111lclse vc1l Domstolene, medmindre Sugsogcrcn ved 
1\ttesl fra Forligclses·Kommiss io11c11 he\·i~cr, ul mimlclig Forening har \ ærel forsogt 
og ikke opnaael. 

1 ) Jfr. Reskr. 3. Januar 1827, Fatligluv (Nr. 91) IO. April 1895 Kap. I oi: li, i\nordn. ·168 
af R. N1w. 1921 § 43. 

:l) Jfr. Fattiglov § 13 c. 
:s) Hr. Fattiglm· § 13 d. 
'1) Hr. Lov for F1niiernt• Nr. 17'1 11f 11. Maj 1935 om Rettens Plcj1• Pt. 59. llcrchcr bli\·cr 

tfon iliili;r § 2- 7 forcskn•1·111· Orclning l>l'stnnmulr, 1log ut clcn Del of Sy1lstrii111ii, hrnr For· 
liASl;l'Sl'llt'l hidtil hor 1·wrc•\ fon:stnuut ur •\mtmon1lt•n, frcmti.lig hc11h1•ggcs til Thorshullli 
l}y8 Forlii:i;kommissiun. 

"> Jfr. llctspl. § 268. 

1 



1797 20. Jan. 

2 Forligclscsvæsenet skul forestuas umiddelbart ar Amtmanden selv i den Del af 
Amtet, som er nærmest ved hans Bopæl, men i de fraliggende Egne udnævner han 
andre retskafne og kyndige Mænd paa sine Vegne til Forligelses-Kommissnrier eller 
Fredsmæglere. 

3 Ethvert Amt inddeles efter dets Vidtlortighed og ovrige lokale Beskaffenhed i 
visse Distrikter, hvis Grænser bestemmes snaledes, at ingen ar dets Beboere four læn· 
gere Vej end 2 å 3 eller i det hojeste •J. Mile til det Sted, hvor Forligelses-Kommissionen 
holdes.I ) - - -

5 Dn Forligelsesvæsenets Indretning er til fælles Gavn, sun maa ingen, der bor i 
Distriktet, vægre sig ved al pantnge sig dette hæderlige Kuld, nuar han dertil anses 
hekvem; dog skal hun ej være forbunden til al vedblive samme i længere Tid end 3 
Aar. Prokuratorer skulle alene være undtagne fru al kunne uclnæ\'nes til denne For· 
1rtning. 

G Forligclses-Kommissionen skul bestun uf 2 Lemmer, nemlig: en civil Emheds
mund, Præst eller anden duelig Mand udenfor Oondestunden og en agtværdig Bonde. 
Den fOrste af disse skal fiire Protokollen (som u( Amtmanden autoriseres), men heggc 
uncicrcikrive det, som deri er forhandlet. 

7 I de Lndepludse i Norge, hvor der hor flere end 20 Familier, skal Amtmanden 
foreslau i Personer, af hvilke lndvnunerne muu vælge 2, til al være Forligelsesmæglerc 
drr pau Stedet; hvilke 2 udvalgte .Mænd derefter beskikkes uf Amtmanden. I ovrigt 
hor det, som angauende 1Forligelsesvæsenets Indretning i Kobstæderne er foreskrevet 
ved Forordningen uf JO. Juli 1795 - - - Prgrf. 12 og 13, tjene til Hegcl i de 
Ladeplndse, hvor Valget sker pnu den ovenanfOrte Munde)!) 

s:1 Den fOrstc Gang, de udnævnte Mænd tage Sæde i Forligelses-Kommissionen, 
skulle de i Protokollen indfOre og underskrive deres Embeds-Ed saoledes: 

Jeg N. N., som er hlevcn valgt og udnærnt til Forligclscskommissurius i N. N. Distrikt, lnn•r 
ng s\·ærgcr, ut jeg me1l yderste Knrfler skul s0g1i ol hcfordre mindelig Forening imellem l'art1•rnc 
i ull1! de Snger, som indkomme for henieldtc Kommission, og at jeg dertil sknl hidragc~ med al 
muli(( Nidkærhed og Redeliglwd cftcr mine Evnrr samt efter min heclste Q,erhe\•isning og Sam· 
\ ittighecl. Snn snntlt hjælpe mig G1ul og hans hellige Orrl ! 

10 Alle civile Sager i Alminclelighed, hviul enten de angaa Odel og Ejen· 
domme, Rct1i1d1eder, Gældsfordringer eller andel, skulle rn•re Genstand for Forligelses
rn:sencl; hvorfra alene undtages :4) - - -

24 For lnd,•arslingen betales til hver af Stævnevidnerne 25 Øre; men dersom Kla
!!eren er fuuig, nyde de ingen Belonning.fi) - - -

36 Amtmændene· skulle, naar de rejse om i deres Distrikter, lalle sig forevise og 
rliuigen efterse Forligelses-Protokollcrne saml Jegne deri, al de erc dem foreviste. 

37 Ved ll\'erl Aars Udgang skal Forligel~es-Kommissionernc tilstille Amlmnnclen 
en Fortegnelse O\'er de Sager, som ved Kommissionen i det forlolme Aar ere hlevne 
foretagne og afgjorte, saml derved melcle, hvilke der erc hle\'en forligte, og hvilke ere 
hem isle til Rettergang eller ere udsalte ,·ed Kommissionen. - - -

39 Naur nogen med uafbrudt Virksomhed og Hetskuffcnhed har vedble\Ct at ar· 
bejde som Forligelses-Kommissarius i 8 Aar, vil Kongen udmærke ham som en for· 
tjent !\fond med en passende Rung eller cl andet Agtelsestegn. 

2 

1 ) Færiicrne cre inddelt i 8 Distrikter. 
2 ) § 7 er nnset anrnndelig i Sydstriimii Distrikt. Fr. 10 . .Juli 1795 Pro:r. 12 ng 13 hestemme, 

at de \'Ol; te Forligelscs·Kommissærer erc pligtige til at paatngr ~ig 1-h"n·et, sanfrcmt 
de ikke ha\'e lo\' ligt Forfald eller gyldig Undskylclning,!lgrun1I, og skullt! foreslaa det i 
3 Aar ; clog mua de ikke beggt• o(gna 11011 en Gong, men nnnr den ene oCgnor eller diir, 
skol clcn nnclen endnu \'cdhlile lh·enct i det mindste i 2 Anr sannnt•n mecl cleo np·algtc• 
Kommissa·r. Sni;Corere ere undtagne fra ut \ll!lgt.'ll. Kommissærerne• erc fritagne for alle 
andrr borgerlige Omhucl, saalænge clcr findes nogen anden 1lertil hck\'em og duelig J>crsun. 

3) Hr. Retspl. § 269, 4. Stk. 
·I) Se Rctspl. § 268. 
0 ) J rr. T)·cn1lclov 16. F1·hruar 11156 § 73. Hiilgc Uct~pl . lwhiiH:r Fork)0 1tclc·lsc•11 kun lit ske \ 'CCI 

en Sttc\'nini;smancl. Denne four cla 50 Øre. 



20. Jan. 1797 

401) 
41 Dersom Forligelses-Kommissærerne skulde nodsages til at gore nogen Rejse 

til det Sted, hvor Kommissionen holdes, da bor Udgiften til deres Befordring reparteres 
pua Amtet blandt de ovrige Omkostninger, som udredes af det offentlige. Paa lige 
Maade fordeles ogsuu det, som medgaar til Protokollernes Indretning. - - -

23. Juni 1798 - KANC. PHOM. (til Stiftamtmanden over Sjællands Stift), - -
- al Lovgirningerne angaaendc Pupih•æsenet:!) maa kundgores til Efterlevelse pua 
F:nocrne, saa vidt det efter de lokale Omstændigheder lader sig giire. 

7. April 1802 - KGL. HESOL., hvor\'ed modtages en af Konferensraad, Deputeret 
i Hentckummerct \V. A. Hansens Enke den kgl. Kusse tilbudt og uf hendes afdode 
1\1.in<l til Præmier for nyUige Foretagender og Anlæg pua Færoerne, Finmarken, Is· 
lund o~ Gronlund bestemt Kapital uf 6000 Hdlr., idet derhos Kapitalens Anvendelse 
til Præ10ier til de uf afd. Konferensrund Hansen heslemte Genstande overdrages det 
kgl. Lundhusholdningsselskuh.:1) 

Konferensraad Hansens Testamente er - mc1l U<lcluclelse af llcslemmclscr til Fur· 
del for huns puurorende - saalydcnde: 

• Un1lrr mirw Snnscrs ni; min l'orstamls ful1le Brug erklu·rer jeg hcrn·d folgerule for nt '"'' re min 
si1lsh' og uforanderlige Viljt•. Nnnr jeg er d(ld og min Gæld er hetult, skal or mim· rede Midl1·r 
udi Hnns MnjL'StiCt Kongens Kos.•c indle\WCs 6000 !tdl. skrin•r t<cks tnsindl' Rigsdaler dansk 
Cournnt, ln·ilke jt•g ollcrunderilnnigst hcclcr, ni llnns J\lnjestmt allcrnnocligsl \il modtugt• og hL~ 
holde pna folgrndc Vilkanr: - - - .1) j\lt'n nnur min Korw ug Biirn c:rn diidc, snn indstiller jrr.1 
lll'n·cd til llnns kgl • .Mnjcstæl~ nllernnndigste Velheling, om ikke ltentcrne af c/1•nnc liden Kapital 
manl11! stcdst', snnlængr rnr Jordklode og Dnnmurk og Norge cre til, onvcncles til Pra•micr, Op
muntringer og Undcrstollclscr for nyttig1• Anlll'g og Foretogender udi I) F11•ro, '2) Finmorkrn, 
.1) lslnnrl og 4) Griinland, snalcdcs, at rle i de fiirsll! 5 eller 10 Anr kom Fu!rii alene til Nytte, i de 
nu•slc 5 eller 10 Anr Finmarken, i de na•stc 5 eller 10 Anr lsluml, og endelig i de næste 5 eller 10 
Anr Griinlund til Nyllc, o g ni man snu begyndte pua Færii igen og gik bestandig frem i somme 
Orden, medmindre mon tilsiilst kom san vidt (som næppe er al formodel, ot et ul disse Lnndc 
ingen ,·idr.rn Opmuntring hchiin:dc, da Pengene i snu Far.I hle\·e alene at omendc pua de andre. 
I hml 111!\1, nr mig her forslagne Orden nngnur, dn samtykker jeg gerne i, nt clen forandres, i fold 
man cltrr miidcmfo Omsta!ncligheder finder det gnrnligt, cln mil Ønske olene er dter min !Jiid ul 
stifte ni den N)'IW, som \'cd en snu ubetydelig Summa er mulig. Jeg tilstaur ollcrundenlunigst, al 
denne Summn, 240 lldl. nnrlig, er ikke stor, men noar den 10 Aur i Had om·cndcs ikkuns pnu cet 
af hcmeldh! Londc, tror jeg clog ol Summen 2•l00 ltdlr. for samme Land ikke er ganske uhetyrlclig. 
Blandt en lidet form11end1: Almue kan sman Opmuntringer dog \'irke noget godt, 2•l smno Præmier, 
hrnr pnu 10 Rdlr., kunne ting unrligcn glæde 24 Almucsmn~nd, eller og ·l Præmi1!r nurlig h\·c:r 1100 
60 Hrllr. kunne n11m11ntrn til noget stiirre Forelogcr11lcr, n. ~- v. Ornroh knn en ringe Skinv, 
som 1•n rc1lclig lfouslgt ofrer pau l'a~drnlandcl~ Alter, ogsun hli\'C stodigen \'elsignct til l\lenncskc· 
slu•gll'll~ llehl ur G111I den ulnut!gtige, som ska!Jte Verilcn af intet, ng som sau ofte lirugcr tilsync
lnclende ringe l\lirllcr til store:, \'irltudstrnkte Hensigters og f-"4ilger5 U1Hiir~el. De Emner, som isirr 
kundr fort jene al opmuntres, mener jeg allerundcrdnnigst kunne for det l<irste hlirn ltilgendc: I) 
Udmu•rkct Flid i Skolcm•senel og lliirnc-Opdrnge lsen. 2) Stenrydning og Stcngærders Opfiirsd . 
. ~) J\h·n•n; eller l\lorodscrs Udgravning, Hy1lning og Fnrhedring. 4) Fu•llesskahcrs nyllige 011· 
hæn:ls1', og nylligc: Indhegninger . .SJ Øde Gonrcfos Optagelse. 6) Anh1•g ur n)·e Husrnur11ls·Plads1·r, 
nnur det tillige tilstriekkcligen hc\·ises, at disse nye Familier kunne ho\'e tilstrækkelige Nærings 
veje. i) Tuers Bortskaffelse og Engenes Planering, især i Islnnd. 8) Hn,·ers Anlæg ug Frem· 

t) Hiilgc Justibm. Skr. ar 17. A11ril 1936 ga:ldcr to~· Nr. 6!\9 ar 22. De1·. 1920 om Furhiijelsc 
uf Afgifterne for Forligsmægling ved 1-'orligskommissioru:rne ogsan for Færiierrw, h\'or 1lcn 
1•r tingla~st. Herefter erlægges der 1 Kr. for Berammelse af en Klage til Foretagelse i For· 
ligskommissionen og 2 Kr. for Afslutning og Protokollering ur et Forlig, dog at sidstuæ,·ntt· 
Afgift, nonr Vmrdicn of Sngcns Genstand ikkc: m·e rsliger 20 Kr., ncdso:llcs til 1 Kr. ng 
15 Øre. Snnfn:mt Parterne ikk1: har truffet anden Aftale, vil Betulingen for ForligNs Af
slutning \ 'll'TC al fordele snnlctfos, ni Klageren har at udrc:rlc hcnholtls,·is HO Øre ng 50 
Ørn o~ irulklugc:.lc henholclsvii< 1 Kr. 20 Øre og 75 Øn:, nit dtersom V11~nlicn of Sogrns 
Gcnstnncl ovcrstip:cr 20 Kr. eller ikke. 

!li [),\·,s. : ncstpelscn ar umyndiges l\licllcr. I Hcskriptsnmlingcn stonr \"Cil en Tr)·kfojl: I' O• 

I it i rn·~c1w1 . Se nu:rmerc Knm·. Skr. ar 1. August ll\37. 
a) ,',i.len ll\71 hnr det kgl. Lunclh11shold11ingss1!lskah mcrclrngcl Lagtinget Ul run1lc o\CT 1fr 

F:niierne 1ilfnltler11fo Uenter ni Kupitulcn (oll\0 Kr. aurlig In e rt tre1lic Fc~mnnr). 
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1802 7. April 

hringelse ul nlle snndnnne Urler, Riidder p. p., især til Fode for Mennesker eller for Kreaturer, 
hvis Dyrkning er fordelagtig, ikke alt for kunstig og vidlloftig, og cJcrimocl nogenledes anrvis eller 
sikker i de fleste Aor. 9) Nyttig og forsynlig Anvendelse af disse Havcsnger og nyttige Vækster i 
Husholdningen. JOJ . Husflicl, hvor samme behiiver Opmuntring som nok i sær blev i Finmarken og 
Griinlancl. 1 i; Forsog til Anlæg af nyttige Skove eller Jog til Opelskning n( enkelte nyttige Træer, 
(hu· eller Underskov, nit efter ethvert Lands og cth\•ert Distrikts Lnge og BekvemJ1ed; her hlev 
11ok l~lan4J og Finmarken IOrst at betragte, .Fø: rii mindre for de stærke Vindes Skyld og Øernes 
liden Strækning, Griinland maaske slet ikke. ·12) Hushygning a( Sten, hvor snndnnt findt.'S tjen · 
ligl. og nyttige l\lolle·Anlæg m. m. 13) En og anden enkelt Gren af Fiskerierne, som ved san sman 
Summer kunde opmuntres. Jeg mna enclnu herved nllerunclerdanigst anmærke: At som min Mening 
pnn den ene Side ingenlunde er, at nlle disse Emner i et Anr kunde opmuntres, men nogle cen 
Gong, nogle en anden (jeg bur i en Del Aar udsat Præmier for Færii blot for een Materie, nem• 
lig: skadende Vands Afledning, og endnu hehiives de), san tror jeg pan den 1mden Side heller 
ikke, at der jo med Tiden vil kunne findes flere vigtige; disse ere kuns anfiirte som Eksempler. 
l\len skulde den Tid nogen Sind komme, at slet ingen Præmier eller Opmuntringer behiivedes 
mcrn i de omskrevne Lande, da onskede jeg, nt disse Renter i sna Fald anrligen mnntte anvendes 
enten: a) til Skoleindretninger, f. Eks. til nyttige Dogers og Instrumenters Anskaffelse, eller 
b) til stii rrc Lon for nog)e fo11 a( de Præster i Islnn cl, som cre allerslettest 11flngtc, I. Eks. 10 
it 12 til 24 Rdlr. eller 20 Rcllr. Jeg iinsker, at Gud vil velsigne Kongen, l111ns Hus og lmns Riger 
stedse og 11hid. Frydcnd11J, d. 6. Januar 1787. Wilhelm August Hansen. Ovenstnacndc har siden 
~tedse Yll!ret, er og bliver min uforanderlige Vilje og mit allerunderdanigste Ønske, hvorved j eg 
11\lerunclcrdanigst indstiller, om ikke ovenmeldte Præmiers Udsættelse, Bestemmelse og Til· 
kendelse monske bedst kunde ske ved det kgl. danske Landhusholdningsselskab, saa længe 
samme er til. Kjohenhavn, cl. 24. Juni 1788. H11nsen. 

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

1 Af alle faste snnvel Kobstæds- som Lundejendommes Værdi skul svares en Afgift 
af % Procent, hver Gang de ved Kob og Salg, ved Arv efter Loven eller testamenta
riske Dispositioner,1) ved Gavebrev eller pnu hvilken som helst anden lovlig Mande 
overdrages til ny Ejer. 

2 I Henseende til Værdiens Bestemmelse, hvoraf denne 1Ji Procent·Afgift skal 
heregnes, forholdes pnn folgende Mande: a} Ved Kob og Salg uf faste Ejendomme 
skal Afgiften erlægges af Kobesummens Belob, og naar i Stedet for Kobesum enten 
ganske eller for en Del er hetinget en aarlig Afgift i Penge eller Nntural-Præstalio
ner, da udregnes KolJesummen pna den l\laade, at en Kapital af 100 Rdlr. anslnns 
for hver 4 Rdlr. af Af giften,:?) hvilken for saa vidt den bestunr i Nutural-Præslntio· 
ner, heregnes til Pen ge dier gangbare Priser, og al til den sauledes anslagne Kapital 
lægges, hvad bestemt Kobesum der tillige mauUe være hetingel. b) Ved Mageskifte 
af faste Ejendomme skal, nanr en af de mageskiftende Parter tillige betaler nogen 
Pengesum eller pantager sig aarlig Afgift, 1h Procent erlægges af denne Pengesum 
eller af den Kapital, hvortil hemcldte Afgift paa den i Litra a. bestemte Mande kan 
unslaas. Men mageskiftes Ejendommene lige imod hverandre uden nogen Penge· 
sums Erlæggelse eller Afgifts Paahæftelse fra nogen af Siderne, du svares ingen 1h 
Proccnt·Afgift. c} Ved faste Ejendommes Bortskænkelsc i levende Live erlægges Af. 
giflen af den Værdi, hvortil Ejendommene HOlgc Stempelpapirs·Fr. 2.5. Maj 1804 
§ 1'1.:1) i Gavehrevene eller ved Paategning pna samme anslaus. - - -
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1) De i Forordningen incleholcltc Bestemmelser om Afgift af Arv er hortfoldnc ved Anonln. 
Nr. 46H af 8. No\'. 1921. 

:I) Forandret ved Pløkat 5. /lluj 1810 snnlcdcs, al denne Regel kun gælder, ll\'or Afgiften er 
betinget pan 25 Aar eller længere Tid medens, nanr Afgiften er betinget pna kortere Tid, 
dens Beliib (henholds\is Naturalpræstationcrs Vll!nli) sammenlægges for alle de bcslcmlc 
Aer; og nanr Afgiften er betinget for en Persons Lh·stid, beregnes Jens Kapitelværdi, 
som om Jen rnr hetingcl for 5 Aer. Jfr. ogsnn Sportclrl'glement 30, Marts 1836 § 28, 
3. Punklum. 

~) Denne flrstcn11ncl811 (som ikke i iivrigt gll!l<lcr for Færocrnc) foreskriver, ni :> i eth\'crt 
Guvdm:\" l\lag<~~kihrl1rcv cll1•r andet Dokument, hvon·etl Ejendom enten hortska~nkes el14•r 
uden Rctaling i Penge pua anden l\lundc o~crclrngcs, hiir \ 'U:re indfiirt eller og \cd særskilt 
Pn111cgning pa11 S11mnu: øf d1! konlruherendc forklaret og anmeldt den Vu!nli, 1il lwilkcn 
Ejcnclonuncn rcttrligen kan og l1iir ønslaa~ Hr. ogsuu Sportdrcglcment 30.Mnrts 11136 § 
28, nu•stsi Jstc Punktum. 



8. Fehr. 1810 

- - - '1 Atgi!terne al laste Ejendommei Værdi ved Kob og Snig, Gave og 
Mageskifte - - - erlægges, forinden Skoderne, Gavebrevene, Mageskiftebrevene 
- - - tinglæses. 

- - - 9 Udeblives med de i <lcnne Anordning pnabudnc Afgifters Betaling, 
dn erlægges de dobbelt. Og, dersom det nogensinde befindes, al nogen ved Dolgs
maal suger at unddrage sig fru Afgifternes Erlæggelse, da betales deres Belob tre
dobbelt. 

2:i. :Marts 1813 - KANC. PLAKAT (kgl. Resol. U. Marts), at Suger om Hellig
hed .til !ll hygge og holde Fiskerimade pau Færoerne skulle uf hverl Steds Syssel
man1l som Politisager pankendes, samt nt Sysselmændenes Kendelser, om Parterne 
ej dcr\'c1] skulde akkviescere, indankes for Amtmandskabet pna Færoerne og der 
pnakencles uden videre Appel. I) 

H. Jan. 181 ~ - FREDSTRAKTAT ART. 4. Hs. Majestæt Kongen nC Danmark 
fra~iger sig - - - alle sine Helligheder og Adkomster til Kongeriget Norge, nem· 
lig til de heropregnede Bispedommcr og Stifter: Christiansand, Bergenhuus, Agger· 
hu11s og Tro11hjem med Nordla11dene og Finmarken lige indtil Grændsen af det rus
si~kc Hige. Disse Bispediimmer, Stifter og Provindser, der udgjore hele Kongeriget 
Norge. tilligemed ulle lndvuunere, Byer, Havne, Fæstninger, Landsbyer og Øer paa 
;illc K ystcr af dette Kongerige saavelsom de tilhorende Besiddelser - Gronland, 
Færuerne og Island ikke deri indbegrebne - ligesom alle Forrettigheder, Rettig
hcclt!r og Fordele, skulle for Fremtiden - - - danne et Ko11gerige forenet med del 
Svcn~i..e. 

6. Juli 1816 - KGL. HESOL., h\•orved Færo Amt oprettes. 

!>. Juni 1818 - KANC. SKR., hvor\'ed tillades, al Halvdelen af Norderoernes Præ
sl1·kalds overskytlende Indtægter under en i Anret 1816 indtruffen Emhedsledighed 
!Pau sumles til et Forul Lil Anskarfelse af 11yllige Skolehoger for fattige Almue!'hiiru 
pua Færiierne.!!) 

1. Sept. - KANC. SKR., hvori udtales, a L Fr. 20. Januar 1797 § ,10 ingen Ad
g;mg gh•er til særskilt at forlange Betaling for Udskrifter af Forligelses-Prolokollen, 
!rnlcholdcnde det forharulle<lc i <le ved Forligelses-Kommissionen forlig.te Sager. 

29. Sept. - KANC. SKR" h\'ori bl. a. udt~les, nt Syns· og Taksationsforrelninger 
over Præstegaurde paa Færiierue biir foretages uf Pro\'Slen med tiltugne l\·lænd.:J) 

1 ) Ocn ligc/rr.mmc Anven1lds1· n( Plnkntens flestl•mm«"l•cr er hortfolclen \Pd Lov 17. l\111rl8 
11!65, hvorved den nogle n( Færocrncs lndhyggerc pn11hvilc11dc Forpligtelse til ol hol1lr 
og læmande B1111dc 011hæ\cs. Derimod er den ved Pl11k11tc11 foreskrevne Proce~rnoadc gjort 
anvendelig i forskellige andre Arter nf Sngcr \'cd flere St!nere Lo,·hcstemmclscr (se Sllll · 

ledes kgl. Resol. om Tiin·cl1cdernc ved Thorshn,·n 11( 21. De<'cmher 1827; Lov om Grind1·· 
fangsten nl 29. December 1857 § 6; H1111gelov 18. l\lnj 1937 Prgr. 49; Lov (Nr. 71) om 
Snmlhed~vcdtreglcr m.m. af 7. l\lnj 1881 Prgr. 4 og 6; Anordn. (Nr. 84) 16. Juni 1882 
Prgr. 9; Lov om Grnndcslrerne af 18. l\f11j 1937 Prgr. 16; Lov (Nr. 34) om Ødelreggels1• 
11( Ravnens Yngel af 11. l\lnrts 1892 Prgr. 5; Lov (Nr. 70) om ny Sk)·ldsætning af 2:t 
April 1897 Pri;r. 9; Lov om Hegn og Mnrkfred ar 18. Maj 193i Prgr. 52; Lov 101 ni 
4. April 1928 om Jagt m. m., Prgr. 31; Lov 51 111 14. l\lnrts 1931 om Hesteavlens Fremnw 
§ 11. - Om Rctsnfi;ift i deslige Sager se Sportelreglement 30. l\larls 1836 Prgr. 10, 
2. Punktum, og § 12. Ved Lov Nr. 174 11( l). l\lnj 1935 (Retspl.) Pt. 5, og 134 opret· 
holdes Syslernes Politiretter i samme Omfnnti som hidtil. Ang1111enclc Anke se Pt. 148. 

11 ) Uct pnagældende Beliih, 300 Rhd. Sedler, blev ved Knnr. Skr. 18. Aforu 1820 (utr.) ind
draget til Frngtb11r~iirelsc under Sjællands Stifts oHcntlige l\lidler. - Se iiinigt I\:. U. 1\1, 
Skr. 18. Fehr. 1864. 

3 ) Jfr. Kane. Skr. 4. Juni 18.JA 
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1820 12. Jan. 

12. Jan. 1820 - PLAKAT OM ATTESTER (angoaende Betaling af kgl. og kom· 
m•mnle Skauer og Afgifter) som skulle tilvejebringes for et Skades Tingfæsnfog (se 
Kane. Skr. 21. September 1822) . 

l!l. Dec. - FORORDNING ANG. ANSØGNINGERS OG KLAGERS FORFAT· 
TELSE OG INDSENDELSE (se Kane. Skr. 21 . September 1822). 

6. Juni 1821 - KGL. RES" hvorved del danske Kancelli bemyndiges til i Frem· 
tiden, naar det enten efter Brevveksling med det kgl. Hentekummer eller med ved
kommende Overovrighed pan Færiierne maalle anses utvivlsomt, at en for Danmark 
mlg.i·,·en almindelig Anordning sammesteds er anvendelig, da al foranstalte summe 
pna lovlig Mande bekendtgjort til Efterlevelse,!) 

21. Sept. 1822 - KANC. SKR" al Plakat 12. Januar 1820 om Attester, som skulle 
lih·cjcbringes IOr et Skodes Tinglæsning, Forordning 15. December 1820 ung. An· 
fi:• i;11ingP1s og Klagers Forfnttelse og Indsendelse skulle hekendtglircs som gældende 
paa Fieroerne. 

19. Okt. - PLAKAT ANG. UTILLADELIG KOLLEKTERING l\l. V. (se Kunc. 
Skr. ~]. Mai ls 1827). 

8. Jan. 1823 - PLAKAT ANG. HVAD DER SKAL IAGTTAGES VED TESTA· 
MENTER OG BESKIKKELSER (se Kane. Skr. 27. November 182 ~) . 

::!. Okt. 1S2~ - FOHORDNING, HVORVED OPLÆSNING AF ANOHDNINGER 
OG TILl.YSNINGER OM VERDSLIGE GENSTANDE FRA PHÆDlKESTOLENE 
:\FS~AFFES (se Reskript 7. December 1827). 

27. Nov. - KANC. SKR" at Plakat 8. Januar 1823 ang., hvad der skal iagllages 
Vl'd Tcslamenter og Beskikkelser, og Forordning 7. Februar 1823 om Mortifikation 
ran l•orlkomne Gældsbreve:!) skulle hekencltgores til Efterlevelse pan Færoerne . 

. i. Ja11. 1827 - RESKRIPT (til Amtmanden og Amtsprovsten over Færoerne). 
indeholdende Tillæg til og Forandringer i den under 28. August 1767 konfirmerede 
Fandut!' for Fnuigkassen pan Færoerne, hvon·ed fastsæltes: 1) al enhver Embeds
mand pan Færiierne, som forsynes med en af Kongen underskreven Bestalling, ved 
.~in Embedstiltrædelse skol give i det mindste 5 Hbdl. til ommeldle Fauigkasse saml 
hver Sysselmand ligeledes i det mindste 3 Rbdl. ;:!) -- - - 4) at en Guve Lil Kassen 
lii;c saa,·el skal erlægges ved Begro\elser, ll\'or de sankaldle Ligtnler holdes, som 
.1aur der holdes egentlig Ligprædiken ;") 

23. l\lorts - FORORDNING ANG. BEMYNDIGELSE FOR OVERØVHIGHEDE!\ 
TIL AT AFGØRE ADSKILLIGE SAGER, S01\l HIDTIL BEHØVEDE AFGØRELSE 
I KANCELLIET (se Kane. Skr. l. August 1837). 

31. l\lur.ts - KANC. SKR" al Plakat 19. Oktoher 1822 ang. utilladelig Kollektering 
m. v. skal bekendtgores som gælclencle pau Fær0erne. 
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1 l Hr. Justitsm. Skr. 5. Juli 1855. 
:11 Fr. 7. Fehr. 1H2.'l er 011hæn !l ved Lm· Nr. 145 11( 13. April 1938. 
3) Jrr. Lov (Nr. 97) 10. April 1895 § 7 d. Ved Lov Nr. 98 11( 31. l\lnrts 1931 Prgr. Ml er 

Bcstemmel~en bortfalden for Emhedsmll!nd, der fors)'Ues med en 11( Kongen underskrc1·c11 
Bcstnlling. 

4 ) Hr. 11nr. Lo1· § 13 h. 



6. April 1827 

6. April - PLAKAT ANG. BETALING TIL FORLIGELSESKOMMISSIONERNE 
OG ANG. KLAGERENS UDEBLIVELSE VED DISSE (se Kane. Skr. 1. August 
rn:~1). 

7. Juni - [Forordning angaar11de adskillige Forholdsregler til Bl!lryggt•lsc for 
umyndige og 11ndre under o//cnllig B11slyrt'lse ell1•r o//e11tligt Tilsyn .~t1m1•11de Midler 
(se Kan t<. Skr. 1. August 1837.)] 

7. Nov. - FORORDNING ANGAAENDE BETALING FOH DE ATTESTER, S0:\1 
UDFÆRDIGES AF PHÆSTERNE (se Kane. Skr. 1. August 1837). 

23. Nov. - PLAKAT ANGAAENDE l\IIDLER TIL AT FREMME KOLLEGIALE 
EKSPEDITIONERS LØSNING (se Kane. Skr. 27. l\foj 1828). 

7. De<.·. - RESKRIPT, hvorved bestemmes, al Forordning 8. Oktober 1821·, Jn·or· 
ved Oplæsning af Anordninger og Tillysninger om verdslige Genstande fra Prædike· 
stolene afskuffes,t) skulle gures gældende samme.steds uforandrede. 

21. Dec. - KGL. RESOL. ang Torvehederne ved Thorshavn.:i) Vi bifalde aller· 
naadigst, at alle omkring Thorshavn By Jma Vort Land Færii værende Torveheder 
sammenlægges, og al en ny Deling uf disse foretages ved kyndige og uvillige l\'lænd, 
saaledes al enhver Familie erholder Udvisning dem[ paa eet Sted, og i Forhold til, 
hvad der ved ordentlig Brug kan beho\'es, dog at derved ·tillige pauses, at enh\'er 
fuar Udvisning paa et af de Steder, hvor han nu har Torveskær og helst iinsker al 
beholde samme.a) Sysselmanden pna Strlimo skal derefter hver Sommer, naar Torve· 
skæren er ruldtenclt, efterse samtlige Tor\'eheder og .til Amtmanden·•) indberelle, 
hvilke l\lnngler hun derved mualle have fundet; og blive du de, som maatte have 
hehancllet deres Torveheder med Uorden og Ski>deslOshecl, foruden al tilholdes straks 
11l retle de forefundne Uordcner, tillige af Sysselmanden al unse med en l\lulkt fra 
48 Skilling til 2 Hbdl. Sii\v,r.) efter Omstændighederne til Fæ ro Amts Fattigkasse ; 
men for sua vidt vedkommende herved kunde tro sig fornærmede, skal det staa dem 
frit for at appellere til Amtmandens Resolulion,H} ved hvilken det du bor have sit 
Forhlivencle. For i)vrigl ville Vi, i Retrugtning uf, al Ton·en ved Thor$havn er vanske· 
!igere ut fau skaaren, ullernaadigst have Betalingen til vedkommencle Lejlænclinger 
for Tuneskær, hvilken efter Landets Skik er en Dags Arbejde for en Dug!I Torve· 
~kær, bestemt til 2 Dages Ar hej de for 3 Dages Tlirveskær7 ) eller, naar der Letales 
med Penge, I !\fork Tegn!!) for hver Dags Torveskær.li ) 

27. Maj 1828 - KANC. SKIL, al Plakat 23. No\•emher 1827 ang. Midler til ut 
fremme kollegiale Ekspeditioners Liisning ligefrem vil være unvenclelig paa Færoerne. 

:~o. l\Iuj - FOHOIWNING OM ADSKILLIGT, SOM I HENSEENDE TIL DAA· 
HEi\ RLIVEH AT IAGTTAGE (se Heskript 27. April 1832). 

7. Januar l829 - KGL. HESOL. angaacncle An\'endebe uf de ved Salget ar den 
forrige Lagstolguard (Steguurd) indkomne Midler, hvorved hl. 11. bestemmes : - - -

t J Jfr. K. U. 1\f. Skr. 23. M11rL~ 1854. 
2) Jfr. kgl. Resol. 14. Aug. 1833 og lit Aug. 1850; Justm. Skr. 30. 1\lnrtll 1868; kgl . R1~01. 

14. Fehr. 1R77; Hnugelo\· 18, J\lnj 1937 ~ ·H, sid~le Punktum, 
=1l Ændret ved kgl. Resol. 14. Aug. 11133, 
~) Nu Landsstyret. 

6 ) = frn l til 4 Kroner. Jfr. Hougt>lonm or lll. Maj 1937 § ·11. 
up.ru ifii\ge lteL~pl. Over110litirntten. 

1 ) Ændret ved kgl. Resol. l ·t August 1113il. 
8 ) = 33 Øre. 
11) Jrr. kgl. Resol. IH. August 11150 og H. Fehrunr 1877. 
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1829 7. Jnn. 

4 nl Skolevæsenet pnn Færiierne overdrages som Ejendom de 2000 Rbdl. rede Solv, 
med Renter, som indeslnnr i nogle af Stegaardens Parceller som en Del af Kobc· 
summerne for disse, og at der desuden indkobes kgl. •I· pCt. rentebærende Obligationer 
til et Beli)b af ·lOOO Rbdlr. Solv, hvoraf Renterne tilfalde bemeldte Skolevæsen.J ) 

1 t Jan. - KGL. RESOL" hvon·ed bevilges, al Indtægterne af de den nedlagte 
lwrde Skole i Thorshavn tilhorende Midler saml uf den denne tillngte Tiende man, 
sua længe ingen lærd Skole der igen oprettes, an\'endcs til Bedste for Almueskole· 
væsenet pnn Færiierne.2) 

Il. April - KANC. SKH. Ved al meddele Betænkning om, hvilke af cle i Aarene 
1815 -til 1819 inclusive gennem Kancelliet uclgnaede Anordninger, der endnu ikke 
vare salte i Kraft pna Færoerne, kunde egne sig til at gores gældende der, hn\•dr 
Amtmanden bemærket, nl alle i nævnte Tidsrum udguaede almindelige Anordninger, 
om hvis Anvendelighed pna Færoerne, der kunde hlive Sporgsmaal, allerede \'are 
publicerede til Efterlevelse:I) med Undtagelse af Fr. 12. Jimi 1816 ang. nærmere 
Bestemmelse nf Fa:ngselsslrnffen paa Vand og Briid, og Plakat 9. Juli 1819 ang. 
forhiijet Betaling for Tilsigelse til Mode \'Cd Forligelses-Kommissionen. - Kancelliet 
beordrer derefter Fr. 12. Juni 1816 kundgjort pua Færiierne til fremtidig Efterlevelse, 
idet derhos, for snu vidt der pun Grund af Færingernes sædvanlige Le,·emuade kunde 
\ære nogen Betænkelighed ved al lade de Personer, der hensættes til Fængsel pun 
Vand og Briid, nyde del for dem uvante skarpere Fiidemiddel af syret Brod, tilfOjes, 
al ef.tcrsom Fr. 6. Decbr. 1743 § 15 og Plakat 1. Juli 181i kun gaa ud paa, at det 
Brod, lier le\·eres deslige Funger, skal være sæd\'anligt ordinært Brod, kan der for· 
mentlig intet være til Hinder for, at der pna Færoerne gives dem det der sædvanlige 
usyrede Brod . .J) 

25. Nov - [Plukal ang, adskillige Bestemmelser m ed Hensyn til Behandlingen af 
Vt•jsagn (se Kane. Skr. 5. Februar 1833) .'I 

17. Dec. 1830 - [Forord11ing cmg. Nt nærmere Reslt!mmel.ft! a/ Lovc1u 2--4-17 
om Tiden til Gudstjrncsten.f lloldelse i Kirker pa<t Landet (se Kane. Skr. l!i. Sep· 
tember 1832.)] 

9 . Fehr. 1831 -· FORORDNING OM, HVOR VIDT SÆD I STRAAET ~J. M. 
MAA SÆLGES FRA EN .PRÆSTEGAARD ELLER SKOLELOD (se Kane. Skr. 
lQ, Oktober 1833). 

26. Juli - PLAKAT ANC. KØNRØGS-TILSÆTNING TIL ARSENIK, 501\1 
FHA APOTEKERNE SÆLCF.S TIL BRUG MOD SKADELIGE DYR (se Kane. Skr. 
l 9 . Oktoher 18:-\3) . 

5. Aug. - PLAKAT ANG. INDGHEB I KJØBENHAVNS UNIVEHSITETS AL· 
:\ IANAK-PRIVILECIUl\I (se Kane. Skr. 19. Oktober 1833). 

1) Hr. Lo\' 1. Mnrl8 lllM § 33 Nr. 1. 
~I Hr. nnf. Lm· § 33 Nr. 3. 
:I ) Nnnr Knnrellict ikke! udtaler sig om cl1! nllcrcd1! tingla:sh! Anorclningc!r for 1815-19, kan clr t 

nu•ppe cle rnf sl11Ue8, nt n 11 c! clis~1! r•rn nch-i1lc!dC! til Fu!riicrnc•. S1! i iinigt Justm. Skr. 26. 
August 11152 nwcl Noll'. 

•1) Fr. 12. Juni 1816 t•r oplm~Hil \c!1l Strnffolov 10. FclJT. 1866 ~ 309; men den i clen m·1·nst11ne111lc• 
Skriwlsc• udtult1• Grun1lo;ætni11g S)'nt'!I 1log c;nclnu nt monne hove Gyldighud (jrr. det nlmi111li•-
1i~" Udtryk i Strnrft.lo\•ens § 20: >Vuncl og B r ii de). Strnfren >Vnncl og Briiclc t•r ophu:\·ut 
n"J Str11Hcloven ur 15. April 1930. 

Pl. 9. Juli 1819 hcordredc•s kun kundgjort til EflerJcvclsc! under Forudsætning ar, at Fr. 
20. Jununr 1797 ikk1• hi1ltil vor h\e\'en gjort um·cnclelig som nlmindclig Norm for tiet færosku 
Forligelsesncscn, og er derfor ikk e tinglæst hc:r. 



25. Nov. 1831 

25. Nov. - FORORDNING ANG. RETSFORHOLDET IMELLEM EN FORPAG
TE!l ELLEH LEJEH AiF EN JORDEJENDOM OG EN KØRER ~LUm PANT
llAVEH (se Kane. Skr. 19. Oktober rn:'.\3). 

18. April lB32 - KGL. RESOL" hvorved hl. a. hevilges Færfi •Lunds Skolevæsen 
en UnderstOttelse nf 112 Rlidl. Solv uurlig nf Jen kgl. Handels Kusse.I) 

18. April - KGL. KONFIRMATION PAA efterfolgende REGULATIV FOR EN 
FO~D FOH FOHULYKKEOF.S EFTERLADTE PAA FÆRØERNE 

1 Ovcrskudet nf de i Aurel 1818 i Anledning uf en pan Øen Fuglo indtruHen 
ulykkelige Hændelse indkomne milde Gaver, nemlig 350 Hhdl. Sedler, skul under 
Navn uf »Fond for forulykkedes eherlnJte pua Færii« som er urorlig Kapital smiles 
under Bestyrelse af Landets Amtmand og Provst og nf disse2) gores frugtbringende 
efter de Hegler som cre gældenrle for andre offentlige Midler. 

2:1 
3 Foncleus Henter og uarlige Indtægter anvendes efter Amtmandens og Pro\·stens 

nærmere Bestemmelse til al afhjælpe den ojehlikkelige Trang, hvori forulykkedes ef· 
tcrlu(ltc \•ed pludselig al heriives deres Forsiirger kunne geraude, det være sig For· 
:cldre eller Enker og Biirn. Derimod er den vedvarende Underslottelse, som nogen ve1l 
~ lig ulykkelig Hændelse mnulle blive trængende Lil, Fonden uvedkommende. 

4 Skulde i cl Aur Renten af Fondens Knpilnl og cle aarlige Indtægter enten for 
en Del eller ganske blive ubrugte, dn opbevares Overskudet Lil de fiilgende Aur, 
indtil den sanledes summenspurede Sum helObcr sig til 100 Rbdl. i hvilket Tilfælde 
efor altid uf samme hiir lægges 50 Hhdl. ~il Knpi-talcn, hvorefter disse Tillæg blive 
:1l unse som en ·integrerende Del af Fondens HovecJknpitul og i eet og nit at behandle 
som denne. - - -

G Bestyrelsen er pligtig al aflægge nurligl Regnskab over Fondens Indtægter og 
Udgif~er og al indsende en Ekstrakt uf samme til det danske Knncrlli;I ) 

27. April 1832 - RESKHJPT, h\'orved bl. a. fastsættes: al Fr. EO. Maj 1828 
om adskilligt, som i Henseende .til Dauhen hliver al iagttage, skal gores gældende 
pau Færiierne, dog sualecles : ") al den i Forordningens §. 7 fastsatte Termin, inden 
hvilken Anmeldelse til vedkommende Sognepræst om Hjemmedunh, som ikke ved 
ham er forret.let, hiir ske, forundres derhen, at slig Anmelcle\se hor i Hovedsognet 
eller del Sogn, hvor Præsten hor, ske imlc11 8 Dage og i de andre \'C(I hans 11æ~te 
Besi;g ved Stedets Kirke; li) al den i Forordningens § 9 indeholdte Bestemmelse om, 
al vedkommemle Kirkehetjenl hver Uge skul gi,•e Sognepræsten Underretning om 
clc i Ugens Liib gjorte Anmeldelser om HurnefUdsler, forundres sanledes, al denne 
Angivelse udenfor Hovedsognet sker pnn Præstens næste Omrejse til Kirkerne; 
og al endelig r) Forordningens § rn, for saa vidt denne puahyder, at Danhsforret· 
ningen skal hestillcs hos Sognepræ;;len 2 til ~ Dage forud, modifit·eres snaledes, at 
Dau!Jen eller dens Bekræftelse i Kirken hiir, hvor <let er muligt, i Foneje11 !Jcstilles 
hos Sognepræsten. 

21i. Maj - KGL. IlEVILLrNG paa, at de Summer, der inclsky1les i Spareka~sen 
for Færiierne, maa være frita gne for al kunne hclwgl!c med Arrest og Ileslug. 

15. Sept. - KANC.SKR. Med Hensyn til Fr. 17. Del'emher 18:{0 nng. en nærmere 
Jlcslcmmelse uf Lovens 2 ~I 17 om Tiden til Gudstjenestens Holdelse i Kirker 
puu Landet, du findes denne ikke at egne sig til al udvides til F'æriierne; men skiinl 
clel saalcdcs for <lisse Øers Vedkommencle hiir hu\'c sil For!Jlivende \'ed N. L. 2- 1-

1) Hr. Lov l. J\lnrts 1H5.i § 33 Nr. 2. 
!!) Nu of Landsstyret. 
J) Opluc \·c t rnd Lo\' Nr. 62 of 1. April 1908 § 1. 
•I) Nu til Lngtini:ct. 

9 



1832 15. Septhr. 

17, maa Kancelliet dog anse det hensigtsmæssigt, at samtlige Præster i Henhold til 
delle Lovbud ved Cirkulære indskærpes, at de, efter dertil af Amtmanden i ·Forening 
med Provsten paa Færoerne meddelt Sanktion, hver for sit Vedkommende have at 
beramme en bestemt, efter de lokale Forhold afpasset Tid .til Guds.tjenestens Holdelse 
og desangaaende gore Antegning i Kirkebogen, hver Gang særegne Omstændigheder 
mautte huve gjort dennes nojagtige Overholdelse umulig. 

5. Febr. 1833 - KANC. SKR., at Plakat 25. November 1829 ang. adskillige Be
stemmelser med Hensyn til Behandlingen af Vej.sager, skont den ikke ligefrem kan 
anvendes paa Fær0erne, ef.terdi Fr. om Vej\•æsenet af 13. December 1793 ikke er 
gældende sammesteds, dog kan bringes analogisk til Anvendelse med Hensyn .til 
den i samme udtalle Grundsætning om, hvilke Sager, Vejvæsenet vedkommende, der 
kunne inddrages under Domstolenes Afgorelse, og hvilke Bestemmelser derimod som 
Øvrighedshandlinger udelukke saadan Afgorelse. 

l ·L Aug. - KGL. RESOL. ang. T<irvehederne ved Thorshavn. Den ved Vor Reso· 
lution af 21. December 1827 befalede Fordeling af Torvehederne omkring Tl10rshnvn 
pua Færoerne bliver at udlOre under Landfogden~ Opsigt ved .tvende af ham dertil 
udnævnte, uvillige og kyndige Mænd imod en Godtgorelse af it. Mark Tegn dagligen 
til hver, hvilken bor udredes af Thorshavns samtlige Indvaanere efter en derover 
af Landfogden forfattet og af Amtmanden approberet Ligning i Forhold til det Torve· 
Hkær, der bliver enhver især anvist. Og blive de Klager, som i Anledning af denne 
Fordeling af Torvehederne mnaUe opstnn, at afgore ved Amtmandens Resolution, 
\ed hvilken det i ethvert Fald skul have sit Forblivende. Derhos tillade Vi allernan.
digst, at der efter Omstændighederne man. gives een og samme Familie i Thorshavn 
Udvisning af Torv puu i de hiijeste 2 Steder i Stedet for, ifii(ge bemeldte Vor Heso
lution, puu 1 Sted, dog ut det derved, suu vidt muligt, pauses, al enhver for en Del 
erholder Udvisning pua et uf de Steder, hvor han nu har sit Torvt.'Skær og helst onsker 
al beholde summe, hvilk6t især hliver ul iagttage med Hensyn til de Familier, som 
have opflirl Torvehuse paa, eller i l\'ærheden af, de Tiirveheder, de nu bruge. Ved 
Fordelingen bliver i ovrigt de Fæstegaarde, hvorunder Torvehederne henhore, fOrst 
at tillægge saa megen Torveskær, som anses niidvendig for, at suavel de nærværende 
som de tilkommende Besiddere ikke derpaa skulle komme til al lide l\fungel. Fremde· 
les bifalde Vi allernaadigst, al den forhen gældende, men \ed fornævnte Vor Resolu· 
lion nedsalte Betaling af en Dugs Arbejde for en Dugs Tiirveska:r fremdeles vedblive, 
dog saaledes, at uf 3 slige Arbejddage ikkun de 2 tilfalde Besidderen uf Jorden, den 
tredje derimod anvendes til Anlæggelsen af en Korcvej ud til de længst bortliggende 
og bedste Torveheder. Endelig er det Vor Vilje, al det pnulægges enhver, naar hun 
: ~gier al skære Torv, Aftenen forud al anmelde saadanl for Besidderen uf den Torve
jord, hvori han har faael Udvisning, saml derhos at angive, hvor mange Folk han 
hver Dug vil Inde skære Turv. Og biir der for enhver uanmeldt Mand, som bruges 
ved Torveskæringen, af vedkommende erlægges en l\folkt af 2 Mark Tegn,l) der 
hliver ut un\'encle til at fremme det omhandlede Vejarbejde og i Mangel af Betaling 
li<ir incldri\•cs ved Udpantning ef~er Amlmanclens Ordre. 

For Hesten har tiet sit Forhli\·c111lc \'Cd oftnæ\'nle Vor llcsolulion af 21. Decemher 
J::2i. 

16. Okt. - KGL. RESOL.,:!) hvorved hi faldes: A. l) - - - 2) At hvis det 
maullc ullruus al anlægge nogen Kirkegaard pua Jorder, der henhiire under clet konge· 
lige Gods, de dertil forniidne Jordstykker maalle afbenyttes, dog al den eller de 
Fæstere, under hvis Fæstegn.urde samme for Tiden henhorc, meddele deres Samtykke 

I) ::: 66 Øre•. 
"i) Jfr. Lo" .1. Jnrmur 11154 Punkt 16. 1.o,· Nr. 128 ar 28. April 1916 om Arstnaclsc ar Grund til 

Kirker oi; Kirkci;unrtle. Lm· lO'J ur 29. l\larts 192·' § H. 
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16. Okt. 1833 

hertil. B. 1) At disse Kirkeg1111rde skulle tilborligen indhegnes. 2) At Præsten, fOr. 
end noget Lig IOrste Gang der jordes, indvier Kirkegnarden med en passende Tale. 
3) At Indbyggerne man have Valget imellem nt Ina deres afdode jordede 1m11 de 
gumle Kirkegnnrde, for san vidt dertil er Plads, eller f"lll de nye. 

19. Okt. - KANC. SKR., at Fr. 9. Februar 1831 om hvorvidt Sæd i Strnnet, Græs 
og Klover, H(j og Halm man sælges fra en Præsteganrd eller Skolelod. Plakat 26. Juli 
1831 ang. Konrogs-Tilsætning til Arsenik, som fru Apotekerne sælges .til Brug mod 
~knclelige Dyr, Plnknt 5. August 1831 nng. Indgreb i Kjobenhavns Universitets Alma
nak-Privilegium, og Fr. 25. November 1831 ang. Retsforholdet imellem en Forpagter 
eller Lejer af en J ordejen<lom og en Kober eller P.anlhnver, gores gældende pau 
Fæ roerne. 

6. Aug. 18d5 - PLAKAT ANG, IAGTTAGELSE AF FORNØDEN SIKKERHED 
I llENHEENDE TIL SVOVLSYHE 0. LIGN. (se Kane. Skr. 21. Oktoher HU.I). 

30. Mar.ts 1836 - SPORTEL-REGLEMENT FOR RETTENS BETJENTE PAA 
F ÆRØERNEl) 1. Kapitel. Om de Betalinger, som blive at erlægge i Anledning af 
de egentlige Tingsager.2) 

1 For Stævnings Udtagelse, nanr Par.ten, i Stedet for at udstede Kaldsseddel, for· 
langer Stævning udstedt under Dommerens Hnand og Segl, dog efter det uf Parten 
indgivne Koncept, 62 ø.a) 

2 For Sagens Anhængiggiirelse og videre Behandling og ilerunder Protokollens 
Fi>rclse 1 Kr. 50 Ø. 

3 For Sagens Punkendelse 1 Kr. 50 Ø" som Letales led dens Ot>tagelre til Dom. 
4 For sua vidt der under samme Sug udtages flere forskellige Stæ\1ningcr, bli\·er 

de i §§ 1 og 2 ommeldte Gebyrer al udrede for hver Stævning især. Del i § 3 om· 
handlede Gebyr hliver al tilsvare llf Sngsogcren, men, for saa vidt Kontrasogsnuml 
finder Sted .tillige af Kontrasngsogeren. 

5 f'or et11vert Vidne nt ufhore 50 Ø. F'or Kontrakvæstioners F'remsættelse erlægges 
ingen særlig Bt:tuling. 

6 For Mænds Udnævnelse til Syns· eller undre deslige Forretninger') hetnles 50 
Ø., og lige sna meget hetules for l"orretninbrens Beedigelse snarnl som for enhver 
anden Eds Modtagelse udenfor VidncfOring. For Udmeldelse uf l\.Jænd ~il de befalede 
Syn over Kirker og Præstegaarde erlægges dog ligesom hidtil intet GeLyr, og have 
ligeledes Lagret1esmæ111l?i) intet ut betale for deres Edfæstelse.l') 

7 I Skrh•crliin betales, hvad enten det er Tingsvidner eller Dokumenter eller 

1) Rci,:lenwnlt•t er her snmmt•nurlicjdet me1l LO\· 29. Dc1·1·mht•r 1H57 om Forhiijclse i de \'etl 
HPglt·mcnt•~t fustsulle Hctsgchyrer. En1hicl1•re cre de \'cd 1lcn senere l.o\'gh ning indrtirlc 
Fornrulringt•r vct)riircnde Auktioner og Skifter imlnrhej<letlc i R1~glt•mcntf'l 111111 \·cclkommcn<I•• 
S11•dcr. Aiii• l\liintnnghclser en: omregnede til Kroncmiint. 

11) \ • 1•1! micll. H1•st. for Færiierne Nr. 35 nf 30. Okt. 1940, jlr. midi. Ucst. Nr. 17 nr IH. S1·11t. 1945, 
er fu~t!lllt: For Berammelse ni Stævninger i horgerligc D11mssngcr erlægges in1hil vi1lnt• 
folg1•111lc Stutsknssen tilfnl1lcnde Afgifter: n) Fur snn \iJt Sngcns Værdi ikke o\'t~rstiger 50 Kr" 
hctnlcs 1 h.r. I>) For snn ,·idt Sngens Vrerdi o\·t'rstiger 50 Kr" bctnles 2 Kr. I') For son \0 itlt 
Sngtm ikke nngnnr Penge elk'f' Penges Vn:rJi, erlægges Afgift som under h nævnt. 

·,) Y cd Lo\' 2fJ. Ucccmher 1857 §, 1 c. er fastsat, at i Siirets-, Gæsterets- og andn· Ekstrurrt5·Sngt•r, 
der t•rc ni den BeskaHenhed, at Dommeren for nt pleje Retlt'n ikk1: hd1iiver at foretnge 11ogc11 

sa•rskilt llejse, ht•tnlcs tic i §§. 1- 3, 5, 7 ug 8 forcskrcnw Gt•hyrf'T mt:d Jet tlohhchc uf, h\·utl 
dt:r for nlmintlf'iigc: Tingsager er hcstcmt. Efter Ht•lspl. lkruhtræden hetrngtes alle Suger som 
F.kstrurets-Sagcr mctl llcns)'n til Gehyrhercgning. 

·I\ Jfr. Knnc. Skr. )6. l~ehruar UH3, Punkt 2. 
:.) Se nu Lov 1. l\lurts 1873 § 5, sidste Punktum. 
") Se r.nd,·idere Jngtlo\' 101 ni 4. A11ril 1928 § 10. 
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1836 30. Mnrls 

Kendelsesakter eller simple Afskrifter, for Arket 75 Ø., Skrivemnterinler derunder 
indbefnttede.1) 

8 For Bekræftelse og Forsegling af en Doms- eller Tingsvidne-Akt!!) betales 62 Ø. 
9 Hvor Sagens Værdi ikke overstiger 50 Kr., betales de i del foregnoende §§ 1- 7 

hestemte Gebyrer kun med det halve, og vil, som en .FOlge deraf, § 8 i Fr. 6. August 
182"~, der ved allerhojeste Reskript af 7. December 1827 er gjort gældende pnn Fær· 
(ierne, ikke for Fremtiden være anvendelig paa bemeldte Øer. 

10 I Politisager, der rejse sig af Husbonders og Tyendes gensidige Forhold, he· 
Inies kun i nit 50 Ø. med Tillæg af 25 Ø. for hvert Ark, Akten, nnar den gives be· 
skreven, overstiger 2. Det samme gælder om de i den ved Kancelli-Plakat af 23. Marts 
1813 bekendtgjorte allerhojeste Resolution af 13. Marts omhandlede Sager 011gaa-
1•nde Rettighed til at bygge og holde .Fiskerbande paa Færoerne. I andre Politisager 
hetales det sædvanlige i de ovenslanende §§ foreskrevne Retsgebyr. - - -
Il For Modtagelse til Protokollen af en Deklaration om et eller andet, som ikke 

henhorer til nogen ved Retten slaoende og forhen der anhængiggjort Sag, betales 
af den, der fremsætter samme til at indfOres, 50 Øre. 

12 Ligesom i offentlige Sager intet Retsgebyr bliver at erlægge:!,) men derimod 
Hetsbetjenlenes derved Ioraarsogede virkelige Udgifter efter rigtig og specificeret 
Hegning al erstatte blandt Sagens ovrige Omkostninger, saaledes bemyndiges og Amt
manden til al lilstaa uformuende fri Proces:•) 

13 Tingsvidner, der afholdes for at bevise Ulykkestilfælde, der skulle tjene til ol 
l1evirke Moderation i Skatter eller til al hjemle Præmie for druknedes Redning, be
handles som offendige Sager; men de bor ordentligvis afholdes til de sædvanlige 
Tingtider, snn at Udgift derve1! ej paadrages det offentlige. 

14 - --
15 I de udi § H omhandlede Tilfælde bor Rekvirenten og give Dommeren fri Be

fordring til og fra Tingstedet eller og betale samme efter billig Regning. I ovrigt skal 
dtt indtil videre være overladt Amtmanden at foreskrive saadanne nærmere Regler 
for Befordringsudgifters Bestemmelse, som efter de lokale Forhold maatte anses pas
!lende, ligesom denne Embedsmand og skal være bemyndiget til ved sin Resolution at 
afgore de Sporgsmnnl, som i enkelte Tilfælde mnalle opstaa angonende de Fordrin· 
l'r, som i saa Henseende gores. - - -

2. Kapitel. Om Ce/,yrer, som for Fogedforretninger blive at erlægge. 
16 For en Arrest·, Sekvestrutions· eller Forbudsforretning,r.) naar samme sker i 

C:ods, hvorunder ej alene saavel rorlig som uriirlige Ting, men ogsaa udestanende 
Cældsfordringer indbefattes, saml for en Eksekutions- eller Afsættelsesforretningli) 
hetales til Fogden i Forhold til Sti>rrelsen af den Sum, hvorfor Forretningen foretages 
!·aalcdcs: 

for Summer indtil 
fra 

20 Kr. fok!.. .....• " ..• 1 Kr. - Ø. 
20 Kr. indtil tl.O Kr. 2 
40 100 - 3 

100 200 - 4 
200 300 - 4 
300 1100 - 5 
1100 1000 - 6 

1000 og derover 8 

66 • 
i'\3 • 
66 • 

1 )Jfr. Knnc. Skr. 16. Februar 1841l, Punkt 4. Midi. Dest. Nr. 35 n[ 30. Okt. 1940 bestemmer: 
For alle Udskrifter nf ReL•lxiger eller nf nndre Dokumenter, n[ h\ilkc Jt>r knn hlive SpiirAll" 

mnnl om Udskrifter \•eJ Retsskriverens For11nst11ltning, lictnlcs indtil videre 1 Kr. for lnen 
halve Ark eller Del nf somme, De her omhnn11lecle Afa;if1er tilfalclc-r Stnt•knssm. 

2 ) Hr. anf. Skr. Punkt 5. 
:1) Se endvidere Lov Nr. 127 n[ 28. April 1916 § 15. 

4 )Jfr. Retspl. Knp. 31. 
l't) Om Gebyrer for \isse Forlmcl se Knnr. Skr. 24. Deremhcr 1840. 
ol Ved Udpnntnini; betales somme Gcl1)·rer som \eJ UJlæg, jfr. midi. llest. Nr. 27 ar 24. Sept. 

1945 
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30. Marts 1836 

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

18 Nnar Forretningen ej tilendebringes paa den Dag eller Nat, den begynder, 
enten fordi dens Vidtloftighed ej ·tillader det, eller fordi Rekvirenten forlanger den 
udsat, betales efter det i §§ 16 og 17 befalede Gebyr for hver fOlgende Dag, hvoraf 
der anvendes over 4 Timer paa samme; men, nnnr der til Forretningens iFortsællelsc 
ej bruges mere end 4, Timer, betales for denne Fortsættelse hver Gang kun det halve 
af bemeldte Salarium. Naar derimod Fogden enten formedelst sine ovrige 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 ··t Timer, halvt, og ellers fuldt Gebyr efter §§ 16 
og 17. 

19 Naar Eksekution rekvireres efter flere Domme, Forlig eller Resolutioner (hvor 
saadnnne efter Anordningerne give Ret til Udpantningl) hos een og samme Person, 
betales Eksekutions-Gebyret for hver af disse særskilt.2) Ligeledes bor der, naar 
Eksekution dier en og samme Dom, Forlig eller Resolution rekvireres hos flere end 
een Person, holdes og betales en Forretning for hver Person; dog er dette ej al for. 
slaa om det Tilfælde, hvor disse forskellige Individer have fælles Ejendomme, hvori 
Udlæg gores, ligesom der ej heller, fordi de Ting, hvori UcUæg gores, befinde dem 
pau forskellige Steder, tHkommer Fogden nogen Forhojelse i Betalingen, undtagen 
for sna vidt Forretningen derved maatte blive saa vidtloftig, at § l8 vilde medfOrc 
Iorhojet Snlarium. 

20 For en Relaksations-Forretning betales efter § 16, naur den angunr Gods, og 
efter § 17, hvor en personlig Arrest derimod ophæves. 

21 For at iværksætte en Inkvisition efter privates Begæring betales 1 Kr. 
22 For en Forretning, hvorved nogen udkastes af Jord eller Hus, hau har i Be· 

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

sker dter privates iBegæring, betales 2 Kr. 50 Ø" men for at syne fundne dode Men· 
.1esker hctulcs intet. 

24 For Beskrivelse af de ommcldte Forretninger erlægges Arkebetaliug efter § 7, 
hvorhos der for Forseglingen betales efter § 8. 

25 ---
26 Naar Fogden for al iværksætte nogen uf de i <lette Kapitel herulede Forretnin· 

ger har at gore en Rejse af mere end 1h Mil, har Rekvirenten at godtgiirc ham sine 
Hejseudgifter efter de i § 15 nævnte Regler.!1) I ovrigt hor saavel denne Codt~orelse 
som Gehyret, alt for saa vidt samme lader sig forud bestemme, paa Embedsmandens 
D-:gæring til ham hetnlcs, inden han tiltræder Forretningen, og hvis den siden tilbage
kaldes eller Forretningens Fremme nægtes, kun det erlagte ej kræves tilhage, urul
lagen for sua vidt de beregnede Hejseomkostninger bespares, eller der i ovrigt skulde 
være betalt mere en<l det Gebyr, som for den udfOrte Forretning kunde tilkomme Em
bt(lsmunden. 

27 I beneficerede og hefolede Sager, saml naar Eksekution sker efter Forlangende 
af nogen, som i en offentlig Sag er tilkendt Erstatning, suavel som naar Underhold
ningsbidrag til separeret Hustru eller uægte m;rn-t) eller Tyendes Tilgodehavende hos 
Hushondenl'i) ved Eksekution inddrives, erlægges ikkun Gebyr, for snu vidt dette er 
erholdeligt hos dem, hos hvem Udlæg sker, efter at den Fordring for hvilken Ekse
kution foretages er fyldestgjort. For Fuldbyrdelsen af Domme i kriminelle Sager 

I) J rr. Lov (Nr. 4()) 30. J\lnrls 1K9·1 § 1. 
~) J[r •. onr. Lov § I J. 
3 ) Hr. Ud11nntnin1islov 30. l\lnrts 1119•1 § J.J. 
'
1

) Jfr. 1111 U«l11nntni11g.~lov 30. l\lnrts 1694 § 14. 
6 ) Se nu Tyc111lclov 16 •. Fchrunr 1856 § 50. 
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efter offentlig Foranstaltning erlægges under ingen Omstændigheder Gebyr til Fog· 
clen; derimod bor hun i ulle Tilfælde nycle Erstatning for hafte virkelige Udgifter. 
3. Kapitel. Om Betalingen for de ForreltLfoger, wm vedkomme Bestyrelsen af Pante· 
bogcti og Tinglæsninger. 

281) For nt tinglæse og pantegne et Skode, et Pantebrev, en Udlægsforretning, 
Skiftebrev eller noget andel Dokument, som læses for ul give Adkomst til en Ejen· 
dom eller derpaa lægge en Hæftelse, betales i Forhold .til den Sums Storrelse, hvorpu11 
Dokumentet lyder, saaledes: 

naar Summen er under 100 Kr. 1 Kr. 00 Ø. 
fra fulde 100 Kr. til 200 Kr. l Kr. 50 Ø. 
fru fulde 200 Kr. til 100 tKr. 2 Kr. 00 Ø. 
fra fulde 400 Kr. Lil 800 Kr. 2 Kr. 66 Ø. 
fra fulde 800 Kr. til 2000 Kr. •I Kr. 00 Ø. 
fra fulde 2000 Kr. til 11000 Kr. 6 Kr. 00 Ø. 
fra fulde 11000 Kr. til 6000 Kr. 7 Kr. 50 Ø. 

og er Summen hiijere, da 9 Kr. 00 Ø. 

i hvor hiij den end er. For saa vidt Summen ej er hestemt i Penge, men i Naturalier, 
hlive summe al heregne Lil Penge efter de almihdeligt gældende Hegler. Hvor en aarlig 
Ar gift er hetingt for bestandigt, anses den som en Kapital af del 25·doLheltc Bcliih ; 
men er den blot betinget for Livstid, ansættes den kun til det s.dohbelte; er clet for 
et bestemt Antal Aur, bliver det samlede Beloh deraf ~t lægge til Grund, dog ut det 
i intet Tilrælde hlivcr mere eml det 25·clohhclte Beloh. ForanfOrte Hegler blive og 
un\'endelige i ulle andre Tilfælde, lwor Betalingen til Hellens Retjentc bestemmes 
i Forhold til en vis Værdi. Overdrages en Ejendom uden Vederlag eller ved Mage
skifte, bliver Værdien, til Hegel for det ovennævnte Gebyr~ Bestemmelse, al opgive 
i Dokumentet eller ved Panlegning pua samme.:!) Foruden den Betaling, som efter 
det foranfOrte tilkommer Hellens Betjent for Dokumentets Læsning og Panskrh'· 
ning, bliver en1lvidere for lndfiirelsen i Pro1okolle11 al betale 75 Ø. for 1hvert Ark, 
som det, anordningsmæssigt skrevet, udgor, hvor\'ed 1Jet, der er under cl halvt Ark, 
lil·tuk>s som et halvt, men det, som er over et hakt Ark, som el helt.:1) 

29 F'or Læsning uf Prnklama eller andet;•) hvis Genslarul ikke kun unsællcs til 
en bestemt Værdi, eller :;om ikke gaar 111! paa Ejendoms Erh\'crvclse eller Bcludtelse, 
bnlules l Kr. 12 Ø. 

30 Heltens Retjcnt hnr, nunr l'l Adkomst- eller Forhæftclsesdokument læses, al cf. 
lerse om Udstederen selv har Adkomsl Lil den Ejendom, hvorover han clerverl dispo
nerer, eller om der forhen er læsl noget. som kan hctage Dokumentet sin Gyldigheil 
eller indskrænke summe, og hvis ingen l\fangel eller Forhimlring findes, gives der 
hlol Pautegning om Dokumentets Læsning, hvorfor ingen særskilt Belaling gives, 
da Betaling herfor er indhefottct under § 28. l\fon .i mocl~ut Tilfælde bliver iler om 
Jen manglende Adkomst eller det forhen læste Forhæftelses1lokument al grirc Pua
tegning pua Dokumentet, 1]1vorfor Hellens Betjent ny1ler det hal\'c af 1le11 i § 28 fast· 
satte Betaling, dog i intet Tilfælde over •I· Kr .• og naar siden 1le1111c Paalegning efter 
t•rhvervel ny Oplysning eller yderligere Hjemmel udslettes. hlher atter at ghe samme 
HeLnling som for Puutcgning. 

31 For et Dokument al aflyse og af Pantelio~en ut udslelle eller for at oplyse cl 

1) Jfr. Futtiglo\' 10. April 1895 § 50, si1lstc l'unktum. 
2) Hr. ogs110 1:r. R. Fchruur 11110 § 2 c·. 
~, Midi. Bcst. Nr. 35 or .'iO. Okt. 19!0 § ·• lu~stmnmcr: Dl iler sJ..al lc\Crt'S Gc•n1i:ir1t•r nr olie til 

Tiugla·sning indlc\c•rt•rlc Bolrnmc•nll'r. l'or ll1·kr:1•rtclsc• ur Gc•npnrlt•rnc S\llrt'S c l \ •crlt•rlag ar 
I t...r. for h\"C'rt lll'st og 50 Øn· for h11•rt arlu•st llokumcnt. Finclcr U1lsll'ltclsc· Str1l i llN1hulct 
lil Ful<lmujtt, eller skul cl.-r \"c•d Arla•sning lc\Crt'S Gc·n11ortcr ur mclll'mliitgcnilc· lllinglicslt· 
Truusporlcr, Ucllu•gspoult!g11i111tn cll..r 11n1lre P11111cg11i11!!1'r, s1 ures 50 Ørn for ll1~kra·r1els1•11 
ar h11•r G1·11pnrt. ()p i Sportdrt·glc•mentc•t §§ 211, 29 Oj! 31 fostslllll' G1•hyn·r lor T inglæsn ing 
"Il ,\fln•sning forhiljcll nlf'cl 1 Kr. for h\ c r Tinghrsning 1•ll1•r i\rl;i•s ning. 

1) f. Eks. Fn•stclm:ve, jfr. Ku111'. Skr. 16. Fchr. lli:IJ, Pkt. 3. 
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pau en Panteforskrivning gjort Afdrag og derom meddele Paategning paa samme, be. 
tales del halve af del i § 28 bestemte Gebyr, hvilket dog i sidstnævnte Tilfælde bliver 
al beregne i Forhold til det gjorte Afdrags Storrelse. 

32 Forlanger nogen en Attest af Pantebogen angaaende Adkomsten til en Ejen· 
dom og de derpaa hvilende Hæftelser, bliver derfor al betale I Kr. 33 Ø.1) 

33 Udskrifter af Skode. og Panleprotokollen betales som andre Afskrifter efter 
§ 7. 

4. Kapitel. Om Bctulitigen for de Forrclningcr, som hcnliore til Skiflcvæsc1wt. ~) 
Arsnit 1. Om Betaling for Skifterellens Virksomhed. 

1 Af de Boer, som omhandles i Lov af 25. Marts 1872 om Konkurs m. m. samt i 
Lov uf Dags Dato om Skifte af Dodsbo og Fællesbo m. v., erlægges der en Afgift, 
naar de behandles af de almindelige Skiftereller eller af Eksekutorer eller Skiftekorn· 
missærer, for saa vidt Boels Behandling ellers vilde have været al foretage af den 
almindelige Skifteret. 

Fritagne for Afgiften ere dog ·Boer, hvis Formuemasse - for Dodsboers Veclkom
mende efter Udredelsen af Begravelsesomkostninger - ikke udgor 400 Kr. 

2 Afgiftspligten indtræder, saa snart Boel er taget under Behandling, hvorved i 
clenne Henseende forslaas for Konkursboers Vedkommende Konkursens Begyndelse 
(jfr. Konkurslovens § 50) og for andre Boers Vedkommende den fOrste Forretnings 
Pau begyndelse. 

Kontinuationsskifte hetragtes som nyl Skifte. 
3 Af giften udgor: 
tt) af Boer, i hvilke Arv og Gæld vedgaas (Kap. •I· jfr. § 8 i Lov om Skifte af 

Diidsho m. m.), saml af Dodsboer, i hvilke den efterlevende Ægtefælle skifter med 
den rnn1teafdades Arvinger, lp~ % og af alle andre Boer 2f3 % af Boets hele For
mucmasiie uden Fradrag af Gæld eller deslige, 

b). desuden uf de Boer, hvis beholdne Formue udgor 400 Kr. eller llero\'cr, lh % 
uf den beholdne Formue. 

I fOlgende Tilfælde finder en Nedsættelse i Afgiften Sted: 
1. Nuar en efter Skylclnerens Begæring fremkalclt Konkurshehandling horlfalder i 

Mc11fiir af § 50 i Lov af 25. Maris 1872 om Konkurs m. m" erlægges kun V1 af 
den under Ltr. a paalmdne Afgift og, naar cl Konkursho udlc\'eres til Skyldnerens 
fri Haadighed i l\IcclfOr uf hemelclle Lovs § 98, kun =Vi deraf, for saa \•iclt Uclle\'e· 
ringen sker senest i den forsle Skiftesamling efter Proklamas Udlob. 

2. Naar cl Diidsho udle\'eres Locltagerne til videre Behandling eller den længst· 
le\'ende Æ gtefælle til Hensidclen i uskiftet Bo, erlægges uf den under a ng h om· 
handlede Af gift kun 1/i. hvis Uclleveringen finder Sted puu den fiirslc Skiftesam
ling. 1/:?, hvis den finder Sted clerefter, men clog ikke senere end p:m den Hirstc 
Skiftesamling efter Proklnmns Udlob, og %, hvis den maatle ske paa cl sildigere 
T r in af Behandlingen, men forinden Boel er optaget til Slutning. 

Naar 1len længstlc\'ende Ægtcf a:lle forhliver hensiclclcnde i uskiftet Bo mcfl mnyn· 
tligc Ludtugcrc, er den puagælclcncle herefter fritugen for at erlægge nogen Kendelse 
dier Afgift udenfor del i o\1enstaaende Nr. 2 nævnte Tilfælde. Den Kendelse, som 
i Henhold til den hidtil hestauende Lovgivning er betalt for al sidde i uskiftet Bo, 
hli\•er i sin Tid al afkorte i de Gebyrer, cler hlh·e at svare efter .nærværende Lo\', 
naar Boet kommer under Skiftebehandling; clog finder ingen Tilbagebetaling Sted 
af. lm ul der engang er beluh. 

4 Af giften forfalder til Betaling wt:l Skiftets Slutnin g for clc Boers Vedkommende, 
som behandles til Ende af Skiftereltcn, Eksekutorer elle r Skiftekommissæ rer, der hver 
for sig crc ans\•arlige for Afg iftens ri gtige Hcre1wing og Indbetaling i cl isse Boer. 

Ovcrguar Boet til at skiftes og deles af Lodtagernc selv, forfalder Afgiften, for 

1 ) Hr. nnL Skr. l'kl. 6. 
:!) Bcstc•mnu· t~c·rne i dc1t1• Kupih·I <§§ ;-H-39) tm: n lltistc nf cll' i Tc:kstcn i de t folg1•nde op

lngnt~ §§ 1- 11 i Lm· (Nr. 1~6) :-m. N11,·cml1cr 11174 0111 Bctnliugcn for clc li] Ski h c\ n'~cm·t 
hc11hiirt•111lc Forrctnin~tir 111. m. 
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hvilke Lodtugerne eci1 for alle og alle for een ere unsvnrlige, til Betaling 6 l\foaneder 
efter Boels Overgang til suadnn Behandling ; dog kan der, for sua vidt de efter For
lobet af denne Frist oplyse, al det endnu ikke hnr været dem muligt at heregne Af
giften, uf Skifteretten tilstuas en yderligere Frist til Afgiftens Berigtigelse. Skifteret
ten - - - har al IOre Tilsyn med Afgiftens Indgang fra Boer, der skiftes og deles 
uf Lodtagerne selv ; di~e sidste have - for sua vidt de ikke allerede i MedfOr uf 

• § 78 i Lov om Skifte uf Dodsbo m. v. skulle indgive clen i bemeldte Paragraf om
handlede 0J)gorelse - til den Ticl, da Afgiften forfalder, al afgive til Skifteretten 
en puu Tro og Love affattet Fortegnelse over Boets lnclgæld og Udgæld og den he· 
holdne Formue, hvilken Fortegnelses Indlevering kan fremtvinges ved Dugs-boder. 
Det samme gælder, nnar Boel, efter al være taget under offentlig Skiftebehandling, 
11<lleveres den længslevende Ægtefælle til Hensidden i uskiftet Bo. 

5 At:g!ll!.e'lde Konlrollen med Skifteafgifternes rigtige Indgang har del i iivrigt 
indtil videre sil Forhlivende ved de hidtil gældende Regler; nærmere Forskrifter i 
san Henseende og de for disses O\•erholdelse forniidne Tvangsbestcmmelser kunne 
fastsu:llcs ved kongelig Anordning. 

6 For de enkelte uf Skifterellen udfOr.te Forretninger, Skiftcvæsenel vedkommende, 
erlægges der kun i fOlgende Tilfælde Betaling: 

a) for Afsigelse af Decision i Diidshoer, som skiftes og deles af An'ingerne seh•, 
eller som behandles af Eksekutorer, - hvad cle siclslnæmte Boer anguar, <log kun, 
for saa vidt der ikke uf Boel hetales Afgift efter o\ens\uaende §§ l ;\ - e rlægges 
en Betaling af 1/5 % uf Genslundens Værdi, dog i intet Tilfælde unclcr •I. Kr. ; 

b) for Skiftercllens Virksomhed i Anledning af Begæring om al fuu el Bo taget 
1111r{er Behandling, som ikke har saudun Behancllint:I' til Folge, hetnles 12 Kr. foruden 
Betnlini; til Vidnerne (jfr. § 7) ; 

c) for Skifteakts Udfærcligclse hctules I Kr. for hvert Ark, summe udgur ; for Ud
skrifter nf Skifteprotokollen eller de i Skifterellen fremla~le Dokumenter hetules 75 
Ø. for hvert Ark; for Allesier, der forel re Ekstrahering eller Koncipering, hetalcs 
:1 Kr. uden Hensyn til Arketulletl) 

For Udfærdigelser til Skifterettens egen Brug ligesom for cle i § 6:i i Lo\ en om 
Skifte af Diidsho m. v. nævnte Skiftecks1 rukter erlægges ingen Betaling. 

Hvor Betaling finder Stccl efter Arketallct, komme Bestemmcl~erne i §§ 158 ug }(i() 

i Sportelreglementel uf 22. Maris 18/42) til Anvendelse. Skifteakt udfa:rcliges kn11 
paa Forlungencle, og Betalingen for summe tul redes uf den, iler har hegærl Uclfmr· 
cl i gel sen. 

- - - ti) for Skifterettens Virksomhed i ~leclriir af § 7B i Loven om Skifte af 
lJiiclsho m. m. beta les 1 pro mille af Boets hehulclne J'ormuc, dog i intet Tilfælclc 
under ~ Kr. 

7 Udenfor Kjiihenha\n tilkommt>r cler ile \lamel, iler af Skifte rcllen benyttes som 
Vidner \ c1I Boers Bchanclling, hver 1 Kr., lner Gang Bctten sælles. Nanr de eller 
Hclshudct efter § 16 i Lov om Skifte af Diidsho og fællcsho 111. \ ' , licnylles som Vur-
1le ringsmæ111l, tilkommer der hver 2 Kr. for hver halve Dag. Forretningen \urer, 
dllg alclrig mindre ene! 2 Kr. ; samme Betaling tilkommer der <le med Justitsministeri 
ets Billigelse fnst ansatte edsvorne Vurcleringsmæml og Vurderingskoner. - - -
~kifterellen fastsætter Betalingen for clc u( samme mlmeldte særlig ky111lige Vur-
1leri11 gsma~11cl, suavel .som for Sogncfogclc•n og de af hum medtagne Vidner. 

8 De i fornnstaucnde §§ 6 og 7 umhamlledc Betalinger erlicggcs efter Skifterellens 
nærmere llcslemmlsc saa vidt muligt forncl for eller umiddclliarl efter den paagæl
J cndc Forretnings Udfiirelse. - - -

Af,;nil 2. Almimleligc llestcnmll'lser. 
9 Vccl Udregningen uf cle Afgifter og Kendelser. som ifiilgc de foranstnucnclc Ile· 

!)lemmeiser skulle svares, afrundes Beliibct af Boernes Fur11111 cmas~c e lle r bclwldnc 

11 Jfr. midi. Hest. Nr. 35 ar 30. Okt. 1910. 
:l ) $\nrc i nit rn•i;c•utlii;t 1il lki;lcm. 11136 §§· 70 oi; 72, tloi; nl Hckvircnh n skul ll'\Lrc eller lictulc 

tl(•t loruiitlnc Pupir. 
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Formue til hele og halve Hundreder, !muledes at, hvad der er under 25 Kr" l1orl· 
kastes, og 25 eller dero\·er regnes som 50. Del summe finder Sted med Hensyn til 
clt>n i § 6 u og d nærnle Værdi ved Beregningen uf den der Iaslsalle Betaling. 

10 Befimles nogen i de i § 1i ommelclte Tilfælde mod bedre Vidende al have af
gi,·et en uriglig Opgiirelsc li\ Skude for Statskassen, erlægges Af giften eller Kendel
sen uf den fonlulgle Del med del dobbelte ·Beloh, foruden ut Yedkommcnde ifalcler 
tlen Straf, som den almindelig Straffelovgivning maulte medfOre. · 

11 Samtlige Afgifter, Betalin ger og Bijder efter denne Lov - med Undtagelse 
af de i § 7 nærnle Betalinger - tilfalde Statskassen. 

5. Kapitel. Om Bc1aliug for de A11ktions11æS('fl('l t1cdrort•11dc Forrt>friingt?r.1) 
40 Det almindelige Auklionssularium, som i alle Tilfælde,2) hvor de fOlgencle §§ 

ikke hjemle en Nedsættelse, bliver at betale, er •I· 9(i. [Ved frivillige Auktioner over 
Handelsvarer hetales i Salarium lj.1 ~( af del samlede Auktionsheli:ib, for sau vidt 
dette andrager 20,000 Kr. eller derunder, og l j8 % uf, lwad Belobet maalte uclgi:irc 
mere end 20,000 Kr. Denne Bestemmelse er ogsua um·cndclig puu Licitationer o\•er 
Leverancer af Handelsvarer.! .:i 

41 Af Hme, Gaurdc, Grunde, Jordegods ug undre fm;te Ejenclomme saml Skihe 
(Jn·orlil ellwcrt Slags f arti.ijer, ctufog Hunde, hcnfiires), ligeledes af Aktier, Obliga· 
I ioner eller andre Gæld.~fordringer, Forpagtninger og deslige Helligheder, som over· 
chages ved offentlig Auktion, Letales i Salarium: uf de fi.irsle 2000 Kr. 2 % ; af Be
Jiib fra 2000 Kr. ekskl. til 6000 inkl. 111:! % ; nf Reliih fra 6000 Kr. ekskl. til 60000 
Kr., inkl. 1 ~~, og uf hvall <ler er o\'er 60.000 Kr. 1h ~~- Auktionsbclobcl bliver i Til
fæl<le uf Forpagtninger kun al hestemme i Forhold Lil den aarlige Afgift. 

42 Auktion~forvalteren har at foran stalte Auktionen forud kundgjort paa den l\Iaa· 
ile. som h\·crt Steds Lejlighed tillader, ~au ridt muligt 8 Duge, inden Auktionen hol· 
dc.s:l) 1 Alminrlelighecl beror llcl paa de vedkommende selv, hvor\'irh Bekendtgiirelsen 
hor indskrænkes Lil de Aygrlelag, hvor Auktionen holdes, eller om og clcn bor !>kc 
i flere eller færre uf de nærliggende Bygdelag, ligesom det o~ muu o\·erlades til dem, 
hvorledes Plakaternes Omt'enclclse skul foranstaltes, .l\len, hvis ikke \'cclkommendes 
Vilje i foranflirte Henseende kun erfares. eller de indbyrdes ere uenige, da hiir der. 
efter Vigtigheden af A 11klio11ens Genstand ug andre Omstændigheder, \·ælges en saa· 
1la11 Frcmgungsmaade, h\·on·ed de paagældendcs Tarv ·bedst kan fremmes. For Auk· 
lionsplakat at forfatte og skrive hetales til Auktionsfun•a\teren 50 Ø .. og. nuar hnn 
har al meddele Afskrifter nf samme, da end\•idere 16 Ø. for h\'cr Afskrirt; men de 
\cdkommencle kunne selv hcsiirge disse Afskrifter, om de hellere ville delle. Flere 
etui 12 Eksemplarer af -Plakaten hiir ej fulcle Ejerne af det solgte Guds til Byrde, 
111edmi11drc alle \cdkommcnclc ha\'C begært , al el sturrc Antal Plakater skul af Auk
Lionsforrnhcren bcsiirgc~. 

43 Naar Auklionsforrnlteren maa indfinde sig for at holde Auktion o\·er faste 
Ejendomme eller andre uf de i § <t.l næ\'nlc Genslanrlc, men intet Salg af samme 
finder Sted \•cd Auktionen, hvortil det og horer, nuar Hammerslag sker pau mrr· 
mere Approbation, men denne nægtes, betales for forgæ\es Forretning 4 Kr. San· 
fremt nogen lader flere rle:;;lige Ting sællc til Auktion pau en Gang. eller en Ejen· 
dom ophyrles i flere, Dele, hli\'er dog ej at betale for mere end lo forgæ\'es Opraah; 
og hvis der \'cd samme Auktion og paa samme Dug sælges ~ua meget ul forbemddtc 
Ting, al Auktionssalæ rcl deraf o\·crsliger 12 Kr., bli\er inlcl al betale for de tillige 
forcgauenrlc forgæ\'es Opr:wh. Saafrcmt hint Salær ej uclg(ir fulde 12 Kr" blirnr kun 
de forgæ\'es Opraah al Lil~kyde saa meget, al dette Beliib udkommer; dog folger del 
af sig sch-. at Auktions1lirckliircn, h\'is det s 1111lccle Bclilh af Auklionssalærel og Bc· 

1 1 \"cdriiH ntlr Vcclc!rlati til 1\uktionslcclnc· ~" An, ur 5. Okt. 19:-16 § ;1. 
:i1 Om Auktion ,·ccl C.rindd1111i;.~t ~·· 11111111. Skr. al. Jnnuur 11\S'l. 
:i J l>c i l'uro•ntcscn anfiirtt: llc111t~1111111·l~Pr findc 'S i Lo\" 26. Jlluj IH6H om 

Auktioner mc:r lla111lels1 urer §§ I og il. 
~) Om ·11u11g~a11ktio111: r !-.C Hcts11I. 

2 

Ar gifler af frh illi~t· 
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taling for forgæves Oprnnb udgor mindre end 12 Kr., ingenlunde kan fordre et sna 
~Lort Gebyr, men mau lude sig noje med hinl samlede Belob. 

44. Ved Losoreauktioner betales 8 Ø. for hvert Nummer, som opbydes uden al 
sælges. [For forgæves Opraab ved frivillige Auktioner over Handelsvarer betales for 
hvert opraabt Parti Handelsvarer 8 Ø. Saafreml Betalingen for samtlige forgæves 
Opraab i Forbinde]!;C med Salu:rcl for de Varer, som sælges ved Auktionen, ikke 
udgor t. Kr. 50 Ø., betales dog altid 1lelle Beli:ib. Denne Bestemmelse er ogsna an· 
\'endelig pua Licitationer over Leveraner af Handelsvarer.] 1) 

45!!) For al udstede Auktionsskiide paa en ved Auktion hortsolgt fast Ejendom 
nyder Auktionsforvalteren en Betaling af 2 Kr., naar Kohesummen ej oversliger 200 
Kr.; af ·I· Kr" naar Kobesummen er imellem 200 Kr. og 2000 Kr.; af 8 Kr" naar den 
er storre, men ej o\·ersliger 6000 Kr.; og af 12 Kr., hvis den overstiger sidstnævnte 
~uro. 

46 Dersom en Auktion, efter al den hos Auktionsforvalteren er bestilt og Kund· 
giirelsen deraf foranstaltet, tilbagekaldes, nyder Auktionsforvalteren den ham for 
~aadan Kunclgurelse i § 42 Lillagte Betaling og Godtgorelse, og derhos 1 Kr. Men 
tilbagekaldes den, efter al Auktionsforvalteren alt har tiltraadt .samme, bor der, for
uden •hvad cler tilkommer ham for Bekendtgorelsen, betales ham 1J. Kr" og dersom 
han har gjort Rejse, stuar det til ham, i Stedet for disse 1\. Kr., al kræve Godtgorelse 
efter§ 15. 

47 Udskrifter uf Auktion~protokollen belalcs efter § 7, og Attestationer uf en Auk· 
tionsregning betales med 8 Ø., hvis den indeholder færre end •I. Poster, og ellen; 
med 2 Ø. for hver Post. 

48 I Tilfælde af Licitationer betales i eel og nit del samme, 1'iOm er fastsat for de 
Auktioner, hvormed de nærmest kunne sælles i Sammenligning.3) 

49 Da det er Hekvirenten, som har al afholde Auktionsomkostningerne, snu vil det, 
om det i noget enkelt Tilfælde ved Auktionskonditionerne gores Kiiberen til Pligt al 
god I go re disse, 4) blive at iagllage, al denne Godtgorelse betragtes som et Tillæg LH 
det egentlige Auktionsbud, og Salæret heregnes af det samlede Belob af den Sum, 
hvorfor Tilslaget er sket, og hint Tillæg. 

6. Kupit1•l Om dc11 llctali11g, som bor erlægg1•s for Notarial·Forrl'/11ingcr. 
50 Sorenskriveren,!i) som forestanr NoturialTForretningen pua Færiierne, hor ny

cle, for al iværksætte Protest 1•aa en Veksel for manglende Acceptation eller Betaling, 
nuar Vekselen lyder paa en Sum indtil 1000 Kr. inkl.: 2 Kr.; fra 1000 Kr. ekskl. til 
1000 Kr. inkl.: •l. Kr.; fra ·1000 Kr. ekskl. til 10,000 inkl.; 5 Kr.; og derover: 6 Kr. 
For h\'ilken Betaling (der blh;er al erlægge, naar Forretningen er begyndt, skont 
Hekvirenlen ikke forlanger den fulclf()rt) Protesten tillige gi\'es in formn beskreven. 

51 For undre Protester, Tieskikkelser, Stæ,•nin gers noturiale Forkyndelse og andre 
!'aadanne Forretninger hetules 3 Kr. 33 Ø. Naar nogen af de her eller i § 50 om· 
meldte Forretninger skal foretages paa flere forskellige Steder, da betales for )værk· 
sa•llclscn pna <let fiirstc Sted det o\'ennæ\'nle Salarium, og for hvert af de flere Ste
der. h\'or Forretningen efter Hekvirenlens Forlangende sker, ikkun 1 Kr. 

52H) For Beskrivelse af notariale Forretninger, naar de forlanges udstedte og be· 
kræfte1le som Akt betales 66 Ø. for hvert Ark, som Akten udg~r mere end 1 Ark, 
In ilket fi>rsle Ark altid leveres uden Betaling. Forlanges Genpart uf en saadan For· 
retning, betales for hvert Ark 66 Ø. H\'is ellers nogen Genpart af noget Dokument 
forlanges hos Nolnrius publicus~ betales det samme; men forlanges det kun, at han 
skal kollationere og attestere en Genpart, som er leveret ham rigtig skreven, finder 
kun halv Betaling Sted. 

1) De i l'nrnnlc~t·n unfiirlt• Besteumwfsc•r finclc ~'I i Lo\' 26. J\luj 1!1611 §§, 2 og 3. 
:!) Regi. 11!36 § 45, snmnwnclrugct nmcl Lov 29. De!'cmber 11157 § 1 i. 
3 ) Om Lil'itntioncr for Kornrnum~r se Lnndk11m11111nullov 21l. Fchrunr 1!172 § 33. 
~) Hr. Hcutck. Skr. 6. Scptcmlicr 11!45. 
r,) .Hr. Lov 35 nf 9. llln rts 1906. 
O) Hr. Knlll'. Skr. 16. Februar 1843 Punkt 1. 
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53 For Ilt være tilstede, naar en Kontrakt. et Testament, en Fuldmagt eller anden 
saadan Handling oprettes eller foretages, eller det allerede oprettede Dokument af 
vedkommen<le hojtidelig vedgaus og derom meddele sin Attestation i behorig Form, 
nyder Notarius 2 Kr. 22 Ø. og derhos, naar Forretningen \11irer O\'er 1 Time, 66 Øre 
mere for Ti men,•) 

54:.q For at modtage og udstede en Soforklaring eller Soprole::.t, Lil Brug ved As
suranceberegning, og tHurnriopgorelse, betales 8 Kr., og for Beskrivelsen efter § 52. 
Nuar nogen for Notarius anmelder en Soprotest, bli\'er der for Modtagelsen og Pro· 
lukollationen af en samlun Anmeldelse Lil Notarius at betale 1 Kr. 12 Ø., foruden al 
der, naar Attest derom begæres, erlægges 2 Kr. 25 Ø. Saafremt siden en \'irkelig 
Soprotest begæres, betales for Modtagelsen og Udstedelsen af en saadan Protest 8 Kr. 
og for Dcskri\'elsen Gebyr efter § 52. 

55 Naur Sorenskriveren for al foretage Nolnrialforrelninger, hvortil han rekvire· 
res, niidsages til at gore Rejser, betales disse herforuden efter § 15.t) 

7. Kapift•l. A11gammd1• Befali!igcn Jor adskillige m1drt• Rellens Betjc11fc, til Dels som 
Øvriglif'd1•r, pcwligg1•nd1• Forrctnillgt!r. 

563) ---
57 For ethvert l\laalekar eller Alenmaal, som Fogden i l\Iedholcl af Fr. uf 13. Au· 

gust 1790 § 7 Nri. 6 justerer og indbrænder, betales 16 Ø. 
584) - - -
59") For Skibspapirers Læsning og Puutegning erlægges som hitltil ingen Hela· 

ling,11) alene med Undtagelse af Allestationen uf Logboger og Skihsjournuler7) 
- . For at uulorisere og forsegle en Handelsbog betales 2 Kr.8) og for al autorisere en 
Kontrabog 16 Ø. 

8. Kupill'l, Om Beruli11g /fJr Syss1•{111æ11d og 1111dr1• Mænd, som br11gt'.f l'l'd lillgligr 
Forrelrii11g1•r. 

60 Fort en Stævnings Forkyndelse betales for enh\'er Person, der stævnes, enten det 
er Purt eller Vidne, 75 Ø" som deles lige meJlem begge Stærnevidner.!!) I Gældssa· 
ger, tier ej ungau mere end 50 Kr., erlægges kun del halve af hint Gebyr. I ulle of. 
fenlligc Suger saml i clc udi § 10 fiirsle l\lemLrum omhandlede Suger, og i nlle cle Til
fælde. hrnr tlen, tier whagcr Stæ\'ning, har beneficium processns graluiti, hctul1~ 
intet Gebyr for Stæmingens Forkynclclse.10) For al forkynde en Dom eller anden 
Retshandling, som ved Stæ\•ne,·idner biir kundgores clen paagældendc. nycle Stæ\'· 
ningsma•mlenc summe Bc1uling, som, efter Genstundens Beskuffenhetl og Stifrrelsc 
\' iltlc være al erlægge for en Stævnings Forkyndelse. Men naur de bruges til at for· 
relte Beskikkelser, Op· og Udsigelser og andre lignende A~rinclcr, hvorfor de ej hiir 
undsluu tiig, kunne cle i alle Tilfælde, og uden Hensyn Lil Bcl{)hcls Storrebe, kræve 
den O\'Ctuucrnle fulde Betaling uf 75 Ø. for IJ\'cr Per.son, Forkyndelsen sker for, men 
Lil Deling mellem begge Stærne\'idner.11) Behove Stævningsmændene, for al forkynde 
Stæ\'ninger eller andet, som i denne § ei; omhandlet, ul rejse over 1 Mil henacl til 
Lands eller o\·cr 1h l\lil til Sos, nyder cnh,·cr af dem, hvad enten Gebyr for Forkyn-

1 ) .lfr. Justm. Skr. 9. Scptcmlier 1867. 
!li ll1•gl. 11136 § 5;1, samnwnrlrngcl m<'d Lm· 29. D1•1•e111hcr IB57 § 1 h. 
:i) § 56 om GPhyr for Pus t•r ophæn•t \'ccl Lo\· Nr. 223 uf 7. Juni 1952. 
' 11 § 511 om Gebyr for Fa~tchrem o. I. l'r opha•\·ct rnd Lm· Nr. 174 uf :M. Muj 1937. 
~) Hcglm. llr~6 § 59, snmmcndrnget mc <I Lo\· 29. Dri·<"mhcr 1R57 § 2. 
8) St! 1!oi: n11 Lo\' (Nr. 59) 2.'!. April 1!1111 ~ 3 og Lu\· !Nr. 44) 30. J\lnrts 11192 § 14. Hr. ogsun 

Jstrn. Skr. 2i • .lnn. 1!160. 
7) Se! nu Lo\' Ill. Noremlia 1898 § 1, tlt·r l)'ller snuh•rles: For Autorisntion her i Higet af olen i 

Siilo\' I. April 11192 § 35 onuncltlte Skihsclnghog l.lo11rnull fustsn·lt cs lii!gcnclc llctulin~: For 
Skihl" owr 200 Tons ( llcgistl'rlons Brutto) 2 l\:r., for mi111lm Skilte 1 Kr, For Jet i Siilm·rn!> 
§ :il\ forl'i.krcrnc Eftersyn nf Sk ihs rlng!iogt•n erln!ggc!s ini:cn Hctulini;. 

8) lliili:r• Lo\ Nr. 260 ni 6, J\lnj 1921 § 4 hctulcs cl1•r 1111 1 Kr. 
0 ) llii!gc Hct..~pl . fort•gnnr Fork)r11l1•bc•r ,.",1 t 'll Sta'\' llin;;smnnd. 

10) .Hr. J\lull. llct't. Nr. 5:! uf li!. Nov. 1911. 
11) .lir. Fr. 20, Jurmur 179i § 2·1 01-1 Ty1•mlc!m· 16. F1•hr. 11156 § 7.'l (Forligsinclknlclclscrl suml 

Lui· 30. J\lnrh1 1119-~ § 14, :2. Punktum ( U1lpantni11g~kcncldscr). 
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delsen efter del foranfiirtc skal eillægges eller ikke, men i fOrste Tilfælde tilligemed 
Gehyrel, 50 Ø., for hver l\'lil Lil Lands eller hver hulve l\'iil Lil Sos, beregnet fra deres 
Hjem til Forretningsstedet, uden at Hjemrej~en kommer i Betragtning. 

Gl Nuar Sysselmanden paa Sorenskri\'erens Vegne foretu ger Registreringer eller 
Vurdertinger til Efterretning ved Skifter eller Auktioner, betales ham for denne hans 
Forretning, nuar Boels Masse er under 200 Kr. inkl.: 1 Kr. 25 Ø.; Cra 200 Kr. ekskl. 
til 600 Kr. inkl. : 2 Kr. 50 Ø.; frh 600 Kr. ekskl. Lil 1200 Kr. inkl.: J. Kr.; over 1200 
Kr.; uden Tillæg uf Rejseomkostninger.i ) 

G2:!) Nuur Syn og Vurdering foretages o\·er foste Ejendomme, være sig i Anled· 
uing af Lejlændingers Huse og Jorder, eller til Oplysning om den Værd, hvorfor en 
Ejendom kan gælde ved Udluan af umyndiges eller ofrentlige Midler, eller til Brug 
ved Hetstræller, eller til Deling ved en Skiftedeling, eller til Auktionsefterrelnii1g,a) 
eller hvilket som helst andet Øjemedet være, erlægges Betaling af 1 Kr. til hver 
11f Synsmændene og 2 Kr. til Sysselmanden, som har ul fi>re Forretningen i Pennen. 
Herfra undtuges dog, hvucl Sysselmanden angaur, de Tilfælde, i hvilke der tilkommer 
ham Iletaling efter § 61. For' Deling uf Gaurdes .l\forker og Huse, saml for Syn og 
Vurdering over Losiire,4) som varer over I· Timer, erlægges ligeledes den foran-fOrtc 
Betaling ;r.) men hvor en Forretning uf sidstunfOrte Slags ikke varer over 4 Timer, 
erlægges kun halv Betaling. Ogsua for de uarlige Syn over Kirkerne erlægges ikkun 
halv Betaling. Skulde i noget Tilfælde et dobbell Antal Mænd bruges til Syn eller 
Vurdering, vil samme Tieluling være al e~læggc til hver uf Syns- eller Vurderings· 
r•uP11dene ~om, naar Forretningen afholdes af 2 J\famd. I alle Tilfælrle nyder hver 
Syns· eller Vurderingsmand, naar han skal mode ved Rellen for at afhjemle Forret
ningen ,ed Ed, et Tillæg ar 33 Ø. Det hor iii,·rigt indskærpes Vurcleringsmændene, at 
de ved Tuk5ationernc, navnlig til Prioritelscfler1retning og til Ilrug ved Skifte, biir 
rette sig efter Dagens almindelige Priser og Jordegodset.s sande Værdi i Handel og 
Vandel paa den Tid, du Forretningen holdes. - - -

64 Nnar Sysselmanden i Sorenskriverens Forfald og efter huns Fuldmagt forretter 
ubetydelige Auktioner, nyder han udelt det i § •IO bestemte Salarium, men Smaavrag 
og Hittefæ bur fremdeles som hidtil af Sysselmanden foruuktionercs uden Betaling.li) 

li5 De Vidner, der overvære Auklioneri) eller F'ogedforrelninger, nyde derfor en 
Betaling af 1 Kr., nuar ·Forretningen varer over 4 Timer, men ellers kun del halve.li) 
Derjmod hur Notarius Puhlicus selv al forskuffc de Vidner, som skulle overvære For-
retninger. uden \•idere Byrde for Rekvirenten. · 

66 For sau \'idt Syns- og Vurderingsmænd rnau gure Hejser Lil det Sted, hvor 
Forretningen skal iværksa:lles,K) forholdes efter § 60,H) men Hellens Betjent hor ej 
uden .[\.iochemlighed udmelde eller tihugc Mænd, der ho saa langt hortc, at Hejse· 
u1lgHter clerve1I gorcs forniidne. luvrigt bor disse Hejseugifter og godlgores i offent
lige og hcnificercde Suger, hvor for Hesten l\lamdene ingen Betaling nyde. 

9. Knpitd. Al111i11dcligc Rcgl1•r til lagttag1•lsl! ved det /orcgcuw11dc. - - -
69 I de Tilfælde, i hvilke nogen af de i delle Reglement omhandlede Forretninger 

hetulcs i rorlrolcl til Titlen, samme \'edrnrer, hiir der i Protokollen stedse :111mærl<es 
l\.lokkesl:ct , naar Forretningen begynder, og nuur den slulles. 

70 For Papir og undre Skrivemalerinlier til Akters og andre Forrelningers Beskri· 
\ else eller Udskifters Udstedelse erlægges, ll\'or Gebyr for selve Forretningen ud re· 

1) Hr. Lov 30. No\'Clnhcr 187-1, § 7, sidste Stykke. 
~) Se Rerspl. § 211 om Godtg!)rclsc til udmeldtP S)'llS· o~ Skiinsmænd. 
3) l\lcd Hcns)"n til T\'ongso11ktio11cr se nu Rctspl. § 569. 
~) Om ,·ii;se Vurderinger m el Grindcfon gst j fr. lndm. Skr. 31. Jonuur Itt55 Pkt. 2. 
5 ) Om Vurdering or Vrngi;ods se dog Justm. Skr. 28. Juli 1851. 
6) .Hr. Strnndingslm· 24. l\lorts 1K99 § 10, sid~tc Punktum (Smuunog). Om Auktion u" ·r ll i ttt~ 

gods se Justm. Skr. 18. April 11194. Om Gcl1)"rcr for Auktioner, som url1ohlcs ar S)"s5elmnr11lc11 
chcr Ullpontningslo\ 30. ~lorts 1119.J §§ 5 og 6, se Lo\cns § J.I, 3. Punktum. 

i) Jfr. lmlm. Skr. 31. Jnnuor 1855. 
8) Jfr. l\lidl. llcst. Nr. 27 ar 2-l. Sc11t. 1945. 
~) Fur udmcldtc l\lænd so llctspl. § 21 l. 
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des, ingen særskilt Betaling; men Indbindingen, hvor den hehoves, betales for sig. 
I Henseende til Akters og Udskrifters Udstedelse bor iOvrigt Plakaten af 9. April 1783 
iagttages; dog at det befalede Antal af Linier paa hver Side forhojes Lil 28 og Bog· 
stnvtnllet i enhver Linie bestemmes til 32 i Almindelighed og, h\'or der i Medhold uf 
hemeldte Plakat behoves ikkun ecn Margen, til 211, men, hvor tvende forekomme, til 
16.1) 

71 Naar Embedsmænd og andre Betjente niidsages til at gi.ire Hejselj til og fra del 
Sted, hvor deres Forretninger foretages, skulle de selv bekoste deres Befordring og 
Underholdning undtagen i de Tilfælde, hvor der ved delle Heglement udtrykkelig 
er !illagt dem Hejseomkostninger. 

72 For alle Akter og Dokumenter, for hvis Udstedelse og Pantegning Heltens Be. 
tjente oppebærer nogen Betaling, eller som angaa Forretninger, hvor.for Betaling af 
dem er oppebaaret, bor den modtagne Betaling nnfOres bande med Tal og Bogstaver, 
hvilket skal .gælde saavel om den Godtgorelse fo~ Rejseudgifter, som maulte ha\'c 
fundet Sted, som om egentlige Gebyrer. Forsommer den Embedsmand, der har oppe· 
haaret Betalingen, dette, bor han rnrste Gang, han befindes i saadan Fo11Seelse, hi.ide 
fra 10 Lil 20 Kr., 2den Gang fru 20 til •10 Kr., 3die Gang fra 40 ,til 80 Kr., og 1lde 
Gang have sil Embede forbrudt. - - -

74 Saavel Landfogden som Sorenskriveren bor hver for sit Vedkommende holde 
en ordentlig Sporteljomjnal - - - . Denne Journal bur være forsynet med Amtman· 
dens Autorisation og i det mindste een Gang aarlig efterses og puaskrives af denne 
Overiivrighed, der noje hor paaagte, om den er olldentlig forl, og om nogen Urigtig· 
hed i Sportuleringen if<ilge samme har fundet Sted. 

75 F'or Hetsgebyrer kan pna vedlrnmmende Retsbetjentes Begæring - - - forela· 
ges Udpantning,~) som dog ej man forlanges fOrend 4 Ugers Fortab, fra den Tid af 
al regne, ni fornæ\'nte Hetsgebyr og Afgifte11 burde være erlagte, - - - . 

77 Alle de Biider, som ifiilge delle Heglement blive al erlægge, tilfalde Fattig· 
kassen.:!) 

78 Foruden at <leltc Sportelreglement pau sædvanlig l\cluade bekendtgores, bor et 
Ek!>emplnr uf samme oppe\•nres paa ethvert Tingsted ~amt hos enhver Sysselmand 
\'U!re al finde til Efter.syn for vedkommerule, som begære det. 

22. Nov. - KANC. SKH., hvori hl. n. udtales angaaende Arhcjde til Kirkers, Sko· 
lers, Gadens og almindelige Vejes Veclligeholdelse, at naar vedkommende undlade at 
udfiire del Arhejcle, lwortil de efter Omgang tilsigcs, vil Analogien af de om for· 
F<iimt Vejarbejde i Danmark gældende Bestemmelser være al fOlge, snuledes ut det 
forsiiinte Arbejde bliver at hcsiirge ved lejede Folk pau den skyldiges Bekostning ; 
denne bliver desuden al tilpligte ut bi.ide 16 Skilling for hver forsiimt Arbejdsda;!. 
eller, hvis det skulde medfiire Vanskelighed al fan Arbejdet u<lfOrt \'cd lejede Folk. 
vccl en daglig Mulkt uf 32 Skilling at tvinges til nl opfylde sin Pligt. Omko:;tningcrnc 
Ycd Arbejdets U<lfiireh:e h\i,·cr i ?\lange! uf Betaling at in<ldrh·e \•e<l Udpantning uf 
Sy :.:; ~.iinanden. 

1. Juni 1837 - PLAKAT ANG. BEMYNDIG ELSE FOR NATIONALBANKEN 
TIL EN VIS KLAUSULEHING AF OBLIGATIONEH I FASTE EJENDOMME (se 
Kane. Skr. 21. Oktober 18:1,]). 

1) Dtn nnliirlc Plakat ni 1783 (nw1l de o\enangirne Ændringt!r) hestemmer, ni nit, som i R1•1t.-r· 
guni.:,.~sng••r gi\'t!s lll'skreH!t for Pm1gP, skal snnletlt•s gi\·cs l1cskre\·et, ut hn!r Side holder 211 
Lini1!r og hvt!r J.inie 32 llogsta\·er, og hu1r der i Akterne forekomm1~ Heregning1!r dlt!r Tuksu· 
tioner, snn ut clt•r 111lfordres 1 eller 2 l\lurgincr pon Siden, skul dog hver Linie, 11\'or do·r 1•r 
l'en Mnrgt•n, holtl1• 24 lloi,:stun~r, og hrnr iler er 2 l\lnrgincr, skal lncr Linie holde 16 lloi;· 
stn~r.r. 

2) J Ir. U1l11un1ningsl1n· 30. l\lnrt~ 1B9·t § 1 Nr. 4. 
:i) D. e.: L11111lsfottigkusscn. 
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1. Aug. - KANC. SKR., hvorved bestemmes, al fOlgende Anordninger ligefrem 
>'kulle være anvendelige pna Færijerne: Plnkat 6. Ap11il 1827 ang. Betaling til For· 
ligelses-Kommissionerne og ang. Klagerens Udeblh·else ved disse. Fr. 7. November 
1827 nngnaende Betaling for de Attester, som udfærdiges af Præsterne. End\'ider~ 
foreskri\'es, al Fr. 23. Marts 1827 ung. Bemyndigelse for O\·erovrigheden til al af· 
gore adskillige Sager, som hidtil beho\'ede Afgorelse i Kancelliet, skal være ligefrem 
an\'endelig poa Færoerne, for saa \'idt de i Forordningen forudsatte Tiirælde der 
kunne finde Sted. 

Med Hensyn til Fr. 7. Juni 1827 ang. adskillige Forholdsregler til Rctryggclse for 
umyndiges og andre under offentlig Restyrelse eller offentligt Tilsyn stoaende l\li<l· 
ler, havde Amtet ytret, :tal umyndiges l\'Iidler hidtil have, efter.haonden som de ere 
faldne, af Overformynderen været indsatte i den kgl. færijske Handel, hvor de mod· 
tages og Jorrcntes,cl) saml • at de offentlige Stiftelsers Midler~ for son vidt de ikke 
ere gjorte frugthringende ved lndkiib uf offentlige Obligationer, hidtil ere blevne 
udlaante mod Sikkerhed i Jordejendomme, dog saalccles at <len udlaantc Sum ikke 
har oversteget det halve af Ejendommens Værdi efter den gældende Lnnde11ris.c Kan· 
celliet foreskriver i denne Anledning, »at der i Henseende til Anbringelsen af umyn· 
<.liges og oCCentlige Stiftelsers Midler; kan fremdeles og indtil videre forholdes i Over
ensstemmelse med de O\'ennævnte hidtil fulgte Hegler.c:!) 

11. Sept. 1839 - FOHORDNIG ANG. BEHANDLINGEN AF EN BORTEBLEVEN 
PERSONS FORMUE (se Reskript 11. No\'emher 1816) . 

5. Okt. - KANC. SKH. (til Amtmanden og Provsten over Færiierne) , hvori paa 
disses Forcspiirgsler om, hvem der er Ejer af cle færfiske Kirker, enten Kongen eller 
J\'lenighedernc, svares, al de ikke kunne anses som Kongens Ejendom, men at det 
efter Fr. 13. August li90 § 12:1) pnahviler Menighederne at holde dem vecllige, dog 
med den l\lodHikation, som Wlger af Bestemmelserne i Hcskr. 31. Oktoher 1827:') 

27. Nov. - PPLAKAT INDEHOtDENDE NÆHMEHE BESTEMMELSE AF 
D. L. 5 - 3 - 18 og PLAKAT 18. JANUAR 1788 (se neskript 11. Novemher 18:16). 

4. Fehr. 18·10 - KANC. SKR" at de Personer, som niidvendig maa ledsage Riirn 
med Vac1·i11e, <ler hringes fra en Ø til en mulen, maa, 11aa11 de fordre det, tilstaas i 
Godtgiirclsc pr. Dag sua mcgr.t, som en almindelig Arhejder erhol<ler i Dagleje. 

1) I Hcnhohl til Knnr. Skr. 19. NtJ1Jcmbcr 1814 (Rcskr.snml.) . 
2 ) Efter den kgl. færi\skc Hondels OphæH:lse gnveii J er \·cd Justm. Skr. li . Februar 18.)6 (utd 

Tillndel!it' til under \'is~e Hctingdser at indbetale umyndiges og offentlige Stiftcl~rrs l\licllt•r i 
Stntskot!<>l'n til Forrentning, hvilken Tillndels1: imidlcrtitl 11ttcr ophævedes ved Justm. Skr. 
7. Awil 1862 (utr" jfr. Justm. Bek. 29. /llart.~ s. A.). I Skr. 1856 Cnstsælll•s derhos. nt Jc•t indtil 
'itlerc skol horn sit Forhlh·cndc: Vt,d de ifiilge o\·cnnnliirtc Skr. 11137 gældende Regler om 
l 1cllonn ni umyndiges l\lidl!!r i fortiegods Jlno Færiiernc, og i Skr. Jll62 foreskrives, nt 0H1•nl· 
lii;c Stihelscri l\lidlt!r, for son \'itlt 1fo ikh kunnt! hlirn nnhrngtc ,·cd Udlnnn til rri,·otc 1111111 

nnnrdningsmæ!'sig Sikkerhed, indtil ,·i<forc! kunne! giircs frugtbringende vctl lndkiih af re1111·· 
hu·rende uor~igeli~w Stalsohlii;ntioru:r. Son \'idt \'ides, har Jet aldrig her pnn Øcrnl' \ u·rt'I 
llrug ut onhringc umyndiges 1\lidler i StoLqkossen dlc:r Stnlsohligntioner, men eftPr den kgl. 
Enchnndds Ophll!vclsc cre de, fur son \•idt de ikke kunne nnhringes i Jordejendomme, blC\nc 
inrlsnttc til Forrcntnin,.: i Fænl Amt~ S pnrdrnssc. Lo\'hjernmelcn hertil mon fotmt>ntlig siigt's i 
Analogien ar Knn r. Plakat 26. Juli 18.11, jfr. Justm. Bek. 17. April 1855, h\'ilke Bestemmelser 
•log kun ongnn Bcliih Jtnn under 200 Kr. Lov 29. D1~ccmlu:r 18.)7 ang., al umr ndigcs l\lidlcr run 
100 Rhtll. 01: derunder ikke for Fremtiden skulle indsættes i Q,·erformynclerit>rnt• m. m. Lm 
26. Afoj 186R om Forrnltningen af umyndiges l\lidler og Lo\· 19. Marts 1868 om Udlnnn i 
fnst11 Ejc11Jomm1• uf umyndiges l\lidlcr m. m. gælder ikke for Fa!riicrnc; tierimod Lm· Nr. 277 
.W. Juni 1922 om Umymlighed og Værgcmnol. 

3) Ved den nnf. Lo\•hestcmmelsc gaves tier Kirkcnm pnu .Færocrnc en mi•llcrtiJig Læmpclsc me1I 
Hensyn til Bctoling ni deres Gæld til Jen kgl. Jlandd >i Betragtning of deres fo1tig1: Tilstnntl 
ng ni de ni Almuen mno hygges og ,·eclligeholdt!S<. 

4) Se nu Lo\· for Færocrne (Nr. 109) 29. l\lnrts 192.J om Kirkernes Styrelse. 
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24. Dec. 1840 

24 .. Dec. - KANC. SKR., hvori bilnldes, at Landfogden paa Færoerne, der efter 
Begæring havde nedlagt Forbud hos nogle Personer mod at lage Drivtung paa en 
vis Kyststrækning, i hvilket Tilfælde hverken § 16 eller nogen anden Bestemmelse i 
Sportelreglement 30. Maris 1836 nnsaas anvendelig, havde un\'endt Analogien uf 
3porlelreglemenl 22. Illa ris 1814 § 5;it) dog med Ne1lsællelse af Cehyrel til det hal\'e 
(jfr. Forholdet imellem Heglcmenl l8H §§ 15 og 16 og Heglement 1836 Prgr. 16 
O[! 17). 

28. Juli 18·J.l - FORORDNl~C ANG. UNDEHPANT I HØRLIGT GODS :\I. l\f. 
(~e Lov ,I.. Jnnnur 1851. Nr 7). 

21. Okt. - KANC. SKll., at Plakat 6. August 18:i5 ung. al Urtekræmmere og undre 
h:mdlende hor iagttage fomoden Sikkerhed i Henseende til Svodsyre og undre lig· 
nende forlige Genstande, Plakat l. Juni 1837 ang. Bemyndigelse for Nutionulhanken 
til lndfOrelse uf en vis Klausul i de Obligationer, der udstedes for direkte Udlaan ar 
Banken mod Pant i faste Ejendomme, udvides til ul gælde for Færiierne. 

16. Fehr. 18-13 - KANC. SKR" hvori udtales: 1. al der ikke kun beregnes særligt 
Gebyr for Attestationen -af de i Sportelreglement ao. Marts § 52 omhandl. Udskrifter. 
ler, og al der saaledes for Beskrivelsen eller Konferencen og Bekræhelsen kun kun 
fordres det i Paragraffen bestemte Gebyr, saml at der ikke behoves Vidner ved Be
kræftelsen af Udskrifter uf Noturiul·Akter; 2. al de i Heglemenlels § 6 omhandlede 
Synsmænd biir udnævnes af Sorenskriveren i Stedet for, som hidtil, uf Landfogden; 
3. at ved Tinglæsning af Fæstebreve skal det i Reglementets § 29 angivne Gebyr be· 
tales; 4. nl der, naar en Afskrift, anordningsmæssig skreven, udgiir mindre end et 
halvt Ark, skal beregnes Gebyr for et halvt Ark, regnet i Forhold til den i § 7 be· 
stemte Betaling for et helt Ark; 5. al der, ifOlge ~ 8 summenholdt med §§ 2-1· og 39, 
ikke kan beregnes Gebyr for Bekræhelse og Forsegling uf Udskrifter i Almindelighed 
og navnlig ikke for Bekræftelsen af Lodsedler; 6. nl Kancelliet ikke finder noget at 
erindre imod, al der for Udfærdigelsen af de i Sportelreglement 22. Maris 1814 § 15, 
lsle Passus, omhandlede Attester,!?) hvorom der ikke findes nogen Bestemmelse i Heg· 
lement lBR6, beregnes Gebyr erter delles § 32. 

20. Juni - KANC. SKIL, hvori udtales, al der ikke findes at være Anledning lil 
nl udvide den Frihed for Pligtarbejde \•ed Thorshavns Kirke, <ler efter gammel Skik 
og Brug skal tilkomme Amtmanden og Landfogden til andre Embedsmænd. 

•l. Juni 1844 - KANC. SKR. (til Biskoppen over Sjællands Stih), hvori mhale~. 
at - skonl Reskr. 21. Alctj 1817 ikke hidtil er betraglel som direkte atl\'endcligL paa 
Freriierne - enhver tiltrædende Præst kan fordre sin Embedsbolig overleveret ved en 
Synsforretning, ved hvilken Provsten skal være til Stede, at der kun kan fordres l~æld 
for de l\fongler, som befindes paa den Tid, Synet foretages, saml ttl Provsten er for· 
11liglel til al vejlede Synsmændene ved Overleveringsforretningen.!1) 

29. Aug. 18·14 - KAl\C. SKR. (til Rentckammcrcl), ll\•ori hl. a. udtales, at den 
Bemyndigelse Lil al foretage Justering, som Fr. 13. August li90 § 7 Nr. G og 7 hjem· 
ler Landfogden, ikke er 011hævel ved Fr. JO. Seplr•mlwr 1828:• ) 

1) Om Fogedforretninger, IJ,·is Genstand iklc l1c~taar i Peni:e eller Penges \'11'roli. 
2) [), e. : >i alle <le Tilfælde, hrnr Udstederen for ut mcddcle Alleshm lwhii,·1!r !'Ch- ni korwipen• 

og bringe Attr·stcn i anden Summcnbn·ng, end i° Protokollen Eeh· ur nnfiirt, oi: hvor liilg••· 
lig ej en hlot Afskrift eller Udskrift forlnnges.c 

U) Hr. Kane Skr. 29. Septeml1er 1818. 
~) Ang. Maaleredskuherncs og Vægtlo<ldern1·~ Justr:ring. Fnrorclningl!n tillii:gi;ttr Jus1t•rk11mnw· 

ret i Kjiiht'nhurn Eneret herlil. 
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1845 23. April 

23. April 1845 - FORORDNING TIL JORDS AFSTAAELSE TIL KIRKEGAAR· 
DES UDVIDELSE (se Lov k Januar 1851· Nr. 16). 

21. .Maj - FOHORDNJNG, INDEHOLDENDE NOGLE FOHANDHINGER I 
LOVGIVNINGEN 01\1 AHV {se Lo'' L Januar 1851). 

6. Sept. - HENTEK. SKR., hvori - i Anleclning af Amtets Forespi.irgscl, om Om· 
kostningerne ved Auktioner O\'er det pua Ftcroerne rulclen<le saaknldte :tSlort\'ragc biir 
afholdes af Kiiberne, som hidtil har været brugeli~l, eller af den indkommende Auk· 
lionssum - svares, at Hcntekammerel bifalder, at del har sit Forhli\encle ved rlcn 
hidtil fulgte Frcmgangsmaudc. 

20. Sept. - RFNTEK. SKR" lnori - i Anledning af en Tvistighed om Bettig· 
heden til Findingshvnl ved en Grindefangst - ndlales, al ogsun de private Sager, 
der kunne opslua i Anledning uf HeglemenleL om Grindefangsten paa Færiierne af 1. 
No1·1•mlwr 1832.1) bli\'e ut af go re af Sysselmændene.:!) 

l l. Nov. 1816 - RESKRIPT, h\·on•ecl bestemmes, al fiilgende Anorclninger hli\·e 
al anvende pan Færoerne: 1) Fr. 11. September 1839 ang. flehandlingen af en Lorte· 
hleven Persons Formue sanledes, at det i Forordn.s § 9 omhandlede Værneting Lli\er 
al forslaa om vedkommendes sidste Værneting paa Færoerne, og at det i samme Pa· 
rngraf fastsatte Varsel, h\•ormed Indstævningen skal ske, forlænges til 6 l\lanneder, 
samt al Stævningens Publikation alene hehifrer al ske i den flerlingske politiske Ol! 
A vertissemenlstidendc,a) hvilket ogsna vil gæl,fo med Hensyn til Bekendtgijrelsen af 
de i §§ 12 og 16 omhandlecle Jndstæminger;-1) 2) Plakat 27. No\'emher 1839 inde· 
lir.!dende nærmere Bestemmelse af D. L. 5-3-18 (der svarer til !.'\. L. 5- 3- J3) 
og Plakat 18. Januar 1788.4) 

;{}. Dec. 18•16 - KONFIRl\IATION paa CL ar Sognepræst til Vaagu Præstcgæl(J, 
.fc11s Engelsted, oprettet Gavebrev sualydeJl(lc: 

Den 15. December 1839, det samme Aar, h\•ori jeg var kuldet til Sogncpræsl for 
V:.rngii Præstegæld, fristede jeg, som bekendt, den tunge Skæbne at se min Præste· 
gaarcl Jcnscgærdc og saa godt som hele min Ejendom blive et Rov for Luerne. Prii\'en 
og Noden rnr stor, men Guds Naade og hjælpende Haand end stiirre. Han styrkede 
mig \Cd sit Orcl. og ved sin Aaiul opvakte han i mine .Mcdkrislnes Hjerter en lc\·encle 
Deltagelse mod mig, en Deltagelse, hvorpaa jeg ej hlol af mine Sognefolk, men og~a 
af Færinger fra alle Syslerne heroppe og mine bande verdslige og gejstlige Emheds· 
hrodre modlog, baacle i Ord og Gerning, puu den skonncste Mande de mest uln!· 
Lydige fleviser. Men jo varmere og mere levende Deltagelsen var, jo mere den lrii· 
stede og styrkede mig i min Ulykkeslid, desto imlerligere maallc den naturlig\•is 
knytlt> mig til el Folk, der snu redeimodigen og velvilligen var kommet den fremmede 
i 1\lode. dt."Slo dybere mautte jeg fille Trang Lil al lægge min ErkenclLlighed herfor 
for Dagen, en Trung, der stedse mere og mere er vokset, i jo hujere Grad Guds Nuucle 
og l\liskundhcd i de .:.enere J\ar atter og aller har besogt mig. Ingenlunde derfor, fordi 
jeg tror clcn·ecl at skulle kunne afclruge noget ar den Hiilge sin Natur jo sted:<e uhe· 
talelige Gæld, h\'Ori jeg ved hin hjertelige Deltagelse er kommen til alle Færiis Be· 
boere, men for \·cd en Kendsgerning at vise. ut den ædle Daad er Llc\'en og altid \'il 
hli\e bernrel i cl skunsomt og taknemmeligt Hjerlc, opretter jeg med inderlig Tak 
lil Ham, <ler er mwg lig til ul su ure og til al læge, til al giire futtig og til at giire rig. 
al Hun hur forundt mig Evne hertil, herved under ne1lennæn1tc Betingelser et Legal, 

1) Nu Lo\' 29. Dcccmlit!r 1857 og Crinclernglcm1ent Qf I. Juni 19•10. 
!!) Hr. onr. l.O\'S § 6. 
0) Nu Stntsliilt'ndc, jfr. midi. Bc:st. Nr. 2 nf 9. ~luj 19·10. 
~) Nogle i R1."Skriptct incleholdte, for 1"1erocrnc sæwgnc, nu hetydningsltise Mocliffk11tiøner i 

de to Anordninger udclndcs. 
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31. Dec. 1846 

hvis Henter kunne komme Færos yt'lgre og vordende Slægter til .gode, hvorved der 
da tillige ]Jaa en Gang bli\'er stiftet el Minde om den ægte færoske Deltagelse og om 
Erkendelsen deraf, og i Betragtning heraf i:insker jeg, al Legatet man komme Lil at 
hære Navn uf »Deltagelses· og E11kendtligheds-Legatet«. 

I Legatets Stiirrelse er 800 - siger olle Hundrede - Hh1ll. Siilv, som under Dugs 
Dato ere de1ionercde i Færii Amls S11arekasse. 

2 Dets Formual en at J1idrage til Skolevæsenets Fremme paa Færii. 
3 Legatet, hvis Kapital ingen Sinde mua formindskes, liestyres uf Færii Amts Skole· 

direktion, der ahsaa har at arlægge narligt Hegnskab for Anvendelsen uf summes 
Henter til det kongelige danske Koncelli.t) 

4 Halvdelen af Kapitalen, eller de '100 Rbdl., skænkes til Hjælp til Grundlæggelsen 
af den af Færingerne saa meget i)nskede og af Hegeringen jo ogsaa paalænkte Heal
~kole eller en anden hi.ijere Undervisningsanstalt i Thorshnrn, og indtil denne kan 
komme i Gang, skulle cle aarlige Henter af disse •100 Rbcll. lægges til Kapitalen og 
giires frugthringencle, men, noar Realskolen fiirst er trandt i Kraft, skulle Renterne af 
<len da opsamlede Kapital, hvilken ingen Sinde maa angrihes, efter Skoledirektio· 
uens nærmere Bestemmelser anvendes til dennes Tarv. 

5 Benlerne af de ii\•rige IOO Hbdl. anvendes til Almueskolevæsenets Fremme paa 
f:Nii, saaledes al Henlerne af de 200 Rbdl. tilfalde alene Vaagii Præslcga:lds Skole
' :csen og Hen terne af de andre 200 Rb<ll. alle de ovrige Præstegælds Skolekusser 
mrcl den udtrykkelige Bestemmelse, al, saufreml der i disse seks Præstegæld findes 
nogen værdig og trængende Almueskolelærer-Enke, du tilfalde Renterne af disse 
200 H-Ldl. hende, og findes der flere saadanne [nker puu een Gang, da den mest 
\ :cr1lige og lr:en~cncle hlanclt clcm, men i modsat Fald l:cggt>s Hen terne midlertidigen 
Lil Kapitalen. 

6 Henlcrne af <le 200 l{Lcll. <ler tilfalde Vaogii Præstega•lcls Skole\·æsen, udbetales 
til - - - - .!!) Forsl naar alle dis~e 11æ\'nle Personer ere hortcliide. tilf ul<le Hen terne 
af disse 200 Hbdl. en værdig og lr:cngemle Skolelærer-Enke i Vuugii Præslegæld, 
og skuld1~ der Lil <len Tid ingen saa<lun Enke findes i Præstegæl<lel, du lægges imid· 
lerticl Hentcrnc til Kapilalen. p. t. Thorshavn den 22. Oktober 1816. Jens Engelsted, 
Sognepra·sl til Vnagii Præstcga:ld. 

B. April 1H ~7 - HENTEK. SKH.,:l) hvori - i Anledning af Amlels Foresporgsel 
o 111 cler med Hensyn ·til Delingen uf Di>glinger, som fanges pua Færuerne, hiir for. 
holdes efter Grindcreglemenl I. Nm•11mb1•r 183:! eller N. L. 5-12, og om cler i 
Henseende til Kongens Tiende uf og Purl i sauclan lfral mua forholdes efter nævnte 
Heglement § 18 a og § 20, - s\·ares, u l cla Hcglem. 18.-l2 alene gh er Hegler for 
Grirnlcfungsten, maa der med Jnden H\'alfungst forholdes efter N. L. me<I de l\lodi
fikationer, som Lundeskik har i l\lcclfiir. 

11. Fchr. 18-IB - HEGLEl\lENT FOH KOMMUNITETS.STIPENDIET OG RE· 
GENSRENEFICIET VED KJØBENHAVNS UNIVl~HSITET. 

4 Pri\'iligerecle til al nyde Kommunilelsslipcncliet crc fiilge1ule Sttuleren<le: - - -
2) al alle færiiiskc eller griinlandske Studererule, hrncl enten cle cre Siinner af konge· 
lige Embedsmænd eller undre <lun ske U ndersauller paa Fn•ri;erne eller i Griinland, 
skulle, sauvel naar de ere climillerede til Unh·ersitetet umidclelhar fra disse Luiulc, 
som naar de erc uedsenclte til Danmark for her i en la•nl Skole al modtage Unclen-is· 
ning, og i 1lelle Tilfælde til Exumen Artium eller Afgang~exumen hu\'c opnaaet hedste 
Karakter, være licrcllige<lc til strax efter deres lmrn:.llrikululion at nyde Kommunitet 

I) L1·i;n1t•ts na•rnlt'rt ' llcstyrcl~e er nu ho,., Kommi~:-iorwn for Thor~hnrns Renl~kolc·, og dt•ts 
Rc•gnskuh re\ idt•rc•s og dt'r iclcrcs ul l,ngtingt•l. 

2) I clct utlt!lu1lt1! Stykke! ni Gn\t'lirt•\t'l nnliir"s noi.:lc licRlt•mtP Pnsoncr, til hwm Rcn\Nnc 
~kulde ucllu•rnlc•s : de •:re 1111 nllc nlgnnmll' ved I>ficl1m. 

") Hr. Ll. Nr. li ni a. Jon. 1950 om Forclclini; af Diiglini;clongstcr. 
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1848 11. Februar 

og Hegens, under Forudsætning af, at deres Forældre vedblive at have Ophold 
hine Lande eller der ved Doden ere afgaaede; - - -

5. April 1850 - LOV OM FREMMEDE JØDERS ADGANG TIL AT OPHOLDE 
SIG HER I RIGET (se Lov 1l. J nnuur 1854 Nr. 20). 

18. Aug. - KGL. RESOL"l) hvorved fastsættes: J. al det for Fremtiden maa 
tillades enhver at frigore sig for UdfOrelsen af Vejarbejdet in natura ved det i kgl. 
Hesol. 14.. August 1833 omhandlede Vejanlæg til de længst bortliggende Torveheder 
ved Thorshavns By mod at erlægge 28 Skilltng for hver Arbejdsdag, han skulde 
præstere: 2. at Amtmanden over Færoerne bemyndiges til at affodre dem, hvis 
Arhejdskraft der i Aurets Lob ikke har været Brug for til bemeldte Vejarbejde, 28 
Skilling for hver skyldig Arbejdsdag. 

28. Juli 1851 - INDM. SKR" hvori udtales, at, dn Sysselmændene og Kaldsmæn· 
dene ifolge gammel Praksis hidtil stedse have foretaget Vurderingen af det saakaldte 
Stortvrag uden Betaling, kan det ikke tillades dem fremtidig ot beregne sig Gebyr 
derfor. 

12. Febr. 1852 - LOV om Afhændelse af Øen Lille Dimon. 

26. Aug. - JUSTM. SKR. (til Generalprokuroren for Danmark), hvori dennes 
Betænkning begæredes om, hvor vidt Fr. 21. Maj 1777 endnu var gældende.!?) 

11.. Jan. 1854 - LOV OM UDVIDELSEN AF 1FORORDNINGEN AF 21. MAJ 
1845 TIL F ÆRØERNE.S) Forordningen a( 21. Maj 1845, indeholdende nogle For
undringer i Lovgivningen om Arv, skal være anvendelig pau Færoerne, dog med 
IOlgende Modifikationer: Ved § 11: at N. L. 5-13--411. træder i Stedet for D. L. 
5-ltJ....--46; ved § 19: at de paa Færoeme gældende Regler, med Hensyn til, hvor· 
ledes umyndiges Midler skulle sikres, træde i Stedet for de i Slutningen uf denne § 
nævnte Bestemmelser;") ved § 24: al det her foreskrevne Varsel til 6 Uger forlænges 
til 6 Manneder; ved §§ 25 og 26: at de i disse Paragraffer indeholdte Bestemmelser 
om Selvejerbondernes Testamenter bortfalder ;G) ved § 31: al Bestemmelsen i denne 
§ om Brugen 11( stemplet Papir bortfalder; ved § 32: al § 37 i Sportelreglm. nf 
30. Marts 1836 træder i Stedet for den paaberaabte Bestemmelse i Sportelreglem. af 
22. Jlfarls 1814, og al den i §en ommeldte Forhojelsesa·fgHt bortfalder i Henhold til 

1) Jfr. kgl. Resol. 14. Februar 1877. 
2) 1 Generalprokuriirens Betænkning ar 1. September s. A. (der er nftrykt som Note i Re· 

skriptsamlingen) undersiiges navnlig Spiirgsmaalet om, hvonidt en for Danmark udkommen 
Anordning riir Aaret 1821 (se kgl. Resol. 6. Juni 1821) \ed at O\ersendes til Fær0erne og 
der at blh·e tinglæst, ubetinget er hleven anvendelig der. Generalprokuroren udtaler herom 
hl. a" at da det danske Kancelli, den Gang det i 1821 tog under O\ervejelse, hvilke af de i 
Aaret 1820 udkomne almindelige Anordninger der uden Forandring kunde udvides til at 
gælde ogsan paa Fær0erne, fandt det niidvendigt herom at erhverve Kongens Resolution, 
er det derved formentlig erkendt, at de for Danmark udgivne Anordninger ikke ligefrem 
kunne anses nn,·endelige paa Færiierne, selv om de ere blevne tinglæste der, og det ,·ilde 
være lidet stemmende med Bestemmelserne i kgl. Resol. 6. Juni 1821, om alle tidligere for 
Darimnrk udgivne Anordninger skulde, uagtet ingen Undersogelse om deres Anvendelighed 
pnn Færiicme havde fundet Sted, anses der anvendelige, blot fordi de vare tinglæste som· 
mested. Spiirgsmanlet om Anvendeligheden 11f en for 1821 udgiven almindelig, pan Fær· 
iieme tinglæst Anor.dning man snnlcdes (uden for !le enkelte Tilfælde, i hvilke særlig Re
solution foreligger, jfr. f. Eks. Kane. Prom. 23. Juni 1798) besvnres efter Hensynet til, om 
den paagældc:nde Anordning efter de loknle og ovrige Forhold i det hele kan finde An-
vendelse paa Færoerne. · 

D) Lov Nr. 120 20. April 192fi om Ægtefællers An·eret i uskiftet Bo g1dder for Færiierne. 
~) Se Kane. Skr. t. August 1837. 
&) Se Lo\· 4. Marts 1857, hvon·ed Udstykning af det private Jordegods pan Færiieme siiges 

indskrænket, §§ 6-16. 
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Sportelreglem. al 1836 § 68; 1) ved § 33: at der i Stedet for denne § træder folgende 
Bestemmelse: >Den Forandring i den ved Loven foreskrevne Arvegangsmaade, som 
nu•rværende Forordning indeholder, træder forsl i Kraft med Hensyn til den Arv, 
lier folder efter 31. December 185;) .. Ligeledes ville de fOr bemeldte Dalum oprettede 
Te;;lamenter og udste<he Afkald og Æglepngler være ul bed(imme eher den hidtil 
gældende Ret; dog hvad Testamenter angaar, saalecles at de af dem, som, bedomle 
efter nærncrende Anordning, vilde med Hensyn til Form og Indhold \'ære retsgyldige, 
stua \Cd Magten uden Konfirmution, om de end ikke ere o\'erensstemmende med de 
hidtil gældende Lovforskrifter«; ved § 34: al der i Stedet for cle Bestemmelser, som 
i denne § indeholdes unguaende de Steder, h\'Or Eksemplarer uf Forordningen skulle 
nedlægges, fi.ilges den Hegel, ut el Eksemplar deraf og af denne Lov henlægges hos 
rn uf Kirkeværgerne i ll\'ert Sogn. 

J •• Jun. - LOV 01\'1 UDVIDELSE AF NOGLE FOR DANMARK UDKOl\'INE 
ALMINDELIGE ANORDNINGER OG LOVE TIL FÆHØERNE. Eftemævnte for 
Danmark udkomne almindelige Anordninger og Love skulle være anvendelige for 
l'æriierne: - - -

7 F'orordning af 28. Juli 18,H, indeholdende nærmere Bestemmelser om Under
pant i riirligt Gods m. m" dog træder N. L. 5- 3- 39 i Stedet for D. L. 5- 3-28 i 
Forordningens § l, og den i samme § foreskrevne Tidsfr.isl af 12 Uger fra Anordnin· 
gens Dato forandres for Fær0erne til Aar og Dag fra denne Lovs Dato. - - -

16 F'orordning af 23. April 18-15 om Jords Afstnaelse til Kirkegaardes Udvidelse; 
clog saaledes, al kongelig Resolution af 16. Oktober 1833 fremdeles hliver gældende 
al del i § 9 ommeldte Pligtarbejde ydes efter N. L. 2- 21-60 og de særligt for 
Færiicrne givne Bestemmelser, samt al §§ 5 og 7 bortfalde. "- - -

20 Lov uf 5. Apr.il 1850 om fremmede Jiiders Adgang til ol opholde sig her i Higet. 

1. Marts - LOV OM ORDNING Af SKOLE- OG UNDEHVISNJNGSV ÆSENET 
PAA FÆHØERNE. 1. Kapitel. Om Skolevæsenet i Thorshavn. - - - A. Om Real
skolen.~) - - - B. Om Almueskolen.:S) 

13 Ethvert Barn i Thorshavns By, som har fyldt sit 7. Aar, ·kon optages i denne 
Skole; ligeledes de Bom, hvis Forældre eller Værger bo pan Husegoards og Aniekærs 
Grunde. Enhver Familiefader eller Værge udenfor Thorshavn kan desuden lade sine 
Biirn optage til Undervisning i denne Skole, for saa vidt Pladsen tilsteder del. -

21 De i denne Lovs §§ 11 og 12 anfOrte Bestemmelser ere i lige l\ifoade gældende 
for Almue;;kolen.-1) C. Om Lærerne ved Realskolen og Almueskolen saml om disse 
Skolers Bestyrelse og de til summe henlagte Indtægter. - - -

26 Skolekommissionens Virksomhed skal beslan i ul have Indseende med, at, h\•od 
der ved denne Lov er hefolel eller som af Direktionen bliver foreskrevet med Hensyn 
Lil Orden og Disciplin, overholdes; al alle lokale Hindringer for Skolens Velfærd, for 
sau vidt ske kun, ryddes uf Vejen, og at alle til Skolerne horende Bygninger, Læse· 
værelser og lnventariegenstande holdes i Lilbiirlig Stund. - - -

28 Naur nogen, være sig Lærer eller anden, hnr noget Forslag al giire eller nogen 
Bemærkning al ytre, hvorved han tror at kunne fremme Skolens Tarv eller deri nf· 
hjælpe nogen Mangel, kun han henvende sig derom enten .til Skolekommissionen eller 
umiddelbart til Direktionen. I fiirste Tilfælde indsender Kommissionen Andragendet 
med dens Betænkning Lil Direktionen; i sidste Tilfælde indhenter Direktionen de 
Oplysninger, som den anser forniidne. - - -

1) Rcglem. Hl36 § 37 er nu artiist af Skihegch)"rlo~ 30. No\'l~mhcr 1117-l § 3 ,;idi<tc ug 1111-slsitlstt· 
Punktum. 

2) Se nu Bek. 54 nf 22. Fehrunr 1910. 
D) Se nu Bt•k. 98 nC 3, Mnj 1927. 
~) ~ 11 I. Pkt. bestemmer: Biirn. som hnv1: smittende U1lsln•t, mon ej, forinden de erc lwl

hrt•dedc, IH:Sli ge Skolen. - Den iivrii;e nc1 nf §t•n hortlnlJet \t'CI Epidemilovt'n. § 12 lit'· 
skmm1•r: I Br hnmllin1wn of Oiirncm• hnw L1..rcrnc nt rt:tte sig efter Jen denne l..o\' veclfoj1~Jc 

Instruks. 
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301) Skoledirektionen bestanr uf Amtmanden, Provsten og 3 uf Lugtingels Med
lemmer, som dertil vælges uf Tinget for 1 Aar ud Gangen. Amtmanden er Forw.;:.nd 
for Skoledirektionen . 

31 Under Skoledirektionen er henlagt Overtilsynet med Skolerne; den har derfor 
al pnnse, al Skoleregnskabet betimelig aflægges, nl samtlige \'cd Skolen nnsutte for· 
svarlig udfiirc deres Hverv, og nl denne Lovs Bestemmelser niije overholdes. Dens 
Medlemmer samles en Gang hvert Fjerdinguar, naar ikke hyppigere Samlinger 
hehovcs, og forhandle og nfgore da alle Skolerne Yedkommende Suger. -- - -

33 !.!) Foruden de i denne Lov bestemte Skolepenge og Boder henlægges Lil for
annævnte Skoler f<ilgende Indtægter: 1. Renterne n[ de Skolevæsenet ved kongelig 
Hesolution 7. Januar 1829 skænkede 6000 Rd. 2. Det \ed Reskript 18. April 1832 
bestemte narlige Deputal af Handelens Kasse, 5torL 112 Rd., hvilket ' 'ed Handelens Fri· 
givclsc vil hli,•e overtaget af Statskassen, 8Umt desuden aarlig IOO Rd. af Handelens 
Overskud, san længe den Hires for kongelig Hegning. 3. Den nedlagte Latinskoles 
Midler i o,·erensstemmelse med Resolution 1'1·. Jnnuar 1829. L Renten af en hos 
Stiftsiivrigheclen indestnnende Kapital af 112 Rd. 5. Lejen af 2 Marker Jord, som 
Skolevæsenet ejer paa Suderii, eller Renlen af den Kapital, h\'orfor de manlte hlive 
afhændede. 6. 1 pCt. af enhver Grindefangst, O\'erensstemmende med Reglement J. 
Nm't'1nfier 1832 § 18.:J) 7, Frivillige Gaver. 8. Legater, som enten ere eller maalle 
rorde skænkede til Anvendelse i Almindelighed eller efter særegne Bestemmelser. 

2. Kapild. Om UndervisningsvæseneL pau Landet. 
34 -1) 
35 Skont cler indriimmes Del1oerne pna Landet Frihed til selv at ordne og indrette 

tieres Undervisningsvæt.en, skal det dog strengt pnn!!es, ut ethvert Burn over 7 Anr 
erholder tils trækkelig Færdighed i Læsning suml fornilden Heligionskundskah.li) 

39U) Ligesom del i Almindelighed skal vn•re Pligt for Præsten nl puuse, al Under· 
'isningen fremmes, sauledes skul Jet i Særdeleshed ncre huns Pligt at huve nuje 
Tilsyn mecl, al eth\'erl Barn erholder den i § 35 hefalcde Urnlervisning. Med Hensyn 
hertil skal Præsten, saa ticlt hans Lejlighed tillader det, undersi)ge Hornenes Frem· 
gang, enten ,·ed Besiig i Foræl(lrenes Boliger eller \'ed al lade Bi>rnene fra flere nær 
ved hinanden liggende Bygder samles og underkastes Prove. Naar en sau(lan offentlig 
Provc af Sognepræsten er berammet urholdt, skulle For:clclre og Værger være pligtige 
al lude ethvert Barn rremstille sig. 

40 N11ar Forældre, Værger og Hushonder, uagtet gentagne Paamindel;;er og For· 
maniuger, ikke ville sknrfc clere::. Biirn og Tyende den forniidne Undervisning, men 
vise Censtridighecl i <lennc Henseende, skulle Undervisningskommissionerne paa Lan· 
tiet hu,·e tlen samme !\lugt og ;\lyrulighetl som Skolekommissionen i Thorshavn (§ 20 
'i). 

41 Overtilsynet mecl Biirneurulervisningen pna Lunclet skul hero hos clen i § :m 
ornmcl(lte Direktion. 

42 Til Skoledirektionen skul tier fra de forskellige Undervisningskommissioner 
gennem Sognepræsten aurlig i hvert Aars :Marts Muaned indsendes I nclberelning 
om, h\•orlcdes Unclen•isningcn i de forskellige Bygder i det forliihnc A11r er tilgaaet. 
og om, hvilken Fremgang Oiirneunclen•isningen har nydt.'!) 

43 1-hert femte Aur har Skole(lircklionen at inclsenclc til Ministeriel for Kirke· og 
Unclervisnings\•æsenel en Indberetning om Un<lervisnings\'æsenets Til5lancl pnn Frur· 
i1eri1 e. 

1) Som ændret \"c1l Lov Nr. 117 af 15. l\lnrt!I 1939. 
2) .Jrr. Lov 126 11r 27. l\luj 19011 § 2.J. n1!putulc'I 1mn 112 Re!. nu hortfnlclet og nfli;.,1, <c Fl· 

nnnslo\ 1952,'53 Tt•kstunm. til § 21. 
D) Nu Grindercglt·mcntct af 1. Juni lCJ·IO § 19 (Afi.:ilt1·11 c!r hortfolilcn). 
~) St! nu Lov 211. Fchrunr 11172 § 16 og Anorolning Nr. 11 nr 16. Jormur 19t2. 
6) Forundret ved nnf. Lm· § 16. 
O) Hr. 1rnf, Lo\· §§ 15 og 16. 
1) Fornnclrct ,·ed nnf. Lo\· § 16. 
s) J fr. nu 1111r. Lor § 16. 
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44 Denne Lov træ<ler i Stedet for det provisoriske Heglement for Almueskole· 
væsenet paa Færoerne uf 28. Maj 1845, som herved ophæves. 

45 Forandringer i §§. 2-12, 1'~2,1, 26-29 saml 31 og 32 kunne efter Lag. 
tingets Indstilling foretages af Kongen. 

l. !\farts - INSTHUKTION FOH LÆREHNE VED THOHSHAVNS SKOLEHt) 
I Henhold til Lov om Ordning af Skole- og Undervisningsvæsenel paa Færocrne 

af 1. Maris 1854 § 12 er fOlgende Instruks for Lærerne ved Thorshu,•ns Skoler 
upproheret af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenel: 

1 For5telæreren skal have det daglige Tilsyn med Realskolen og pause, at Under
\' l:mingen meddeles overensstemmende med den lagte Plan. Det nærmeste Tilsyn 
med Almueskolen paahviler som hidtil Sognepræsten. 

2 Under Undervisningen bor Lærerne stedse :have for Øje, lwad der skal være 
Formaalet for deres Virksomhed, nemlig: al danne de unge til al \'Orde kristelige, 
retskafne, sædelige, efter deres Stand og Stilling oplyste og for Samfundet gavnlige 
l\le1111csker. 

3 I deres Forretninger skulle Lærerne stedse vise sig ·med Værdighed og Ansla1ul, 
haandhæ\'C Orden i Skolerne og selv vise den ved n(ijugtigl at mode og samviltighe<ls
fulclt al undervise til de bestemte Tider, ved ufravigeligt al fOlge de approberede 
Lektionstabeller og ved ni.ijagtigt at fi.ire de befalede Protokoller. 

4 Læreren bor omgaas Dornene med Blidhed og Venlighed, formane tic letsindige, 
hchandle de ulydige med Alvor og irellesælle og mh•are dem, som forse sig. Naar 
geniagne alvorlige Advarsler ikke frugte, nuur Udelukkelse Ira DeltageJ5e i de oyrige 
Biirns Fritid eller Nc<lflyuelse er forgæves anvendt som Straf, saa al den unge ved· 
hli\·er al vise enten afgjort Dovenskab, Uagtsomhed eller Ulydighed, ja vel endog 
Genstridighed, og Lærerne du nodes til al straffe stramgere, bor de gi:irc det med 
Holighed og aldrig med lfoardhe<l. Naar de anse <let for nodven<ligt al um'emlc 
l<·g~mlig Straf, have de al hruge lidet His til de Bom, som ere under 10 Aar, og 
til de slorre en Skolekommissionen forud forevist tynd Tamp uden Knuder. Paa 
anden l\foade •maa legemlig Straf il.l.e anvendes, hverken Stiid eller Slag me1I 
Huanden maa gives, ligesom ej heller nogen Straf maa hruges, hrnr\'ecl Barnelis 
Ærcsfiilelse kunde hæles. Virker 1lcn anvendte Straf ej til Barnets Forbedring, 
anmærkes det i Skolejournalen og anmel<les for Skolekommissionen. 

5 De Biirn, som udmærke sig ved Flid ug sædelig OpfOrsel, hor opmuntres og 
hefonncs. dog suuledes, al ej Forfængelighed eller Egennytte derved vækkes. Beliin-
11ingen maa helst hestua dels i al tilstua dem mere Frihed, tlcls i al \ise dem 1•11 
hædrencle Tillid, og dels i 111lenfor Skoletiden al meddele dem en eller anden gavn
lig A•n isning og Umlervisning. 

6 Skolernes Lærere biir omhyggeli gen p<1ase, al Biirnene hol1le sig renlige; dersom 
Jeres Bestræbelser herfor have været forgæves, og de uden Nytte have erindret 
Forældrene desa11gaae111le, hiir de u11mcl1le saa1lan11e urenlige Biirn, saavcl som de 
:11e1l smillcndc Udslæt hcfa-ngte, for Skolekommissionen til dens \ idcre Foranstalt
ning. Lærerne maa og siirge for, at Skole\'ærclserne holcles rene og ugentligt jærnlig 
fejes, saml drage Omsorg for, al Vinduerne oplukkes og Stuerne udluftes, mc<lens 
Burn•·ne ere fraværende. 

23. i\larls - K. U. i\I. SKIL,:!) h\'orefter Læ:ming ved Kirkestæ\'nc kan ske (\cd 
Degnen eller Kirkelæseren for Kirkcdii ren erter endt Gudstjcm.-ste) , uden at Præsten 
forud skal gorcs hekcnclt med Indholdet Jf flekcndtgiircl~cn . 

:·H. Jan. ltl55 - INDi\L SKIL. hrnri meddeles 1. al Sysselmanden altid er beret· 

1 1 Jfr. Rt•gnlotiv for 1..ærcrrnaolct ~col Tl111rJ1un1~ l\lcllcm· oi: llcubkolc nr 27 • .Juni 1905. 
~) Jfr. Lo\' fur fo'æriicrnc (Nr. S!H uf 1. April 1912 11111 011h.t•\'clsc ur Kuutlgiirt•I"<! ICU Kirkr· 

slll'\llC Ill . 111. 
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liget til at beregne sig Auktionssalær dter Sportelreglement 30. l\forts 1836 § ,10 samt 
Inkassationssalær - for saa vidt ikke Betaling erlægges kontant ved Hammersluget 
- af Belob, der udbringes ved Realisation af de Hrnlparler, der i Henhold til Grin· 
dereglement I. November 1832 § 291) tilfalde den okonomiske Foml; 2. at der for 
Vurderingen af de i Slutningen uf Paragraffen nævnte 011flydte eller opfiskede Hva· 
l<:r kan beregnes Gebyr efter Sportelreglemenlets § 62 suavel til Sysselmanden som 
til Vurderingsmændene, dog kun under Forudsætning uf, at Sysselmanden og Vurdc· 
1 ingsmændene muu foretage særskilt Rejse til Hvalstedet for al uclWre Forretningen; 
.1. al der under samme Forudsætning kun hcregnes Gehyr efter Sportclreglementets 
§ 65 til Auktionsvidnerne. 

21. l\forts - LOV 01\'1 OPHÆVELSEN AF DEN KONGELIGE EN0HANDEL 
PAA FÆRØERNE. 

I Statskassens Eneberettigelsc til Handel pua Færocrne skal fra 1. Jun. 1856 være 
hmvet. Fru den nævnte Tid skul Handelen paa Øerne stuu uuhen saavel for Indlæn
dinge som for Fremmede; dog skal ved Siden deraf Handelen for Stutskussens Heg
ning fortsættes indtil 1. Juli næstefter, men i Lohet uf dette Tidsrum skal det være 
Regeringen overladt eherhaunclen at inddrage Hamlels-Etuhlissementerne udenfor 
Thorshavn. 

2 Fra det i § 1 nævnte Tidspunkt er rlet saavel Indlændinge som Udla·ndinl?c til
ladt, under Iagttagelse uf de Forskrifter, som denne Lov indeholder, at besejle alle 
Havne pua Færoerne "Og der, uden Indskrænkning med Hensyn til Tiden, al drive 
Handel med de i Landet bosatte Handlende og til disse al afhænde eller •hos dem til 
I; orhandling at oplægge de indfOrte Varer i store og smua Partier.!!) Suu skul det 
lig slua dem frit, i el Tidsrum af · (, Uger paa hvert Sled al drive Handel umiddelbart 
med Indbyggerne ; dog muu denne Handel kun drives fra Ski!J og ikke paa Landet 
selv, hvad enten snadnnt sker i opforle Skure eller i en opsat Bygning eller i Telt 
eller i noget andet Lokale.:•) 

3 Fremmede Staters Undersaatter skulle derhos hu\'e Arlgang til, lige med I ndlæn· 
1linge, al deltage i Ky!ltfurten pua Fa•roernc sam·el som i Handelen mellem hemelclte 
{·'er og de oHige til det danske Monarki horende Lunde, dog saaledes al fremmc<lc 
Skihe a.f 15 Kommercclæsters Drægtighed~ ) og derunder ikke maa benyttes til Vare· 
fOrsel enten imellem forskellige Havne pua Færiicrnc eller imellem Færo og de iiv· 
rige Dele uf Monarkiet. 

4G) Alle til Fær0ernc ankommende Skihe skulle, forend de hL"t'ejler undre Havne 
pua Øerne, unlobe - - - . 

5 Af clhrnrl Skib, der ankommer til Færiierne, for clcr al udlosse eller i111llade 
Varer, lili\'er der, hvad enten Skibet lilhorer Indlændinge eller Udlærulinge, og uden 
Hensyn til, om det er ludet eller gaur i Ballast, eller til Ladningens Indhold, al er· 
lægge en Afgift uf 2 Rdl. for hver Kommercelæst af Skibets Dræglighed.li) De Skibe, 
som alene benyttes i den færoske Kystfart, saavel som Fiskefarlojer7) og undre Ski-

' ) Nu Grirulcreglt·ment ar 1. Juni 19·10. 
2) Jfr. Lo,· Nr. 361 af 13. Dec. 1933 om H11111lelsrejsl'nclc oi; Lo\' 115 ar 4. A11ril 19!!8 om For

hud mod al 1lrhe Erhven· meJ ln:rusc!n1le Drikke m. rn. 
3) Hiili;1: Lov <Nr. ·14) 30. l\larls 1R92 § 15 1:rla~ggcs for ol drhe llundcl fru Skih merl lndbn;

i;crne en Kendelse nr 25 Kr . til Lnndsra1ti gkasse11. 
~) Se nu alm. Lo,· om Skibes J\laoling ar 13. llfoj 1867 § 27, jfr. Lil\· 92 ar 4. Muj 1927. (Ve1I 

al Ari:ifL~l1t•n·g11ini;, der efter de l>t.'SloaencJ.: Anordninger rcth•r sii; rhr:r Lu·ste1lra•;;tii;hc1lt'll, 
hliw 2 Tons at regne lig 1 Kommerrehcst.) 

&) St· nu Liw Nr. 177 ar 1. April 1921 og Hck. 26 ar 25. Fehruur IH!.17 § 2, som ll'ndrcl n •1I llt·k. 
ar 17. Ok1ol11:r 19,'JO og Bek. Nr. 11 ar 12 • .lan. 19:i2. 

6) Hi'1li:c Lm· (Nr. ·Ul 30. ~!arts 11192 § 14 er Ari;iflen lmr1fohl1•11. ll1.·stenunds1•rrrn i uu•n ;r-rl'll•lc 
I.om §§ 5 og 6 hu\I: imidlertid 1:ndnu ll1:tydnini; tlenl'd, ut Lov 111!.12 § H pu11l11•gi;1·r tit• n ier 
Id. e.: i Lov 11155 §§ 5 og 6) omhun1lle1le Skibe« ut erln·i;i;e et Gchyr ar 5 Øre pr. Ton ofr 
Eher~)n af Skihspapin•rne i d1:11 riirsh: Anliilisharn. 

1) S1: nu L11,· !Nr. 59) 2.'J. April 111111 § 3, ll\'on·ed der er 11oalugt /rcmmcJc Fiskerskilte cl Gcliyr 
ur 5 Øre Jlr. Ton for Eher~yn nf Skil1s11apircrnc i hrnr Anliihshurn. 
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be, som lobe ind i en af de f æroske Havne blot for at forsyne sig med Provisioner 
eller andre til Skibets Brug nodvendige Genstande og i <ivrigt ej befatte sig med 
Udlosning eller Indladning af Varer, skulle være fritagne for den ovennævnte Læste· 
afgifl.t) Det samme skal gælde, naar et Skib i Havaritilfælde losser noget af Lad· 
uingen, for saa vidt det intet af denne forhandler eller efterlader, men indtager den 
igen og afgaar med den alene uden anden Fragt. Afgiften beregnes stedse efter danske 
Kommercelæster, og blive de Mani, hvortil fremmede Skibe ere ansatte, nl reducere 
til danske Kommercelæster efter samme Regler, som ved Toldstederene i Danmark 
f;;lges, hvad Havnen{ giflerne anguar. 

6 For saa vidt Skibet tilhorer en Stal, l1vori danske Skibe eller disses Ladninger 
ere undcrkaslede hojere Afgifter, end om de horte hjemme i Staten selv, bestemmer 
Kongen, om og hvorvidt der, foruden den i § 5 nævnte Afgift, skal til Statskassen 
svares en yderligere Af gift. 

72 -- -

8:1) Ethvert Skib, som fra en fremmed Plads kommer til Færoerne for der al drive 
Handel, skal være forsynet med de fornodne Skibspapirer, navnlig til Oplysning om 
Skibets Læstedrægtighed og Nationalitet, med en Varefortegnelse;') som nojagtigen 
angiver Ladningens Indhold, og hvis Rigtighed skal være attesteret af den danske 
Konsul eller, hvor ingen Konsul er, af Øvrjgheden paa Stedet, samt med behorige 
Beviser for, at hverken Mæslinger, Kopper eller andre smitsomme Sygdomme ere 
herskende pua det Sted, hvorfra Skibet er afsejlet, eller blandt Mandskabet, hvilke 
Bevisers Rigtighed ligeledes skal være attesteret af den danske Konsul eller Øvrig· 
hc•len paa Stedet. 

For hver Klasse uf disse Attestationer tilkommer der den danske Konsul 6 Skil· 
ling pr. dansk Kommercelæst af Skibets Drægtighed.li) 

Skibe, som fra indenlandsk Sted udgaa til Færo, skulle ligeledes være forsynede 
med behorige Sundhedsaltester, hvorimod den udgaaende ToldseddelR) - - -
træder i Stedet for Varefortegnelsen. 
Snu snart et Skib er indkommet i en af de i § 4 nævnte Havne, og forinden noget 
udlosses af eller indlades i samme, har SkibsfOreren al melde sig i Thorshavn hos 
I...andfogden og i de ovrige 6 Havne hos vedkommende Sysselmand,7) til bemeldte 
Embedsmænd al aflevere de ovenfor nævnte Skibspapirer og, efter al disse ere hc· 
fundne i Orden og derom forsynede med Paotegning, al erlægge den befalede Læste· 
afgift.!!) 

Skibsforeren har derhos under sin Haond al tilstille vedkommende Oppeborscls· 
betjent en Angivelse af generelt Indhold over Skibet, dets Drægtighed og Ladning.!!) 

Skulde Skibsfi>reren ikke være forsynet med rigtige Skibspapirer eller behorigL 
Sundhedspas, skal vedkommende Embedsmand være berettiget til al anstille og navn· 
lig at underkaste Besætningens Sundhedstilstand den fornOdne Undersogelse, og er 
SkibsCOreren forpligtet til i det hele at holde sig de Forskrifter efterrettelig, som af 
Øvrigheden gives til Afhjælpning af de forefundne Mangler.to) Ligeledes kan Oppe· 
borselsbetjenlen, naar han formener, al Læstedrægtigheden ej er rigtigen angivet, 
foranledige Skibet maalt, hvortil Amtet uden Ophold skal træffe fornoden Foran· 

1) Altsa11 oi:S1111 fo r Afgift e fter Lov (Nr. 44) 30. l\l11rts 1892 § 14. 
2) 0(lh:l!vct vecJ Lov (Nr. 701 7. l\laj 1881 § 1. 
B) Jfr. Lov fo.L. Færiicrnc Nr. 3•12 af 23 Dec. 1932 om ArsknHcl~c 11f SundhccJs(la8. 
~) § R, l Hc Stk., forsaavidt angaar Be!temmclscn om Varcfortegnelisc o(lhævet \Cd Lov Nr. 95 

af 25. Marts 1933 om StatL41ik. 
r') ~regnes nu med. 6 Øre pr. Ton af Netto·Drægtighcdcn, se Afi;iftsrcglcmcmt Nr. 224 af 

26. Sept. 1932 Pt. 46. 
6) Lov for Færiiernc Nr. 95 af 25. l\larts 1933 om Statiitik ophæver Bci;tcmmel!it:n om, at Told· 

sedlen træder i Stedet for VarefortegnclM:n. 
7) Jfr. Rck. 25. 1-·chruar IH97 § 5. 
~) Hr. nu Lov (Nr. 44) 30. !\forts 11192 § 14. 
P) Ophævet \'Cd Lov Nr. 95 af 25. l\larts 1933. 

ID) Jf r. Lov 177 af 1. April 1921. 
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staltning.l) Imicllerticl bliver Læsteafgiften al erlægge i Henhold til Skibspapirerne 
og L'cllosning al tilstede. Dersom Maalingen giver det Hesultat, al Læstedrægligheden 
l' j er s torre end den, Skibspapirerne udvise, afholdes Udgiften \'cd Maalingen uf det 
offentlige, i modsat Fald uf Skipperen, der du har al efterhetalc del manglende. For 
<len riglig erlagte Læsteafgift meddeler Oppebiirsclsbetjenten SkihsfOreren 1'.villering, 
og er denne Kvittering Hjemmel for Skipperen Lil pna denne Hejse, inden han for
lader Øerne, al unlfihc en eller flere uf de andre færi>ske Havne uden al hetale Læste
afgift.!!) Naar Skibet efter al have klareret i en uf de i § ''· næ\'nte Ha\ ne, anli>her 
en anclen uf disse Ha\'lle, bliver Tilstauelsen for de rigtigen erlagte Afgifter al fore, ise 
i Thorshavn for Lundfogden og i de ovrige Huv.ne for vedkommende Sysselmand, og 
al disse Embedsmæncl at forsyne med Paategning om Fore,·isningen, men anli.ibcs el 
udenfor bemeldte Hu\ ne beliggende Sted, vil Tilstaaelsen 'ære ul forevise for den 
cler unsalle Karantæneopsynsmund.:1) Forinden saadun Forc\'isning og Pautegning 
har fundet Sted, mua aldeles ingen Handel drives fm Skibet ll\erken \"ecl Salg eller 
I nc\k<;b . 

Pua ll\'ert Stecl, h\'Or noget er hulet eller losset. skal til vedkommende Oppehiirocls
heljenl ind~enclc Bere tning derom.•) 

9 Den ToliHrihcd, bom hicltil hnr Hl"fCl tilsluuet Færocrnc, skal incllil ddcrc \ed
lilh e saa' el ror cle Varer, som fra cl indenlandsk Sted udWrc" til bemeldte Øer, som 
1111ur færiiskc Varer indfiires til cl andet indenlandsk Sted, og skal derhos den Afgift 
:1f 1 p(l., som hidtil er lile\el erlagt \'ed færiiske Varers Udffirscl fra Danmark til 
(remmede Steder, for Fremtiden hortfaldc. San skal og Tilkcihsafgiften forhlh e ukrm· 
\Cl for Skihc af 16 Kommercclæstcrs Drægtighccl og derunder, som an!ikaffcs fra 
Udlandet for al amendes til Fiskeri og Varefiirscl mellem scl\'e F1niiernc, saa længe 
clc fiucle suuclun Arl\ cnclclsc:'i) 

10 Hel til al drive HundclH) paa Færii skul tilkomme enhver, :iom der holder Dug 
og Di!ik,i) som er 25 Aur gammcl,K og uf uplellcl Hygte. Dog :.kal 1len, som agter 
al nedsa•tle ig som Hundlencle, i For\'ejen hos SorcnskriverenH) erh\en·e cl Antagcl· 
scsbre\· lil nl maallc etablere Hunclcl pua det uf hum op~ivne Sted. For cl saadanl 
Antagclscshrev erlægges til Sorcnskrh·erenH) 2 Hdl. Higsmiin1.to) 

11 O\'crlrm1folscr nf cle o\'enfor givne Forskrifter om, In orlcllcs der skal forholdes 
v~cl Besejlingen af F:criicmc, ,·c1I Lossen, 1Ladc11 og Manclel med Øerne. ~traffes, for 
suu \'id1 de ej 111lgi.ire en særegen grovere Forhrydclse, ~aasom Bedrageri eller For· 
folskning, med Biider fra 10 til 100 Bell., iler i Ccntagclsestilfælde forclobles. For disse 
Biider hæfter saa\cl Skib som Ladning. oµ kan der uf den sidste ved Auktion sa·lgcs 
~aa mcµet , ~om hchii,·cs lil l\lulktcns Uclredt'li:e og Dækning uf Omkostningerne. For 
andre Ornrtræclelscr af denne Lo\', na\ nlig for uberetligel Hanclcl i Almirulclighed, 
hiicles fiirsle Gang fra 5 til 20 H1ll" anden Gang fra 10 Lil •IO Hdl.. lrccljc Gang ug 
r rerndl'lcs (ru 20 til 60 Hdl. 

12 De l~remmedc, som hcsejle ra:riiernc, crc i ih-rigt pli~tigc til at rcllc sig efter 
de i Lancl<•t gælclemlc Lo\'c, og er clet Politiets Pligt al vuagc over denne Lo\'s Over· 

I) En suaclon Eltermualing vil iler, 1111rnlig dier 111 l,;t•sh:uri;iflt•n er upha•\'t•l, ikke h-ttt·lig hli\e 
Sp<;rgsmo11I om at foretugc ul1:11c uf llt·ns)ll til Ali;iflen (5 Øre pr. Ton, Lo1 30. Marts 1119!! 
~ M). 

!!) Jr r. 1111 Lo\· (Nr. HI :m. i\lurls lll!.I:.! ~ M. 
8) Se ll•:k. !!5. Fehruur 1B97 ~ 6. 
~) Ophu·u :t m il Lo1· Nr. 95 af 25. l\lurts 19il3. 
~) Ifiilge Lov (Nr. 3:.! l 11. l\larts 11192 sknl § 9, sids1c l'kt., uffuucs 8anlc1lcs : >Skilir, sum an· 

skoff•'S fra U1lln11th!l for at nrmmclcs til \'urdiirscl mellem sehc F1criif:rne ell1•r Fiskeri, fri . 
tugc:1 ror Tilkiilrsafgifi. Gnu de 11\'l!r til III lll'll)'tlt:s p11u nnclcn l\lau1l1', hliwr Tilk1ilis11fgih Ul 
1:rl11~ggc d rcr 1fo fo r rlc1 iiHii.;c Kongerige i.;a•lclcruh: lfoi.;ler.< 

•) crr. ~ 4 !!. Stk. i Lov fur Fmrii1·rr11• Nr. l 15 uf •I. •\pril 192!! 0111 Forl111cl lllutl III clrive Er· 
l11·cn· 1111·<1 bcru,:crule llrikke 111. 111. 

1 ) Hr . .lns 1111. Skr. rn. Juli lllfi:i. 
1>) Al Jus1111. Skr. 3 .. lnli 1!!95 lrcmguur, ut :.!å ,\ur< ikl..c er enN.M>ty<lcrult• mccl i\l rnolighetl. 
0) Nu l,u111llog1lcn ifiilgc Lol' iNr. 701 i. Muj llllll ~ 2. 

10) Hiilg1: s itlstnnfiirtc llcstenuucl~c ug Ll. Nr. !! I af 21. Fl!li r. 1950 l!r Gcliyrct 200 Kr. 
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holdelsc i det hele og al forfOlge Overtrædelser af samme !!Om offentlige Politisager. 
De idomle Roder tilfalder Amtets Falligkasse. 

13 Private Sager mellem de fremmede, der bcsoge Fær0erne, og Øernes llcboerc, 
mm opslaa i Anledning af den i denne Lov omhandlede Handel og Skibsfurt, ville, 
naar nogen uf Parterne det begære, \'ære at hehandle ved Ekstrnrcl under de for So. 
og Gæslercts·Sager forskreme Former. 

14 Alle om Handelen paa Færoerne udgivne Lovbestemmelser skulle, for sua vidt 
clc ikke ere bekræftede \'Cd nærværende Lov, være ophæ\'ede fra 1. Januar 1856, dog 
med Undtagelse af Bestemmelserne om il\foal og Vægt.i) 

15 Et Aftryk af nærværende Lov, om fornodenl i engelsk eller hollandsk Over· 
sættelse, bliver af Karantæneopsynel \'cd Ankomsten Lil Færocrne al meddele de Skip
pere, som ej dermed erc forsynede. 

5. Juli - - JUSTM. SKR., ln•ori udtales, at det, efter at Færoernc ifOlge Vulglo\'en 
nf 29. December 1850 erc repræsenterede paa Rigsdagen, og Grundloven saulede;, 
fuldstændig er truudt i Kraft for bemeldte Øer, man antage!i, at de af Rigsdagen ved· 
tagne og af Kongen stadfæstede Love ogsua ere gældende for Færoerne, naar der ikke 
i Lovene seh• findes nogen udtrykkelig Bestemmelse om <let modsalle, og al saaledes 
Bestemmelserne i kgl. Resol. 6. Juni 1821 herved ere bortfaldne. l\linisteriet beonlrer 

Henhold hertil de i Aarene 1852- 5-1 udkomne Lo\'e tinglæste 1mn Fær0erne. 

28. Jan. 1856 - LOV ANGAAENDE BHANDV ÆSENET I THORSHAVN PAA 
FÆRØERNE.:.?) 

l:J) I Thorshavn og paa. den Grund, som regnes til Byen, mua. herefter paa forhen 
ubebyggede Pladser ingen ny Bygninger 011fores, medmindre Gaden faar en Bredde 
af i clet mindste 12 Alen og Afstanden fra de nærmest omkringliggende Huse og 
Bygninger bliver 6 Alen, mcllmindre Ga,·len mocl Naboen opfores som Brandmur; i 
dette Tilfælde kan Bygningen opfOrcs i Skel. 

2·•) Ved OpfOrclsen 11 f Skorstene hlh er det at iagttage, at den nedenste Del uf 
summe fra Arnestedet og iruhil Loftet stedse er forsrnrlig opmurel uf l\for- eller 
Kampesten, men fru Loftet og opad kunne de fremdel~ som hidtil opfOrcs uf Brædcr. 
I snnclannc af Bræder opfOrte Skorstene maa alene bruges Tor\' eller Stenkul til 
Brændsel. Dog tillades det lnch·anucrne undtagelsesvis i dem at brænde Brænde for 
nt roge Kod eller Fisk, men alene under den ·Betingelse, al der haves el niije og unf
hrudt Tilsyn mecl Ilden, isumt al clet forud er anmeldt for Landfogden. 

31i) De. som haver Bagero\'ne, skulle \ære forpligtede til at holde <!isse forsynede 
med stærke og fors\·urlige l\lure. Nnar der ved Bagerovne forefindes l\fo.ngler, kan 
Lundfogden forbyde \'Cdkommcnde at benytte hemeldte O\'lle, indtil de forefundne 
Mangler ere afhjulpne. 

4 lid eller Cloder man ikke hæres fra cl Hus til cl andet, enten O\ er Gaarcl eller 
Gade, under aahen Himmel, medmindre det l'ker i et lillukt Kar. 

5 Ingen man ryge Tobak pan Steder, h\'or Hor, Hamp, Ho, Hi:ivlspaaner eller 
andre lignende Genstande, som hastig kunne fænge lid, ere henlagte. I lige !\fonde 
rnau ingen ryge Tobak under anhcn Himmel i Nærheden af Hostukke, uden al Piben 
er forsynet me<l Bælle. Ligeledes skal al Skydning paa. Ga<lcrne i eller nær \'ecl noget 
Hus \'ære aldeles forl.11ulen. 

6 Ej heller rnau der stiibcs Ly!', smelte;, Talg eller clcsligc, lmcndcs Tran saml 
koges Tjære. Beg og Fernis om N111tcn. hvorimod saaclanl alene mua ske om Dagen 
tin.ler Iagttagelse uf forniiclcn Forsigtighed . 

3 

7 I Ayen maa der ikke tcirres Korn paa Kolle elle r Sodn. Suadant mau kun finde 

I) Justin. Skr. IB. Juni 1857. 
~) .Hr. LO\ (Nr. 71) 7. Maj llml § 5 og Anortl. 13, August lllH6. 
O) Som ænclrrl \ctl Ll. Nr. 26 uf 24. 1\t1r. 1952. 
~) lfr. unf. 1\nonlning §§ 1, 2, a og .•. 
:.) Jlr. anf. Anordning § 1, sidste Pk1. 

33 



1856 28. Jan. 

Sted i Huse, som ligge i tilborlig Afstand fra Byen, efter Lnndfogdens nærmere Be· 
!>lemmelse. 

8 Bodkere, Snedkere og andre, som med Træ og Spaaner omgnas, skulle straks 
hortsknffe de Spanner, som folde ved deres daglige Arbejde, til et sikkert og afsides 
Sted, h\'or ingen lid eller Lys kommer. 

9 Alle Husfædre og Husmadre hor have Indseende med, at deres Barn og Tyende 
forsigtigen omgans med Ild og Lys, og til den Ende især pause, at Lys ikke klines 
paa Vægge, Borde, Bænke eller noget andet saadant Sted, at ingen indfinder sig med 
Lys paa Lofter eller andre farlige Steder uden i tillukte og velforvarede Lygter, samt 
at Torveaske ikke udkastes, fi)rend den er ganske kold eller vel gennemvædet med 
V:rnd. 

10 Alle, som imodluge fremmede, der ankomme til Thorshavn, skulle gore de 
fremmede bekendte med foranfiirte 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 Stykker Tov 
pnu 12 u 16 Alens Længde, hvilke Stiger og ·Brandhager med Tilbehor stedse skulle 
forblive ved Stederne. - - -

13 Amtmanden i) har det overste Tilsyn med Brandvæsenet. I ovrigt paaligger 
det Lnndfogden som Politimester noje nt pause denne Lovs Efterlevelse og .navnlig at 
fOre Tilsyn med Brundredsknberne. Sna har hun og, nnur Ildsvande opkommer, al 
o\'ertnge Kommandoen derved og træffe saudanne Foranstaltninger til Ildens Dæmp· 
ning, som hun anser al være de hensigslmæssigste. 

14 Til sin Assistent antager Lundfogden en !\fond, som han dertil finder duelig, 
ligesom han ogsaa til de vigtigere Betjeninger snnvel ved Sprojterne som ved Brand· 
væsenets ovrige Forretninger udvælger dem, som han dertil finder bedst skikkede. 
Ingen kan undslua sig for al modtage delte Ombud. 

15 Alle de af Byens Jndvaanere, som dertil mnalte findes dygtige, skulle være 
pligtige til efter Lundfogdens Ordre at mode tvende Gange aarligen for at aves i at 
omgaas med Sprojterne og ovrige Brandredskaber. 

16 Naar lldsvaade opkommer, skulle ulle urbejdsfOre Mundfolk i Byen være 
pligtige at mi)de ved Brandstedet og der udfOre uh, h\'acl dem af Brandinspektoren 
dier hans Assistent befales. 

172) De Udgifter, som Brandredskabernes Vedligchohlelsc me<lforer, udredes af 
Thorshavn lndvnanere i Forhold til Bygningernes Værdi efter en af Lundfogden 
fodaltet og uf Lagtinget approberet Ligning. 

18 Alle Forseelser imod de i det foregnuende unfOrtc Bestemmelser samt over· 
hovedet al uforsigtig Omgang med lid og Lys blive, for sna vidt Forseelsen ikke 
maullc være af den Beskaffenhed, at en storre Straf kan finde Sted efter de nlmindc· 
lige Love. namlig forordningen uf 26. Marts 1841, jfr. Lov af 20. Februar 1852,:1} 
at anse enten med Boder, der efter Omstændighederne og dens skyldiges Stund og 
Vilkaar unsælles for fOrste Gang hegaaet forseelse fru 16 Sk. til 5 Heil., og i Gen· 
tagelsestilfælcle fru ~2 Sk. Lil 10 Hdl. eller, hvor særclcles skærpende Omstændigheder 
ere til Stede, med Fængsel pnn V und og Briid,4} uden Hensyn til, om Forseelsen 
har bcvi rket nogen Skade eller ikke. 

19 Enh\'er Overtrædelse af denne Lov behandles ved Politiretten efter de for 
offentlige Politisagers Behundling foreskrevne Regler. 

20 Alle undre Sager, som ellers belurndles ved en Brundret, h\'or en suadan er or· 
ganiseret, saasom Undersogelse af hvorledes en Ildsvunde er opkommen, eller hvilke 
Uordener under en lidebrand have fundet Sted, m. ,," skulle ligeledes hcnhare under 
Politirettens .Behandling og Paakendelse. 

21 De l\lnlktcr og Strafhoder, som falde efter denne Lov, indkasseres af Land-

1) Nu Lnntlsstyrct. 
2) Jfr. Lo\' om Brcn Thorshorns iikonu111iskc Bcstrrclse uf 16. Fcl1ruar 18('6 § 17 og Lov 126 

nf 27. l\foj 19011. 
n) Se 1111 Strnffelovens 20. Kapitel. 
) Fængsel pn11 Vancl og Briitl er ophævet vecl Straffeloven af 1930, 
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fogden og anvendes efter hans ni Amtmandenl) approberede Forslag dels til Belon· 
ning for dem, som rnaatle vise fortrinlig Flid og Virksomhed ved en opkommen Ilds
vande, dels til Understottelse for dem, som ved en saadnn Lejlighed blive beskadigede 
pan Farlighed eller Lemmer. - - -

23 Forordningen uf 22. Mart$ 1784 om Brundvæsenet i Thorshuvn bliver herved 
a!Jeles ophævet. 

28. Jan. - LOV OM OPRETTELSEN AF EN BYGNINCSKOMMISSION I 
THORSHAVN.:!) 

1 Der skul i Byen Thorshavn oprettes en Bygningskornmission, bestaaende af Lund
fogden, trende af Byens lndvaanere blandt dens Husejere under Ledelse af Land
fogden valgte MæmJ:I) samt en nf Byens lndvaanerc, som dertil beskikkes af Amt· 
manden . .i) - - -

3 Bygningskommissionen skul, sau snart dens Medlemmer ere valgte, forfatte en 
nojngtig Fortegnelse over de pun Byens Grund værende Vaahuse saml over de til hvert 
enkelt uf disse horende Udhuse og ubehyggede Pladser med nojugtig Angivelse af 
hver enkelt Bygnings Værdi og Storrclsen uf hver Bygnings Grund og Storrelsc af de 
ubebyggede Grunde, hvilket alt nf Kommissionen nojugtig skul indfOres i en dertil 
indrettet Protokol. ·Efter at denne Fortegnelse er affattet, skal Kommissionen fo;.fnlle 
en Plan til, hvorledes Byens Gader. offentlige Pladser o. s. v. efterhaunden skulle 
reguleres. Denne Plan skal derpan. efter af Arntmunden-I) al være approberet, i Tidens 
Liih soges realiseret. Udgifterne til Anskaffelse af den forannævnte Protokol, sauvel 
som af de flere Protokoller, Kommissionen maatte f.inde nodvendige til dens forhand
linger og Korrespondance, skulle forelobig, indtil Byen erholder en egen Kasse, 
udredes ved en Ligning efter de i § B foreskrevne Hegler.I;) 

4 Nnar nogen vil bebygge en nu ubehygget Pluds, skal saudant fiirsl anmel<lcs for 
Kommissionen. Denne skul derpaa undersoge, om Pludsen, efter samtlige lilstede
va:rende Forhold og navnlig efter den i § 3 nævnte Plan, egner sig til Behyggelse. 
Kommissionen har derefter paa Amtets-I) nærmere Approbation al hestemme, om 
Pladsen man bebygges eller ej, og i bekræftende Tilfælde at fastsælle den Linie, som 
hiir givus Bygningen til Guden, og de flere Hegler, som summe i Henseerulc til 
Sikkerhed mod lldsvnude, offentlig Orden og Lo\'lighccl saavcl ved Bygningens irul
vendige som 1uh·endigc Bygningsmande finder forniidenl, at der iagttages. Pau 
samme Muudc skal forholdes, nuar nogen uf de i Byen nu\•ærende Bygninger ned
rives for uldeles al ombygges. 

5 Ved Opfiirelse af nye Vaanhuse pua forhen ubcliyggecle Pladser skal det nojc 
pau~es, al clc i Lov nngnucmle Brandvæsenet for Thorshavn af 28. Januar 1856 §§ 
l, 2 og :~ foreskrevne Regler nnganende Bygningsmumien iagttages. Dog skal dette 
ikke 'ære til Hinder for Opforelse af Stukilter eller andre saadunne Indhegninger, 
som i Tilfælde af llds\Unde hurtig kunne nedrives. 

Gll) Naur del til slorre Sikkerhed i Hen~ccnde til lldsvaadc eller for al !>kaffe en 
lit>kvemmere Færdsel eller uf Hensyn til den offentlige Orden unses nodvcndigt, al 
en Gucle gh•es storre flrcdde, eller ut en offentlig Plu1ls udvides, skul enhver, som 
ejer en uhehyggct til Gaclen slodendc Plads, være pligtig til at afstau saa meget uf 
sin Gru11<I til Guden, som maalle anses fornodent, ligesom ogsaa Ejerne af \•ed
kommende Bygninger skulle ,·cd Omhygning \'ære forpligtede lil al indrykke samme 
efter Behov, begge Dele mod en Codtgorel;•e, ~om fustsælle~ og udredes efter de i 
denne Lovs § 8 givne Hcgler.7) 

I) Nu Lund!il'tncl. 
' ) Jfr. Lo\' IN·r. 71) 7 .. Maj IH!ll § 5 og A11orilnini; til. August 1886. 
n) H r. Lo\• om llycn ' l1111rshnn1s iikonmniskc l\t:i.l}rclsc 27. J\lnj 1908 § 27. 
~) Nu Lunrlsstyrcl. 
'') Hr. nnr. Lov ur 19011. 
6 ) .Hr. Lo\" !Nr. 691 7. J\luj 1!181. 
1) Jfr. LO\"Cll ar 19011. 
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71) Kommissionen skal fOre Til.syn suavel med ulle Bygninger, medens de ere 
under OpfOrelse, som med de ældre, naur der foretages Hovedreparationer, og har 
den noje ut pause, at vedkommende strengt rette sig efter <le dem givne Forskrifter. 

8 Nuur nogen uf de i Thorshavns By værende Byggegrunde ifolge Bestemmelsen i 
§ 6 mau afgives til offentligt Brug eller det bliver nogen forment aller al bebygge en 
saadan, skul der til Ejeren af Grunden gives en Godtgorelse for det Tab, som hun 
den·ed vil lide, hv.ilken Godtgorelse skul fastsættes efter en billig Bedommelse uf 
Ryggegrundens Værdi og ovrige tilstedeværende Forhold og Omstændigheder. Godt· 
gorelsen bestemmes uf Rygningskommissionen og approberes af Amtet, hvorefter den 
sUU\'CI som de i § 3 ommeldte Udgifter tilvejebringes ved en Paaligning paa Byens 
lndvuunere i Forhold Lil Bygningernes Vrerdi2) - - -

10 Dersom nogen, som agter at opfOre nogen ny Bygning eller ved en ældre Byg-
11i11g al gore Forandringer eller foretage Hovedreparutioner, begynder paa Arbejdet, 
inden han desangaaende har gjort Anmeldeltie for Bygningskommissionen og ind· 
hcnlel samme med Amlets!I) Approbation forsynede skriftlige Bestemmelser, om og 
efter h\'ilke Regler der maa bygges, bor saavel hun som vedkommende Haundværks
mund, der forestaar Arbejdet, .bode fra 5 til 25 Rdl. til S1edets FatLigknsse efter Politi
rettens Kendelse, og man Ejeren derhos Laale, al Bygningen, for saa vidt den ikke 
er indretiet efter de Regler, som Kommissionen finder, al derved burde have været 
iagttagne, for hans Regning nedrives. I o\'rigt bor Landfogden, saufremt han bringer 
i Erfaring, al der begyndes paa el Bygningsarbejde, hvortil Kommissionens Sam
tykke behoves, uden at samme er indhentet, straks forbyde, .al der med samme videre 
fortfares. Naur nogen ellers gor sig skyldig i Overtrædelse af de ham af Kommissionen 
eller Amtmanden:!) i Henhold til de forunstaaende Bestemmelser meddehe Fonskrifter 
for en Bygnings OpfOrelse eller Istandsættelse, vil en lignende Mulkt være al anvende, 
dog ~;ualedes al samme kun, efter Sagens Bekaffcnhed, yderligere nedsættes indtil 2 
Rdl" hvorhos den Del af Bygningen, som ikke er inclrellel efter cle givne Regler, kan 
neclri\'c3. 

16. Febr. - TYENDELOV FOR FÆ RØERNE. 
1 Den, der har fyldt sil 18 Aar. kan gyldigen bortfæste sig som Tyende. Pua 

yngre Personers Vegne sker sau\•el lndganelse som Opsigelse af Tyendeforholdet af 
Forældre eller andre foresutte, der dog kunne bemyndige den paagreldende til selv 
n i gore dette. En for en umyndig indguael Tyendekontrakt kan ikke være forhindende 
for Tyendet længere end, al det efter at hnve opnauct en Alder af 18 Aar, kan med 
eædvanlig Varsel, ( § 40) opsige Tjenesten til den fOrste almindelige Skiftet id (§ 11) . 

2 Bevilling til at \'ære Fæstemand kan meddeles af Ønigheclen pan ethvert Sted, 
hvor de r viser sig Trang til al have en Fæstemand. Ø\'righeden fastsætter en passende 
Betaling, som clen af summe beskikkede Fæstemu11cl mua lage for sine Forretninger. 
og meddele r ham cle fornodne Forholdsregler. 

3 En Fæstemand skul troligen meddele dem: som \•ed hnns l\fod,·irkning ville an· 
lage el Tyende, hvad hnn \'ced om delles Brugbarhed og amlre Egenskaber. Anbefaler 
hnn som brugbart eller Lilforladeligt el Tyende, om h\'ilkcl hun \'ccd, at det har vist 
sig udueligt eller er fundet i Utroskab, skal han, foruden at erstatte den Skude, som 
Husbonden de rved lider, bode fra 5 til 20 Rdl., og kan efter Omstændighederne, hvis 
han har Bevilling som Fæstemand, dommes til at have denne forbrudt, hvilken sidste 
Folge altid indtræder, naar han anden Gang findes skyldig i samme Brode. 

4 Forleder en Fæstemand el Tyende til at forlade dets Tjenesle for at antage en 
1111den, skal han straffes paa samme l\foade, som er bestemt i § 3. 

5 Ønsker nogen sin Tjeneste som Tyende opbudt ved Kirkestævne paa Landet, 
i;knl Degnen eller Kirkelæseren foretage suadan Opbydelse uden Betaling. 

1) H r. Anordn. 13. August 1886 § 11. 
!I) J!r. Lo,·cn ol 1908. 
li) Nu Landsstyret. 
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6 En nfslullet Overenskomst om Tjenesteforhold er bindende for enhver af Par· 
terne, uden Hensyn til, om Fæstepenge ere givne eller ikke. Ere Fæstepenge givne, 
afdrages de ikke i Lonnen, medmindre anderledes er vedtaget. 

7 Storrelsen og Beskaffenheden af den Li.in og andel Vederlag, som Tyendet skal 
have for sin Tjeneste, ·beror ganske paa Overenskomst. Er derom intet vedtaget mel
lem Purterne, da skal Tyendet have cl saadanl Vederlag, som JIUU det Sted, h\or 
Tjenesten udfOres, er almindeligt for et Tyende i lignende Stilling. Hvad i suu Hen
seende er Hegel, nfgiires uf Politiovrigheden. 

8 Den visse Personer nf Bondestanden hidtil paahvilende særegne Forpligtelse til 
ul tage fust Tjeneste bortfalder for tFremtiden. Tjenestetidens Varighed beror pau 
Overenskomst; dog skal det, naar Kontrakten er indgaael paa flere Aar, eller under 
snndanne Betingelser, al Tyendet derefter kan blive bundet paa flere Aar, stan i 
Tyendets Magt, imod al betale Husbonden saa meget, som Lonnen udgi.ir for el halvt 
Anr, al opsige Tjenesten med el halvt Aars V nrsel til en af de almindelige Skiftetider. 

9 Er ingen vis Tjenestetid vedtagen, anses Tyendeforholdet stiftet saaledes, al del 
med 3 Maaneders Opsigelsesfrist kan hæves til en af de almindelige Skiftetider. 

10 En Overenskomst om Tjeneste for kortere Tid end 1 Mauned, uden at For
længelse, naar Opsigelse undlades, skal indtræde, henregnes ikke til Tyendekontrakter. 

11 Skiftetid for Tyende, der tager Tjeneste halvaurvis eller paa længere Tid, er, 
11uur ej anderledes vedtages, hvert Aars 1. Maj og 1. November. 

12 Til den vedtagne Tid er Tyendet pligtigt at begive sig i Tjeneste og Husbonrlen 
pligtig at modtage samme, og ingen af Parterne kan Irigore sig fra denne Forpligtelse 
ved at tilbagebetale eller overlade Fæstepengene. Hvad ovenfor og i ovrigl i denne 
Lov er sagt om Husbond, gjælder om enh\•er, som holde Tyende. 

13 Vægrer Husbonden sig uden lovlig Grund ved al modtage Tyendet i sin Tjeneste 
til aftult Tid, kan Tyendet beholde Fæstepengene, som muatte være givne, og des
uden fordre Lun for den vedtagne Tjenestetid, dog ikke over et halvt Anr, og Kost
penge ligeledes for den vedtagne Tjenstetid, dog ikke over 8 Uger. Kostpengene be
stemmes, nuar deres Storrelse ikke er vedtagen, eher Billighed og ln•erl Steds Skik 
og Brug, fra 10 til 20 Sk. Higsmont om Dagen. 

14 Flytter Husbonden efter at have fæstet et Tyende og Wr Tjenestetidens Begyn· 
clelsc, længere end l Mil bort fru det Sted, hvor Tjenesten efter Aftalen med Tyendet 
forudsælles al skulle tiltrædes, er Tyendet ikke pligtigt ul overtage Tjenesten og har 
Het til al beholde Fæstepengene. Er Husbonden flyttet fra Færiierne, kan Tyendet 
end,•idere fordre Liin for den vedtagne Tjenestetid, dog ikke for mere end el halvt 
Aar. Hvis Tyendet ikke 11, Uger fi.ir Tjenestens Tiltrædelsestid er underrettet om s idst
nævnte Flytning, tilkommer det endvidere Kostpenge efter § rn for den vedtagno 
Tjenestetid, dog ikke over 8 Uger. Naar el Tyende gaar i Tjenesten, uagtet Husbonden 
er flyttet fra det Sted, hvor den skulde tiltrædes, skal Hushonden betale de Tyendet 
1lerved foraorsagede Flytningsomkostninger. 

15 Husbonden kan af fOlgende Grunde nægte al modtage et fæstet Tyende, med
mindre han allerede ved Antagelsen hur kendt Grunden: l) naar det i Lobet af det 
sidste Aar (i.ir Tjenestens Tiltrædelseslid har været idomt Fængselsstra( for en for· 
sætlig Lovovertrædelse;!) 2) naur det i sin seneste Tjeneste har gjort sig skyldig i 
Fornærmelser i Gerning mod Husbonden eller de til hans Familie hiirende Personer; 
.~) nuur der er Born i Huset, og Tyendet i en foreguaende Tjeneste har forledet Husets 
Bom til slette Hamllinger; 11.) naur det mangler de Færdigheder, der ved dets Anta
gelse blern forlungle, og som det udtrykkeligen har angivet al besidde; 5) nuur det 
har nogen smitsom eller væmmelig Sygdom; 6) naur det formedelst Sygdom eller 
Legemsskade er uskikket til al udfiire sit Arbejde, eller naar el ugift Tyende er frugt· 
sommeligt; 7) naar det ved sin Anlugelse har skuffet Husbonden med falsk Skuds
muul. Husbonden hur · i suudannc Tilfælde intet ol betale Tyendet og kan forlange 
de givne Fæstepenge tilbagehetuhe. 

1) Som 1rndrel ved Lo~· Nr. 118 of 15. l\lorts 1939 § 32. 
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16 Kommer Tyendet ikke i Tjenesten den fastsatte Dag, er Husbonden berettiget 
til at antage et ondet Tyende. Indfinder imidlertid det udeblevne Tyende sig i Lobet 
uf næste Dag, eller, hvis Udeblivelsen ikke kan tilregnes det, og Kontrakten er ind· 
gaaet paa et halvt Aar eller længere Tid, inden Forloh af 8 Dage, og i begge Tilfælde 
intet andet Tyende i dels Steder endnu er nnlnget, er Husbonden pligtig ut modtage 
det. Indfinder del sig fiirst senere i Tjenesten, beror det paa Husbonden, om han vil 
modtage det eller ikke. 

17 Et Tyende, der kommer for sent i Tjenesten, men dog modtages i denne, taber 
Hel til saa stor Del af Lon og Kostpenge, som s\'arer til den Tid, i hvilken del er 
udeblevet, og skal desuden, hvis Udeblivelsen kun tilregnes det, bodc for hver Dag 
:if samme Ih Rdl. til Politikassen, hvilke Boder kunne indeholdes i Lonncn. 

18 Det Tyende, som uden at være hindret ved Sygdom eller anden lovlig Und· 
!'kyldning ikke indfinder sig i Tjenesten i rette Tid, skul, nuur Husbonden af den 
Crund lovligen vægrer sig ved at modtage det, eller det aldeles uclebliver, tilbage· 
hetale Fæstepengene, erlægge til Husbonden suu meget, som den betingede Lun udgiir 
for Halvdelen af den vedtagne Tjenstetid, dog ingen Sinde for længere Tid end et 
halvt Aar, og bode fro 2 til 20 Rdl. Kun under særdeles formildende Omstænclig· 
lieder maa de Boder, som i1lommes Tyendet, være mindre end halvt imod det Reloh, 
ilet forbrydes til Husbonden. 

19 Bliver et Tyende uden egen Briide ude af Stund til at tihræcle Tjenesten, da 
er det kun pligtig at tilbagebetale Fæstepengene. 

20 Holder en Hushonde ulovligen et Tyende tilbage i Tjenesten efter Skifleticlen, 
skal han, saafreml andre Love ikke efter Gerningens BeskaHenhed medfOre slorre 
Straf, bude fra 5 til SO Hdl. og give Erstatning for den Skade, som derved foraar· 
suges. Hindrer hun Tyendet fra al komme i relle Tic! i en anden Tjeneste, som del 
har paulagel sig, og denne derved tubes, .skal hun til Tyendet betale, foruclen Belobet 
af tilbagebetalte Fæstepenge. sua meget, .som Tyendet, hvis det var blevet bortvist 
fru den pantagne Tjeneste, skulde hah i Lon og Kostpenge efter Bestemmelsen i § 13, 
og til den anden Husbond, der havde fæstet Tyendet, erlægge halvt saa meget, som 
den af ham tilsagle Lon udgor for den vedtagne Tjenestetid, dog ingen Sinde mere 
rncl Lonnet belOher for el halvt Aur. 

21 Kan Tyendet bevise, al Husbonden i det sidste Halvaar, fOrencJ Tyendet skul 
tiltræde Tjenesten, har mishandlet eller sultet sit Tyende eller sogt at forlede det til 
Corhryderske eller usæclelige Handlinger, -kan Tyendet, dersom det derom var uvidende 
11ua den Tid, da det pualog sig Tjenesten, ikke tilpligtes al gaa i denne, men det skal 
dog, hvis det udebliver, 

0 

lilbagehetale de modtagne Fæstepenge. 
22 Om et Tyende endog har ladet sig fæste til en vis Art af Tjeneste, skal det dog 

\'ære pligtigt al dehuge i anden til dets Stilling og Evner passende Gerning, som Om· 
stændighederne kunne fordre, navnlig nuar de, der skulde have udfOrt summe, ve(I 
Sygdom eller andel Forfald ere for en Tid forhimlrede deri, ligesom det i Aimi-ude· 
lighed efter Evne bor fremme Husvæsenels Bedste. Ethvert Tyemle man underhste 
sig dtln hu~lige Orden hos Husho111le11. 

23 Uden Husbondens Samtykke er Tyendet ikke hefiijet til al lade sin Tjeneste 
udfOre af undre. 

24 Heller ikke rnaa Tyendet uden .Hushondens Tilladelse forlade .Huset i egne An· 
liggencler, eller blive horte længere end tillndt. 

25 Al den Skude, som Tyendet puafOrer Husbonden af Forsæt, Uagtsomhed eller 
Mangel pua nogen særegen Art af Dygtighed, der udkræves til hestcmte Forretninger, 
h\'orlil Tyendet har ludet sig antage, skul det erstatte, og Erstatningen kun af H11s· 
ho11cl1·n indeholdes i Lfo111e11. 

:?G For Ulydighed mod Hushondcn eller clen, som pau Husbondens Vegne kan be
fale over Tyendet, skul 1lelle bode fru l til 10 Hdl. For Trods og for Opsætsighed 
skul Tyendet dommes enten til lige Boder eller til simpelt Fængsel eller Fængsel pau 
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Vand ·ag Brodt) 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 son vidt der ikke efter andre Love er forskyldt en storre Straf. 

27 Hustugt er det mandlige Tyende underkastet, indtil det bliver 18 Aar, og det 
kvindelige Tyende, indtil det hli\'er 16 Aar gammelt. Nnor Hustugt anvendes puu et 
suodont Tyende for de i § 26 nævnte Forseelser, bortfalde de sammesteds fastsatte 
Straffe. 

28 Kommer Tyendet i Fængsel, uden ot saodont kan lægges Husbonden til Lust, 
og dels Tjeneste ikke straks ophurer, tal1er det Forelring poo Lon for den Tid, Fængsl
ingen varer. 

29 Husbonden er pligtig ol betale Tyendet Li.in paa de Tider, som i son Henseende 
mellem clem ere vedtagne. 1Hnr ingen Ahnle fundet Sted nngnnende Betalingstiden, 
forfalder Li.innen til Betaling for det Tyende, der er fæstet halvnnrsvis eller paa læn· 
gere Tid, til de almindelige Skiftetider, hver Gang for det sidst forlobne Hnlvaar, og 
for et Tyende, som er fæstet pau kortere Tid, ved Enden, soavel af den oprindelige 
vedtagne, som ar den vecl Kontraktens ·Fornyelse senere ar Tyendet 11aatagne Tjeneste
tid. 

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

31:!) Puan>res Tyendet en Legemsskade eller en anden Sygdom som FO!ge af util
liiirligt Forhold fra Husbondens Side, snnsom naar han panlægger det overanstren
gende eller noget med særegen Fore forbundet usædvanligt Arbejde, bor han bekoste 
Helbredelsen og kan desuden tilpligtes at give Tyendet en billig Erstatning for det 
Næringstah, som det lider, efter at Tjenesten er ophorl. Derhos bor hon efter Om
stændighederne slrarfes med Boder fra 5 til 100 Rdl. eller med simpelt Fængsel i 
indtil t Uger, saofremt han ikke erter undre Lovbestemmelser har forskyldt en stiirre 
Straf. 

32!1) Puadruger Tyendet sig en Sygdom ved eget utilborligt Forhold, man clet seh 
arholde de med Helbredelsen for.bundne særegne Omkostninger, og Husbonden kan 
for saa vidt han ikke, noar han dertil er berettiget, straks orskediger det (§ n Nr. 
11), indeholde dets Lon for den Tid, det er utjentsdygtigt. 

33:1) Dersom Tyendet ellers bliver sygt i Tjenestetiden, skal Husbonden vel betale 
det tilsugle Vederlag, indtil Tjenesten eher Opsigelse eller a( anden lovlig Grund 
ophorer, men Tyendet man selv udrede Lrugelon og hære de til Lægemi<ller, særdeles 
Pleje og andre pan Helbredelsen anvendte Omkostninger. 

34:1) En Overenskomst mellem Husbond og Tyende om, at Tjenesten skul ophifre, 
sua snart Tyendet maatte blive hjemsogt o( Sygdom, er ikke forbindende for Tyendet. 
og dersom et sygt Tyende enten ifOlge slig Betingelse eller efter en under Sygdommen 
indgaaet Overenskomst hæver Tyendeforholdet, frigi.ires Husbonden heller ikke i 
Forhold til Fottigvæsenet, som Tyendet mnollc falde til Byrde, for de i denne LO\ 
grundede Forpligtelser mod Tyendet. 

35 Et sygt Tyende kan ikke modsætte sig ol indlægges i et offentligt Sygehus. 
36 Bliver el Tyende sygt og sengeliggende eller angreben uf smitsom Sygdom, mau 

dets Flytning ikke finde Sted, om end Furdng er kommen, eller Tjenesten pna 
anden !\1oade er ophort, fOrend enten en Læge, eller Sognepræsten, Sysselmanden, 
en Kirkeværge eller et Medlem nC Fattigforstanderskabet erklærer at formene, ni Flyt· 
ningen kan ske uden Fare for Tyendets .Helbred eller for Smillens Udbredelse. Hvis 
Husbonden overtrædende denne Forskrift, skuffer den syge ud af Huset, skul hun 
straffes paa samme Mande, som i § 31 er bestemt, og desuden bære alle Omkostninger 
paa den syges Pleje og Helbredelse. 

37 Dur el Tyende, hove Arvingerne kun Fordring puu en saadnn Del u( Li.innen, 

1) Fængsel pnn Vonil og Driid er oJlhæ,·rt \ '1•11 Straffolornn af 1930. 
2 ) Jfr. Fottiglov 10. A)lril 11195 § 30. 
8) Jfr. •'nttiglo\' 10. A)lril lH95 § 30. 
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som knn nnses fortjent, indtil Tyendet ved Sygdom blev sat ud nf Stand til at forrette 
sin Tjeneste. Begravelsesomkostningerne er Husbonden ej pligtig at betale. 

38 Dur Husbonden, fortsættes Tyendeforholdet med hans Enke eller Bo, saaledes 
som det var stiftet med den nfdode. Dog anses Tyendeforholdet kun som stiftet i det 
længste for el Aur, om end Kontrakten muntle være indgauel for el længere Tidsrum. 
Ønske imidlertid de vedkommende, al Tyendet skul fratræde Tjenesten tidligere, end 
denne ellers \'ilde ,·ær ophort, dn ere de herelligede til ut forlange suadunl, nnnr de 
tilkendegi\'e deres Bestemmelse derom inden l .Mnnned efter Dodsdngen, og hetnle 
Tyendet, foruden den til Fratrædelsesdagen fortjente Lon, dels Li:in for snu langt el 
Tidsrum, som Tyendeforholdet var stiftet paa, dog ingen Sinde mere end til fOrste 
almindelige Fardag, som indtræffer 3 Maaneder efter Dodsdagen, dels Kostpenge 
for snmme Tidsrum, dog ingen Sinde mere end for 8 pger efter Fratrædelsen. 

39 En indgnnet Tyendekontr11kL anses, snu længe lovlig Opsigelse ikke er skel 
fru nogen af Siderne, fornyet pnn lige san lang Tid, som oprindelig \'ar Iastsut, 
dog i del længste pnn 1 Aur, medmindre Parterne i nogen uf disse Henseender have 
aftalt anderledes. 

40 Opsigelse bor, nnar Tyendeforholdet er ~liftet, halvuursvis eller for længere 
Tid, og ingen særlig Opsigelsestid er bestemt, ske med 3 l\1uuneders Varsel. For 
sua vidt de almindelige Skiftetider ere vedtagne, kun den senest foregnn de•r l. 
Februar og den l. August. Er Tjenesteforholdet stiftet muanedsvis, er Formod· 
ning for, at Tjenesten kan opsiges med l<J. Dages Varsel til den 1. i enhver !Olgende 
Muuned. 

41 Uden Opsigelse kun Husbonden straks afskedige Tyendet: 1) nnar det idom· 
mes Fængselsstraf for en forsætlig Lovovertrædelse;l) 2) nuur det har været hen· 
sur til Strafarbejde; 3) nuur det fængsles pau længere Tid end 8 Dage ,uden al 
snudant kan lægges Husbonden til Lnst; tJ.) nnur det tillader sig Haandgrihelig· 
heder eller gro\'e, fornærmelige Ytringer imod Hushonden, hans Familie eller nogen, 
der pua hans Vegne har at befale over Tyendet, saavel som og nuar det i sin seneste 
Tjeneste har gjort sig skyldig i Fornærmelse i Gerning imod Husbonden eller 
de til hans Familie horende Personer ; 5) naar det nægter nt adlyde Husbonden 
eller nogen, som pua hans Vegne har al befale over Tyendet, eller viser vedvarende 
Skodesloshed i sine Pligters Opfyldelse; 6) nuur det forfOrer Husets Biirn til 
slette Handlinger, eller ·tidligere har gjort sig skyldigt i saadunt Forhold, saavel 
som og nnar det ved slet Behandling eller Skodes!Oshed udsætter dem for ojen· 
synlig Fure; 7) naar det mishandler Kreaturer, som del skul passe; 8) nuur det 
uf Ondskab beskadiger Husbondens Ejendom; 9) nanr det viser særdeles stor eller 
gentagen Uforsigtighed med Lys eller lid, eller ved sin Skodesloshed endog for
anrsager Brnnd; 10) naar det mangler de Færdigheder, der ved dets Antagelse 
lileve forlangte, og som det udtrykkeligen har angivet nt besidde; 11) naur det 
\cd Tjenestens Tiltrædelse har nogen smitsom eller væmmelig Sygdom, eller i Tje· 
nesten \•ed Usædeli~hed hnr paadrnget sig en sandun; 12) nnur del gor sig skyldigt i 
utugtigt Forhold med nogen anden til Husstanden henhorende Person; 13) nanr 
et ugift Tyende er frugtsommeligt; M) nnnr et Tyende, Advarsler uagtet, gen· 
tagne Gange befindes drukken; 15) naur del l'e<I Uforligelighed med medtjenende 
forstyrrer Husets Fred og Orden, og Adrnrsel i son Henseende har vist sig frugtes· 
li.>s; 16) naar del ved sin Antagelse har skuffet Husbonden med falsk Skudsmnal. 
For snu vidt nogen Omstændighed ,som har fundet Sted, (orend Tyendet tiltrnadte 
Tjenesten, efter del ovenanfOrle berettiger Husbonden til ul bortvise Tyendet, bort· 
folder saudan Ret, dersom Husbonden \ar bekendt med slig Omstændighed, den· 
gang hnn modtog Tyemlet, eller hun, hvis den omlrnndledc Omstændighed flirst 
senere bliver ham bekendt .ikke straks benytter sin Ret til inden en passende kort 
Frist nt skille sig ved det. 

1) Som ~ndret ted Lov Nr. 88 ar 15. Marts 1939 § 32. 
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42 Naar Tyendet afskediges af nogen af de i § 4.1 nævnte Grunde, kan det kun 
fordre Lon og andet betinget Vederlag i Forhold til den Tid, hvori det har tjent. 
Det kan derhos anses med de Straffe, som det efter de foreganende Bestemmelser 
i denne Lov eller den ovrige Lovgivning ved sit Forhold mnatte have forskyldt, 
sumt paalægges nl udrede den i § 25 omhandlede Erstatning. 

43 Uden Opsigelse kan Tyendet straks forlade Tjenesten: I ) naar Hushonden 
mishandler det; 2) naur han suger at forlede del Lil forhryderske eller usæde
lige Handlinger, eller, dersom andre til Husstanden horende Personer forse sig 
paa saadan Mande, ikke efter dets Klage luger det i hehorig Beskyllelse; 3) naar 
han, hvis Tyendet skal have sin UnderJ1oldning hos Husbonden, vedblivende yder 
det slet eller rulilslrækkelig Kost; tJ.) naar han groveligen krænker dels gode Navn 
og Hygte ved ugrundede Beskyldninger; 5) naar Tyendet ikke har kunnet erholde 
c;in Lon eller betingede Kostpenge betalte til rette Tid; 6) nanr Husbonden opgiver sin 
ltidtil havende Bolig, o g flytter over I Mil bort frn summe eller hnn, uden nl opgive 
sin hidtil havende Bolig, flytter over 3 Mile hort. 

44 Forlader Tyendet Tjenesten nf nogen uf de i § 4.3 under Nr. l. 2 og ~ nævnte 
Grunde, skal det have Liin indtil den Dag,hvorlil Opsigelsen enten forud er given, 
eller kunde være given paa den Tid, du Tyendet berettiges til nl forlade Tjenesten, 
tlog i det længste indtil Wrste almindelige Fardug, som indtræffer 3 Mnnneder efter 
bemeldte Tid. Derhos skal Tyendet have Kostpenge for samme Tidsrum, dog i del 
længste for 8 Uger efter, at Tjenesten er fratraadt. Kostpengene bestemmes efter 
Reglerne i § 13, Herved bortfalder ikke det Ansvar, som Husbonden for o\'rigt 
ved sit Forhold kan have paadraget sig. Forlades Tjenesten af de i § 43 under Nr. 
4, 5, og 6 anforlc Aorsnger, har Tyendet kun Ret til Lun og betingede Kostpenge i 
Forhold til den Tid, hvori det har tjenl. Dog, hvis Husbonden flytter fra Færiierne. 
hnr Tyendet den samme Bet som, nour det forlader Tjenesten af de i § •1·3 under 
Nr. l, .2 og 3 nævnte Grunde. 

45 Flytter Tyendet med Husbonden over I J\lil bort fra det Sted, hrnr Tjenesten 
er tiltroadt, sknl Husbonden, nuar ej underledes \'edtoges, hekoste dets Tilhnge
rej se ved Tjenestens 01jhor. 

46 Den Hushond, der uden lovlig Grund bortviser et Tyende af sin Tjeneste 
fOr Tjenestetidens Udli:ib, skal betale det Lun til den Dag, hvortil Opsigelse enten 
forud er given, eller kunde være given paa den Dog, da Tyendet bortvises, dog i 
det længste indtil ri>rste almindelige Furdag, som incltræffer 3 Maaneder efter 
bemeldte Dag. Derhos skal lian betale Kostpenge for summe Tidsrum, dog i det 
længste for 8 Uger efter, al Tjenesten er fratruadt. Kostpengenes Stiirrelse bestem· 
mes eher Hegelen i § Ul. 

47 Det Tyende, som uden lo\•lig Grund forlader Tjenesten fiir Tjenestetiden;; 
Udlob, forbryder ej alene den fra sidste Fardag fortjente Lon, men skal og betale 
Husbonden halvt saa meget, som Liinnen udgor for den vedtagne Tjenestetid, dog 
ingen Sinde mere end Liin for et halvt Aur, og endvidere bade fra 2 til 20 Hdl. 
Ved deu nærmere Bestemmelse af disse Blider kommer den i Slutningen af § 18 
indeholdte Regel til Anvendelse. 

481) 
50 Fogden, som g(ir Udlu•g for et Tye1ulcs tilgodehavende Liin eller Kostpenge 

hos Husbonden, kan ikke fordre nogen Betaling for Forretningen, medmindre !>amme 
kan erholdes hos Hushonden, efter al Tyendet er fyldestgjort for sin Fordring. 

51- 63 omhandler Skudsmaalsboger o. I. og udelades som værende uden prak-
tisk Interesse. 

64 Sager anguucndc tie i 1le11ne Lov omhandlede ·Forholtl, undtagen tl'aar der 
er Spiirgsmaul om Forfalskning uf Skudsmuul, hehundles politiretvis, dog under 
lugllagelsc af de i denne Lovs §§ 65- 78 indeholdte Bestemmelser. De i § 3, 36, 

1) Se nu Konkurslo\' 25. Morts 11172 § 33, 2.. I. 
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57, 59, 3. Stykke, 61, 62 og 63 omtalte Forseelser paat'nles af det offentlige. Andre 
Sager efter denne Lov behandles som private Politisager. Vil Husbonden tiltale et 
Tyende, fordi dette er udeblevet ru hans Tjeneste eller i Utide har forladt Tjenesten, 
skul snadan Sag paak1uges ( §. 66) inden '1· Uger fra den Tid, Tjenesten skulde være 
tiltruadt eller Tyendet er bortgaaet, medmindre Tyendets Opholdssted ikke er be· 
kendt, do Husbonden i sua Fald, ved inden somme Frist ol gore en Anmeldelse 
for Politiiivrigheden om den begaoede Ulovlighed, kan bevare sin Ret mod Tyendet. 
Vil et Tyende tiltale Husbonden, fordi denne ulovligen ~111r enten nægtet at mod· 
tage det i Tjenesten eller bortvist det uf Tjenesten eller ubefOjel har givet det et 
ufordelagtigt Skudsmaal, har det ligeledes al paaklage Sagen inden ;), Uger efter, 
al Tjenesteforholdet skulde være begyndt eller ophort. Anlægges Sag efter de oven· 
meldte Frister, bliver den Ira Retten at uf vise, medmindre Modparten, efter den 
dertil hum af Dommeren givne Anledning, erklærer, at han desuagtet intet hur 
imod Sagens Fremme, eller han Inder mode ved Sug'fiirer, og denne ikke gor nogen 
Puustand om Afvisning. Naar indklagede hverken moder eller lader mode, og det 
ikke efter Klagerens Angivelser er tilstrækkelig tydeligt, om Præskriplionen er 
indtrnudt eller ikke, bor Dommeren opfordre hum til ut meddele den til BedommeJ. 
sen heraf fornodne nærmere Fork1aring, og derefter luge Bestemmelse om Sagens 
Afvisning eller Fremme. Puatule til Straf for Ulydighed, Trods eller Opsætsighed 
af et Tyende mau udenfor KontrasogsmualstiUælde ikke finde Sted, medmindre 
Sugen af Husbongen paaklages inden 3 Uger efter Tyendeforholdets Ophor. 

65 De Tvistigheder, der opstaa mellem Husbonde og Tyende, behandles ved Præ· 
stegældets Forligelseskommission, forinden de indkomme for Retten. 

66 Snnvel Husbond som Tyende hove derfor, nnar de ville fore Klage over hin· 
anden med Hensyn til Tyendeforholdet, at henvende sig til Forligelseskommissionen 
med Klngen. Dog henl1ore under denne Forligsmægling kun de Suger, der rejses, 
imedens Husbond og Tyende endnu ere samlede med hinanden, eller dog begge op· 
holde sig i samme Præstegæld. Hor Tyendet forladt Husbondens Tjeneste og har Op· 
lwld i et andet Præstegæld, anvendes de almindelige Regler om Sagers Punkluge ved 
Politi retten. 

67 Den, der hor nogen Besværing eller Anke at IOre, skal skriftligen eller mundt· 
ligen andrage Sagen for Forligelseskommissionen og angive Genstanden for sin 
Kloge. Forligelseskommissionen hur derefter ul beramme et Mode til en vis passende 
Tid snarest mulig og dertil indkalde Parterne ved en skriftlig Seddel. Denne lndkal· 
delse leveres Klageren, som besorger den ved de sædvanlige Stævningsmænd forkyndt 
for Modparten, sauledes at hun erholder i det mindte lo Duges Varsel til det nnsnlle 
Mode. 

68 Ved Sagens Foretagelse for Forligelseskommissionen bor denne soge at tilveje
hringe Forlig imellem Parterne. Opnaos saadanl Forlig, bliver del at tilfore Proto· 
kollen og al underkrive uf begge .Parler. Forligelseskommissionen har derefter al give 
enhver uf Parteme, der iinsker det, en Udskrift af samme. Et s·nadnnl Forlig kan 
ligesom en endelig Dom fuldbyrdes ved Eksekution. Opnnns derimod ikke Forlig, 
hliver en Angivelse uf den paaklagede Sug og den forgæves forsogte Mægling ut til· 
fiire Protokollen, og derom en Attest at meddele vedkommende, hvorefter Sagen kun 
forf1ilges ved Retten. 

69 Parterne hove i Almindelighed at mode personligen. Den, der uden lovligt 
Forfald undlader delle, skal, hvis Sagen kommer til Rettergang, dommes til ut betale 
Sagens Omkostninger og i Mulkt for unodig Trælle fra l til 5 Hdl. uden Hensyn til 
det Udfald, Sagen io\'rigt maatte erholde. 

70 Nnar Klageren moder og indklagede udebliver, meddeles der fOrstnævnle en 
Attest om den fru huns Side iværksatte Pnuklnge, og Sagen kan dn uf hum straks 
furfOlges ved Hetten, hvorhos indklagede, hvis hun ikke kan oplyse lovlig Anrsug 
til Udeblivelsen, bliver al unse efter Bestemmelsen i § 69. 

71 Snu længe Forlig i de her omhandlede Suger ikke er provel hos Forligskommis· 
sionen, eller Klageren i nit Fuld ikke har ingttuget, hvad der pouligger hum for nt 
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Ina Mæglingen foretagen, kan Sagen ikke antages til Behandling og Paakendelse ved 
Hellen, men denne har i Embeds Medfiir al ·afvise samme, Naar derimod del fornodne 
t'r iagllaget med Hensyn til den her foreskrevne Mægling, borl'fnlcler den nu hefo
lede Forligsmægling ved Polilirellen, hvoraf fiilger, al Parterne straks kunne lade 
mode for denne Het \'ed Sugfiirer efter de i ovrigt herom givne Regler. 

72 For ovrigt komme de Regler og Grundsætninger, der gælde med Hensyn til 
Forligsbehandlingen af Rellergangssager ve1I Forligskommissionerne, ogsaa til 
An\'endelse ved de her omhandlede Sager og den for dem forekreme Forligsbehand
ling. Dog kan, naar Forlig virkelig har værcl pro\'el imellem Parterne, den ulmin· 
delige Hegel, al intet biir puakcndcs \'ed Hellen, med mindre del COrsl har været 
gjort til Genstancl for Forligsmægling, ikke her gores gældende, hverken med Hen· 
syn til Omfanget af det, der derefter paulales \'Cd Hellen, eller til de Paastande, der 
\'ed denne ·ne11læggcs. I Overensstemmelse hermed er ogsaa, under summe Forudsæt· 
ning. Kontraklage til forligsprii\'e unod\'endig for ved HeHen al kunne rejse Kontra· 
hi'!smanl. 

73 Til forligskommissionen erlægges ved Klagens Indgivelse 16 Sk.,l) iler straks 
!letales uf Klageren forud. Opnuas Forlig tilkommer der endvidere Forligskommis· 
sionen 16 Sk"t) der skal udredes uf indklagede, medmindre Parterne anderledes 
derom forenes, hvilken Iletaling deles mellem Kommissionens Medlemmer pua den 
i Fr. 20. Junuar 1797 § •10 foreskrevne Mande. Til Stævningsmændene erlægges 16 
Sk.t) ar Klageren til lige Deling. For de Udgifter, som Klageren har maattet for
gæ\'es un\'ende med Hensyn til den her omhandlede Forligsmægling, har han, nnar 
Sagen derefter forfi>lges ved Hellen, Regres til indklagede, for saa vidt der efter 
Lovgivningens almindelige Grundsætninger kan panlægges denne el saadunl An· 
svar. 

74 N. L. :-\.Bog 21. Kap. Art. 4 til 19, suml Fr. 21. Maj 1777 §§ 2- 11, jfr. Pluk. 
16. Df'c. 1840 og Lov L Jan. 185·1· Nr. 5, sanvel som alle anclre ælJrc Lo\'Leslemmel· 
ser, der ere i Strid med llll!r\'ærendc Lov, sættes, for sau vidt de endnu mnalle være 
gældende, ud af Kraft. 

75 For al Indholdet af denne Lov desto sikrere skal komme til alles Kundskah, 
fkal der, foruden al den bliver al kundgore paa sædvanlig Maade, af samme hen· 
lægges et Eksemplar hos en ar Kirke\'ærgerne i hvert Sogn. 

11-. Marts 1857 - LOV, HVORVED UDSTYKNING AF DET PRIVATE JORDE. 
GODS PAA FÆHØHNE SØGES INDSKRÆNKET. 

1 Enh\'cr, der ejer en Jordejendom fru 1 indtil 6 Marker Jords Sti.irrelse, inden· 
og udengnurds, samlet i en Bygd, dog ikke mindre end 4. Gylden i hver Hauge eller 
Haugepari, skal være Lerelligel til al bestemme, al denne Ejendom med de Huse· 
hygninger, der mautte være eller blive opf<irte pna Lemeldte Ejendoms Grund, skal 
være og forhlive en sumlet Ejendom, der kun man udstykkes i Overensstemmelse 
med de i § 5 givne Hegler. 

2 Vedkommende Ejer skul, naar han onsker al lage en snadan Ilcstemmelse med 
Hensyn til sin Ejendom, henvende sig lil Sorenskri\'eren, og for denne vidnefast er· 
klære sin Bestemmelse, som af Sorenskriveren straks bor tilfores Justilsprolokollen 
mod Gebyr efter Sportelreglementet af 30. Marts 1836 § 11. Sorenskrh'eren skal 
derefter til næste rette Ting paa vedkommende Ejers Bekostning tinglæse en Ud
skrift af den Justitsprotokollen tilforte Bestemmelse. En saadnn tilkendegiven Viljes· 
bestemmelse skal være og forblive uigenkaldelig og urokkelig ; dog kan Justitsmini· 
steriel, hvor Omstændighederne tale derfor, tilstede,!! ) al der afviges fra samme 
naar vedkommende Ejers Ansogning er anbefalet ar 2/3 ar Lagtingets i et beslutnings
dygtigt Mode tilstedeværende Medlemmer. 

3 Dersom den puagældende Ejendom eller nogen Del d samme er hehæflet med 

1 ) = 33 Ørt>~ 
~) Argurclsrn moo ontogem nu ol hiire unclcr lljemmestyrcls Kompetence. 
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tinglæ! t Pantegæld, man Sorenskriveren ikke protokollere den attraaede Bestemmelse, 
forinden Ejeren har tilvejebragt Pantekreditors skriftlige Erklæring om at han intet 
har imod, al den omhandlede Bestemmelse tages. 

4 Dersom en Del af den paagældende Ejendom er behæftet med tinglæst Pante· 
gæld og Kreditor har givet sil Samtykke til Bestemmelsen, skal Pantegælden fru Er· 
klæringens Tinglæsnings Dato betragtes som hvilende paa hele den samlede Ejen· 
dom. Naur flere Dele af Ejendommen ere pantsalle 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 efter 
de foran foreskrevne Regler giver sit Samtykke til, at Pantet forandres Ira bruge· 
ligt Pant til simpelt Underpant. 

5 Er den 11nngældende Ejendom mindre end 6 Marker Jord, kan Ejeren, naar 
hun senere erhverver mere Jord i samme Bygd, ved at fOlge summe Fremgangsmande, 
som i § 2 er angivet, og under Iagttagelse af de i §§ 3 og ·i foreskrevne Bestemmelser 
fastsætte, al ogsna delle senere erhvervede Jordegods skal hore til Ejendommen, og 
skal han sanledes kunne foriige Ejendommens Storrelse, indtil denne i ah udgor 6 
Marker Jord, inden· og udenguards, dog nt der i hver Hauge eller Haugepart ikke 
bliver mindre end ti. Gylden. Pau den anden Side skal det under de summe Betinge!· 
ser, som nys ere anfOrte, stan en Ejer Irit at dele en i Overensstemmelse med foran· 
fOrte Forskrifter samlet Ejendom, dog ikke i mindre Dele end 2 Marker Jord, samt 
at magelægge endog mindre Dele af sin Ejendom med anden Jord, nnar hun derved 
kan foroge eller sumle den Jord, hau nllerede maalle eje i en Hauge eller Haugepart. 

6 Den, som ejer en Ejendom, der er undergiven de i §§ 1- 5 indeholdte Bestem· 
melser, skal være berettiget til ved en 11{ ham inden Retten afgiven Erklæring al 
fastsætte, hvorledes med samme Ejendom efter hans Di.id skal forholdes, hvem nf 
hans Livsarvinger summe skal tilfalde, ll\1nd Besætning, Inventarium, Indbo og Udbo 
af alle Slags der skul fOlge Gaarden, og hvad Sum den skal lages for. Fremdeles 
skal der og efter Omstændighederne kunne ventes Konfirmation pua Testamenter, 
hvorved be.slemmes, at Gaarden med Tilbehiir for den pua samme sulte Vurdering 
og i ovrigl under lagllugelse af de i denne Lov givne nærmere Bestemmelser, skal, 
saafrcmt det Barn, den ugles overdraget til, ved Di.iden maalle afgaa forinden Tesla· 
lor, tilfalde bemeldte Barns eflerle\'ende Ægtefælle, for hvilken Konfirmation i intet 
Tilfælde bliver al erlægge hojere Gebyr end del nu anordnede laveste Konfirmations· 
gebyr. Naar de andre Livsnn inger eller, saafreml de ere umyndige, disses Værger 
finde den for Ejendommen fastsutte Sum for lav, ere de berettigede til at fordre, al 
den, forinden den tiltrædes uf den dertil bestemte Arving, vurderes af 3 dertil uf 
Hellen udmeldle uvillige Mænd, og skal vedkommende Barn du være herelligel til 
al overlage samme for :y~ uf Vurderingssummen. 

7 Er Ejeren gift og lever i sædvanligt Formuesfo:llessknh med sin Hustru, mua 
han naar hun vil benytte den ham i forunslunende Paragraf gime Frihed, dertil 
erhverve sin Hustrus Samtykke. 

8 Ved den testamenlnriske Anordning, som Forældre suuledes gore over deres 
Gunni, kun <let og lieslemmes, at den af dem, tier bliver den længslevende, skul, un· 
der de nærmere Betingelser, som eflerfiilgende § IO indeholder, kunne beholde Guur· 
den med Tilbehor mod el Vederlag, der svarer til den Værdi, hvorfor Gaurden i 
Meclfor af Bestemmelserne i § 6 i sin Tid skal overlades til et af Bornene, hvilket 
Vederlag sikres i Ejendommen og udbetales i det Tilfælde, hvori Boms Fædrene· 
eller Modrenenrv ellers skul udbetales dem. Den længslevende er ikke bemyndiget til 
at sælge Gaurden, uden al den fOrsl tilbydes den Son eller Datter, som den i sin 
Tid skal tilfalde, hvilken du skal være berettiget til ut modtage samme for den i Te
stamentet satte Værdi eller for den Sum, som i Tilfælde uf Indsigelse fra de andre 
Livsarvingers Side bestemmes pna den i § 6 angivne Munde, og med BelObets Til
vejebringelse hu\'e Hemlund til den anden derpaa Wlgende Juni Termin. Saairemt 
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l1emeldlc Arving ikke er myndig, skal Sagen, inden Beslutning tages om Ganrdens 
Overtagelse, indstilles til Justitsministerietst) Bedommelse. Det COlger for ovrigt af 
!!ig selv" al der ved Ægtefolkenes fælles Testnment ogsun kan bestemmes yderligere 
Indskrænkning i den længstlevendes Raudighed over Gaarden, og at det navnlig kun 
formenes denne at pantsætte samme, ligesom den længslevende i intet Tilfælde kun 
give nogen Panteret foran de Arvelodder, som ere Bornene tilfaldne efter den foruu 
afdode Fader eller Moder, hvilke Arvelodder som foranfort blive prioriterede i Guur· 
den indtil der paa anden Mande gores Arvingerne Fyldest for samme. 

9 Det er ligeledes en SelvCOlge, at den længstlevende ikke kan efter sin Ægtefælles 
Dod gore nogen Forandring i den engang, til Fordel for el af Bornene, af dem begge 
tilkendegivne sidste Vilje, men skulde bemeldte Barn do eller ej ville modtage Ejen· 
dommen, kan den længslevende ved en ny teslnmenlnrisk Disposition bestemme, hvo 
af de ovrige Bom der skal træde i dets Sted, saafremt det fælles Testament ej alle
rede indeholder nogen Bestemmelse desnngaaende. 

10 Den Ret til at beholde Gnnrden, som der ved Ægtefolks fælles Testamenl kun 
tillægges den længstlevende af disse, skul med Hensyn til Manden ikke være ind· 
skrænket til den Tid, han bliver hensiddende ugift, ligesom Gaarden og, naar En· 
ken indlader sig i nyt Ægteskab, kan forblive hos hende og hendes anden Muml, saa 
længe indtil den Son, hvem Gaarden efter Teslnmenl skal tilfalde, bliver mynclig, 
hvorved i Overensstemmelse med N. L. :i- l9- 3·i forstaas 18 Aars Alderen, eller 
indtil den Dutter, som den er tillagt, indgaar Ægteskab. 

11 I Stedet for en snndan Disposition, som §§ 8 og IO hjemle en Selvejer og 
huns Hustru Ret til at oprette til hinandens Fordel, skal det ogsaa, uanset de have 
Livsurvinger stan dem frit for ved reciprokt Testament at bestemme, at den længst· 
levende skal beholde Gaarden med Tilhehor som sin fuldkomne Ejendom imod dter 
foregaaet edelig Tn.ksation at udbetale den .forstafdodes Arvinger t/:s af Gnarclens 
og dens Tilhehors sande Værdi, denne dog kun beregnet efter Fradrag af den derpuu 
hvilende Gæld, hvormed disse i e~hvert Tilfælde skulle lade sig nojc, samt under den 
Betingelse, al den længstlevendes Ret til i Overensstemmelse med § 15 i Fr. 21. 1"1aj 
181~5 al tage· Arv efter den fOrstufdode horfalder. 

12 Nuur en Selvejer i Medfor af denne Lov hur givet sin faste Ejendom til et af 
sine Bom mod et moclerat Vederlag, skol hun ikke være hcfOjet til pua un<len 
Mande at disponere over mere end e11 Ottendedel af sin efterladte Formul', sauledes 
som clt•nne bliver efter den Værdi, hvorfor Gaurden efter Bcstemmelscrnr i § 6 hli· 
,·er al o\•ertage af det , ·edkommende Barn, hvilket summe skal gælde, naar en Selv· 
ejer og hans Hustru. der ha\'e Livsurvinger, ville benytte den Ret, § 11 hjemler 
1lem til al testere hinanden Gaardcn til Ejendom. 

13 Ligesom den, der besidder flere Sclvejcrgaurdc, ikke kan \•cd Testumenl tillæg· 
ge et Barn flere af disse, naar han efterlader sig flere Horn, sanledeg kun det heller 
ikke forhchoillcs den længstlevcmle flere Gaarde, dog mua sidstnævnte ogsua kunne 
beholde den Guard, som er tillagt en ikke fuldmyndig Son eller Duller, indtil lum 
hlh·er fuldmyndig eller hun gift, hvorved det imidlertid i Overensstemmel11e med § 
10 bliver al iagttage, at i det Tilfælde, h\'Or Enken gifter sig pnu ny, ikke Fuld
myndighed men alene Myndighed udkræ\'es. for ut \'edkommende Son skul sælles 
i Besiddelse af Guanlen . Ej heller kun det foranfCirlc \'ære til Hinder for, ut den 
længstlevende beholder de flere Ejendomme, der kunne tilfalde den som Boslod cfler 
Loven. 

14 En Enke, der ejer en Seh·ejergaard, kan i eel og alt udove sin Teslationsfrihed, 
som ved denne Lov hjemles. Imidlert id kan den Enke eller Enkemand, som hensidder 
i uskiftet Bo efter den nfdiide, uden ut der, medens denne le' ede, er gjort nogen 
testamentarisk Anordning om Caarden, ikke henylte den nnwntc Tcstationsfrihed 
anderledes e1111. al den afdocles Arvinger muu Lcholde den allrredc faldne Fæclrene· 
eller l\fodrene·Arv uhænkel . 

15 Del staur ogsua en Selvejer frit for, under de sædvanlige Testalionsformer, at 

I) Nu formentlig L1111Jsstyrct. 
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oprette el Testument nf del Indhold. som denne Lov hjemler. For snn vidl Testament 
oprettes mellem Ægtefolk saaledes, at det giver den ene af disse Adkom11t. til, efter 
den andens Dod, at besidde Gaarden med de Indskrænkninger, som denne Lovs §§ 
8 og 10 indeholde, bor, hvis det opretles i den i § 6 anfOrte Form, en Afskrift nI 
den inden Hellen afgivne Viljeserklæring indfores i Panteprotokollen og derfor det 
sædvanlige Tinglæsnings· og Protokollations·Gebyr betales, ligesom Testamentet, 
uaur det pnu anden Mande er oprettet, bor tinglæses. 

16 Har <len, som ejer en Seh·ejendom, der er undergiven de i §§ 1- 5 indeholdte 
Bestemmelser, ikke i levende Live luget Bestemmelse om, hvorledes der skul forholdes 
med Ejendommen efter huns Dod, og Ejendommen kommer 1rna Skifte, da skal den 
udlægges til el af den afdodes Bom eller en af hans Arvinger for den Sum, hvorom 
Arvingerne under Skiftel maalle kunne blive enige. Dersom ingen Overenskomsl 
i saa Henseende mellem Arvingerne tilvejebringes, bliver Ejendommen ved offentlig 
Auktion al bortsælge og Provenuel skiftes efter Lovens Bestemmelser. 

17 For Fremtiden skal del ikke være tilladt ved Kob og Salg, ved Gave, paa Arve· 
skifte eller vecl anden Ovcrdrngclscsmuude til særlig Ejendom at udstykke Jord i 
mindre Dele end hele Gylden, samlet suavel i Bo som i Hauge eller Haugepart. 

Dersom nit det Jordegods, som paa et Arveskifte kommer til Deling, ikke kun ud· 
lægges Lil Arvingerne, uden al en Del af Jorden bliver udstykkel i mindre Dele end 
en hel Gylden, samlet snavcl i Bo som i Hauge eller Haugepart, og Arvingerne ikke 
kunne blive enige om, hvo nf dem der skal overtage saudunnc Jordparceller, skulle 
disse bortsælges ved offentlig Auktion og Belohet for samme udlægges til de ved
kommende Arvinger. 

181) Fremdeles skal det herefter være forbudt ved Kob og Salg eller pau anden 
Mande al skille de til Jordegodsel efter de gældende Bestemmelser knyttede Herlig· 
heder fru summe. Landbrugsrandet kan, hvor særlige Forhold gor sig gældende, 
meddele Tilladelse til Adskillelse uf Bo og Hauge og samtidig træffe Bestemmelse 
om, hvorledes der skal forholdes med de til Jordegodset knyttede Herligheder; delle 
!Jea! tinglæses. Hvor Tilladelse er nodvendig, kun intet Dokumenl tinglæses, forinden 
sau1lan Tilludelse foreligger. 

19 For cl stedfundet Salg eller Mageskifte eller anden Overdragelse af nogen Jord 
kan have Hetsgyldighecl skul derom oprettes og tinglæses cl skriftligt Dokument, som 
indeholder fuldstændige 011lysninger om, hvori Overclragelen hestuar.!!) Med Hensyn 
til Tingla•sningstiden bliver N. L. 5-3-:~9, 'IO, -J.1 al iagttage. 

20 Den ved N. L. 5. Bogs 3. Kap., saml ved Fr. 14. Januar 1771 og Fr. 14. /a111wr 
1829 hf'emlcdc Oclelsli.isningsrel skul ophore, saa al den efter 1. Juli 1857 ikke la•n· 
ger sku kunne gorcs gældende. 

18. Juni - JUSTM. SKIL, hvori udtales, at ifOlgc Lov 21. l\Jurts 1855 § 1 l 
enhver handlende puu Færoernc, hvucl enten han 1lriver Handel fra Skib som Spe
kulanthandler eller pua Landet som fasl hundlcudc, maa anses forpligtet til ved al 
Handel med Øernes Indbyggere at benytte clunsk justeret Mual og Vægl og, saa· 
fremt hun undlader saadunt, være al anse efter de desungaucnde gældende Lovbcstcm· 
mclser. 

29. Dec. - LOV OM GHINDEFANGSTEN PAA FÆHØEHNE.:1) 

1 Reglement for Grinclefungslcn paa Færocrne af 1. Novm11bcr 1832 ophæves. og 
skal Justitsministeren være bemyndiget til efter Lagtingcts Indstilling al forcskri\ e 
de Bestemmelser, som herefter skulle gælde om Grinclefangslcn paa bemclclte Øcr:l ) 

2 Overtrædelser af de i Krafl af den Justitsministeren sanlecles inclrommcdc Ile· 
myncligclse givne Forskrifter blive, for saa vidl der ikke i denne Lov er fatsal slorrc 

1) Som ærulrct ,·c~I Ll. Nr. 2 d 3. Jun. 1950. 
~) Hr. Huui;clov Ill. Maj 1937 § 2•l. 
~) Nu Særanlii;gcmlc. llcstcmmclSt•r gh't!S \'Cd Lai;tinw;lo\·c. 
~) Grindereglcmcnt uf 1. Juni 19110. 



29. Dec. 1857 

Straf, at anse med Boder, hvis Storrelse det ligeledes O\'erlades til Justitsministeren 
efter Lagtingets Indstilling nærmere at bestemme. 

31) - - -
6 De Sager, der mualle rejse sig fra Overtrædelser af de om Grindefangsten ud· 

givne Bestemmelser, blive, for sua vidt de ikke gua ud paa anden Straf end Boder, 
at behandle paa samme Mande, som ved Plakaten af 23. Marts 1813 er bestemt med 
Hensyn til Sager om Hettiglteden til at bygge og holde Fiskerbande pnn Fær0erne. !) 

7 Hvor Omstændighederne tillade del, pnakendes de, straks efter at Delingen af 
Grinden er endt, uf den Sysselmand, i hvis Distrikt Grindefangsten er indtruffen, 
men i modsat Fald af den Sysselmand, i hvis Syssel den eller de skyldige ere bosatte. 
Ere Jlere fra forskellige Sysler implicerede i een og samme Sag, bor den stedse be· 
handles af den fiirstnævnte Sysselmand, for hvem de skyldige ere pligtige at mode 
efter Tilsigelse, hvis Sagen ikke straks pan Stedet kan afgores. 

8 De Boder, som ikendes nogen for Overtrædelse af de om Grindefnngsten i;ivne 
Forskrifter, tilfalde Færoernes Amts Fnltigkasse og afsones i Mangel af Betaling efter 
de gældende Bestemmelser. 

29. Dec. - LOV OM FOHHØJ,ELSE I DE VED SPORTELSREGLEMENTET 
FOR RETTENS BETJENTE PAA FÆRØEHNE AF :~o. MAHTS 1836 FASTSATTE 
HETSGEBYRER M. V.:i) 

6. Nov. 1858 - LOV FOH FÆRØERNE OM PROK·LAMATA J BOEH. 
1 For Fremtiden skal sauvel i Dodshoer som i Opbuds- og Fallitboer og i andre 

Boer, hvor Proklama til Creditorer bliver al udstede, dette ske ved en Indkaldelse med 
3 Mnaneders Varsel, nnnr den Paagjældende efter de foreliggende Omstændighed1· · 
mua antages ikke at have stnnet i Gjældsforpligtelser pna noget Sted udenfor Fn:r· 
erne. Hvor dette derimod er Tilfældet, bor Indkaldelsen skee med 6 Manneders Var· 
sel. JOvrigt bor den Omstændighed, al den Paagjældende har boet eller hnvt Ophold 
udenfor Færoerne, ikke i og for sig begrunde Anvendelsen af det sidstnævnte Vor· 
sel, naor der inden hans Dod eller den Begivenhed, der foranlediger Skiftebehand· 
lingen, er forlohel over eet Anr fra den Tid, hun er bortrejst derfra og hur opgivet 
!'in derværende Stilling. 

2 De Jndknldelser, der ifolge § 1 kunne foretages med 3 Maoneders Varsel , hlive 
nt bckjendtgorc p1111 Færoerne, paa den dersteds hidtil sædvanlige Mande. Derimod 
blive de Indkaldelser, der skulle foretages med 6 Mnnneders Varsel, foruden at hc· 
kjendtgores paa nysnævnte Munde, tillige 3. Gunge efter hinanden ol indfOrc i deu 
Berlingske politiske og Avertissementstidende. Varselet regnes fra den sidste Ile· 
kjcndtgorelses Dalum. 

3 Som Folge ar foranfOrte Bestemmelser bortfalder sna\'el den hidtil i adskillige 
Tilfælde nodvendige Bevilling til Proklamas Udstedelse i Boer, som den befalede 
Tinglæsning uf Proklomnla. Bestemmelsen i Norske Lovs 5. Bogs l3de Cnpitel 27dc 
Artikel bliver herved for Færoernes Vedkommende 01>hævel. 

4 Ved Dodshoskifler efter Personer, som efter deres Livsforhold ej kunne formo · 
des at have stnuet i nogen ualmindelig Forbindelse formedelst Handel eller deslige, 
kan al Indkaldelse, uden Hensyn til den efterladtes Formue, forbigans, nnnr Arvin· 
gerne eller de, Lil hvilke Boet overdrages, erklære, at ville pnatnge sig dets relsmæs· 
sii;e Gæld, om nogen Fordring siden skulde opstaa. · 

S De ovcnanfOrte Bestemmelser komme ligeledes Lil Anvendelse, nnar en Enke, 
der hensidder i uskiftet Bo, vil udstede Proklama til sin Mands Creditorer, eller nanr 
Arvinger, der holde privat Skifte, vil udstede Proklama til Arveladerens Creditorer. 

G Denne Lov træder i Kraft den 1. Maj 1859. 

27. Jan. 1860 - JUSTM. SKR. Lnndfogden pna Færoerne havde forespurgt, om 
- ,) §§ 3- 5 ophæ,·ct ,·cd Lo\' Nr. 127 11f 15. April 1930. 

1) J fr. R1•n1e:k. Skr. 20. Sc111cmhcr IH45. 
li) Ile t•ndnu gældende Bcslcmmelscr i Lo\·cn crc i denne Samling sun11nc1111rlicjtlcdc mccl 

Rcglt:m. 1836. 
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1860 27. Jan. 

han vur berettiget til at beregne sig Gebyr for fiilgende af et spansk Skibs Forer be· 
gærede Ekspeditioner : J. Udfærdigelse nC latinsk Sundhedspas for Skibet med tilforl 
Allestation om, al der ikke pan Stedet eller i en Omkreds a( 5 Mile fandtes noget 
Sf1ansk Konsulat ; 2. Udfærdigelse nf Manifest over den Ladning, der var bleven ind
Ingen i Thorshavn, med Lilfojel Allestalion om, nt den indladede Fisk, snu vidt Lund· 
fogden bekendt, var fisket paa Færoe•ne nf færoske Fiskere samt tilberedt paa Fær· 
i.ierne og fOlgelig vnr al betragte som Cærosk Produkt, samt endelig Allestation om, 
al der ikke pan Stedet eller i en Omkreds af 5 l\Ule fandtes noget spansk Konsulat; og 

3 Forevisningspaategninger paa 'i Konossementer over den paa Færoerne indtagne 
I ntlning. Ministeriel udtaler i denne Anledning: ad 1. al da Udstedelsen nf Sundheds· 
attester pnahviler Landfogden som Embedspligt, men der ·hverken i Sportelregle
menl 30. Maris 1836,1) jfr. Lov 29. December 1857, eller i Lov 21. Marts 1855 er 
tillagt ham noget Gehyr for at udfærdige eller paategne Skibspapirer, formenes hun 
ikke al være berettiget Lil al beregne sig Godtgorelser for Udstedelsen af det omhand
lede Sundhedspas; ad. 2. og 3. at disse Ekspeditioner ligge udenfor de i Handelsloven 
omhamllcdt', Lundfogeden pnah\'ilcnde Forretninger og nærmest man helrngtes som 
l\.onsulnrforretninger, og nanr Landfogeden derfor, saa længe der ikke er amallc 
Konsuler pua Færiierne, for vedkommende Skippere udfærdige deslige Ekspeditioner, 
nnlagcr Minisleriet, al han man være berettiget til derfor al beregne sig sæd\•anligL 
Konsulargehyr, jfr. Lov 21. Marts 1855 § 8.!.!) 

19. Jan. 1863 - LOV AF Af.HÆNDELSE AF DE FÆSTEGAAHDEN HUSE
GAARD VED THORSHAVN TILHØRENDE THØEH. 

1 De Fmsteguarden Husegaurd ved Thorshavn tilhorcndc, indhegnede og opdyr· 
!..ede Troer, som erc hortlejcde til lndvaunere i Thorshavn, skulle gaa over til Selv· 
ejendom i Overensstemmelse med efterfOlgende Forskrifter. 

2 Enhver Tro eller Troparl bliver fiirsl al tilbyde summes nuværende Besi<l<ler til 
Ejendom paa ile i folgende Paragraffer Instsallc Vilkuur, og Amtmanden l1ur al op
fordre hrnr enkelt Besidder til inden en Frist af 3 Muaneder al afgive Erklæring, 
om hun vil overlage den Tro eller Tropnrt, som han hesiclder, til Ejenclom paa de 
neclenfor bestemte Vilkaar. i'\Ied Hensyn til tfo Troer eller Tro1mrler, som \'cd· 
kommende Besiddere ikke ville overtage til Ejendom, bliver del ufrn\ igelig at ingl· 
tage, at de. nuar Lejemaulet er udlåbet, sælges til Ejendom enten ved offenllig Auktion 
eller underhaanden, naar der for dem kan opnaas den Pris, hvortil de bliver unsulle 
ljfr. § 3); dog at del saafreml del er en Triiparl, der skal sælges, skal stua den eller 
tlem, der eje den ovrige Del uf Troen, frit al forlange sig Troparten overdragen til 
Ejendom for clen hiijesle Pris, som nogen anden vil girn for den. 

3 Kobesummen for hler Tro eller Tri.ipart bestemmes til del fem. og Lyvedobbelte 
Belob af den Leje, som den nuværende Besidder uarlig har erlagt. 

4 Kiihesummen eller den Del af samme, som Koheren ikke i:insker at udbetale, er 
han berettiget Lil al afgore ved for samme al mistede en •I pCI. rentebærende Forskriv
ning med l. Prioritet i Troen eller Troparien, der skul \'ære uopsigelig fru Stuts· 
kussens Side, sua længe fOrste Kober eller hans Enke besidder Eje11clomme11 og be· 
hi.irig opfylder de Forpligtelser, som Forskrimiugen paulægger. Koberen afholder 
ulle ved rlc her omhandlede O\'enlragelscr medi.;auende Omkostninger. 

5 /ni.;en Tro eller Triiparl mnu herefter deles eller udstykkes uclen Amtrnandens!l) 
Samtykke. Det summe skul og gælde, naur lo eller flere Triicr ere hle,·nc sammenlagte 
,·ed l\Icllcmgærders Nedlæggelse, snu nl <le erc komne Lil al udgiire ecn Tro. Dersom 
den, der ejer en Del af en Tro. vil afhænde summe, skal den eller de, der eje 1len 
iivrige Del nf Troen. være herelligede til al fordre si g Troparten O\ erdragcn for den 
hi:ijcsle Pris. som nogen anden \'il gi\'e for den. 

I) Se dettes § 59. 
2) D. ~.: 6 Øre pr. Tun ar Skihets Nellodræi;ti ~hed, jfr. Gel..)'rtnkit Nr. 22-l ar 26. Sept. 1932 

1'1. i6. 
U) Nu under Hjemmestyrets Omruu<lc. 
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19. Jan. 1863 

6 Pna ingen af de i nærværende Lov omhandlede Troer man der uden Amlelsl) 
Samtykke opfOres Bygninger til Beboelse. Nunr en Tro er bleven bebygget, skal Huset 
og Troen forhlive en samlet Ejendom, sau al særskilt Afhændelse af en uf Delene 
ikkt> muu finde Sted. 

7 Nnar en Tro i Overensstemmelse med foranslnuende Purugrnf hliver bebygget, 
tilkommer der ikke Ejeren uf Huset Ret til Torveskær, medmindre hun samtidig med 
Troens Bebyggelse nedlægger el Hus i Thorshavn; i suu Fuld kun den det nedlagte 
Hus tilkommende Hel til Torveskær ovcrfi.ires til del puu Troen opfOrle Hus. 

8 Med Ejendomrcl til Trocrne fOlgcr ikke Iletlighed til Udrægster uf Koer i Huse· 
guarclshaugen. 

9:!) 

10 Fæsterne nf Huseguurd skulle hm•e Ret til hvert Aur al Inde deres Fnur (Sojd) 
græsse puu samtlige de i denne L°'· omhandlede Troer fru 25. Oktober til I i. Maj, 
i hvilket Tidsrum de fornodne Aabninger ved Sysselmandens Fqrnnstaltning ville 
\'ære at go re paa Y dergærderne. Dog kun den Fæsterne snu ledes tilkommende Ret 
lit Vinlergræsning nfloses \'ed frivillig Overenskomst mellem paugældende Troejcr 
og Fæstcrne.:1) 

11 Enhver, der ved al nedrive Sten uf det om Troerne opfOrle Ydergærde eller 
ved at aabnc Lukningen puu summe foranlediger, at Fuarenc trænger ind, har. for· 
uden al erslntle den deraf fOlgende Skade efter uvillige l\[ænds Skon, al erlægge en 
Bocle fra l Rdl. til 5Rdl., cler tilfulcler Dislriklels Fattigkasse. 

10. l\lnrts - JUSTI\l. SKR., Jl\'ori udtales, al Ordet ~Havn« i Lov 21. !\forts 1855, 
navnlig ogsnn i Lovens § 7, man forstans som ensbetydende med Ordet ~Anlobssted«. 

19. l\lnrts - K. U. 1\t SKB" hvori - pun et af Lagtinget derom indgivet Amira· 
gende · s\ares, al Ministeriel ikke har noget al erindre imod, al cler uf Lagtinget 
nnsælles en Kasserer og RcgnsknbsfOrer, under hvis Beslyrel~e samtlige færoske 
Kirkers Kasse· og Pengeregnskubs\'a•sen henlægges. 

20. l\larts - KGL. RESOL .• hvon·ed det tillades de {æroske Sysselmænd al bære 
en Uniform, bestuaende af 1. en blna Uniformsfrakke med gron Krave og Opslag 
med Tresser, med Vnnhenknupper sumt blnu Benklæder uden Besætning. 2. blnn 
Hue med Guldgalon og national Kokarde og J. Knnrde med ci\'il port d'cpee. 

13. Juli - JUSTM. SKIL h\'ori udtales, a I del hunde efter Auuden i Lov 21 . l\lnrls 
1855 og ifOlge de Forhandlinger, der fandt Ste<I nngauende Udkustel til samme, saavcl 
i Lagtinget som i Higsdugcn ( jfr. na\'nlig Landstingslidende 6. Session Sp. 128) , 
ikke kan antages. ut der \'ed Udtrykkene i Lo\•ens § lO: >holder Dug og Disk« er 
tilsigtet ni udelukke udenfor Færoerne boende, hvad enten nu danske eller fremmede 
Undersaaller, fra ut etuhlere lfondcl sammeste<ls, sel\' om den pnngældende ikke Inger 
stadigt Opholcl paa Øerne, uaar hun luder Huudelen drh·c \'cd en Faktor eller fuld· 
mægtig, som er bosat der. 

18. Fcbr. 1861- - K. U. 1\1. SKR" h\'ori bifaldes, at >Fondet til Anskaffelse af 
nyllige Skoleboger for fattige Almucshilrn paa Færoernc«4) o\·ergaar fra Amlel til 
Skolcclireklionens Bestyrelse. :il clcts Grundkupitul forhojes til 550 Rcll .. og u l clets 
aarlige Hegmkuh som el Tillæg til Skole\'æscnets almindelige Hegnkab re\ idercs og 
decideres af Lagtinget .. 

17. !\forts 1865 - LOV • . HVORVED DEN NOGLE AF FÆRØERNES IN.OBYG. 
GERE PAAHVILENDE fOHPLICTELSE TIL AT MOLDE OG BEl\lANDE BAADI~ 

4 

1) Nu under lljrmmctilyn·ts l\lyrulii,:lll'd. 
9) Orn '\'1lcrgærd1!l - Sturnj!nri~ - Oplm·H:t \~11 l.o\· Nr. 171 of Ill. l\111j 1937. 
3) ,Ur. Lo,· Nr. 1i9 ol I. A11ril 1921 om .\lliisrti nr: d \' intcr1træsni11~rNtcn. 
~) Jlr. Knnc·. Skr. 6. Juni llHll. 



1865 17. l\Iarls 

OPHÆVES. Den Forpligtelse, der ·hidtil har paohvilel en Del færoske Jordejen· 
dommes Besiddere til ot holde Baade og visse af Færoernes Indbyggere til at .gore 
Tjeneste paa bemeldte Bonde, ophæves. 

29. Murts 1867 - LOV ANGAAENDE EN NY SKYLDSÆTNING AF JORDERNE 
PAA FÆRØERNE. 

I En ny Skyldsætning uf samtlige Jorder paa Færoerne bliver snarest muligt al 
foretage. 

2 Til al udfore den til Skyldsætniugen forni.idne Taksation dannes der en Kom· 
mission. - - -

4 Nuur Værdiunsællelsen uf samtlige Jorder er fuldendt, sammentræder der en 
Hevisionskommission. - - -

8 Naar Revisionskommissionens Hverv er tilendebragt, foranstalter Justitsmini· 
steriet det forni.idne med Hensyn til samtlige Jorders Skyldsætning efter Regler, som 
nærmere ville være at fastsætte efter forudgaaet Forhandling med Lugtinget.1) 

12 Alle i Anledning af Matrikuleringsarhejdet medgaoende Omkostninger udredes 
af Færi) Lands Jordebogskasse efter Amtets Anvisning. 'Halvdelen deraf vil være ut 
godtgorc den nævnte Kasse ved Ligning pau Ejerne af alle Jordejendomme efter den 
nye Skyldsætning. Godtgorelsen erlægges i Lobet af 5 Aar med en Femtedel aarlig.2) 

6. Juli - JUSTl\l. SKH., hvori udtales, al ~lov om 1wgfo Æudritigcr i Tye11dclot• 
af 10. Mczj 1854 § .59«. cz/ 29. Maris 1867 ikke kun antages nl have forandret den merl 
den anfOrte Paragraf aldeles overensstemmende § 59 i den færoske Tyendelov uf 
16. Februar 1856. 

9. Sept. - JUSTM. SKR., hvori udtales, al, naar Sorenskriveren i Notariulfor· 
retninger kaldes bort fru Tingstedet, kan det i Sportelreglement 30. Marts 18H6 § 
Si\ nævnte Tillægsgebyr ikkun beregnes for hver Time Forretningen varer udover 
ccn Time, regnet fra !>eh1e Forretningens Begyndelse, saml al <ler, clu Bcglementets 
§ 55 kun he11\'iser til § 15 og ikke tillige til § 14, ikke kun beregnes Diæter for en 
Hejse som den omhundlede. 

30. l\Iurts 1868 - JUST. SKR.,3) hvori udtales, at det ikke bor formenes de Lil 
Torveskær omkring Thorshavn bereuigede nt overinde Udbyttet af deres Torveskær 
til andre; u l Bestemmelserne i Kane. Skr. 22. November 18a6 ikke komme til An· 
\'endel e i Tilfælde af Undladelse uf al præstere de for Torveskæring skyldige Arbejds
dage til vedkommende Haugebesiddere; a l disse kunne benytte Arbejdsdagene til 
all pna deres Ganrde forefaldende Arbejde, somt n t ile i Stedet for Arbejde trædende 
Pengeydelser antages at kunne inddrives ved Udpantning, for sun vidt <le tilfnl<le 
Vej anlægget, men ikke for saa vidt de tilkomme de paugældencle Huugebesinderc • .J) 

16. April - RESOL. onguuemle Fonden til KirkclJoruinen paa Færoerne, Fonden 
hestaar uf 2800 Kr. inclestaaende pnn Finansministeriets Indskrivningsbevis af 14. 
Juli 1887 og af en Beholdning i Færo Amts Sparekasse pr. 31. December 1930 Kr. 
:H27,82. 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 uf 29. De· 

l) Se Lov INr. 70) 23. Apr il 1897. 
2) Se nnf. Lm· § 10. 
3 ) I Skrivelsen meddeles rll'rhos, ut J\liniste riet anser det for rcttcllt ut opgin! den paatænkte, 

i Justm. Skr. ,'10. Jimi 186.J og 7. lr11111ar 1865 (hrgge utT.) omhandlede, Omregulering of 
Tcinelll'<lcrne \'ed Tho111ha rn. 

~) Se nu Lov (Nr. 40) 30. Marts IH9·1 § 1 Nr. 1. 
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26. Maj 1868 

cember 1857 om Forhojclse i de \'ed Sporlelreglemenlel for Rettens Betjente pua 
Færoernc af 30. l\forts 1836 Cast-:allc Retsgehyrer m. v. og Reglementet uf 30. l\forts 
18.16.I) - - -

12. Juni - KGL. HESOL., lirnncfl Juslit:.rninisteriet hcmrndigcs til al ud1al" ut 
suuvel del saakaldtc Skinderskær som overho\'edct de offentlige Grunde i Thorshavn 
for Fremtiden mua anses som Byens Ejendom. 

25. Marts 1871 - BEK. (Nit 51) 01\'I FRIPLADSER PAA FØDSELSSTIFTEL
SEN FOR JORDEMODERELEVER. Pua Justitsmini steriets derom allerunderdanigst 
nedlagte Forestilling hur del hehugel Hans Mujestæl Kongen under 17cle d. M. aller· 
nuadigst at hifulde, al de to Fripladser paa den kongelige Fodse\s. og Pleiestiftelse, 
der ve<I den nllerhojeste Resolution af 25dc September 18-i8 ere forbeholdte Jorde· 
moderelever for Island, Fa•roerne og Griinlnnd hetrugtes som ekstruordinære, saaledes 
at de kunne besættes efter Indstilling af vedkommende Autoriteter, uden Hensyn til 
om <let ruJdc Antal ordinære Elevpladser u\lercde ere hortgivne, dog u t denne Bc· 
gunstigelse kun indrommes, forsnavidl Eleverne fru de nævnte Lande mode paa en 
suadan Tid, nl deres Undervisning kan tilendebringes i del sædvanlige Undervisnings· 
kursus, a l der ikke vil kunne indrommes de senere Anmeldte nogen Friplads, der· 
som begge Fripladser allerede skulde være besatte, og a l vedkommende Autoriteter, 
forinden Undervisningen luger 11in Ilegymlelse, nemlig hvert Aars lste September, 
man gjore behorig Anmeldelse til Direktionen for Fiidsels· og Plciestiftelsen om, 
hvilke Fruentimmere disse Friplad:ser i del forestaaende Undervisningskursus iin
skes tildelte. 

22. Aug. - JUSTJ\I. Sl\.H., hvon-ecl foreskrh•cs, al der me<I Hensyn til 2 \•ed 
l\lyggenæs opfiskede Kanoner, der antages al hidrore fru en for over 200 Aur siden 
forlist hollandsk Ostindiefarer, vil være at forholde efter Analogien uf Fr. om Dykker· 
væsenet m. v. ur 16. Maris 1842, sauledes al Indkaldelse foretages med det i Fr.s 
§ R foreskre\'11e Varsel, samt al vedkommende Enlreprenor anses herelliget til even · 
luelt ul beholde de optagne Kanoner eller <let Beloh, <ler mnulle indkomme \'cd derei; 
Realisation. 

8. Jan. 1872 - LOV CNR. 4) OM FORANSTALTNINGER TIL AT FORHINDRE 
DEN ASIATISKE KOLERAS INDBRINGELSE Tl·L FÆRØERNE 1\1. 1\1.!!) 

1 Intet Skib, som ankommer til færoerne fra noget Stccl, hvor den asiatiske Kolcrn 
ifOlge Bekendlgorelse fru Justitsministeren anlnf:leS nl 'herske epidemisk, mua land· 
sætte nogen ar de om Bord \'ærende Personer (Passagerer eller Besætning), fori"rlen 
flet ved S\;mdhedspolitiels Forunstuhning er ble,·ct undersogt af vedkommende Di. 
slriktslæge. Ligesom saadanne Skibe, der ankomme fra Udlandet, allerede i H",,l,oJd 
til Lov om Ophævelsen uf den kongelige Enchunclel paa Færiierne af 21. Marh 1855 
§ i ere pligtige til COrst al unlobe enten Thorshavn puu Stromo eller Trangisvnng 
pua Sudero, sauledes skulle Skibe, der ankomme fru indenrigsk kolerasmillet Sted, 
fOrsl anlohe enten en uf disse Hurne eller Vang pan Rordo.;1) Det summe gælder 
om Skihe, som ankomme fra andre Steder, naar de have eller paa Hejsen have haft 
kolerasyge eller Lig uf saudanne om Bonl. 

2 De i § 1 ommeldte Skibe ere pligtige til, forinden de unlobe Havnen, al t1ej ~e 
Karantæneflaget eller i l\langel af samme et h\•idt Flag pau Stortoppen. 

3 Sø.afremt det ved L-cgeundcrsogelsen findes, al Skibet har eller pø.u Rejsen hur 
hafl mistænkelige Sygdomstilfælde {syge eller dode) om Bord. eller at dets Sund. 
hedsforholcl i det hele girn Anle<lning til Frygt for Smittcns lndbringelEe, har Snml. 

1) S1: Hci;lc•m. 30. l\lurls JK.% §§ •III oµ 1-1. 
~) .Hr. kgl. ltt!sol. 13. April 11172, ,\11onl11. 15. s. J\I. og 26, J\lnrls 111711, llck. 16. OktolJcr llli 9, 

Auonln. 27. Fcl1r. lttll:.!, LU\- 177 nf 1. April 1921, ll1·k. og lnslr. :!.S. F<•hr. lll?i . 
D) Fornn1lrct \'C" Lo\' Nr. 177 nr 1. A11ril 1921. 
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hedspolitiel straks at hem ise Skibet til Thorshavn, h\'L; det er indkommet i en anden 
Havn. Sun<lhedspolitiet i Thorshavn har, forinden nogen ur de om Bord værende 
landsættes, at træHe de fornodne Forunstaltninger med Hensyn til de syge saml til 
de do<les Fjernelse fra Skibet og dettes Ren elsc, og Skihet holdes, intil disse ere 
tilendebragte, arsondret. 

4 I T0horsl1avn skal der snu ofte og for saa lang Tid, som Justitsministeren anser 
det fornodenl, ha\'es pua rede Huund el 1mssende Lokale, hvor kolerasyge, som an
komme ad So\1ejen, kunne modtages og underkastes en hensigtsmæssig Behandling. 
Tilvejebringelsen og Indretningen uf dette Lokale pauhviler det Amtmanden ut for-
11nstalte. 

5 For den i § 1 ommeldte Unclersogclse tilkommer der Lægen en Kendelse ur 2 
Bdl. for Skibe uf indtil 60 Tons, :1 Rdl. for Skibe af indtil 100 Tons og 5 Heil. for 
Skibe uf over 100 Tons.I) Kendelsen til Lægen og Betalingen for hans Befordring 
lil og fra Borde, samt Omkostningerne \'ecl ilandbragte syges Helhredelse og Skibes 
Uensning arholdes uf Skibet, der hæfter for Betalingen og, forinden nogen af de 
om Bord værende landsættes, har at stille Sikkerhed for Erlæggelsen uf de det paa
ln ilende Omkostninger. For Krigsskibes Vedkommende afholdes Betalingen til Lægen 
af Statskassen. Alle undre til CermemfOrelsen uf <lenne Lov medguuende Udgifter 
afholde af Amtsrepurlionsfonclen.:?) 

6 Overtrædelser uf §§ 1 og 2 og af de Bestemmelser, som Sundhedspolitiel træffer 
i Henhold til § ;i , straffes, for saa vidt ikke hi:ijerc Straf i l\fodfor af den almindelige 
Lo,•givning er forskyldt. med Bi:ider indtil 100 Heil., der tilfalde Statskassen. Sager 
angoaende Overtrædelser af denne Lov behunclles Kom offenttige Politisager. 

7 Justitsministeren bemyndiges til ,·cd Anordning, som paa sæd\'anlig Mande kuncl · 
gi:ires, ut gorc denne Lovs Bestemmelser an\'endclige pnu undre farlige epidemiske 
Sygdomme end den i § 1 nævnte:!) samt til al træffe forundret Bestemmelse med Hen· 
svn til de Huvne, som de i samme Paragraf ommeldte Skibe skulle anlohe. Endvidere 
bemyndiges Justitsministeren til, nuor Omstrundigheclerne tilstede det, at tilstun 
Lempelser i den i § 1 indeholdte Forskrift-I) og al fastsætte Kendelsen til Lægen for 
Underscigelser, som foretages i Land. 

28. Febr. - LOV <NB. 30) 0 1\l DE FÆRØSKE LANDKOMl\IUNERS STY
RELSE.Cl ) ForJtanderJkabcrnes Sammc1mrtning og 1'11/g. 

1 Pua Landet St} res de kommunale Anli ggender i ll\'e r Kommune af et Forslun
dr rskuh. Kommunen falder i Reglen sammen med Præstc~a·ldet, dog sauledcs al hYerl 
Sogns Anli ggender forvaltes sa•rskilt i O\'erens::lemmclse med de i det fOlgenrle nær
mere gh·ne Forskrifter. Naar Omstændighederne tale for ut clele et Præstegæl<l i flere 
særskilte Kofllmuner og Flertallet af Vælgerne i det eller cle paagælclende Sogne 
i)nic:kcr en saadan Udsondring, kan Ycclkommende Ministerium tilstede den, dtcr ut 
Forstanderskabet og Lagtinget derom erc horte. 

2 Forslancierskabernes l\Jedlem~tal hcslemmes af Lagtinget. dog saalecles at An
tallet ikke o\·erstigcr 9 og ikke er mindre end 5. Kun for :,.aa vidt et enkelt Sogn 
moulle hlive udsondret, s:mledes al det clunner en sn•rskilt Kommune (jfr. § 1), 
kun det af Lagtinget bestemmes. nt summes Forslunderskah skal heslaa af 3 Med· 
l1•rnmer. 

Hvert ar de til en Kommune horende Sogne vælger i clet mindste eet Medlem til 
Forslanderskabet. Det bestemmes af Lagtinget, om Medlemmernes Antal ganske skal 
fordeles mellem de under Kommunen horende Sogne, eller om ecl eller flere Med· 
lemmer skulle \'ælges \ed almindeligt Valg af samtlige Sogne. Forandring i det en-

1) Ændret Ycd An. 11[ 26. 1''t•lir. 1935 § 15. 
2) Som 11Hutt<·t \ c•I Lov 511 M. l\lurts 1931. 
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gang bestemte Medlemstal saml delles Fordeling kan tilstedes af Lagtinget efter For· 
standerskabets Indstilling. Men Hensyn til kommunale Anliggender henlægges Øen 
Store Dimon under Skuo Sogn, og Thorshavn udenbys Kirkesogn betragtes som et 
særskilt Sogn.1) 

3 I Skole- og FaUigsagcr har Sognepræsten Sæde og Stemme i Forstanderskahel. 
Sysselmanden er berettiget til at forlange de Sager bragte under Forhandling i For· 
slunderskabet, hvortil han maatte finde Anledning, samt ved disses Behandling at 
deltage i Forstanderskabets Moder, dog uden Stemmeret, ligesom han ogsun er for
ltligtet til, naar saadanl forlanges af Forslanderskabet, at tage Del i Behandlingen 
af de Sager, hvortil huns Medvirken anses fornoden.!!) 

F orstandcrskabcrnes F orrclnitigs/orelse. 
11 Forslanderskabet vælger selv, den fOrste Gang i det fi.irste Mode, senere i For· 

retningsnarets sidste Mode en Formand og en Næstformand for det kommende Aar. 
I de Aur, hvori nye Valg foretages 1rna den ene Del af Forslanderskabets Medlemmer 
(§ 5) , bliver dette Formandsvalg dog kun al anse som forelobigt, indtil del nye 
Forstanderskab i sil furste Mcide kan foretage det endelige Valg. Ethvert Medlem 
er forpligtet til al modtage Valg som Formand eller Næstformand eller at udfore de 
særlige Hverv, som af Forstanderskabet paulægges ham. Dog kan den, der i mindst 
3 Aar har været Formand, undslaa sig for al modtage Valg som saadan i el lige 
saa langt Tidsrum, som han har været Formand. 

Til gyldigt Valg uf Formand eller Næstformand, hvilke Valg foretages hvert for 
sig, udfordres, at den valgte har faaet over Halvdelen af de af Forstanderskabets 
tilstedeværende Medlemmer afgivne Stemmer; opnaas saudant Flertal ikke ved det 
fOrste Valg, foretages nyt Valg; opnaar heller ikke herved nogen over Halvdelen af 
Stemmerne, foretages bundet Valg mellem de lo, som ved det foregaaende Valg have 
erholdt flest Stemmer. Ere ved del andet Valg Stemmerne lige, ufgores det ved Lod
trækning, 1ma hvilke to der ved det bundne Valg skal stemmes. Ligeledes afgor Locl
Lrækning Valget, naar Stemmerne ere lige ved det bundne Valg. 

12 Formanden leder Forhandlingerne, besiirger Forlumdlingsprolokollens Forelse 
og pauser, al Forsamlingens Beslutninger niijagtig tilfiires. For saa vidt Udrorelsen 
uf de af Forstanderskabel tagne Beslutninger ikke henhorer under Sognekommissio· 
neme (jfr. § 15), foranstalter Formanden Udforeisen af disse, hvorhos han har al 
besiirge Forslanderskabets Brevveksling samt Foreisen af de niidvendige Hegnskabs
og andre Riiger; Udgifter til Skrivemulerialier, Protokoller, Brevporto saml for 
Medhjælp ved Afskri\'ning godtgores ham efter Regning. Endelig opbevarer han 
alle Protokoller, Breve og undre Papirer eller Dokumenter. der vedkomme de For· 
slunderskubet underlugte Anliggender. 

13 Forstanderskabet tager selv Bestemmelse om, hvor ofte saml pau hvilket Sted 
og til hvilken Tid de ordentlige .!\foder skulle afholdes. Naar Formanden ellers finder 
det fornodent, al Forslanderskuhet samles, eller saadanl forlunges af Halvdelen uf 
l\'lecllemmerne, tilkommer del ham al beramme Stedet og Tiden for disse :Moders 
Afholdelse. Formanden hor sua vidt muligt i Forvejen underrette Medlemmerne om. 
hvilke Suger der skul forhandles i t\'IOdet, men ethvert Medlem er dog berettiget til 
i l\'IOderne ul bringe andre paalrængende, Kommunen \'edrorende Anliggender under 
0Yen•ejelse. 

Formanden meddeler Sogncpræ5lcn og Sysselmanden betimelig Underretning om 
flt! l\liider, der ugles afholdte. 

14 ingen Beslutning kan tages uf el Forslanderskub, naur ikke i det mindste Hah· 
delen af dets l\Jedlemmer er til Stede. Alle Beslutninger luges efter Stemmeflerhed. 
Falder der \'cd en Afstemning lige mange Stemmer for og imod, er Afstemnings-
1mnklet forkastet. I Tilfælde af Stemmelighed ved Valg gor Lodtrækning Udslaget. 
Ethvert Medlem er berettiget til at forlange sin af\'igencle l\1ening kortelig tilfort 

1) Som 0Un1tet efter L01 Nr. 46B ar 14. Dcccmhcr 1923. 
2) §§ 4-10 om Valgret og VnlghnrheJ m. m. er ophæ\ct red Lo\' Nr. B·l al 30. April 1909. 
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Protokollen, og denne underskrives ved ethvert Modes Slutning af alle de tilstede
værende Medlemmer. Ønsker et Forstanderskab, at der gives nærmere Bestemmelser 
enten om Forretningsordenen eller i ovrigt nngaaende UdIOrelsen nf dets forskellige 
Forretninger, da kunne saadanne med Lngtingels Samtykke gives i en særlig Vedtægt. 

Forstcmderskabemes Virksomhed og llly11diglied. 
151 Forstnndersknbet styrer de kommunale Anliggender under Lagtingets:!) Til· 

syn . I ethvert Sogn fOres det nærmeste Tilsyn med Sognets Skole" Fattig· og Vej· 
vu:3e11 saml O\'rige kommunale Indretninger af en Kommission, bestaaende i Reglen 
uf 3 n( Forslnndersknbet dertil for 3 Aar valgte l\•lænd, hvoraf i det mindste 1 vælges 
blandt dettes egne Medlemmer. For Skolevæsenets Vedkommende tiltræder Sogne
præsten denne Kommission som Formand, medens det valgte Medlem nf Forstander· 
skabet eller, hvis der i Kommissionen er flere Medlemmer a( samme, den a( disse, 
som Forstanderskabet dertil udvælger, med Hensyn til de ovrige kommunale Anlig· 
gender er Kommissionens Formand. Hvor de stedlige Forhold gore det forniident, 
kan det af Lagtinget bestemmes, at Sognekommissionen skal bestaa af indtil 5 Med· 
lemmer. 

For saa vidt et eller Clere Sogne blive udsondrede, saaledes at de danne en sær· 
skilt Kommune, vil det dog ved Udsondringen kunne bestemmes, al Tilsynet med 
Kommunens Anliggender skal fOres u( selve Forslanderskabet. 

16 Forslanderskabet har at sorge for, at Bom over 7 Aar Iaar den fornodne 
Undervisning enten ved fast antagne Lærere eller ved Hjælpelærere eller pan anden 
efter de stedlige Forhold hensigtsmæssig Mande. 

Tilsytiet med Undervisningen, sanvel i som udenfor de oprettede Almueskoler, 
samt med Lærernes Varetagelse af deres Pligter udfOres i hvert Sogn af den i § 
15 ommeldte Kommission med Sognepræsten som Formand, der som Skolekommission 
for Sognet træder i Stedet for de i Lov af 1. Marts IBM § 36 omhandlede, for hver 
Bygd valgte Undervisningskommissioner. Skolekommissionen har inden Udgangen 
af August Maaned nt indsende til Forslnndersknbet en Beregning over de Udgifter til 
Sognets Skolevæsen, der for det kommende Aar maalle være al tilvejebringe yecl 
Ligning pna Sognets Beboere. 

Nærmere Regler om Almueskolevæsenets Ordning i Bygderne kunne, efter ut 
Forstanderskaberne derom ere borte, cfler Lngtingts Indstilling fastsrelles vrd konge· 
lig Anordning. 

17 Forslanderskabet, der for snu vidt træder i Stedet for det hidtil beslaaende 
Fattigforstanderskab, styrer Kommunens Fattigvæsen overensstemmende med Lo\' 
om Fnttigvæsenel paa Færiierne af 22. Marts 1855 med de Forandringer, som COlge 
uf Bestemmelserne i nærværende Lov, navnlig i Henseende til, al hvert Sogn herefter 
kommer til at udgore et eget Falligdistrikt.ll ) 

Det nærmere Tilsyn med de fattiges Forsorgelse i Inert Sogn fOres af vedkommende 
Sognekommission, der tillige inden Udliibet aif hvert Aars Juni Mnnned har at ind· 
levere til Forstanderskabet et saa vidt muligt detnilleret Overslag over de Udgifler, 
som antages nl ville behoves til Forsorgelsen a( de fattige i Sognet for det næste 
Regnskabsnar. Efter al have gennemgunet de indkomne O\'erslng forfatter For· 
standerskabet Forsorgelsesplanen, sanledes ut h\'ert af de Lil Kommunen horende 
Sogne opfOres særskilt, og indsender samme, for :;an vidt Tilskud n( Amtsfattig· 
kussen begæres, sau betimelig til Amtet,4) nt den kun forelægges Lagtinget ved dets 
Anbning Olaidng.fi) 

Ved den Oplosning af de nu bestnaende Fnlligdistrikter, der indtræder ifOlge 
"næn•ærende Lov, bliver der med Hensyn til Fordelingen af det samlede Falligdistrikts 

I) Lov Nr. 214 af 20. l\lnj 1933 om Skolekommissioner i Landkommunerne pna Frer0erne op· 
lue\'Cr de i §§ 15 og 16 indeholdte Bestemmelser om Skolekommissionernes Sammensætnin&. 

2) Nu Lnndsstyrets Tilsyn, jfr. Lngtingslieslutning af 16. Febr. 1950. 
O) Se nu Fattiglo\' (Nr. 97) 10. April 1895, særlig § 3. 
4) Nu Lands.~tyrct. 
li) Jfr. anf. Lo\" §§ 4-5. 
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Formue eller Gæld at tage Hensyn til det Forhold, hvori Fattigskatten i de fOr Ad. 
skilleisen nærmest foregaaende 5 Aar er paalignet de enkelte Sogne, sanledes at 
summes Gennemsnitsbelob lægges til Grund for Opgorelsen. Efter samme Forhold 
vil den de hid~ilværende Fattigdistrikter paahvilende Fattigbyrde være at fordele 
mellem de nye Fattigdistrikter. For saa vidt der herved for et enkelt Sogns Ved
kommende maalle opstaa et paafnldende Misforhold, vil samme være al udjævne \'ed 
Fastsættelsen af Amtsfattigkassens Tilskud til det pungældende Sogn. Finder et Sogn 
sig misforni.ijet med den af vedkommende Forslundersknl> foretagne Fordeling, kan 
Sagen forelægges Lagtinget til Afgi.irelse.1) 

18 De fornodne Bestemmelser om Brand· og Bygningsvæsenet i Bygderne kunne 
efter Lagtingels Indstilling fastsættes ved kongelig Anordning.2) 

I Henseende til Sundhedsvæsenet kan Forslanderskabet med Lagtingels Samtykke 
fastsætte en Vedtægt. Forandringer i de stadfæstede Vedtægter foregua paa lignende 
l\faade. :i) 

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

For snu vidt disse Arbejder vedkomme flere til summe Sogn horende Bygder og 
de efter Forslanderskabets 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 uf For· 
standerskabet, dog al Sporgsmualet saavel i det nævnte Tilfælde, som naar Anlægget 
vedkommer to eller flere særskilte Kommuner og mindelig Overenskomst mellem 
disse ikke er opnaaet, kan forelæg.ses Lagtingel4) til Afgorelse. 

Lagtinget4) har al fore Til ~yn med, al Forstanderskabet opfylder de det i den 
ommeldle Henseende puuhvilende Forpligtelser, og kan i Tilfælde uf Forsommelse, 
saufremt Manglerne ikke ere afhjulpne inden en vedkommende forelagt Frist, lade 
det forsomte Arbejde udfOre for den eller de paugældende Kommuners Begning. 

Saafremt der til disse Arbejder onskes Bidrag af den okonomiske Fond,li) ind· 
sendes Begæring derom, ledsaget af Overslag m. m., Lil Lagtinget, i hvilken Henseende 
cler bliver al forholde som ommeldt i § 17. 

2011) 
21 ForstanderskaLet forfaller i clen sidste Halvdel af Det·embcr l\foaned7 ) h\'ert 

Aar et Overslag for hvert uf de til Kommunen horende Sogne over de Udgifter, som 
summe efter Himelighed i det fOlgende Regnskubsuar vil have ut bestride, ikke blot 
til Sognets Fattig·, Skole· og Vejvæsen m. v., men overhovedet til alle Indretninger, 
hvis Fornodenheder ifO\ge Lovgivningen tilvejebringes ved Ligning puu Kommunerne 
l1vilket Overslag tillige man indeholde en Forklaring over de Midler, der haves Lil 
uden Skatteligning pua Beboerne al bestride Udgifterne, 

Forstanderskabet har Hel til i Overslaget for hvert enkelt Aar al hestemme, ut det 
Pligtarbejde suasom Vejarbejde, Arbejde ved Kirkers og Skolers OpfOrelse m. v., 
der efter de hidtil gældende Hegler paahviler Bygdefolkene, bortfalder, saalede!! al 
Udgifterne til Arbejdets Udfiirelse ved lejede Folk paalignes hele Sognet, dog med 
clen nærmere Bestemmelse, al del Arbejde, der 1~ludselig bliver nod\'endigt, I. Eks. 
ved Vejens Ødelæggelse som Folge af Naturbegivenheder eller ved Sogen efter bort· 
blevne Personer, udfiires uden Vederlag. 

1) Jfr, nnL Lm· § 33, 2. og 3. Punktum. 
!?) Jfr, Lov (Nr. 71) 7. Mnj 1881 § 6, Anordn. 16. Juni 111112, An. 667 nf 15. Dee, 1920. Brontl-

og Bygningsvæsen er nu Særonliggende. 
8) Jfr. nnf, Lo\' §§ 2~t 
~) Nu Landsstyret. 
~) Nu Landsknssen. 
8) Ophæ\'el if. Lov 12. l\lurts 1923. 
7) lfiilge Lov 76 12. l\larts 1923. 
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221) ---
25 Tillige med Skalleligningen for hverL Sogn fremlægges del af Forstanderskabel 

vr.dtagne Overslag over Sognets lndLægler og Udgifter for del kommende Anr, og 
hliver der af Overslagel samLidig med dets Fremlæggelse al indsende en Afskrift til 
Amtet!!) Lil Forelæggelse for Lagtinget 

Overslaget nffottcs efter en af Luglingel vedtagen Form, ligesom der og af samme 
kan meddeles Forstundersknbet nærmere Regler anganende den Fremgangsmande, 
der bliver al fiilge ved Ligningen af Skallen. 

27 Laglingels Samtykke:!) udfordres Lil: 
u. at Forstanderskabet i Aarets Liib forhojer de i Ligningen opCOrte Ileliib; 
b. al Kommunen overtager nogen vedvarende Forpligtelse, som ikke ifolge Lo\•gi\•

ningcn paahviler samme; 
c. al der af Kommunen ydes Bidrag til særlige Kasser, nanr saadnnne maatle hli\'e 

oprettede; 
d. al der nf Kommunen udredes Betaling for Medhjælp, der ydes Forslnncler

skahels Formand ved UdfOrelsen af de ham punhvilende Forretninger, anden end 
den i § 12 ommeldte, eller overhovedet for Medhjælp ved UdfOrelsen af kommunale 
Hverv, som del panligger nogen al udfore efter Valg ; 

e. at der i noget Anr udskrives el storre samlet Skattebeliib i Penge eller Naturalier 
end Gennemsnillel af de 3 nærmesl foreganende Anr med Tillæg af en Halvdel; de 
Belob, som herudover i noget Aar med Lngtingets Samtykke udskrives, medtages 
ikke ved pnnfOlgende Beregninger nf fornævnte Gennemsnilsbelob; 

f. al Kommunens faste Ejendomme afhændes eller pantsættes; 
g. at der erhverves nye faste Ejendomme for Kommunen; 
h. at der forbruges af Kommunens Kapitalformue; 
i. ul der optages noget Laun for Kommunen af sliirrc Beloh eller paa længere Tid 

end, at det kan tilbagebetales inden Udgangen af del fiilgende Aar, al sandant Laan 
fornyes eller den Tid, hvori det skul afbetales, forlænges. 

Nnar Lagtinget ikke er samlet og Sagen ikke kan udsættes, til Lagtinget træder 
summen, er Amtmanden bemyndiget til summes Afgorelse.~) Hvad der i nærværende 
Paragraf er foreskrevet med Hensyn til Kommunen, gælder i lige Tilf ældP Oj!'Sll" -:ed 
Hensyn Lil de under summe horende enkelte Sogne. 

28 Uden Forslanderskabets Samtykke kan ingen Udgift, der ikke har Hjemmel i 
Lov eller Anordning, afholdes af Kommunen eller noget derunder horende Sogn (jfr. 
§§ 3·1· og 35). 

29 Det uartige Regnskab over hvert Sogns Indtægter og Udgifter affattes uf For· 
stnnclersknbets Formand overensstemmende med del for Overslaget foreskrevne Skema 
og sendes inden 15. Murtsr.) til en af Forslunderskuhet for 3 Aur valgt Revisor, som 
gennemgnnr det inden en Munned. De uf He,·isor gjorte Bemærkninger hes\'arcs uf 
Forstnndersknbet inden en Manned, hvorefter Hegnskabet med Bemærkninger og 
Besvarelser fremlægges Lil Eftersyn for Sognets Beboere i l •I· Dage efter saudun 
Bekendtgorelse, som i § 22 er bestemt med Hensyn til Skutteligningen. Regnskabet 
bor indeholde en Fortegnelse o\·er Sognets samtlige Ejendele samt en Opgorelse af 
dets Formue og Gæld. Inden Midten nf Juni Muanedll) indsendes Hegnskaberne for 
samtlige Lil Kommunen horende Sogne med Bilag, Bemærkninger og Bes\'arelser Lil 
Amtmanden, 1) som Inder dem gennemgau af Luglingets Hevisor og derefter fore· 
lægger dem for Lagtinget, der punkender de nf Kommunernes Re\'isorer eller af 
dels egen Revision gjorte Udsættelser. 
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1) §§ 22- 2-l og 26 opluc\'l'I rnd Lm· 76, 12. l\lnrts 192.'l om tl1•11 kommunale 8l'sk111ning. 
~) Nu Lnn<lsstyrcl. 
3) Nu Landsslyrcls Samtykke, jfr. Lagtingshcslulning 10. Fcl1r. 1950. 
~) Nu meddeles Samtykke ar Lnndsst)'FCI. 
5) Jfr. Lo\' Nr. 76 12. Marts 1923 og midi. Bcst. Nr. 8 af ·I. Fehr. 19-18. 
6) Hr. midi. Bcst.Nr. 8 nr 4. Febr. 19-18 og Justitsm. Skr. ar 28. Juni 1934. 
i) Nu Landsstyret. 



28. Febr. 1872 

30 Det hele Forstanderskab er ansvarligt for de Kapitaler, Aktiver og andre Ejen
domme, som tilhorer Kommunen eller de derunder horende Sogne. 

31 Forstanderskabet skal ved de l\lidler, som staa til dets Raadighed, siige at 
forhindre Betleri og Losgængeri samt iiivrigt bidrage til at fremme og opretholde 
god Politiorden. Forstanderskabet er pligtigt at siige tilvejebragt de Oplysninger 
om Folketal, Kreaturbestand og andre lignende Forhold i Kommunen, som af !lege
ringen mnutte afæskes clet, i hvilken Henseende vedkommende Sognekommissioner 
skulle være det behjælpelige. 

32 Forstanderskabets Betænkning indhentes over Anliggender, der vedrore Kommu
nrn som saadan eller noget til samme hiirende Sogn uden dog al henhore under 
Forstanderskabets egen Afgorelse, navnlig over Handelsbevillinger i Henhold til 
Loven uf 21. Marts 1H55 § 10. 

33 Forstanderskabet er bemyndiget til uden Sorenskriverens Mellemkomst at af
holde oHentlige Licitationer over Udri>relsen af Vejarbejder, Reparationer ar Skoler 
og Fallighuse og Anskaffelse af Naturalydelser til kommunal Drug. 

Tilsym!l med Forstund11rskaberrws fl ureJagels1• uf deres Pligter m. t1. 

34 Lngtingett) fOrer et almindeligt Tilsyn med, at Forstanderskaberne i deres For· 
vnltning holde sig de for dem givne Forskrifter efterrettelige. Finder Tingetl) at 
Forslanderskabet har foretaget ulovhjemlede Udgifter eller nægtet at udrede Udgifter, 
-som det er pligtigt til al afholde, eller undladt al udfOre nogen anden Foranstaltning, 
hvortil det er pligtigt, eller i andre Mander har overskredet sin Myndighed, træffer 
det de i den Anledning nodvendige Foranstaltninger og knn i fornodent ·Fuld gore 
personligt Ans\'Ur gældende ved Domstolene mod de paugældende Medlemmer ar 
Forstanderskabet eller Sognekommissionerne. 

35!!) Kommer Arntmunden ved de indsendte O\•erslag og Hegnskaber eller pua 
anden Muade til Kundskab om, at en tagen Beslutning o\'erskrider den Forstaruler· 
skabet tilkommende Myndighed eller i andre Henseender er stridende mod Lovgiv
ningen, eller al den gaur ucl puu al træHe en for Kommunen fordærveli g Foranstalt-
11ing, eller al nægte Opfyldelsen af en Kommunen paahvilende Pligt, kan hun \•ecl 
Skrivelse til Forstanderskabets Formand midlertidig sætte Beslutningen ud af Kraft, 
for sua vidt den endnu ikke er mlfiirt, hvordter han snurest muligt gor Indberetning 
clerom til vedkommende Ministerium, som da ufgiir Sagen. En Genpart uf Indberet· 
ningen tilstilles samticlig Forslanderskabet. 

36 Denne Lo\· træder i fuld Virksomhed den 1. Oktoher 187:{, idet J ustitsministe· 
riet bemyndiges til at drage Omsorg for, al tie i sua lienseende fomiidne forberedende 
Skridt hl i ve Lrufne,:1) 

25. i\lurts - LOV (Nit 51) 01\I KONKUHS SAMT 01\1 NOGLE FORANDRINGER 
I DE GÆLDENDE BEST·EMMELSEH OM PANT OG EKSEKUTION Ise Anonl. 
J';r. 72 af 2. Maj 1902). 

};{. April - KGL. RESOL., hvorved det tillades Justitsministeren at bemyndige 
Amtmamlen over Færiicrne til pua huns Vegne al udfærdige de i Lov om Foranstalt· 
ger til al forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til Færiierne m. m. uf 8 . Jun. 
1872 § l omhandlede Bekendtgiirelser sumt lignende Bekendtgiirelser om Udbrud 
ar undre Epidemier, ln•orpna Loven i Henhold til dens § 7 muulle hJi,·e ~jort gældende 
for sua vidt paalidelig Efterretning om Epidemierne maalle være nuaet til Færoerne 
inden den ministerielle Bekendtgiirelsc om samme, og mod Forpligtelse til med fi.irst 
paaflilgende Postlejli ghed at gore Indberetning til Justitsministeriet om det i sua Hen
~cemle forunstaltecle. 

15. April - JUSTl\I. ANORDNING (NR. 20), HVORVED BESTEMMELSERNE 
LOV om Foranstaltninger Lil at forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til 

1) Nu LnnclsstyrN. 
~) Nu tra-Hcr Ln111lsstyret ACgiirdsc. 
D) Hr. Justm. Skr. 28. l\lnj 1872 og 7. Januar IBN (i l\linisterialtitl.). 
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1872 15. April 

Fær0erne af 8. Januar 1872 udvides til at gælde BC;rnekopper. I Henhold til den 
Justitsministeren ved Lov om Foranstaltninger til at forhindre den asiatiske Koleras 
Indbringelse til Færoerne af 8. Januar 1872 § 7 meddelte Bemyndigelse samt i Hen· 
hole! til allerhojesle Hesolution af 13 . d . .M. anordnes herved fiilgende: Bestemmelser· 
ne i Lov om Foranstaltninger til at forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til 
Fær0erne af 8. Januar 1872 skulle ogsuu \'ære anvendelige med Hensyn til Biirne· 
kopper. Ligesom der til den Ende for Fremtiden i miidende Tilfælde ved Foranstalt· 
ning fru Justitsministeren vil udgaa Bekendtgiirelse om, i hvilke Havne Biirnekopper 
antages at herske epidemisk, saoledes skal Amtmanden over Færoerne, saafremt han, 
inden saodan Bekendtgorelse har nnoel horn, nd anden Vej ·har erholdt paalidelig 
Kundskab om, nt hin Sygdom hersker epidemisk i en eller anden Havn i Udlandet, 
være bemyndiget til paa Justitsministerens Vegne al udstede tilsvarende Bekendt· 
gorelse. Naar Bornekopper antages ikke længer at herske epidemisk i de paagældende 
Havne, udfærdiges p1U1 lige Mande Bekendtgorelse om Epidemiens Ophor. Saavel 
de umiddelbart gennem Ministeriet som de gennem Amtet paa Ministerens Vegne 
udfærdigede Bckendtgorelser bringes til almindelig Kundskab ved Opslag i Thors· 
havn og Læsning til Kirkestævne.l) I hvert Tilfælde, hvori Amtmanden benytter den 
ham ifOlge det fornnlOrte overdr~gne Bemyndigelse, giir han derom uopholdelig 
lnclheretning til Justitsministeriet. - - -

1. Marts 1873 - LOV (NR. 20) OM UDNÆVNELSEN AF RETSVIDNER PAA 
FÆRØRNE M. V. (Denne d..ovs Bestemmelser er nu bor~fnldne ved Retsplejelovens 
Hegler, se navnlig §§ 55 og 192 om, i hvilke Tilfælde Retsvidne tilkaldes, Godtgorelse 
til Hetsvidner m. m., jfr. Betsplejeloven (Nr. 250) af I. Okt. 19:i2 og Lov Nr. 17 J, 
uf 5. Maj 1935). 

U. Feor. 1874 - LOV (NR. 13) OM FORBUD 1\-IOD VISSE TÆNDSTIKKER 
(se Anordn. Nr. 7 af 2:-\. Jun. 1903). 

30. Nov. - LOV (Nit 155) OM SKIFTE AF DØDSBO OG FÆLLESBO M. V. 
(Se Anordn. l•t Januar 1876). 

:·m. Nov. - LOV (Nit 156) 01\·l BETALINGEN FOH DE TIL SKH'TEVÆSENET 
HENHØRENDE FORRETNINGEH M.M. (Se Sportelreglement 30. Marts 1836. L 
Kupitel). 

J.J .. Jan. 1876 - KGL. ANOHDNINC (NR. :10), JIVOHVED LOV OM SKIFTE 
AF DØDSBO OG FÆLLESBO M. V. AF 30. NOVEMBER l87tJ. SÆITES I KHAFT 
PAA F ÆRØRNE. I Henhold til den Regeringen ved Lov om Skifte af Dodsbo og 
Fællesho m. \-. uf 30. November 1871· § 93 giv.ne Bemyndigelse sættes hen•ed denne 
Lov med de nedenfor unfiirle Lempelser, suavcl som Lov af s. D. om Betalingen for 
de til Skihevæscnet henhi)rende Forretninger m. m. fru 1. Oktoher 1876 i Krufl pun 
Fær(ieruc: 1. I Stedet for § l, l. Led træder COlgende Hcgcl: >Nuar nogen afgaar 
vccl Duden, skal derom uophol<lelig eller i ethvert Fald, sna snart det efter Omstænd· 
<lighederne er muligt, giires Anmelclelse for Skifteretten eller vedkommende Syssel· 
mand, som paa Forlangc11<le og uden Betaling meddeler Attest om Anmeldelsen. 
Sker Anmeldelsen til Sysselmanden, har de11nc straks at giire Indberetning desangaa· 
ende til Skifterellen.c 2. Til § 1 COjes ~om 3. Led: .>Skont Jordspaækastelse eller anden 
Begravelsesceremoni ordentlig\·is ikke man foretages uf nogen Præst, forinden Skifte· 
rettens eller Syssclmanclens Attest om Diidsfuldets Anmel<lelse er ham forevist, kan 
dette dog undtagelsesvis ske i suadunnc Tilfælde, hvor det har \'æret umuligt for 
vedkommende at anmelde Diidsfaldet, men i san Fuld har pangældende Præst uop
holdelig at mHlerrelle Sysselmunden om det indtrufne Dodsfnld og den skete Jord-

1) Jfr. Lo\· (Nr. 59) 1. April 1912. 
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14. Jan. 1876 

paakastelse.c 3, I Stedet for § 2, 2. Pkt. træder fOlgende Regel: >Samme Straf paa· 
lægges den Præst, som giir sig skyldig i Forsommelse af de ham efter tforegaaende 
Paragraf paahvilende Pligter«. 4. I § 12, 1. Pkt. ombyttes Ordene: >snarest muligt< 
med >saa snart Omstændighederne tilstede det«. 5. § 13, I. Led udgaar. 6.1) I Stedet 
for § lCi, 1. Led træder Wlgende Hegel: >Begyndelses- og Registreringsforretninger 
udfiires af Skifteretten eller paa dennes Vegne af vedkommende Sysselmand i Forening 
med 2 Vidner, hvilke under Eds Tilbud huve ut vurdere Boets ·Ejendele, for saa vidt 
der ikke hertil udfordres særlige Kundskaber, i hvilket Tilfælde kyndige Vurderings· 
mænd bliver at udmelde af Skifteretten. Dersom det senere under Skiftet forlanges, 
.tuder SkHterelten Vidnerne bekræfte den stedfundne Vurdering med Ed, som mod
tages i en Skiftesamling. Hvor Begyndelses· og Registrcringsforrelningerne afholdes 
af Sysselmanden, indfOres de i dennes af Amtet autoriserede Protokol, og har han 
efter FoHetningens Afholdelse snarest muligt at tilstille Skifteretten Afskrift af 
samme<. 7. I § 16, 2. Led 2. Pkt. udgaa Ordene: >navnlig for san vidt Forretningen 
er udfOrt af Sognefodgen«. Som 3. Pkt. indskydes: >Hvor Registreringen er afholdt 
af Sysselmanden, har denne at rette den nævnte Opfordring til Arvingerne og herom 
al modtage deres Erklæring«. R. I § 17, 2. Led eher >Brev« tiWijes: >eller paa anden 
Mande, som Skifteretten finder hensigtsmæssig«. 9. I § 17, 3. Led udgaa Ordene: 
>dog bor det i Reglen ikke være kortere end 1 og ikke længere end 6 Uger<. JO. I 
Stedet for § 22, 1. Led træder folgende Regel: .>Naar den afdode skannes ikke al 
have slnaet i Gældsforpligtelser eller at have Arvinger paa noget Sted udenfor Fær· 
oerne, sker Indkaldelse ved en offentlig Bekendtgiirelse med 3 Maaneders Vnrsel, 
der opslaas i Thorshavn paa sædvanlig Mande og tillige læses ved Kirkestævne i det 
Syssel, hvor den afdode har haft Bopæl;!!) Fristen regnes fra Opslaget i Thosrhavn, 
Man det derimod antages, al den afdode hur haft Gældsforpligtelser eller har Arvinger 
udenfor Ftcriierne, indrykkes Indkaldelsen, ved hvilken der gives 6 MaanecJers Varsel, 
tillige ~ Gange i de for Skiftebekendtgiirelser i Almindelighed bestemte Aviser, og 
regnes Fristen i san 1Fald fra den i Avisen sidst steclfundne Bekendtgiirelse. Naar 
Skifteretten finder det rigtigt, kun Indkaldelsen derhos bekendtgores paa anden hen
sigtsmæssig Mande, navnlig ved Læsning til Kirkestævne i samtlige Sysler. 1 I. I § 
22, 2. Led udgaa Ordene: >Europa eller ·pna Island eller.« 12. I Stedet for § 23 
træder IOlgende Hegel: >Skiftesamlinger afholdes i Boel efterhaanden som det findes 
fornodent. De tillyses ved en Bekendtgorelse fra Skifteretten, opslaaet i Thorshavn 
pua sædvanlig J\lnnde, og hvis de i Boel interesserede erc hosutte udenfor Thorshavn, 
tillige læst vecl Kirkeslæ\'ne i det paagældende Syssel!!) - for sua vidt Skifteretten 
ikke foretrækker al gi\·e dem, der skulle tilkaldes, særlig personlig Underretning, 
hvilken kan meddeles pau den Munde, som Skifteretten i hvert enkelt Tilfælde finder 
hensigtsmæssig~ det er tilladt at benytte anbefalet Brev eller lejet Bud. Varselet, Tiden 
og Stedet bestemmes af Skifteretten«. 13. Fristen i § :·n forlænges til 6 Uger. 14. Den 
i § 50, 2. Led fastsatte Frist, i hvilken Udkastet til Opgoreltien skul ligge til Eftersyn 
og Overvejelse, for.længes til 4 Uger. 15. I § 55, 1. Led forundres: >Retten paa det 
Sted, hvor Boet behundlesc til >Mnnncdstinget i Thorshavn«. 16. I § 55, 2. Led for
andres: >14 Dage« til :t6 Uger«. 17. I § 58, 3. Led forundres: >Bekendtgorelse i 
Aviserne« til >Læsning til Kirkestævnec,!!) 18. I § 61, sidste Led forundres: >D. L. 
5- 1-9 og 10« til >N. L. 5-'l-9 og 10.c 19. I § 78, 2. J~ecl u<lgaar sidste Pkt 
:m. I § 84 tilfojes efter >Hjemting«: >eller ved l\foaneclstingel i Thorshu\'n«. 21. I § 
85 forundres: >Hellen paa det Sted, hvor Skiftet holde~« til :tl\launcdstinget i Thors
havn<. :!2. I § 86 forundres: >Ilettcn paa det Sted, hor Boel behandles« til >l\foaneds
tinget i Thorshavn«. >Eher Hjemtinge indskydes: >eller ved Maancdstingel i Thors
havn<. Varselet, med hvilket Personer, der bo udenfor Kredsen, skulle indkaldes, for
længes til mindst 6 Uger. 23. I § 88, 1. og 2. Led forlæn ges Tidsfristen :.12 Ugen til 
>6 l\Innneder«. 

I ) Jfr. Lo\· Nr. 174 uf 11. Muj 1935 Pt. 5, 
2) Se nu Anordn. (Nr. 89) 10, Juli 1879. 
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1876 10. Okt. 

10. Okt. - K. U. M. SKR. (til Biskoppen over Sjællands Still), hvorved det til· 
lades Biskoppen al bemyndige Provsten for Færoerne til, navnlig naar Paasken manlle 
indtrærfe særdeles tidlig, for de ugunstige stillede Præstegælds Vedkommende at til
lade Foraarskonfirmalionens Henlæggelse til Trinitatis Sondag, naar Sognepræst og 
Menighed andrage derom, og nanr Efteruarskonfirmations Afholdelse ikke er begært. 

1 L Febr. 1877 - KGL. RESOL., hvorved bifaldes, al den ved kgl. Hesol. IR. 
August 1850 fastsatte Betaling af 28. Sk. for hver pligtig Arhejdsdag, som i]Qke af 
vedkommende præsteres in natura til Anlæggelse af en Korevej fra Thorshavn ud til 
de længst borlliggende Ton·eheder ved bemeldte By, forhojes til 1 Kr. 50 Øre. 

26. Marts 1878 - JUSTM. ANORDNING (NR. 31), HVORVED BESTEMl\IEJL
SEHNE I LOV om Foranstaltninger til nt forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse 
til Færi.ierne m.m. af 8. }mmar 1872 indtil videre gores anl'endelige paa eksa11lema1i.fk 
Tyfus. I Henhold til den Justitsministeriet ved Lov om Foranstaltninger til at for· 
hindre den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. m. af 8. Januar 1872 § 7 
meddelte Bemyndigelse anordnes herved fOlgende : Bestemmelserne i Lov om For· 
anstaltninger til al forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. m. 
af 8 . Januar 1872 skulle indtil videre ogsan være anvendelige paa eksnnlematisk 
Tyfus. 

29. Marts - LOV (Nit 36) OM LIGSYN PAA FÆRØRNE. 
1 Forinden Ligsyn har fundet Sted og Dodsallest er udstedt efter de i denne Lov 

givne Hegler, man intet Lig jordes, ej heller man Kisten lukkes over Liget eller Liget 
fores bort en længere Vej; og har Doden været pludselig (uden foregaaende Dods· 
kamp), man Liget ikke, forinden ovennævnte Betingelser ere fyldestgjorte, hensættes 
1ma el afsides Sted, uden sindigt Tilsyn, ej heller anbringes i el Lokale, hvor det ikke 
er tilstrækkelig beskyttet mod Kulde. Liget nf den, som er diid i sin Seng, mna ikke 
tages ud af Sengen, inden i del mindste 6 Timer ere forlobne efter Doden. Hvor 
Præsten ikke er paa Stedet, paaligger det vedkommende Kirkeværge at paase, at intet 
Lig nedgraves paa Kirkegnarden, forinden hehi.irig Dodsattest er udstedt. Diidsnllesten 
bliver i saadnnt Tilfælde at aflevere til Kirkeværgen, der igen af giver den ti-I Præsten, 
nnar Jtnn indfinder sig for al foreinge Jordspaakastelsen. For de Assistenskirkegaarde, 
der ere anlagte i afsides liggende Bygder, hvor ingen Kirkeværge bor, bliver der uf 
Amtmanden efter Indstilling fra Sogne11ræslen at heskikke en Værge, der i den om· 
meldte Henseende træder i Kirke\·ærgens Sted. 

2 Paa de Steder, hvor en autoriseret Læge er bosal i en Afstand af ikke over l/ 1 
l\'lil fru det Sted, hvor Ligsynet skal foregaa ,skal dette foretages af Lægen. Ligger 
Stedet fjernere end l,1.1 Mil fra den autoriserede Læges Bopæl, foretages Synet af to 
Ligsynsmmnd, medmindre den afdiides efterladte eller andre relle vedkommende 
forelrække ut tilkalde Lægen, eller Politiii\'righeden (i Thorshavn Landfog,Jen, uden
for Thorshavn \•edkommende Sysselmand) be;;lemmer. at delle skul ske. Distrikts· 
lægerne ere pligtige overalt i deres Lægedislrikl al foretage de Li gsyn, hvortil de 
maalle hlive knlclede af Politiiinigheden eller de afdodes efterladte eller undre relle 
vedkommende. 

3 I ethvert Sogn pau Lnndel, hor efter Bestemmelsen i § 2 Ligsynsmænd mna 
haves, eller dersom Sognet har en storre Udstrækning, i etll\'erl af de Distrikter, 
hvori Sognet i denne Henseende af Landfogden efter forslag af vedkommende 
kommunale Bestyrelse inddeles, biir der være to Ligsynsrnænd og tillige en eller to 
Hjælpeligsynsmænd til al træde i Stedet, nuar nogen af hine har lovligt Forfald. 
Paa de Steder, !nor Ligsyn i Medfiir uf § 2 skul foretages af Lægen, udnævnes lige
ledes to Mænd til i Lægens lovlige Forfald al foreta ge Ligsynet. Ligsynsmænd og 
Hjælpcligsynsmænd hCJ1kikkcs uf Landfogden efter Indstilling uf den kommunale 
Bestyrelse. De ere forpli gtede til ul modtage og \'edbli\c deres Bestilling, medmindre 
de mantte ha\'e gyl<lig Grund til at begære sig fritagne, hvilket bliver at bedi.inune af 
Lnndfogden. 

60 



29 Marts 1878 

4 Efter at Ligsynet er foretaget, udstedes Dodsattesten af den eller dem, som have 
udfOrt Synet. Attesten affattes i den ar Justitsministeriet foreskrevne Formt) og 
udfærdiges pua de dertil indrettede trykte Blanketter. Hvor Ligsynet foretages a! 
Ligsynsmænd, kan det ikke afholdes, lOr 3 Duge ere forlohne efter Doden, med. 
mindre umiskendelige Telln paa Forraudnelse forinden have vist sig. Undtagelse 
fru denne Hegel kan kun finde Sted i Henhold til de gældende Bestemmelser om 
smitsomme og epidemiske Sygdomme. saavel som i de Tilfælde, der nærmere mautte 
hlive bestemte uf Justitsministeren. 

5 Justitsministeren lader forfatte en Vejledning for Ligsynsmænd,!!) indeholdende 
Tleskri\else af de l'igtigste Diidstegn, som kunne henyttes uf Lægmænd, og Anvisning 
til deres Benyttelse, saml de o\•rige Oplysninger, der kunne være nyttige ved Lig· 
syn. Denne Vejledning trykkes og udleveres gratis tillige med et Eksemplar uf denne 
Lov Lil enhver Ligsynsmand ved hans Udnævnelse. Ønsker den udnævnte Ligsyns· 
mund nogen nærmere Oplys ning med Hensyn til Benyttelsen uf den anfOrte Vej· 
ledning, kun han derom hen\"ende sig til Distriktlægen, hvem det 11auligger mundtligt 
at give ham den efter Omstændighederne nodvenclige Forklaring. 

6 011slaur der ved Ligsynet Formodning om, ut Diidsaursugen fortjener Justils
\'æsenets Opmærksoml1ecl, skul Lægen eller Ligsynsmænrlene uopholdelig gore Ind
beretning J1erom til Politiovrighedcn, og Dodsallesten mau du ikke udstedes, :fiirend 
denne har tilkerulcgivet, at der fra dens Side intet er til Hinder herfor. I TiHælcle 
ar Selvmord, saavel som uuur Lig op1lrive, Personer eller Fostre findes dode, eller 
nuar Mennesker ere omkomne ved ulykkelige Hændelse, sau og hvor ellers Under
sogelse fra det oHcntliges Side or indledet i Anledning ur et indtruffet Doclsfald, 
maa Liget ikke jordes, fOrend det er undersijgt nf PolitiiiYTigheden, i fomodenl Fald:!) 
i Forening med en af den tilkaldt Læge, og rorcnd den af Lægen eller Ligsynsmæn· 
dene udstedte Doclsallest af Politio\•righedcn er forsynet me1I Pautegning om, al der 
for det offentliges Vedkommende intet er til Himler for Begravelsen. Skulde Vejrligets 
Bc~kuffenhecl eller undre Naturforhold lægge Hindringer i Vejen for, ul den om
handlede Undersiigelse af Liget kan finde Sted, skul 1log Præsten eller, nanr han 
ikke er til Stede, vedkommende Kirke,•mrgc, efter ut cler ur Ligsynsma·ndene er fore· 
taget en saa \•idt muligt nojugtig Unclersogelse uf Liget og Dodsattest af dem er ud· 
stedt, kunne tilstede, ut Liget begraves, dog al Begrarnlsen ikke finder Sted, Wr 
der er hengunel mindst 6 Dage efter, nt UlykkestiHældet er indtraadt eller Liget er 
bJc,·en fundet.·1) l (ivrigt er det en SelvfOlge, ul hvor der kan rn:re Sporgsmunl om 
Muligheden uf Genoplivelse, hor u1111er Ansrnr for vedkommemle erter Restemmel· 
serne i almindelig horgerlig Straffelovs § 199ri) intet hertil sigtende Middel undlades 
f. Eks. ved al tilkulde en Læge, eller ved al soge Hjælp hos undre Personer, hvis en 
Læge ikke straks kun skaffes til Stede. 

7 Overtrædelser uf denne Lov straffes med Fængsel eller Biider, for saa vidt Gernin· 
µen ikke efter Rcskaffenhed mautte medfilre en stiirre Straf. Sagen om saadunne For· 
scelser, som kun erc strafbare efter denne Lov, uden ul falde ind under Bestemmel
serne i almindelig borgerlig Straffelov uf 10. Februar 1866,11) behandles som offenl· 
lige Politisager. 

Si) For Ligsynet og Oii1l!;alteslens Udstedelse erlægges en Betaling af 2 Kr. til 
Lægen eller til lige Deling mellem Ligsynsmændene. Skul Betalingen udredes uf Hus· 
mæml, Daglejere, Tjenesteydende, andre Personer i lignende Stillinger eller uf deres 
efterladte, erlægges kun hulv Octuling. Sker Begravelsen pnu Fattig,·æscnets Rekosl· 

t) Se Rek. Nr. 3 ar 22. Jnn. 1932. 
2) Nr. 115 ol 1. April 192·1. 
li) Jfr. Juslm. Skr. 12. Jnnunr 11189. 
~) J fr. J nstm. Skr. 12. Jnnuur 1118<). 
5) Nngn:ld. S1rt. § 253 Nr. 2. 
6) Nu Lovhckcndtgiirclsc ar Strnffolm·cn ni 1939. 
7) Opha:\'cl 1·c1I An. Nr. 35 af 26. Fchr. 1935 fors1111viJt ongnor 1lcn 1lc:ri fos1sn11" Takst for 

llc1111ing til Læger for Ligsyn og DiiJsollcst. 
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ning, erlægges fuld Betaling. Befordring ydes cfler Reglerne i Lov uf 8. Januur 1872 
om den Bctuling, der tilkommer Læger paa Færocrne for deres Forretninger. Have 
den afdi)des cflerludte eller andre rette vedkommende kuldt ·en Læge over 1/ i Mil 
fra huns Bopæl for al syne et Lig, ydes der hum fri Befordring og ·Betaling som for 
cl almindeligt Sygehesog. Kaldes Lægen til Ligsyn af Politiiivrigheden, betales han 
herfor af det offentlige efter de i o\'enunfOrte Lov uf 8. Januur 1872 fustsalle Hcg· 
ler. For den Allest om et clodfiidt Burn, som afgives nC den i Anledning af Fodslen 
tilkaldte Læge, erlægges ingen Betaling. 

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

·!.. Nov. - K. U. lW. SKR., (til Amtman<len og Provsten pua Færoerne), hvorvc<I 
<let ruolægges Amtmanden og Provsten ut druge Omsorg for, at der for Fremtiden 
ved OpfOrelse eller lstundsættel!'e uf Bygninger paa Færiicrne, der sorterer under l\Ji
nistcriel for Kirke- og Undervisnings\'æsenel, hliver luget hehorigl Hensyn til saa \•idt 
muligt al fOlge de Anvisninger og Vink, som indeholdes i en i Ministeriultidende for 
1878 B., Si1le 660- 62, optngen, uf Arkitekt Amherg afgiven >Indberetning om ile 
13ygningsvæsencl i Almindelighed vedkommende Forhold paa Færocrne.4: 

Hl. Febr. 1879 - KGL. HESOL" hvorved tillades, al de tvende Tavler, der hidtil 
have været omhaarne ved Gudstjenesten i Thorshu\ ns Kirke til Fordel hcnf1oldsvis 
for Kirken og de fattige, fremtidig mau hensættes i Forkirken i Ste<let for ut ombærcs. 

10. Juli - KGL. ANORDNING (NR. 89} O:M FORANDRING af den i Anonlnin
l!erne uf 13. Februar 1873 og 14. Januar 1876 foreskrevne BEKENDTGØRELSES· 
MAADE FOH SKIFTEINDKALDELSEH O. DESL. PAA FÆHØEHNE. 

Efter al Vi vecl ullerhojesle Bevilling a[ Dags Dato have autoriseret den paa Fær· 
rierne mlkommende Amtstidende Dimmnlælling til Optagelse uf retslige og andre of· 
fentlige Bekendtgorelser for bemeldte Øer,1) foran<lres de i Nr. 10, 12 og 17 i An
ordningen af 14. Januar 1876, hvorved Lov af iiO. No\'emlier 1874 om Skifte af Dods
ho og Fællesbo m. , .. er ud\ idet til Færoernc, indeholdte Bestemmelser om Bekendt
gorelse \'ed Opslog i Thorshavn og Læsning ved Kirkestævne af Skifteindkaldelser 
m. ' " derhen, lll Bekendtgorelsen, sun længe der pna Færoerne udkommer en til ol>" 
tagelse uf retslige og oHentlige Bekendtgorelser autoriseret Avis, skal ske ved Indryk
kelse i denne, snnledes al de foreskrevne Frister regnes fra den si<lste Bekendtgorclsc 
i Avisen. Denne Anordning træder i Kraft den l. Oktober d. A. 

16. Okt. - JUSTM. BEKENDTGØHELSE (NR. 115) 01\-1 KARANTÆNEUNDER
SØGELSER AF SKIBE, DER ANKOMME TIL FÆRØERNE FHA STEDER, HVOH 
SMITSOMME SYGDOl\'ll\'IE ANTAGES AT HEllSKE EPIDEMISK. 

I Henhold til den Justitsministeren ved Lo\' om Foranstaltninger til ul forhindre 
den asiatiske Kolerus Indbringelse til Færuerne uf 8. Januar 1872 § 7 meddelte Be· 
myndigelse fastsættes her\'ed fOlgende: Skibe, <ler ankomme til Færoerne f rn el Sted, 
hvor Kolera, Kopper, eksanlemntisk Tyfus eller andre Sygdomme, pua hvilke lle
slemmelserne i fornævnte Lov uf 8. Januar 1872 maalle hlive brugte til Anvendelse, 
ifolge derom udstedt Bekcndtgorclse antages al herske epidemisk, skulle, for sau Yidt 
Lægen ,·ed deres Ankomst er fraværende, uf PolitiOvriglteden kunne fritages for den 
,·cd ovennævnte Lov, jfr. Anordningerne af 15. A1lril 1872 og 26. Marts 1878, paa· 
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1) V<!,) nn(. Bc\illing er riet ti1111dt, 11t nwvnt'~ 8111,I iruhil \'idcre 1111111 nulorisert.'S 1il Ortni;else 
11( reb lige og undre offentlige llckcnd1giird~1·r, som t•flcr nuiiæhlcndu 1•llcr Crr:mticlii;c Res· 
lc•r skulle 11H1:11llil!i;iircs \'e1I ln<lrykkelsc i en A\·is pnn Fu:riicrrm, i;umt nt Aktiesclsknhcl 
Færli A111t~1idcn1fo11 Boglrykkeri« ligcleclcs i111hil \"it.len• man mlgirn formrvnte nutnrise· 

n·de Tidende, hl. 11. rmn Vilknnr, nt clm1 udgnar mindst 1 Gnng ugentlig, og at dl'r 111lcn 
ll1•1nlin1_! i Tidc111len opt11ge>1, h\'lld der dier (rcmtidij.1 n<lkommcncW. l..<1\0 1• og Anonlnini;c•r 
n( Øvrighedt>n d1~ri skul hckc111hgiircs, i;an\cl sum h\ad cler u( Minislcricruc forlungcM i111l· 
rykke! i Blndc1. 



16. Okt. 1879 

budne Lægeundersogelse, for saa vidt Skibets Forer til Stedets Øvrighed afgiver en 
Erklæring om, al han ikke har eller paa Rejsen har hafL dode eller syge, derunder 
dog ikke indbefallel tilskadekomne ombord. Erklæringen alfailes i fOlgende Form: 
Undertegnede Forer af . . .... •.. kommende fra ......... erklærer herved paa Ære og 
Samvittighed, at jeg ikke har eller paa Rejsen har haft syge eller dode om Bord. 

22. Juni 1880 - K. U. J\t SKR. (Lil Biskoppen over Sjællands Stih). I Anledning 
af en Indberetning fra Provsten for Færi>erne om, al Lagtinget efter huns Opfordring 
havde vedtaget, al der foreliibig hvert Aar under Sognepræstens Ledelse skulde hol· 
des Syn over Myggenæs Kirke, udtaler Ministeriet, nt det ikke finder det fornodenl 
at meddele Approbation pna denne Foranstaltning, der ikke har gnaet ud paa at 
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 aarlige saakaldte Eftersyn af Kirkebygningen, der har til Hensigt at 
srelle Kirkebestyrelsen bedre i Stund til al sarge for dens Vedligeholdelse og saaledes 
heller ikke i de Anr, da Provslesyn regelmæssig skulle afholdc;s, kan træde i disses 
Sted. Derimod paalægges del Provsten, nnar Vejrforholdene eller deslige Omstændig· 
heder have forhindret ham i at lage del berammede Syn over en eUer anden Kirke 
og nodet ham til al forbigaa denne, da at konstituere vedkommende Sognepræst Lil 
1ma Provstens Vegne at holde Synet m•er Kirken i Forening med de dertil udmeldte 
Synsmænd, af hvilket Syn Udskrift vil være at indsende af Provsten Lil niskoppen · i 
Forening med de andre i l\:irets Lob afholdte Provstesyn. For ovrigt udtaler Mini· 
steriel angaaende Kompetencen Lil at træffe Afgorelse i Sporgsmaal vedkomme1ulc 
Forandringer med Hensyn til Synenes Ordning, at! hvud de almindelige lige overfor 
Kirkernes Overbestyrelse bindende Syn angaar, hore saadanne Sporgsmoal under 
Bii1koppen og Ministeriel, uden at den Omstændighed, al det ifolge Lov 15. April 
185-J § 12 d. tilkommer Lagtinget al loge Restemmelse om Anvendelse uf Kirkernes 
l'\lidler, kan, •hvis saadunne Omordninger i Synsvæsenel skulde rnedfore forogede Ud· 
gifter for Kirkekasserne, bevirke, ol Lagtinget i Stedet for Ministeriel skulde kunne 
afACire Sagen; det man derimod, efter al vedkommende Anliggende af Provsten har 
været forelagt l\fo1i!>teriel gennem Biskoppen, \'u:re Ministeriets Sug al ::.konne om, 
11"or vidt del er fornodenl al indhente Laglingcts Ytringer, h\"ilket der navnlig vil 
"ære Anledning til, naar den .Foranstaltning, l1vorom der mualle være Sporgsmaal, 
ikke havde Hjemmel i den paa Færoerne gældende almindelige Lovgivning. 

18.1\larts 1881 - LOV ( Nit 35) OM OPHÆVELSE AF DEN FÆRØSKE NÆB
Bl!.IOLD. 

1 Den H•d nllerhOjeste llesolution af 21. November li '1 paobudne Næbbctold op· 
hæ\'es. 

2 Næhhctoldfondens Kapital og Pcngeheholdning tilfalder den yecl del under 18. 
April 1832 allerhojesl konfirmerede Regulativ oprettede Fond for forulykkecles ef· 
terladte paa Færi>erne som en F'orogclse af summes urorlige Kapital. 

23. April - LOV (NR. 59) OM FREMMEDES FISKERI UNDER F ÆRØERNE.t ) 
11!) Dri\e fremmede Nationers Fiskere noget som helst Fiskeri under Færoernc 

indenfor den Grænse, hvor delle er forheholdt danske Unclersauller, straffes de mecl 
Boder Ira 200 Kr. Lil 5000 Kr. 

22 ) Samme Straf rammer fremmede Fiskere. der tihirker, pakker eller omlader 
Fisk dier Fiskeriprodukter. udstyrer Langline, paasælter Agn eller reder Langline 
inde paa fa•rosk Siiterritorium. TilfOjcs cler herved nogen Skade, bliver denne derhos 
al erstnllc efter Lovgimingens almindelige Grundsætninger. Undtagelser fra denne 
Hegcl kan i ekstraordinære Tilfælde ( Havari o. I.) indrommcs af Finriiernes Lands· 
styre. Ligeledes kan Lanclsslyrcl inclrommes enkeltvis eller ved Bekemhgorelsc gore 

1) Som ænclrt•l rnJ Ll. Nr. I!! uf li. J\l11rl11 1951. 
2) Jlr. Lov Nr. 90 I. April 1925. 
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generel Undtugelse frn denne Regel, saafremt der ved gensidig O\'erenskomst er sikret 
færoske Fiskere lignende Ret i el fremmed Land. 

31) Hver Gang et fremmed Fiskerskib soger Ha\•n:!) pau Færoerne for at have 
Forbindelse med Lund, har SkibsfOreren snarest muligt efter sin Ankomst, og forin· 
clen hun tilsteder Skibets Besætning noget Samkvem mecl lndvaunerne, al melde sig 
hos \'edkommende Politiovrighed eller Kuranlænebeljenl, der har ut undcrsiige Ski
bets Papirer og dets Sunclhedsforhold saml i det hele at fOre Tilsyn med, al den fær· 
oske Hnndelslov ikke O\'ertrædes. Er Skibet indkommet for UL siige Lægehja•lp mod 
en iblandt Besætningen udbrudt Sygdom, eller der i ovrigt findes noget mistænkeligt 
med Hensyn til Skibets Sundhedstilstand, bliver der at forholde efter den gældende 
Karanlænelo\"givning. For Eftersyn af Skibets Papirer erlægges til Yedkommende Po· 
litiiivrighed eller Karantænebetjent 5 Øre pr. Ton af Skibets Drægtighed, hvorefter 
Skibets Folkeliste med<leles Puategning om, at Eftersyn har fun<let Sted. og at det 
befalede Gebyr herfor er erlagt. Naar et fremmed Fiskerskib soger Huvn paa Grund 
af haardt Vejr, uden al nogen ihlunch Besætningen gaar i Land eller har nogen For
bindelse med lndvaunerne, skal det ikke være ncidvendigt at forevise Skibspapirerne, 
om Skihet end ligger til Ankers, indtil det uden Fare kun gua ud i ~en. 0\1ertræclelser 
af Bestemmelserne i denne Purugraf slrnffcs med Boder fru IO til 200 Kr. 

4 Suger i Anledning af de i denne Lov omhundlecle Forseelser behandles som of. 
fcntlige Polith;uger. For de foreskrevne B<i<ler, der tilfalde Færii Amts Fattigkusse. 
hæfter suuvcl Skib som Ladning, og uf den sidste kun ved Auktion !ælges suu meget, 
som heho\•es til J\folktens Udredelse og Dækning af Omkostningerne. 

5 Denne Lo\' 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 
SKOLEH PAA FÆRØEBNE.a) 

1-t) Nuur en Kommunalbestyrelse finder enten Anlæggelsen af en ny offentlig Vej 
eller Ud,•idelsen af en ældre saudan Vej eller en forandret Retning uf summe i den 
Grad fornOden, at det almene Vel mau unses al fordre slige Anlæg, skulle vedkom· 
mende Grundbesiddere \'ære pligtige til imod fuldstændig Erstatning at ufstuu det 
nod\'endige Jordareal. 

2 Kommunalbestyrelsen skal underrette de \"Cdkommendc Ejere og Brugere af den 
Jord, som herefter agtes indtagen til Vejen, om den tagne Beslutning, og Ekulle disse 
\'mrc hefOjede til, inden ~ Mnuneder efter, ut ile lie\>islige11 hnve modtaget denne Un
derretning, at puaklage samme, ln•is ilet er en Lurulkommuncs Forstamlerskuh, der 
hur taget Beslutningen. gennem delle til Lagtinget/i ) og h\'is ilet er Thorsha\'ns 
Kommunalbestyrelse, gennem Amtet til Justitsministeriet/i) In ilke ln·er især endelig 
hn\e at afgiire, om den tagne Beslutning kun anses lovhjcmlel. O\'ersiclcles clenne 
Frist, hlh·er Beslutningen bindende for de puugældencle Cr11nclhesi1l<lerc. 

Ejes Jonlen. om ln·is Afgi\else der er Sporgsmual, uf flere i Fn•lli)!. skul det v:l'fe 
tilstrækkeligt. at ·I· af de storre Lodsejere un<lerrettes om 1len tngne Beslutning, idet 
denne dog i sau Fald tillige li liver al bekendt go re \"ccl Læsning til KirkestærneH) i 
clet Sogn, i hvilket Jonlen er beliggende, samt ve1I lnclrykkelse en Gang i clen pua 
Færiierne udkommcnde, til Optagelse af retslige og offentlige Bekencltgiirelser auto· 
risere1lc· A,·is. Fristen for Pu:rklagcn, der slaar auhen for enh\'er J~odsejcr, regnes 
da fru den Dag. saadnn Læsning har fundet Sted, eller fra Bekcncltgorclsen i Avisen, 
for snu \'iclt denne er senere. 

1) .Hr. Bek. og lnslr. 25. Fchrunr 1!197. 
2) .Hr. Jus1111. Skr. 10. J\lnrt11 1K63. 
ll) Hr. Lm· Nr. 169 ur IB. J\luj 1937 ~ 1 ( VnndkrnhSllnla:g) og Ll . Nr. 60 ur 2. Dt>t\ 1949 ORI 

Ekspropriation til A tmtcl... 
~) .Hr. Lo\" 2R. Jnnunr 111~ ~ 6. 
r') lfnli.;c Lo\'cll om F1uii1•n11·s lljt•rnmcslyru 1111111 cll'I 1111 rn·n• .f.u111l"•l)'n•1, som 1r1rlfor Al· 

µi in•lst•n. 
11) Hr. Lo\' Nr. 59 ur 1.. April 1912 0111 Ophu:vclsc ur Kundi;iirclsc vccl ~irkcst:crnc m. 111. 
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3 Dersom de omhandlede Anlæg vedkomme flere Kommuners Grund, og Jisse ej 
kunne enes om nærværende Lovs Anvendelighed paa samme, bliver Sporgsmnalet at 
afgore for Landsognenes Vedkommende af Lagtinget,l) for Thorshavns Vedkom
mende af Justitsministeriet.i) Er der mellem nogle af disse Autoriteter Menin;r;;ulig
hed om Lovens Anvendelighed, kan tvungen Afstaaelse ej fordres for nogen Del af 
Anlægget. • 

4 Saafremt Kommunalbestyrelsen ikke kan blive enig med Grundbesidderrn 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. 

IOvrigt bliver der saavel med Hensyn til Retsgebyrs Erlæggelse som med Hensyn 
til Vederlagets Bestemmelse, Belobets Udbetaling til Ejeren med Panthaverens Sam
tykke samt Brugshaverens Ret til at nyde Renten af Vurderingssummen, saa længe 
Brugsretten vedvarer, at forholde aldeles efter Beslemmelserne i Forordningen af 23. 
April 184.5 om Jords Afstanelse til Kirkegaardes Udvidelse, snnledes som samme ved 
Lov af ,i_ Januar 185·1, er gjort gældende paa Færoerne. 

Finder enten Kommunen eller Grundbesidderen sig brostholden \'cd Taksationsfor· 
retningen, huvc de senest inden 3 Maaneders Forlob fru dens Afholdelse ut gore de 
fornodne Skridt til snarest muligt al fua en Omtaksationsforretning afholdt ved 4 nf 
Retten udmeldte Mænd. Dersom Overskonforretningen forhojer Erstatningen med VlO 
eller derover nf det ved den fOrste Taksntionsforretning bestemte Belob, hnr K<Jm
munen nt bære Omkostningerne ved Overskonsforretningen, i modsat Fald bære~ rle 
af Rekvirenten. Med Hensyn til Vederlagets Bestemmelse har de af Retten udmeldtc 
Mænd al ansætte vedkommende Ejendom til sand Værdi i Handel og Vandel, men 
ved Erstatningens Fnslsællelse bliver herved ol afkorte den Forogelse i Værdi, sc•m 
den tilbugeblivende Ejendom skonnes at opnua. Som Folge hero( kan Erstatning for 
Afstanelse endog helt bortfalde, nuar den uf Kommunen trufne Foranstaltning ~l...iin
nes at medfOre storre Fordele for Ejeren, end det a.fstaaedes Værdi udgor. Denne 
Regel gælder ved alle Ekspropriationer, som kan foretages uf offentlige Myndig· 
heder paa Færoerne.2) 

S Suavel til nye Vejes Anlæg som til Vejenes Vedligeholdelse er paugældende Kom· 
munalbestyrelse berettiget til al lage det fornodne Materiale, saasom Grus, Jord, Ler, 
Sand og Sten, )l\'Or saadanl hekYemmest er al foa, ah dog kun under lagltagclse ar den 
i de foregaaende Paragraffer foreskrevne Fremgnngsmande og imocl fuldstændig Er· 
slutning saavcl for Materialets V mrcli som for den Skade, dets Borttagelse paaEirer 
Ejeren. 

6 Med Ekspropriation uf Grunde og Ejendomme, som en Kommunalhestyrelsl' fin
der fornoden til Anlæg eller Udvidelse af Havne og Landingssteder eller uf cl·:-rtil 
horende indretninger, saml med Jords Afgivelse til offentlige Skoler vil der i ert og 
ah være at forholde efter cle i nærværende Lov foreskrevne Regler. 

7:1) I alle Tilfælde, hvor en Kommune, anden Myndighed eller en Koncessionsh:wer 
(jfr. f. Eks. Lov Nr. 169 af 18. Maj 1937) har Ret til Ekspropriation af Jordan.·nler 
efter Heglerne i Lov Nr. 69 uf 7. Maj 1881, skal Kommunen, den offentlige l\Iyn· 
dighed eller Koncessionslm\'cren tillige have Hel til al lage det for vedkommende _\n
lægs Etablering og Veclligeholdelse forni)dne Grus, Jord, Ler, Sand og Sten efter 
Heglcrnc i Lovens § 5. Erstatning for saudanl Materiale samt for den Skade, del!> 
Borttagelse paarorer Ejeren, fastsættes allid efter Heglerne i Lovens § 11·, saaledcs 
som denne er ændret ved Kundgi)rele Nr. 45 af 80. Oktoher 19,11. 

7. Maj - LOV (NH. 70) OM FOHANDHINGEH I LOVEN AF 2l. lWARTS 1855 
OM OPHÆVELSE AF DEN KONGELIGE ENEHANDEL PAA FÆHØERNE. 

5 

I) Hiil~c Lo\·cn 0111 Færiicrnm; Hj1•n1111cs lyrc 11100 Jet nu ,·ære Lo111bstrrcl, so111 
giirclsc. 

~) Jfr. midi. Dcst. Nr. ·is nf 30. Ok1. 19'11. 
B) Jfr. midi. BesL Nr. 17 nl 20. Jon. 1944. 

lrællcr Af· 
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1 Den i Lov om Ophæve)se af den kongelige Enehandel paa Færoerne af 21. Marts 
1855 § 7 under Navn af Ankerpenge omhandlede Afgift til Amtsfotligknssen bortfol
der Ira nærværende Lovs Ikrnfttræden. 

2 Det i samme Lovs § 10 ommeldte Antagelsesbrev til at maalte etablere Handel 
pan et bestemt opgivet Sted paa Færoerne udstedes fremtidig af Landfogden. For dets 
Udstedelse erlægges 200 Kr.,1) som tilfalde Færo Amts Fattigkasse og Repartitions· 
fond til lige Deling. 

3 Bestemmelserne i nærværende Lov træde i Kraft samtidig med Loven om frem
medes Fiskeri under Færoerne)!) 

7. Maj - LOV (NR. 71) OM SUNDHEDSVEDTÆGTER M.M. PAA FÆR· 
ØERNE. 

1 For Byen Thorshavns Sundhedsvæsen kan Kommunalbestyrelsen med Justitsmi· 
nisteriets3) Samtykke fastsætte en Vedtægt. Forandringer i og Tillæg til samme fast
sættes p1111 lignende Mnnde.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 
l\faade bringes til almindelig Kundskab. Det samme gælder med Hensyn til For· 
nndringer 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 til Anvendelse, naar Sag anlægges mod nogen for ikke at have reltel 
sig efter de ham i Henhold til Vedtægten givne Paalæg eller Forbud. Politiovriglieden 
er forpligtet til at vange 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 politiretsvis efter Plakaten af 23. Marts 1813 af 
Sysselmanden, hvorfra de eventuelt paaankes til Amtets Overpolitiret, der nfgor dem 
endelig uden videre AppeJ.6) 

511) Forandringer i og Tillæg til de gældende Bestemmelser om Brand- og Byg· 
11i11gsvæsenet i Thorshavn kunne efter Lagtingels Indstilling fastsættes ved konge· 
lig Anordning.7) 

6 Sager om Overtrædelser af Bestemmelserne i de i Henhold til §. 18, 1. Stykke, 
i Loven af 28. Februar 1872 udfærdigede kongelige Anordninger om Brand- og Byg· 
ningsvæsenet i BygderneR) eller af de i!Olge samme givne Paalæg behandles og paa
kendes pan samme Mnade som ovenfor i § 4 om Overtrædelser af Sundhedsvedtæg· 
terne i Landkommunerne foreskrevet, for s1111 vidt de ikke i Henhold til hestanende 
Lo,·e maatte paadrage vedkommende Erstatningspligt eller slorre Strafansvar end 
Roder.li) 

27. Felir. 1882 - JUSTM. ANORDN. (NR. 20), HVORVED BESTEMMELSER
NE I LOV Af 8. JANUAR 1872 om Foranstaltninger til al forhindre den asiatiske 
Koleras Indbringelse til Færoerne m. m. GØRES ANVENDELIGE PAA MÆSLIN· 
GER OG SKARLAGENSFEBER OM BORD PAA DE TIL ØERNE ANKOMMENDE 
SKIBE. 

I Henhold til den Justitsministeriet ved Lov om Foranstaltninger til at forhindre 
den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. m. af 8. Januar 1872 § 7 dertil 
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1) Som ændret ved Ll. Nr. 24 11f 21. Fel1r. 1950. 
2) Lo\' (Nr. 59) 23. April 1881. 
8) Nu Landsstyrets S11mtykkl'. 
~) Se Bek. 23. Maj 1882. 
C.) .Hr. Lov 174 af 11. l\fnj 1935 Pt. 1'18. 
6) Brond· og Rygningsvæsen er nu Særanliggcmlc. 
7) Se Anord. 13. Aug. 1B86 og Anorcl. 667 af 15. Drc. 1920. 
8) Se Anonl. 16. Juni 1882. 
11) Sundhcds\·cchægtcr t~r godkc~ncltc for: Sand Kommune 25. Aug. 1931, Kvivig 31. Aug. 193:?. 

Giitc 9. Okt. 1933 og for en Række Kommuner 1. Sept. 1934. Ændringer for Klaksvig og 
Fuglefjord 24. Febr. 1947. (Se Lagtingstidende for de pllaBældcnde Aar). 



27. Febr. 1882 

meddelte Bemyndigelse anordnes herved folgende: Bestemmelserne i bemeldte Lov 
skulle ogsao være anvendelige paa Mæslinger og Skarlagensfeber, for saa vidt de til 
Fær0erne ankommende Skibe have eller paa Rejsen have haft Tilfælde af disse Syg
domme (syge eller dode) om Bord. 

23. Maj - JUSTM. BEKENDTGØRELSE (NR. N) OM STADFÆSTELSEN AF 
EN SUNDHEDSVEDTÆGT FOR THORSHAVN.I) 

I Henhold til Lov om Sundhedsvedtægter m. m. paa Færoerne af 7. Maj 1881 § I 
stadfæstes herved fOlgende af Thorshavns Kommunalbestyrelse affattede Sundheds
vedtægt: 

I . Sundheds11edtægtcns Omraadc og Gcnnemforelsc. 
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 hevirke et efter Omstændighederne passende Antal af 
Byens lndvaanere udnævnt til at være dem behjælpelige med GennemfOrelsen af dens 
Foranstaltninger. Undskyldningsgrunde mod de i denne og foregaaende Paragraf 
nævnte Ombud afgores af Amtet.S) 

Il. Vandforsyningen. 
4 Omsorgen for Vandforsyningen panhviler Kommunalbestyrelsen, som træffer de 

efter Omstændighederne nodvendige Foranstaltninger til dens Forbedring. 
5Sundhedskommissionen, cler har stadigt Tilsyn med Vandforsyningen og Vandfor

syningsstederne, har Ret til ot anstille eller for Kommissionens Regning lade anstille 
Undersiigelse of Drikke\'ondet, og bi:ir, om fornodent, gore Indstilling til Kommunnl· 
bestyrelsen om de til dets Rensning og Opbe\'aring nodvendige Foranstaltninger. 

6 Bronde skulle være forsvarlig opmurede og forsynede mecl Indhegning eller Dæk
sel. Brondens nærmere Omkreds hor være lidt hi:ijcre e111l det omgivnc Jordsmon og 
hrolngt i mindst 1 Meters Afstand fra Rriinden.4) 

7 I mindre end 5 Meters Af slmul fra Brond. samt \'etl Vandlob, ovenfor almindelig 
benyttede V nntlforsyningssleder, man, saa langt lnclmarken strækker sig, Gi:idning, 
Fejeskarn o. a. I. ikke anbringes pnn S1e1lcr, hvorfra det kan fon Afloh til Drikke· 
rnndet.4) 

8 Forurenelse af Vundlob pau de Steder, ll\or Drikkc\'andet tag1.-s, eller pau ltojerc 
liggende Steder, indenfor de Grænser, der fastsættes uf Kommunalbestyrelsen, r. Eks. 
ved nl vude derover, trække Kreaturer o\'cr, kaste Skarn eller Affald deri, eller vndskc 
deri, forbydes ligeledes. 

111 . . /11 oddinger. 
9 l\loddinger mna ikke anlægges uden Sundhedskommissionens Tilladelse og skulk! 

snu\'el med Hensyn til deres Beliggenhed som med Hensyn til Sti>rrelse, OpfOrelses· 
mande, Afhenyltelse og Rensning være Sundhedskommissionens Tilsyn og Forskrifter 
underkastede. Sundhedskommissionen kan forbyde Brugen af ah anlagte l\IOddinger, 
som den finder nt være beliggende i for stor Nærhed af beboede Huse, Vandforsy
ningssteder eller Alfnnoej. 

10 ---
11 - - --
' Stedet for §§ 10 og 11 træder iCOlge Rek. 19. Juni 1888 fiilgendc Bestemmelse: 

Maddinger inde i selve Byen, hvis Grænser i saa llenseencle til enhver Tid fastsælles 
af Kommunalhestyrelsen, skulle være opmurc<le af Sten med Kalk eller Cement sanvcl 

') Som ænclrcl ved Bek. 19. Juni 1888, l·I. Juni 1910, 27. Sept. 1913 og 5 . .Møj 19211, jfr. og· 
snn Knp. R i Politivctltu:glcn n( 19. Nov. 192.'i. 

2) I i.len \Cd Bek. 23. December 1900 forl'skrcrnc AHnttdsc. 
D) Nu formentlig Landsstyret. 
') Som ændre t vetl Bek. 27. Sept. 1913. 
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i Sider som i Bund, samt, om Iornodent, dækkede med Lang. I Udkanten nf Byen 
og udenfor denne kunne Maddinger ogsaa tillades opfOrtc af IOse Kampesten, naar 
de tillige omgives med en Vold af Gronsvær. 

121) Dersom Moddinger ere .forsynede med Aflob, hvilket kun kan finde Sted med 
Sundhedskommissionens Tilladelse, paaligger det Ejeren, efter Sundhedskommissio
nens nærmere Bestemmelse, at holde Aflobet i forsvarlig Stand. 

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

IV. Den o/Jentlige Renliglied og A/liibets Ordnirig. 
14 Fiskehoveder, Indvolde af Fisk eller Hvaler, og andet Affald fra Tilberedningen 

af Fisk eller Hvaler man ikke efterlades )'aa Broer eller Landingssteder, men skulle 
enten kastes i S0en eller henlægges i Moddinger udenfor Byen. 

15 Ved Grindefangster forbydes det at Jade HvalkOd eller Spæk henligge ved Stran
den eller paa Landingssteder udover en vis af Sundhedskommissionen i hvert enkelt 
Tilfælde nærmere bestemt Frist efter Uddelingen. 

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

17 Andre offentlige Render renses ved Kommunalbestyrelsens F<>runstaltning efter 
samme Regler som private Render. 

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

19De fra Aflobsrender, Gaardsplndse og Gader ved Ilensningen optagne Urenlighe
der skulle fjernes snarest muligt paa hensigtsmæssig Mande. 

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

V. Latri11er. 
21 Latriner rnua ikke opfores uden Sundhedskommissionens Tilladelse og skulle 

med Hensyn til Valg af Pinds og 01•f0relsesmaade være Sundhedskommissionens For
skrifter undergivne. 

22 Op!Ores Latrinhuse med Gruber, skulle disse \'rure murede med Cement og 
forsynede med passende •Lukke. 

23 I Latrinhuse, hvor Tonder eller Kasser benylles, bor disse \'ære forsvarlig tælle 
og indvendig begede eller tjærede, samt anbragte paa et Cement- eller Flisestensguh•, 
der ikke ligger lavere end det omgivende Jordsmon. Det biir paases, at der ikke er 
Aflob fra Latrinbeholdere. 

24 Renovationen er ligeledes un<lerka~let Tilsyn af Sundheclskommissioncn, der un
der særlige Omstændigheder yiJ have nt fastsætte nærmere Hegler for 1lens Iværksæt· 
telse. 

V I. Beboclseslcjliglieder. 
25 Paa sumpet eller fugtig Grund man nye Vanningshuse ikke opfOres uden Sund

hedskommissionens Titladel~e og efter <lens Anvisning. For saa vidt Huse alt ere op
fortc pan saadan sumprt Grund, kan Sundhedskommissionen panlægge Ejerne al 
sorgc for tilborlig Afgroftning efter Sundhedskommissionens Forskrift. 

26 Tilsynet med <le hygiejniske Forhold i udlejede Vaaningsrum paahviler Sund· 
hedskommissionen. Under Epidemier, eller nnnr der er Fare for Epidemier, har Sund
hedskommissionen Tilsyn med, at og.'lan andre Beboelseslejligheder holdes forsvarlig 
rensede og tilborlig udluftede, at Vim!uerne kunne oplukkes o, s. v. 

I) I Jen \·eJ Dck. 19. Junt Hl88 fon.'8krcmc Affattelse. 
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Vil. Fauigliuse og Skoler. 
27 Sundhedskommissionen har Tilsyn med de sanitære Forhold i Fauighuse 

og Kommunehuse, og bor om fornodent henlede Fattigforslandersknhets Opmærksom· 
hed pan mulige Mangler. 

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

29 l\fod Hensyn til cle Fordringer, som i san Henseende kunne stilles, \1il for Fat· 
tighuses og Kommunehuses Vedkommende Indenrigsministeriets Cirkulære af 9. Fe
bruar 1869, og for Skolers Vedkommende de i Lov af 8. li/arts 1856 It§ 1- 3 inde
holdte Bestemmelser med tilborlig Hensyn Lil de lokale Forhold være at lægge Lil 
Grund. 

VIII. For Sund/reden .skadelige Næritigstieje. 
301) Oplagssteder for Tran, Lever og lignende saavel som Trankogeri og andre 

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

312) I Stalde for Koer eller andre Kreaturer skal den Del nf Gulvet, som optager 
Urin og Ekskrementer, være muret, uigennemtrængelig for Vædske, eller, for snu 
vidt det bestaar af Tommer, være forsvarlig tæt, enten beget eller tjæret, og forsynet 
med passende Aflob efter nærmere Bestemmelse af Sundhedskommissionen, som lige· 
ledes fOrer Tilsyn med Rensning af Stalde, UdfOrsel af Godning o. a. I. 

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

sælges forfalskede eller skadelige Næringsmidler, og kan Sundhedskommissionen til 
de i saa Henseende nodvendige Undersi.igeli1er benytte sagkyndig Hjælp paa det of
fentliges Bekostning. Mejerier og andre Etablissementer til Forhandling af 1"1ælk eller 
Tilvirkning af Mælkeriprodukter man ikke indrettes, fiirend Sundhedskommissionen 
har godkendt Valget uf Pladsen og Planen for Anlægget. Udsalg uf Mælk (derunder 
Fli.ide, Kærnemælk og Valle) og Mælkeriprodukter stua under Sundhedskommissio· 
nens Tilsyn, og de særlige Paalæg, som denne maatte give med Hensyn til Orden og 
Renlighed, skulde uvægerlig fOlges. Det samme gælder Lokaler i Thorshavn, i hvilke 
Mælk, der er bestemt til Forhandling i Byen, opbevares eller forhandles.I) 

33 Nanr forfalskede eller fordærvede Næringsmidler konfiskeres, hliver Opdagelsen 
af det mislige Forhold at bringe Lil offentlig Kundskab. 

X. Plejebarn. 
34 Forplejningen af Bom, der ere uclsnlle hos Plejeforældre, stnar under Sund· 

hedskommissionens særlige Tilsyn. 
XI. Begravelsesvæse11et. 
35 Under farlige Epidemier kan det nf Sundhedskommissionen bestemmes, al de 

Ligkister, som nedsættes i Jorden, skulle bedækkes med el Lag brændt Kalk, eller 
med Trækul, eller paa anden af af Sundhedskommissionen angiven Mande desinfit'e· 
res. 

36 Opgravning af Lig man kun foretages med Sundl1eclskommissionens Samtykke 
og efter dens An.ordning. 

37 Forinden en nedlngl Kirkegaard lages i Brug i andet Øjemed, bliver Sundheds. 
kommissionens Erklæring at indhente. 

38 Hvis Sundhedskommissionen formener, al en ojeblikkelig Gennemfi.irelse af 
denne Vedtægts Forskrifter vil være forbunden med Vanskeligheder, er den berettiget 
til al indri.imme en passende Frist, dog ikke udover et Aar efter Vedtægtens Træden 
i Kraft. Nærværende Sundhedsvedtægt, af hvilken et 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 

1) I den ved Bek. 14. Juni 1910 lorcskrc\/1e Affauels<'. 
2) I den ved Bek. 19. Juni 1888 Ioreskreme Affouelse. 
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1928) : Sundhedskommissionen er bemyndiget til, sanfremt et nf den i Henhold til 
Vedtægten givet Pnnlæg ikke efterkommes, da nt underrette Byrandet herom, og dette 
foranlediger ·da for Vedkommendes Regning udfOrt det Foretagende, som udgor Gen
standen for det overtraadle Paalæg. Omkostningerne ved Udforeisen afholdes fore
lobig af Kommuneknssen, men kan derefter inddrives ved Udpantning. 

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

I Henhold til Lov om de Iæroske Landkommuners Styrelse nf 28. Februar 1872 § 
l8 ville Vi herved allernaadigst have anordnet som fOlger: 

1 Sognekommissionen i hvert Sogn eller, hvor der i udsondrede Kommuner ikke 
findes nogen Sognekommission, Kommunens Forstanderskab har som Bygningskom
mission for Sognet at fore Tilsyn med sammes Bygningsvæsen og panse, al 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 al ind
træde som Medlemmer af Bygningskommissionen. Undskyldningsgrunde mod delte 
Ombud afgores af Amtet.i) Ethvert Medlem af Bygningskommissionen er pligtigt til 
p1111 dens Vegne at udIOre de Hverv, samme mnntte overdrage ham. Det panligger Sys
selmanden at yde Bygningskommissionen Vejledning i UdfOrelsen af dens Hverv. 

2 Intet Byggeforetagende, Nybygning eller Hovedreparation, man panbegyndes 
uden Tilladelse fra Bygningskommissionen, der har at meddele vedkommende det 
nodvendige Svar inden 14. Dnge efter Anmeldelsen. Ved Hovedreparation Iorstans, 
foruden Genopforelse af Ydervægge af Sten eller af Sten og Gronsvær, 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 UdIOrelsen af Hovedreparationer ved ældre Byg· 
ninger kunne af Bygningskommissionen forbydes, suafremt de antages at blive Lil 
Hinder for Vedligeholdelsen af tilstedeværende Veje, Gader eller Aflobsrender, eller 
for Anlægget af nye, ligesom ogsnn, hvis tidligere opfOrte Bygninger ligge san nær, 
at Fare i Tilfælde af Ildsvande derved formenes at kunne opstan .. Ligesom Bygnings 
kommissionen derhos vil have at tilstræbe Regelmæssighed med Hensyn til Husenes 
Beliggenhed i Forhold til hinanden, sanledes bor den navnlig ved nye Bygningers Op· 
fOrelse pnase, at Gaderne efterhnanden fna 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 mindst 6 Alen. 

4 Sodnhuse, der altid skulle være opfOrte af Sten eller pnn den sædvanlige Mande 
nf Sten og Gronsvær, maa ikke tækkes med brandfarlig Materiale, medmindre det 
dækkes med Gronsvær eller Sten, og man de desuden ikke opfOres i mindre Afstand 
end 30 Alen fra beboet Hus, Kirke, Skole eller lignende Bygning, Hohus, Pakhus eller 
Kæld. Den samme Afstand vil være nl holde for Trnnkogeriers Vedkommende. Hvor 
Sodnhuse eller Trankogerier, der ere opfOrte fOr denne Anordnings Ikrafttræden, 
findes i mindre Afstand Ira de i 1. Stykke anIOrte Bygninger end 30 Alen, kan Byg· 
ningskommissionen give snndnnne særlige Forskrifter med Hensyn til Brugen al 
dem, som mantte anses niidvendige Lil Forebyggelse af Brandfare. 

5 Skorstene fra Bagerovne, Komfurer eller Vindovne skulle være Iorsvarligen op· 
liirte af Mur- eller Kampesten. Dog kunne ogsna som Skorstene anvendes stObtc Jern· 
ror, nnar Bygningen er tækket med Gri.insvær, 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 del anbringes mindst 11,4. Alen over 
Taget. Komfurer og Kakkelovne skulle have en Afstand Ira Bygningens Træværk af 
mindst 8 Tommer og Rorene en Afstand fra Træværket af mindst 6 Tommer. Foran 
Komfurer og Vindovne, der ere anbragte pna Trægulv, skal dette dækkes med en 

1) Nu af Landsstyret. 
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Jern- eller Zinkpinde al mindst 1h Alens Bredde eller med Sten. Bag færoske Ild
steder, som ikke ere fritslaaende, skal være opfOrt en muret Væg af mindst 1% Alens 
Hojde over Randen af Ildstedet. Afvigelser Ira de i denne Paragraf indeholdte Be· 
stemmelser kan Bygningskommissionen indromme, nanr den finder, at der er truffet 
anden Foranstaltning, der udelukker Brandfare. 

6 Indsigelser mod de Bestemmelser, som i Henhold til §.§ 3, iJ, og 5 træffes af Byg· 
ningskommissionen, indsendes til Sysselmanden, der efter at have indhentet de nod
vendige Oplysninger indstiller Sagen til Arntmunden, l) som endelig ufgor den. Byg• 
ningskommissionen har ut panse, at de i foranstaaende Paragraffer givne Forskrifter 
og de i Henhold til samme trufne Bestemmelser noje overholdes. 

7 Ild eller GIOder man ikke bæres fra et Hus til et andet under nnben Himmel, med
mindre det sker i lukkede Kar. For ovrigl er enhver pligtig med tilborlig Forsigtighed 
at omgnns med Ild og Lys og med nit, hvad der kan fremkalde eller befordre Ilde· 
brand. San skal og enhver Husfader eller Husbond pnnse, at hans Bom, Tyende eller 
undre Personer, der hore til hans Husstand, eller som i hans Tjeneste have Forret· 
ninger i hans Hus, i saa Henseende udvise forsvarligt Forhold. 

8 I Tilfælde af Ildsvande er enhver nrbejdsfOr Mand forpligtet til at give Mode 
samt at medhringe el eller andet forhaandenværende hensigtsmæssigt Brnndredsknb, 
suasom Spand, Kar, Spade eller Stige, og under Ledelse af BYb'ningskommissionens 
Medlemmer, for son vidt disse ere til Stede, at være at være behjælpelig ved Slukning 
og andre Sikkerhedsforanstaltninger. 

9 For Overtrædelser af de i denne Anordning indeholdte Bestemmelser eller af de 
i Henhold til samme givne Panlæg 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, ut det op· 
fOrte for hans Regning nedrives, saafremt den uf Bygningskommissionen trufne Be· 
stemmelse ikke er underkendt af AmteL 1) Boderne tilfalde Stedets Fattigkasse. Med 
Sugernes Behandling og Punkendelse bliver nt forholde i Overensstemmelse med Lov 
om Sundhedsvedtægter m. m. pna Færoerne af 7. Maj 1881 § 6, jfr. § 1!.. 

13. Aug. 1886 - KGL. ANORDNING (NR. 103), INDEHOLDENDE TILLÆG 
TIL LOV ANGAAENDE BRANDVÆSENET I THORSHAVN PAA FÆRØERNE 
AF 28. JANUAR 1856. I Henhold til § 5 i Lov om Sundhedsvedtægter m. v. for Fær· 
lierne af 7. Maj 1881 ville Vi herved have anordnet fOlgende: 

1 For Indretningen af lukkede snævre Skorstene (snaknldte Kaminer), der frem· 
tidig opfiires i Byen Thorshavn, og som tjene til Afledning af Rugen fra Kokken· 
ildsteder og Kakkelovne, fastsættes fOlgende Forkrifter: 

1. Enhver saadan Skorsten skal helt igennem opfOres som Grundmur af brændte 
Sten med en l\fortykkelse af mindst 41;.'1 Tomme, og man ahsaa navnlig ikke opfOres 
med kantstillede Mursten eller med Bræder fra Loftet. Den skal opmures i stærk Kalk 
med tætte, overalt ene med Kalk udfyldte Fuger og skal være berappet bande ind· 
vendig og udvendig. 

2. Skorstenens indvendige Gennemsnit, der ikke man være mindre end 9" i uen 
kvadratiske Side eller i Diameter, skal helt igennem være det 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 nodvendigt, skulle anbringes pan passende Steder. I Bygninger med 
Tag af Ror, Straa, Gronsvær eller af ·lignende Beskaffenhed man Rensedore ikke nn· 
bringes pna Loftet i mindre Afstand 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 til en Murtykkelse af 81h 
Tomme. Kommer Skorstenens udvendige Side nærmere til Træværk af hvilken som 
helst Art end 41)1 Tomme, skal det mellemliggende Rum udfyldes med torre Mursten 

1) Nu af Landsstyret. 
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eller Kalk eller en Dianding af begge .Dele. Hjornebræder til Stotte for Skorstenen maa 
kun auhringes efter dertil for hvert enkelt Tilfælde af Bygningskommissionen med 
Amlet!'l) Approbation givet Tilladelse. 

4. SK'>rstenen skal være opfOrt fra Grunden af paa tilstrækkeligt Fundament og 
mno i :ntel Tilfælde komme til at hvile poa Bjælkerne. Hvor en Skorsten trækkes i 
skrna Hetning, skal den enten hvile paa en Mur eller være undersloltet af en Stol, 
forsynet med en tor Mursten paa Fladen mellem Stolen og Skorstenen; dog mao den 
skrna Hetning ikke danne en storre Vinkel end •J.5 Grader med den lodrette Linie, 
hvorhos Skorstenen indvendig i Bojningen skol afrundes i en Bue med mindst 3 
Fods Radius. 

5. Skorstenspiben, der skal rage mindst ll,4 Alen over hvilket som helst Sted paa 
Tagel, man ikke omgives med Brædebeklædning eller andet brandfarligt Materiale, 
medmindre Tilladelse hertil er meddelt for hvert enkelt Tilfælde af Bygningskommis
sione;i med Amtets I) Approbation. I saadant Tilfælde skal Skorstenspiben imidlertid 
forsyues med en Krans foroven af Mursten i mindst 2 Murstens Tykkelse. 

6. For ethvert Kakkelovnsror, der indledes i Skorstenen, skal der i denne indmures 
en ]t'rnbosning med en indvendig fremspringende Rand, saaledes al Handen for
hindrer Enden af Kakkelovnsroret fra at trænge ind i Skorstenen. 

Del overlades iovrigt til Bygningskommissionen med Amtetsl) Approbation al be· 
stem11;c, hvor vidt de ovenomhandlede lukkede snævre Skorstene man anvendes til 
Jlogaflcdning for Ildsteder i Bagerier, Bryggerier, Smedier, Trnnkogerier og andre 
Bygnin$er med slorre Ildforbrug end sædvanligt, eller om dertil skal anvendes Skor
stene uf særegen Konstruktion i Henseende til Hojde, l\fortykkelse, indvendig Vidde 
og U lieragning m. v. 

2 1• or Indretning af anbne færoske Skorstene gælder fremdeles Bestemmelsen i § 
2, l Led, i Lov angaaende Brandvæsenet i Thorshavn af 28. Januar 1856. 

3 Det tillades at anbringe smedede Jernror som Skorstene i Bygninger i Thors· 
hnvn, forudsat at disse ere tækkede med Gronsvær eller Skifer, samt under Iagttagelse 
nf, at Roret ikke paa noget Sted kommer Bygningens Træværk nærmere end 8 
Tommer, og at det anbringes mindst 11/4 Alen over Tagrygningen. 

Anbringelsen af s to h te Jernror kan under de ovenangivne Betingelser tilstedes 
af Amtmanden I) ifolge derom gjort Indstilling fra Bygningskommissionen. 

4 Komfurer, Bilægger· og Kakkelovne skulle tillige med Rorene have en Afstand 
fm Bygningens Træværk af mindst 8 Tommer. Foran Komfurer og Kakkelovne, der 
cre anbragte paa Trægulv, skal dette dækkes med en Jern- eller Zinkplade af mindst 
1h Alens Bredde eller med Sten. 

5 Enhver Ejer er ansvarlig for, al alle Skorstene (aabne og lukkede) og som Skor· 
slcne anbragte Jernror i de ham tilhorende Bygninger hehorig vedligeholdes. De 
lukkede Skorstene og Jernrorene man ikke udbrændes, men skulle renses mindst •i 
Gange om Anret, nemlig forinden Udgangen af hvert Aars Marts, Juni, September 
og December l\foaneder, og ellers sno ofte nodvendigt gores. Ansvaret herfor paa· 
hviler Husejeren, naar denne enten selv bebor Stedet, eller dette er overdraget til 
Brug til forskellige Lejere, men Brugeren, dersom denne har hele Stedet i Leje eller 
paa anden Mande til udelukkende Afbenyttelse. 

G Ansvaret for, at Komfurer, Bilæggerovne, Kakkelovne og Kakkelovnsror samt 
undre til Skorstene horende Rogledninger vedligeholdes i en saadan Stand, at de 
ikke mcdfOre Brandfare, panhviler i Forening med Ejeren tillige Lejeren, nanr denne 
ikke betimelig har anmeldt en ham bekendt !\fange! for Ejeren eller i fornodenl Fald 
for Landfogden. 

For Renholdelsen af Komfurer, Ovne og ovenomtalte Rogledninger er vedkom
mende Husfader, af ll\'em de benyttes, ansvarlig. 

7 Tilsynet med, at behorig Vedligeholdelse og Henholdelse finder Sted, Wres af 
Hrnndsynet, der fremtidig afholdes mindst '1 Gange aarlig, nemlig i de fOrste Dage 
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n! hvert Aars Januar, April, Juli og Oktober Manneder, og ellers saa o!te nodvendigt 
go res. 

8 Thorshavns Kommunalbestyrelse anlager og afskediger Skorslensfejere for Byen, 
der have at gaa alle, som saadanl forlange, til Haande med Rensningens Udforelse, 
imod at nyde en af Kommunalbestyrelsen nærmere fastsat Belaling for hver enkelt af 
dem renset Skorsten m. v., hvilken Betaling udredes forskudsvis uf Kommunekassen, 
men lignes under Udpantningstvung særskilt puo de vedkommende Husejere eller 
·lejere, som benytte Skorstensfejer. Landfogden fastsætter de nærmere Forskrifter 
for deres Virksomhed. 

De antagne Skorstensfejere og disses Medhjælpere kunne i Tilfælde a( Forseelser 
imod deres Instruks straffes af Landfogden med Boder indtil 40 Kr., for saa vidt 
ikke Tilfældet efter sin Beskaffenhed bor medfiire hojere Straf og Paatale ved Dom· 
stolene. 

9 Den, der hevislig har overdraget Rensningen uf samtlige de Skorstene, Jernriir, 
Komfurer, Ovne og Rogledninger, hvilke det efter §§ 5 og 6 panhviler ham at holde 
rene, til en uf Kommunulbestyrelsen antagen Skorstensfejer, fritages for det deri 
ommeldte Ansvar. Derimod vil Ansvaret pnahvile Ejeren eller Lejeren, suafreml han 
lægger Hindringer i Vejen for Rensningens UdfOrelse. 

10 Overtrædelser af denne Anordnings Bestemmelser eller uf de af Bygningskorn· 
missionen til Opfyldelse heraf givne Panlæg eller Forhud paatales som offentlige 
Politiforseelser og straffes med Boder indtil 50 Kr. eller med simpelt Fængsel indtil 
8 Dage. Boderne tilfalde Byens Brand.kasse. 

11 Skanner Bygningskommissionen, at noget stedfindende Forhold er 11( en saadan 
hrnndfarlig Beskaffenhed, at det for den offentlige Sikkerheds Skyld uopholdelig Lor 
forundres, og vedkommende ikke straks reller sig efter det Paalæg, der i saa Hen· 
seende gives ham, skul Politiet være pligtigt til paa Bygningskommissionens Begæring 
og Ansvar ut fornnslulte det Cornodne ved umiddelbar Anvendelse af Magt. 

12 Denne Anordning træder i Kraft den l. Januar 1887. 

19. Juni 1888 - JUSTM. BEKENDTGØRELSE (NR. 111) OM NOGLE AF 
JUSTITSMINISTERIET STADFÆSTEDE FORANDIUNGER I SUNDHEDSVED. 
TÆGTEN FOR THORSHAVN.I) 

12. Jan. 1889 - JUSTM. SKR., hvori - i Anledning af en Forespiirgsel fra Fysi· 
kus om Forstuneisen 11( Udtrykket >i forniident Fulde i Lov om Ligsyn paa Færiierne 
af 29. Marts 1878 § 6, 2. Stykke svares, nl Meningen med det anfOrte Udtryk, som 
det uf Lovforslagets Motiver klart fremgaar, er den, at det er overladt til Politiiivrig· 
heden i hvert enkelt Tilfælde at bestemme, hvor vidt en Læge skal tilkaldes ved Lig
synet eller ej. 

1. Marts - LOV (NR. 23) OM HANDELSREGISTRE, FlRMA OG PROKURA 
(se Anordn. 7. Februar 1890). 

2.1,. Maj ~ JUST.l\t ANORDNING (NR. N) OM FØRELSE AF HANDELSRE· 
GISTHET (se Anordn. 7. Februar 1890). 

7. Febr. 1890 - KGL. ANORDNING (NR. 21), HVORVED LOV 01\1 HANDELS
HEGISTRE, FIRMA OG PROKURA AF 1. MARTS 1889 SÆTTES I KRAFT 
PAA FÆRØERNE.!.!) I Henhold til den Hegeringen ved Lov om Handelsregisire, 
Firma og Prokura aI 1. Marts 1889 § 37 givne Bemyndigelse, sættes herved denne 
Lov sanvel som den til samme sig sluttende allerhojeste Anordning om Foreisen af 

1) Se Bek. 23, Maj 1882 §§ 10-13 og 31, hvor de forandrede Be5h:mmelæ r findes onfiirte. 
!) Jfr. Anordning ol 19. November 1930. 
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Handelsregistre af 24. Maj f. A. med de nedenanforte Lempelser i Kraft paa Færoerne 
fra I. Juli d. A. at regne. 

1 Pau Færoerne IOres Handelsregistret uf Landfogden, jfr. Lovens § I. 
2 Anmeldelser til Handelsregistret kunne paa Færoerne udenfor Thorshavn pna 

Hegistreringsmyndighcdcns Vegne modtages nf vedkommende SyB.!!elrnnnd, som snn· 
rest muligt, efter Anmeldelsens Modtagelse hnr at indsende den til Landfogden, jfr. 
Lovens§ 2. 

3 For Færoernes Vedkommende indrykkes Anmeldelserne i den dersteds til Op
tagelse af retslige og offentlige Bekendtgii relser autoriserede Tidende, jfr. Lovens § <J •• 

4 De i Anordningen af 21!.. Maj f. A. § 10 omhandlede Blanketter til Anmeldelse af 
Firma skulle pan Færoerne foruden hos Lnndfogden ogsaa kunne fans udleverede 
hos vedkommende Syl!selmand. 

22. Maj - KGL. ANORDNING (NR. 79) OM HEGLERNE FOR VEDLIGE
HOLDELSEN, BRUGEN OG AFLEVERINGEN AF DE STATEN TIIJHØRENDE 
EMBEDSBOLIGER PAA FÆRØERNE FOR EMBEDSMÆND, DEH SORTERER 
UNDER J USTJTSMJNISTRIET.1) 

1 Embedsboligen modtages af vedkommende Embedsmand pan den nedenfor i §§ 
6 og 7 bestemte Mande. Efter Modtagelsen har han at afholde ni den Vedligeholdelse, 
som er nodvendig for at bevare Boligens Indre i en forsvarlig til Brugernes Embeds· 
stilling og de enkelte Lokalers Bestemmelse svarende vel vedligeholdte Tilstand. Navn· 
lig pnahviler det ham UdfOrelsen af !Olgende Arbejder, nemlig: indvendig Pudsning, 
Hvidtning, Maling, Tapetsering og Udbedring, være sig af Mure, Vægge, Lofter og 
Gulve, Dure, Vinduer med Ruder, Trapper, Paneler eller deslige, Kjiikkenhorde og 
andre faste Inventariegenstande samt Gas· og Vandledninger, forsnavidt de ere nn· 
hrngte i Bygningens Indre; i Udhuse Reparation af Skillerum, Baase, Krybber og 
deslige, Vedligeholdelse af Nogler, Klinkefald, Hængsler, Dor-, Vindues- og alt andel 
Beslag; Rensning, Fejning og anden Vedligeholdelse af Skorstene og Kakkelovne. 
- Brugeren man selvfOlgelig for egen Regning foretage enhver Reparation, der ni.id
vendiggores ved Beskadigelse fra hans og hans Husstands Side, nanr disse ikke ere 
en Fiilge af en stadig og ordentlig Brug af Boligen. 

2 Det er ikke Brugeren tilladt at foretage nogensomhelst Forandring ved eller Til· 
bygning til de dem overleverede Bygninger uden Justitsministericls dertil erhvervede 
Samtykke. Snadanl Samtykke, med Hensyn til hvilket det maa godtgjores, al Arbejdet 
kun udIOres uden Skade for den vedkommende Bygning, meddeles ordentlib"Vis kun 
pan Vilkaar, at Brugeren ved sin Afgang har al sætte Stedet i den tidligere Stand, 
medmindre Eftermanden efter sine personlige Forhold ·har Brug for den udfiirte 
Tilbygning eller Forandring, eller Formanden kan forene sig med ham om at over· 
tage samme. Foretages sandan Tilbygning eller Forundring uden Ministeriets Sam· 
tykke, bliver Stedet al bringe tilbage til den tidligere Tilstand paa Brugerens Bekost
ning. - Det er heller ikke Brugerne tilladt uden l\·linisteriets Samtykke al benytte 
Bygningernes Lokaliteter til anden Brug end den hvortil de ere opfOrte, eller al ud
sondre Dele af Haven til Agerbrug. Plantninger i og Forbedringer ved Haven hiirer 
til Stedet og kunne ikke kræves erstattede af Eftermanden; ved Afleveringen kan dog 
Ministeriet tilstede Borttagelsen af enkelte værdifulde Plantninger eller i Haven an· 
brugte Indretninger. - De nuværende Brugere, der eje Tilbygningen eller de!ligc 
nf ovennævnte Art, have inden Udlobet af 3 Maaneder fra nærværende Anordnings 
Dalum at indsende Begjæring om Justitsministeriets Samtykke, til deres Forbliven, 
eller, hvor snadant Samtykke alt er givet, at indberette Dalum for snadanl Samtykke. 
- I manglende Fald ville saadnnne Tilbygninger m. m. være at behandle efter nær· 
værende Paragrafs 3dje Sætning. 

31) Det bygningsmæssige Tilsyn med Embedsboligen COres af en af Justitsmini-

1) Jfr. Anordn. Nr. 430 af 2. Okt. 1922, der ændrer § 3. 
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steriet antagen bygningskyndig Mand. Boligen besigtiges som Regel hvert andet Aar 
af den tilsynsforende. Ved Besigtigelsen sknl der gores Udsæutelser over de Vedlige
holdelsesarbejder, som paahviler henholdsvis Brugeren, jfr. § I, og Staten, ligesom 
det skal paases, om Brugeren har opfyldt de ham efter § 2 paahvilende Forpligtelser 
med Hensyn til Boligens Brug. Efter Synets Afholdelse sender den Tilsynsforende 
en Beskrivelse a[ Synsforretningen til Brugeren. · 

4 Der skal ved hver Embedsbolig være en af Amtet autoriseret Synsprotokol for 
Boligen. I denne indfores fOrst paa Amtets Foranstaltning en Beskrivelse nf Embeds
boligen, ligesom der vedhæftes Protokollen en Grundtegning af Boligen. Nanr Bruge
ren i Henhold til § 3 har modtaget Beskrivelsen af Synsforretningen, skal han i Syns· 
protokollen indHire Gjenpart af Forretningen; denne sender han derefter inden 14. 
Dage efter Modtagelsen, forsynet med hans Pnategning om, nnar den er modiaget, 
og at en rigtig Genpart af den er indfiirt i Embedsboligens Synsprotokol, til Amtet 
for igjenncm samme at tilstilles Justitsministeriet. Det paahviler fremdeles Brugeren 
i Synsprotokollen at indfiire Ah, hvad der iOvrigt bestemmes med Hensyn til Boligen, 
saasom Tilladelse til Forandringer, Beskrivelser i Tilfælde af Ombygninger m. v. -
De ved Synet skete Udsættelser har Brugeren at efterkomme i Henhold til det \•ed 
Synet passerede, uden at der derom gives ham noget særlig Paalæg Ira hans Fore· 
salte. 

5 Naar Embedsbolig eller Embedsjord fOrsle Gang overleveres til en Bruger, der 
har Vedligeholdelsespligt i Henhold til nærværende Anordning, foranlediger Justits· 
ministeriet optaget lovligt Syn af 2de af Retten udmeldte Mænd for at konstatere, at 
Boligen overleveres i en i enhver Henseende mangelfri Tilstand. 

6 Den fralræClende Bruger eller ( i Tilfælde af Dodsfnld) hans Efterladte eller Do 
har i O\·erensstemmelse med de i denne Anordning givne Regler at sorge for Ved 
ligeholdeisen af Boligen, indtil Eftermanden tiltræder, dog ikke udover :i Maanedcr 
Ira Forflyttelsens, 1\.fskedigelsens eller DodsCaldets Dalum at regne; er en Eftermand 
til den Tid ikke tillraadt, kan Formanden eller hans Efterladte eller Bo fordre, al 
Boligen modtages paa Embedets Vegne af Amtet. 

7 Afleveringen af Embedsboligen med Tilbehor sker ved lovligt Syn, som fore· 
tages af 2de bygningskyndige Mænd, der i dette Øjemed udnævnes af Retten efter 
Foranstaltning af Amtet. Til al overvære Synet tilkaldes sanvel Formanden eller den 
Befuldmægtigede for hans Bo, som Eftermanden, forsaavidt en saadan er tiltraadt. 
De Mangler, der paa den Tid, Synet forelages, forefindes ved Boligen med Tilbehor, 
tilsvares af Formanden eller hans Bo, forsaavidt det i Henhold til Anordningens § 1 
tilkommer ham at afhjælpe dem. De paagjældende Manglers Værdi hestemmes af 
Synet, og det BelOb, hvortil disse saaledes ansættes, hliver inden 6 Uger efter Synets 
Afholdelse al udrede af Formanden eller hans Bo til Eftermanden eller Statskassen, 
saafremt ingen Eftermand er tiltraadt, hvorefter den, der modtager Beliibet, har 
snarest at besorge Manglerne afhjulpne. - Er nogen uf Parterne utilfreds med del 
ved Synet fastsatte Resultat, kan han inden 6 Uger efter Synets Afholdelse soge delle 
forandret ved Oversyn af det dobbelte Antal nf Hellen udmeldte Mænd. - Syns· 
forretningen, hvoraf Af skrift bliver at tilfore den ved Embedet værende Synsprotokol, 
indsendes til Amtet i Lighed med de i Anordningens § 4 givne Regler. - Naar sær· 
lige Grumle maatte tale derfor, knn vedkommende Ministerium tilstede, at Afleverin· 
gen foreganr pnn anden Mande end ved Syn nf Mænd, der ere udmeldte af Retten. 

8 En afdod Brugers Familie er berettiget til at blive i Boligen 3 Maaneder, selv 
om Eftermanden tiltræder Embedet fOr, imod at give Eftermanden passende Logi 
uden Betaling og, hvis det onskes af denne, tillige anstændig Kost mod passende 
Betaling. Eftermanden har, hvis han allerede iHilge sin tidligere Stilling er i Besiddelse 
af en af de i denne Anordning omhandlede Embedsboliger, en tilsvarende Het og 
Pligt i Forhold til EfterfOlgeren 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 
fOrst al overtage af Eftermanden fra den Tid, da den fuldstændig stilles til hans 
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Raadighed. Ministeriet kan efter de i det enkelte Tilfælde foreliggende Omstændig· 
heder gjore Undtagelse fra de i denne § indeholdte Bestemmelser. Denne Anordning 
træder i Kraft den lste September 1890. 

1. April 1891 - LOV (NR. 5·"1.) OM OPRETTELSE AF LANDV ÆSENSKOM
MISSIONER PAA FÆRØERNE.t) 

1 De ved Lov om Udskiftning af Fælleshougcr pnn Færoemc af 4. Marts 1857, 
jfr. Lov om Ordningen af de til Haugevæsenel paa Færoernc horende Forhold af 
23. Februar 1866 § 80, 2. Stykke, anordnede Udskiftningskommissioner sanvel som 
de for samme ved de nævnte Love anordnede Overinstanser ophæves. Til Behandling 
og Poakendelse af de ved de nævnte Love til Udskiftningskommissionerne henlagte 
Sager samt af de i Lov om Grandestævne pnn Færoerne af D. D. § 2, jfr. §§ 7 og 10, 
ommeldte Sager, oprettes i hvert Syssel en Landvæsenskommission, fru hvilken Ind
ankning sker til en for Fær0erne fælles Overlnndvæsenskommission. (De (ivrige Para
graffer udelades som ophævede ved Lo\'en af 1926). 

30 .Okt. - KGL. STADFÆSTELSE (udfærdiget ad mnnclutum gennem Justits
ministeriet) pou efterfolgende 

Fundais for en urorlig Grundfo11d, tilliorende >Forsikringsforeningni for fcm1lykkc•
des efterladte paa Færoerne«. 

Den Kapital af 7,300 Kr" som for Tiden udgor Grundfonden for :.Forsikrings
foreningen for forulykkedes efterladte paa Færoerne«, skal i Forening med en af 
forhenværende færoske Embedsmænd indsamlet Sum 11aa 8000 Kr. danne en urorlig 
Grundfond for ovennævnte Forening. For denne Grundfond fastsættes fOlgende 
Fundats. J. Grundfonden, der bestaar af ovennævnte Summer pna henholdsvis 7,300 
og A,000 Kr" hvortil lægges de Delob, der til enhver Tid ifOlge Foreningens Love 
eller paa anden Mande. tilflyde Grundfonden, administreres af :.Forsikringsforenin· 
gense Bestyrelse under Tilsyn af Færoernes Lagting. 2. Midlerne anbringes af Besty· 
relsen ved Udlaan mod Pant i Jordegods paa Færi}erne efter de for Udlaan al 
umyndiges l\lidler til enhver Tid gældende Regler!!) eller, forsaavidt delle ikke lader 
sig gore, da i Færu Amts Sparekasse eller paa anden betryggende Mande. Grund
fondens Aktiver forsynes med Prohibitivpoategning af Amtmanden over Færoerne 
og Foreningens Formand. 3. Renten af Grundfonden anvendes til Indfrielse af de 
Ulykkesforsikringen efter sammes Love paahvilende Forpligtelser. Skulde der til 
nogen Tid ikke haves Anvendelse for Renten i delle Øjemed, lægges den til Forenin
gens Reservefond. 4. Grundfondens Kapital man 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 naoet sin tidligere Storrelse. 5. For 
Grundfonden indrettes en særskilt Protokol, hvori indfOres nærværende Fundats med 
den allerhojesle Konfirmation saml Fortegnelse over Fondens Midler, og hvorledes 
de ere indsatte, saavel som alle Bestyrelsens Forhandlinger vedrorende Fonden. 
6. Regnskabet over Anvendelsen af Grundfondens Renter bliver efter nt være revi
deret uf Foreningens Revisorer og fremlagt poa den ordinære Generalforsamling nt 
indsende til Færoerncs Lagting, der endelig deciderer samme. 7. Skulde >Forsikrings
foreningen for forulykkedes efterladte poa Færoerne« nogen Sinde oploses eller 
væsentlig forandre sit Formnal, overdrages d~t til Færoernes Lagting ol tage Bestem
melse om, pnn hvilken Mande Renterne af Grundfonden derefter ville være at anvende 
til Bedste for Enker eller Bom efter Personel', der cre omkomne ved Ulykkestilfælde, 
navnlig paa Soen under Fiskeri. 

11. !\forts 1892 - LOV ((NR. 32) OM TILKØBSAFGIFT AF SKIBE, DER 
INDFØRES TIL F ÆRØRNE. Lov om Ophævelsen uf den kgl. Enehandel pna Fær
oerne af 21. Marts 1855 § 9, sidste Punktum, affattes sualcdes: Skibe, som anskaffes 

1) Se nu Lov 21. Marts 1926, 
li) Jfr. Knnr. Skr. 1. August 1837, 2. Stk. med Note. 
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11. Marts 1892 

fra Udlandet for at anvendes til Vareforse! mellem seh•e Færoerne eller Fiskeri, 
fritages for Tilkobsafgift. Gaa de o\•er li! at benylles paa anden Mande, bliver Til· 
kobsafgift at erlægge efter de for det ovrige Kongerige gældende Regler. Loven af 
30. NovrmbPr 1876 om Tilkobsafgift af Skibe, der indfOres til Freroerne, ophæves. 

11. Marts - LOV (NR. 3·1·) OM ØDELÆGGELSE AF HAVNENS YNGEL PAA 
FÆRØERNE. 

1 Ejerne og Brugerne af Jordegodset i hver Bygd skulle være pligtige til at op· 
soge de Ravnereder, der findes i Bygden, og odelægge Ravnenes Yngel. Efterkomme!· 
sen af denne Forpligtelse paases af en Tilsynsmand for hver Bygd, som for 3 Aar 
ad Gangen vælges paa Grandestævnel) efter Mnrketal. Enhver af Ejerne eller Bruger 
'Ile i en af Bygdens Huuger er pligtig til al modtage Valget og forestaa delte Q ... 1iud 
i mindst 3 Aar. Sker der intet Valg pna Grundestævne, beskikker SyS!elmandcu eo 
Tilsynsmand. • 

2 Sojdemændene!!) for hver Hauge skulle have deres Opmærksomhed henvendt 
pna, om nogen Ravn yngler i Huugen eller i noget til samme stodende Iljerg og, naar 
de komme lil Kundskab om, al saadnnt finder Sted, anmelde det for den i §· 1 om
handlede Tilsynsmand samt saa vidt muligt opgive, hvor Ravnereden findes. Til· 
synsmanden har derefter blandt de ifolge § 1 arbejdspligtige ved Sojdemændene al 
tilsige det efler hans Skon fornodne :Mandskab til al siige Ravnen. Enhver af de 
arbejds11ligtige skal deltage i Forhold til det Murketal, han ejer eller bruger i Bygdens 
Hauger, men den Orden, hvori Tilsigelse skal ske, bestemmes af Tilsynsmanden. Viser 
nogen sig forsommelig ved Arbejdets Udfiirelse, kan Tilsynsmunclen pau huns Re· 
kostning lude hans Andel udfOre ved andre. 

3 Nanr nogen Sojdemund formener, al Fuarebesætningen i den Hauge, hun riigter, 
lider Skade af Ravne, der yngle i en andens Hauge eller i noget til samme stodende 
Bjerg, skal han henvende sig til vedkommende Bygds Tilsynsmand, der snarest muligt 
droftcr Sagen med den paagældende Hauges Sojdemænd. Nægter Tilsynsmanden, at 
Ravnen har Hede i huns Bygd, eller henguar der 8 Dage, uden at han lader den soge, 
eller opgiver han, at han forgæves har siigt den, er enhver, der formener sig hro!lt· 
holden, beretliget til efter forudguaet Anmeldelse til vedkommende Sojdemaml selv 
at lude Ravnen si)ge. Hvis han finder Ravnen og dræber Ynglen, er han berettiget 
til en Erstatning af 2 Kroner for hver Mand, der har været fornoden til ut soge 
Ru\'llen. Som Bevis for Arbejdets Fuldfiirelse skal han uopholdelig forevise den 
dræbte Yngel for Tilsynsmanden. Rejses der Sporgsmaal om, h\Or vidt det kun anses 
godtgjort, at Ravnereden er fundet i en vis bestemt Bygd, eller om, hvor meget l\fancl· 
skab der har været fornoden Lil at soge den, træffes Afgorelsen af vedkommende 
Sysselmand. Erstatningen udredes efter .Marketui af Ejerne og Brugerne uf samtlige 
Hauger i den Bygd, hvor Reden fandtes, og har Tilsynsmanden inden 3 Maaneder 
fra den Tid, Ravnen blev sogt, at foranstalte Belobet indbetalt til vedkommende. 

4 Udebliver Betalingen af BelOb, der uf en arbejdspligtig skulle erlægges i Henholcl 
til Bestemmelserne i §§ 2 og 3, i over 6 Uger, har Tilsynsmunden at soge dem ind· 
drevne ved Udpantning efter lovlig Omgang.3) 

5 Overtrædelse af denne Lov straffes med Boder af indtil 25 Kr., som tilfalde den 
for vedkommende Kommune ved Lov af 9. Februar 1883 om Ændringer i Lov om 
Fattigvæsenet paa Færoernc af 22. Marls 1855 anordnede Understottelseskasse.·I) 
Sager, der anlægges for saadanne Overtrædelser, behandles politiretsvis efter Plakat 
23. l\lnrts 1813 af vedkommende Sysselmand. Paaankc kun ske til Amtets Overpoliti· 
ret,li) hvorfra ingen videre Appel kan finde Sted. 

1) LO\' Nr. 170 nr )li. J\lnj 1937. 
2) Lov Nr. 172 af 18 . . l\lnj 1937 Knp. 3. 
S) Se Lov (Nr. •to) 30. l\lorts 189•i § l Nr. 5. 
4) Se nu Lm· (Nr. 97) 10. April lR95 § 13 I. jlr. Anordn. ·11 of 25. Fchr. 19M om Hja·lpr· 

kasser. 
A) Se Lov (Nr. l7•l) 11. l\lnj 1935 Pt. 148. 
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1892 30. Marts 

30. Marts - LOV (NR. 44) OM FORSKELLIGE SKATTER OG AFGIITER 
PAA FÆRØERNE. 

Kapitel I. Om lndfom!lsafgift af Spirituosa og Forbud mod Tilvirkning af samme 
paa Færocrnc.l) - - -

Kapitel li. Om Ophævelse af læsleafgi/ten m. m. 
142) Den i Lov om Ophævelse af den kongelige Enehandel pna Færoerne af 21. 

Marts 1855 §§ 5 og 6 pnubudte Afgift ophæves. Af de der omhandlede Skibe erlægges 
for Eftersyn af Skibspapirerne i den IOrste færoske Klareringshavn, hvortil Skibet 
tmkommer andetsteds fra et Gebyr af 5 Øre pr. Ton nf Skibets Netto-Drægtighed.:!) 
For dette Gebyr ere dog fritagne snadanne indenlandske Skibe, som kun losse Run· 
fisk eller indlade Snit. 

15 For Benyttelsen uf den ved Lov om Ophævelsen af den kongelige Enehandel 
JlUU Fær0erne af 21. Marts 1855 § 2 sauvcl Indlændinge som Udlændinge tillugte Ret 
til fru Skibe ut drive Handel umiddelbart med Indbyggerne pau Færoerne erlægges 
fremtidig ved vedkommendes Skibs Indklarering en Kendelse af 25 Kr., der til
falder Amtsfattigkassen. 

Kapitel Ill. Om Oplucvelsen af Fisketic11dc11. 
16- 174) - - -
18 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juni 1892. 

I. April - SØLOV (NR. 56)G) (se Anordn. Nr. 203, 4. November 1892). 

I. April - LOV (NR. 57) OM DANSKE SKIBES HEGISTRERING M. M. (se 
Anordn. Nr. 220, 16. September 1893). 

12. April - LOV (Nit. 72) OM OPRET'TIELSE AF SØRETTEH UDENFOR 
KØBENJIAVN SAMT OM SØFORKLARINGER OG SØFORHØR (se Anordn. Nr. 
204, 4. November 1892). 

31. :Maj - JUSTM. SKR., hvori udtales. al det i Lov (Nr. 4·J.) 30. Marts 1892 § 
14 anordnede Viseringsgebyr nf 5 Øre J>r. Ton kun kan kræves i den fOrste færoskc 
Klureringshuvn, hvortil vedkommende Skih ankommer undetsteds fra, hvorimod det 
i Havne, der senere anlobes, forinden Skibet forlader Fa:roerne, vil være tilstrække
ligt at forevise for '·edkommende Myndighed den for Gebyrets Erlæggelse i den forste 
Havn modtagne Tilstuaelse. 

4. Nov. - KGL. ANORDNING (NR. 203) OM LEMPELSER I SØLOV AF 
1. APRIL 1892, FOR SAA VIDT ANGAAH F ÆRØEHNE. I Henhold til den Rege
ringen ved SOlov uf I. April 1892 ~ 314° givne Bemyndigelse fastsættes herved for 
Færoernes Vedkommende fOlgende Lempelser i bemeldte Lov: J . I § 5, I. Stykke, 
forandres >tf· Mannederc til >8 l\fonnederc. 2. I § 20, 3. Stykke, forundres >tre Man· 
neclerc til >seks l\founederc. 3. Til § 27 fOjes COlgende : >Pun Skibe, hjemmehorende 
poa Færoerne, skal hun endvidere have om Bord et Eksemplar af nærværende An· 
ordning«. 4. I § 35 gi>res flilgende Forandringer: a) I 1. Stykke forandres :tToldop· 
synet« til >Karantæneopsynetc, b) I Stedet for 2. Stk. træder fOlgende Regel: >Dag
bog kræves dog :ikke for Skibe, der kun fure i den færoske indskrænkede Fart, jfr. 
Lov om Sonæringen ni 25. Marts 1892 § 19<. 5. I § 40, 2. Stykke indskydes efter 
Ordene >Stedets Dommere Ordene: >eller uden for Thorshavn Stedets Sysselmunde. 
6. I § 71 gores COlgende Forandringer: u)G) I 2. Stykke indsættes i Stedet for Ordene 
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1) Opluc\'ct ved Lov Nr. 53 nf 15. l\lnrts 1939. 
3) Som ændret \'etl Lov (Nr. 36) 11{ 9. !\forts 1906. 
0) Hr. J ustm. Skr. 31. Mnj 11192. 
4) Ophævet \'cd Luv (Nr. 62) nf 1. April 19011. 
~) Jfr. Lo\•hck. Nr. 319 af 1. Dec. 1937. 
6) N11 optaget i Lov Nr. 181 o( 1. l\laj 1923 Siimundslov § 11, sidste Stykke, jfr. Siim11111lolo\' 

Nr. 229 af 7. Juni 1952. 



4. Nov. 1892 

>enhver Monstringsbestyrerc: Ordene: >Landfogden og enhver Sysselmand udenfor 
Thorshavn«. b) 1) Som et nyt Stykke tilfojes efter 4. Stykke fOlgende Regel: >Naar 
Mandskab antages til Tjeneste om Bord i Fiskerskibe imod Andel i Udbyttet, er 
Skipperen pligtig at puase, al der derom altid opsættes skriftlig Kontrakt i Over
værelse uf Landfogden eller, udenfor Thorshavn, vedkommende Sysselmand«. 

7 I § 72 foretages fOlgende Forandringer: u) 1. Stykke, I. Punktum, affattes saa· 
ledes: >De i § 71 nævnte Oplysninger om Forhyringen har Skipperen tillige at ind· 
fOre i Skibsbemundingslisten, der bliver at forsyne med Mandkabels Underskrift, 
hvorhos de med delle indganede Overenskomster, snnledes som de ere tilforte Afreg
ningsbogerne og Skibsbemanding!listen, skulle, for snu vidt det ikke allerede ved 
Forhyringen er sket, inden Afsejlingen godkendes for Lnndfogden eller, udenfor 
Thorshavn, vedkommende Sysselmand, suafremt Rejsen gunr til et udenfor Færoerne 
beliggende Sted, eller der med Skibet ugles drevet Fiskeri«. b) I 1. Stykke, 2. Punk
tum, forandres Ordet: >Monstringsbestyreren« til >Landfogden eller, udenfor Thors
havn, vedkommende Sysselmand«. c) I 1. Stykke, 3. Punktum, ombyttes Ordet: >Ud· 
monstringen« med >Afsejlingen«. d) 2. Stykke udguar. 

8 § 100, I. Stykke affattes saaledes : >Er nogen uf Mandskabet misfornajct med 
Skipperens Afregning, kun han fordre denne provet uf Lundfogdcn eller, udenfor 
Thorshavn, vedkommende Sysselmand«. 

9 I § 260 forundres Ordene >l Maanedc til >11· Muuneder« og >G Muunedcrc Lil >9 
Mnanederc. 

4. Nov. - KGL. A ORDNING (NR. 20·1) OM LEMPELSER I LOV O.M OPHET
TELSEN AF SØRETTER U DENFOR KØBENHAVN SAMT OM SØFORKLAIUN
GEH OG SØFORHØR AF 12. APRIL 1892, FOR SAA VIDT ANGAAR F ÆHØER
NE. I Henhold til den Regeringen ved Lov om Oprettelsen af Soretter udenfor Kii
benhuvn samt om Soforklaringer og Soforhor af 12. April 1892 § 16 givne Bemyndi
gelse fastsættes herved for Færoernes Vedkommende fOlgende Lempelser i bemeldte 
Lov: 

l~) Imellem 2. og 3. Stykke af §o 1 indskydes fOlgcnde: Naur en uf de i 1. Stykke 
2.Punktum. ommcldte Hetshnndlinger puu Færoerne skal foretages udenfor Thors· 
hum, og \•edkommende Sysselmand skanner, al det efter Sagens Beskaffenhed vilde 
medfi>re utilborlig Forhaling, om den skulde behandles af den ordinære Sorel, kun 
hun \'ed en saadnn Retshandling og ligeledes ved suadunne Straffesager i Henhold 
til § 10, som punkendes i Overensstemmelse med de for offentlige Politisager gæl
dcncle Regler, træde i den ordinære Underdommers Sted som Formand for Soretten. 
Er cler i Syslet bosat Soretsmedlemmer, og kunne disse efter Sysselmandens Skiin 
komme betimelig til Stede, skal han (jfr. § 3) tilkalde tvende suadunne til al tage 
Sæde i Soretten. Kan kun cl Soretsmedlem komme til Stede, skal han tilkaldes, men 
er intet Siiretsmeldem bosat i Syslet, eller kun intet komme til Stede, heklædes Sii
retten uf Sysselmanden alene. Selv om Siirellen beklædes af flere, kun Sysselmumien 
optræde alene i de summe Tilfælde, i hvilke den ordinære Underdommer kun det 
(jfr. § l, 2. Stykke). 

2 I § 2 indskydes efter 1. Stykkes 1. Punktum fOlgende: Paa Færaernc skul forin
den Beskikkelsen kun vedkommende Kommunalbestyrelsers Erklæringer indhentes, 
og ved den fiirste Beskikkelse uf Soretsmedlemmer efter denne Lov kan ogsaa dette 
undlades med Hensyn til saadnnne Pladser, for hvis Vedkommende Amtmanden 
skanner, at Tiden ikke tillader del. 

3 I Stedet for § 3, 3. Stykke, træder paa Færoerne fOlgende Hegcl: Kan der i en 
Sag ikke fnas del fornoclne Antal Soretsmedlemmer af de paa Amtets Fortegnelse op
fOrte, har Dommeren at henvende sig til Amtmanden med Anmodning om for den 
paagældende Sag at beskikke de fornodnc Siiretsmedlemmer. 

1) Siilo\cns §§ 70-108. (Om SkihsmnnJskahcl) er lmrtfoldnc \'cd O\'cnnævnh' Sii111nn1lsluv. 
2) Jfr. Luv Nr. J7.l af 11. l\lnj 1935, Punkt 5. 
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4 I Stedet for § 5, 1. Punktum, træder fålgende Regel: N1111r Soretsmedlemmer paa 
Færoerne give Mode over :I/i Mil fra deres Hjem, tilkommer der dem 4 Kr. i Dag
penge og Rejseomkostninger efter Skydstakst. 

29. Marts 1893 - LOV (NR. 82) OM PENSIONERING AF LÆRERE OG LÆ
RERINDER VED ALMUESKOLEV ÆSENET PAA ,f ÆRØERNE.t) 

12) - --
2 Til at bestride Udredelsen uf disse Pensioner vil der være at danne en almindelig 

Pensionsfond, der tilvejebringes. - - -
33) Pensionsfonden bestyres af Færo Amts Skoledirektion, der antager en fast 

lonnet RegnskabsfOrcr og Kasserer, hvis Lonning, der skal godkendes af Undervis
ningsministeriet, udredes af Pensionsfondens Midler. Fondens Midler anbringes ved 
Udlaan i Jordegods p1111 Færoerne eller ,·ed Indkob af solide Værdipapirer - nit 
efter de til enhver Tid gældende Regler for Udlnan af umyndiges eller offentlige Stif
telsers Midler.4) 

14. April - FISKERI LOV (NR. 95) FOR FÆRØERNE. 
1 I Aner og Bække samt 50 Favne uden for deres Udlob i Stranden, skal det, for 

sun vidt Fangsten ikke bevislig sker for al forsyne Udlda:kningsanstnller med befrug
tet Rogn eller i videnskabeligt Øjemed, være forbudt pan nogen som helst Mande 
at fange Ørreder eller Foreller i Tiden Ira 1. September til 1. Januar. Hvor Forhol
denes Beskaffenhed manlle gi)re det iinskcligl, kunne dog mindre Afstande udenfor 
Aners og Bækkes Udlob, end de ovenfor nævnte efter Lagtingets Indstilling fastsæt
tes af J ustitsministeriet.G) 

Hvor de nævnte Fisk have deres Tilhold i Aner eller Bække, forbydes det suavel 
Lodsejerne som andre al beskadige Anbredden eller bortgrave den saaledes, al Fi
skenes Skjulesteder eller Legepladser derved forstyrres. Denne Bestemmelse kommer 
dog ikke til Anvendelse, hvor rette vedkommende bortgraver Anbredden for al bort
lede skadeligt Vand fra Jorderne eller i andet 1Jignende nodvendigt Øjemed. 

Ingen man udlægge Garn eller anbringe Dæmnin ger eller andre faste Fiskeindrel
ninger i en An snnledes, al Fisken ikke kun trække forbi, og i ethvert Tilfælde ikke 
længere ud end lil Midten af Anlohet. 

Anbringes Garnene eller Fiskeindretningerne fra hegge Bredder enten lige overfor 
hinanden eller i kortere Afstand fra hinanden end 20 Alen, man dog ingen af dem 
bringes Midtstromslinien nærmere, end al der i Midten af V andlobet bliver et uabent 
Rum af 3 Alen eller, suafreml Varulliihel ikke er 9 Alen hredt, af mindst 1/3 af dets 
Bredde. 

Ingen man benytte Garn i lnclsoer, Aner eller Anmundinger, der i vand Tilstand 
have en ringere Maskevidde end 11,(L Tomme fra Knude til Knude. 

- - - Bestemmelserne i denne Paragraf skulle dog ikke være til Hinder for Not· 
kast efter Sej og Sild. Skulde der ved sandan Fangst fanges Ørreder eller Foreller 
paa (le Steder eller til saadanne Tider, som omhandles i Pnragrnffens 1. og 6. Stykke, 
hlive de, for saa vidt de ere levende, og Omstændighederne i ovri gt tillade det, al 
sætte ud i gen.") 

2 I Tiden fra 1. Juli til :·n. December er enhver, der er berettiget til at fiske .pau 
dansk Siiterrilorium, uden Hensyn til, hvem efor er Ejer af Forstranden, berettiget 
til O\'erah pnn Færoerne, l1vor der gaar Strc;m ved Landet, undtagen under matriku
leret Bo, al landdrage og opbjcrge Sej imod at svare Landpart, som af Landejerne 
kan forlanges aflagt med indtil 1/8 af Fangsten. 
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t) Ændret \'cd Lov Nr. 121 ar 31. l\larts 192H. 
2) Lov Nr. 199 ar 12. April 19<19 indeholder nu Hc;lornc om Pen~ioncring af Læn:rc Villi 

Folkeskolen paa Færiierne. 
6) Som ændret vt•d Lov Nr. 152 ar 24. April 19:-15. 
~) JCr. Kanr. Skril'f•lsc 1. August 1837 og U. J\I. Skr. 9. Nornmhcr 192<J. 
~) I fon horer nu under l..an<lsstyrets A ri;iirdse. 
5) lfiilgc Lov Nr. 153 af 8. Juni 1912 oms11•1tcs SO Favne til 100 .M~ttr, 20 1\lcn til 10 111, 3 

Alen til 2 m, 9 Al. til 6 m, 1 Y.a Tomme til 33 J\lillimctcr. 



14. April 1893 

Landparten tilfalder vedkommende Ejer, Fæster eller Beneficinrius i Forhold til 
det Marketal, hvormed hver især er lodtngen i den Grund, hvor Noten landdrages. 
Drives Jorden ved Opsidder, anses dog denne berettiget til Lnndpnrten, for sna vidt 
samme erlægges in natura, nnar ikke anderledes imellem ham og den pnagældende 
Ejer eller Beneficiarius derom er vedtaget. 

Bliver Landpnrten ikke modtaget in natura enten paa Fangststedet eller Notmand· 
skabets Hjemsted, eller kan den pun Grund af Omstændighederne ikke aflægges in 
natura paa et af disse Steder, skal Notmandskabet, naar ikke anderledes er bestemt, 
inden 3 Uger opgive Fangstens Sti.irrelse og efter gangbar Pris betale Landparten, der 
i dette Tilfælde kun kan forlanges ailagt med indtil 1/16 af Fangsten. I Tilfælde af 
Tvist afgores Sporgsmaalet om, hvor der gaar Strom ved Landet, af 3 af Rellen for 
hvert enkelt Tilfælde udmeldte uvillige Mænd. 

3 Om Notkast efter Sej i Fjorde, Vige og Sunde, hvor der ikke gaar Strom, samt 
under matrikuleret Bo, om Strommen gaar lige til Land, kan der træffes særlige Ved. 
lægter, der foruden at indeholde de i § 11 omhandlede Regler give lnteressentska· 
her, der slaar aabne for Indtrædelse aI samtlige den paagældende Bygds eller de 
pnagældende Bygders Beboere, Eneret til at landdrage Sej paa begrænsede Stykker 
af Forstranden (jfr. § 12), 

4 Paa de i §§ 2 og 3 nævnte Steder tilkommer Retten til Notkasl efter Sej, naar 
de nævnte Paragraffer ikke finde Anvendelse, vedkommende Ejere og Besiddere un• 
der deres Land, dog at fremmede ogsaa kunne !unddrage Sej paa en Forstrand, naar 
Ejere, Fæstere eller Benefieiarier til mindst Halvdelen af det paagældende Marketui 
dertil have givet deres Samtykke. 

5 Der, hvor nogen er beretliget til at !unddrage Not, er hun ogsuu beretliget Lil 
under Fangsten og i Anledning af denne at optrække Bande og Redskaber og island· 
sætte disse, 

6 Med Hensyn til Landdragning af Sild har clet sit Forblivende ved den i N. L. 
5-11- 16 hjemlede almindelige Adgang. 

7 Foraarsager et Notmandskub Skude puu Ro, Hauge eller paa de i Henhold til 
Jagtlov for Færoernc af 9. Februar 1854, jfr. Lov af 21. No1•cmbcr 1871 og Lov om 
I•redning af Ederfugle af 29. Marts 18871) fredlyste Steder, eller lægger del Hindrin· 
ger i Vejen for sædvanlig Afbenyttelse af Grunden, vil der herfor være al erlægge 
billig Erstatning, som i Mangel uf mindelig Overenskomst fuslsælles af Sysselmun· 
den med tvende af ham tillugne uvillige Mænd. Til dette Skon, der er endeligt, til· 
siges Nolmandskahet af vedkommende Rekvirent med et af Sysselmanden i hvert 
enkelt Tilfælde fastsat Varsel. Foruden Skydsudgifterne tilkommer der i Anledning 
af Forretningen Sysselmanden ·I· Kr. og hver af Mændene 2 Kr" hvilke Omkostnin· 
ger udredes uf Nolmandskabet, suafremt Skade hefindes at være sket, ellers af ved· 
kommende Rekvirent. 

8 Hvor Notkast sker, man. efter at Tov er uclgi\'el og Noten begyndt at kastes, 
saafremt dermed for.tsæltes uden sædvanligt Ophold, intet Fiskeredskah udsælles 
indenfor det Rum, som Noten antages at ville omsluue. 

Ere Garn eller andre Fiskeredskaber forud uclsalle, som ville ' 'ære til Hinder for 
Notens Trækning eller Stængning, er Notmandskabet heretligel til al optage dem 
eller drage Noten i Land og mulig derved tillige de udsalte Garn eller Redskaber mod 
Erstatning til disses Ejere for tiliojet Skade og Fiskespild. 

Hvor cle paagældende ikke i Mindelighed kunne enes om denne Erstatning, bliver 
den al lastsætte efter de i § 7 givne Regler. 

9 Hvor flere Hold vogte pua Sej eller Sild. er den beretliget til Kastel, som fiirst 
har udgi\·et sit Tov og begyndt at udkaste Noten samt uden usædvanligt Ophold 
fortsæller dermed, og mua ingen hindre ham deri. 

Have to Hold paa en Gang hegyndt Udkastningen, men det ene udenfor det andet, 
hli\'e de, hvis der i begge Noler finde;; Sej eller Sild, og det ydre Hold ikke kan 

l) Nu Lov Nr. 101 4. April 192!1. 
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bjerge sin Fangst, fOrend den indre Not er optugen, ·fælles om Drætten, og hvers An· 
del fastsættes i Mangel af mindelig Overenskomst efter de i § 7 givne Regler. 

10 Enhver, der soger at hindre eller umuliggore et Notiiskeri snnsom ved at være 
til Hinder for Notens Udsætning, eller ved Skyden, Stenkast, Stojen eller deslige, 
sanvel som enhver, der efter at Noten er stænget, forsætlig beskadiger samme eller 
forspilder Fangsten i det hele eller for en Del, strnrfes efter nærværende Lov, for 
saa vidt Handlingen ikke efter den almindelige Straffelov medfOrer hojere 
Straf. 

11 For Fiskeriet i Fjorde, Vige, og lignende Indskæringer fru Havet samt i Sun
de, hvor der ikke gaar Strom, kan der træffes særlige Vedtægter indeholdende Reg
ler for Tiden hvori, og Manden hvorpaa de forskellige Fiskerier mna drives, om 
hvilke Redskaber der man 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 Overholde~e under Fiskeriet. 

Disse Vedtægter man dog ikke, undtagen i det i § 7 nævnte Tilfælde, indeholde 
noget, hvorved der hjemles enkelte Personer nogen Forret for undre. 

12 Forslag til de i §§ 3 og 11 nævnte Vedtægter affattes af de tilgrænsende Kom· 
muners Forstandersknher (i Thorshavn Kommunalbestyrelsen) og henlægges der· 
pau efter forudgnaet Bekendtgorelse ved Kirkestævnet) i 14 Dage til almindeligt 
Eftersyn i de til det paagældende Vand grænsende Bygder. Indsigelser mod For· 
slaget indsendes skriftlig til Forstanderskabets Formand. Efter at Forstanderskabet 
derpaa endelig har vedtaget Forlaget, sendes dette til Sysselmanden, som i Thors
havn ved el af ham sammenkaldt Mode, og paa Landet ved næste Grandestævne, 
oplæser det i hver af de ovenfor næmte Bygder og giver de kommunale Vælgere 
i hver Bygd Lejlighed til at stemme for eller imod samme. Naar Afstemningen 
har fondet Sted i alle Bygderne, sammentæller Sysselmanden Stemmerne. Have 
:!/a af Vælgerne sluttet sig til Vedtægten, indsender Sysselmanden den til Lag· 
tinget. I modsat Fald underrettes Forstandersknbet om Afstemningens Udfald. 

Tiltrædes et paa foranfOrle Mande vedtaget Fors1ag til Vedtægt ikke af Lag
tingl!t, underretter dette \'edkommende Forstanderskub om, hvilke Punkter det e" 
Tinget ikke har kunnet billige. Sendes Forslaget derimod med Lagtingets An
befaling til Justitsministeriet, kan dette stndfæsle samme som gældende Fiskeri• 
vedtægt.2) 

Vedtægten kan til enhver Tid ophæves af Justitsministeriet med eller uden forud
gaaet Iagttagelse af den ved dens Tilvejebringelse benyttede Fremgangsmande. 
Ønskes Vedtægten forandret, skul den nævnte Fremgangsmande altid iagttages. 

13:!) Fiskeri med Trawl paa So1erritoriet ved Færoerne er forbudt.4) Brue; ar 
eksploderende eller giflige Stoffer ved Fiskeri paa Soterriloriet ved Færoerne er 
forbudt. Bliver Justitsministerenri) opmærksom pan, al der fiskes med nyopfundne 
Hedskaber, som kunne anses for skadelige enten for Fiskeriet i Almindelighed 
eller for andet lovhjemlet Fiskeri, kan han udstede Forbud mod Brugen a[ sna· 
danne Redskaber, men Sporgsmaalet bliver hurtigst muligt at soge ordnet ved 
Lov. 
. 14 Overtrædelser ar Beslemmelserne i clenne Lov strarfes med Boder fra 5 til 
200 Kr.,som tilfalde den for vedkommende Kommune ved Lov af 9. Februar 1883 
om Ændringer i Lov om Fattig\Tæsenel paa Færoerne af 22. Marts 1855 anordnede 
U n derslottelseskasse. 6) 

15 Bodesager i Anledning af denne Lov behandles som offenntlige Politisager. 

I) Jfr. nu Lov Nr. 59 nr 1. April 1912. 
2) llenhcirer nu unclcr Lnnclsstyrcts Afgorclsc. 
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D) Som ændret ved Lov Nr. 355 ar 22. Del'. 193,1. 
~) Se nu Lo\' Nr. 90 uf 1. April 1925. 
f>) Det tilkommer nu Landsstyret nt træffe Afgiirclse. 
Ø) Se nu Lo\· (Nr. 97) IO. April 1895 § 13, I. og Anorcl. 41 nf 25. Fchrunr 1914 om Hj.r:lpe
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16 Forseelser imod denne Lov kunne ikke pnatales senere end 6 Mnaneder, 
efter nt de ere hegnnede. 

14. April. - Lov (Nr. 107) for Færiierne om Beskyttelse af /lfu.slinger. 
1 For at forebygge Udryddelse eller odelæggende Tilegnelse af Muslinger, kan 

der affattes Vedtægter, indeholdende Regler for Tiden, hvori og Manden, hvorpua 
Muslingerne man optages, samt om, hvilken Slags Redskaber der dertil man be
nyttes. Ligeledes kan der, naar Muslingebestanden pun et Sted er snu stærkt aftagen, • 
at den tegner til helt at forsvinde, ved Vedtægt bestemmes, at al Fangst af Muslinger 
pan det pangældende Sted skal være forbudt, dog ikke for længere Tid end 3 
Aar ad Gangen. 

Vedtægterne kunne omfnlle saavel et eller flere Sogne som enkelte ·Pladser, 
og saavel Pladser, der ligge lorre ved Lavvande, som saadanne, der altid ere under 
Vand. 

2 Forslag til de i § 1 omhandlede Vedtægter affattes af Forslanderskabet for 
den Kommune, i eller ved hvilken Muslingerne findes, og skal derefter bekendt
gores ved Kirkeslævnel) og paa anden hensigtsmæssig Mande i enhver Bygd, der 
helt eller delvis ligger indenfor en Afstand af 2 Mil fra det Sted, hvor Mus
lingerne findes. Bekendtgorelsen skul foranstaltes af vedkommende Forstander· 
skab, og er ethvert Forstanderskab for Bygder med den nævnte Beliggenhed pligtigt 
til at lude Forslaget bekendtgore inden 2 Maaneder, efter al det i dette Øjemed 
har modtaget summe fru det Forstanderskub, hvem dets Affattelse skyldes. 

Finder nogen sig brostholden ved de foreslaaede Bestemmelser ,har han inden 
2 Manoneder efter Forslagets Bekendtgorelse skriftlig at indsende sine Indvendinger 
til Forstanderskabet for den Kommune, hvori han bor, og dette skal derefter inden 
3 Mnaneder fra Forslagets Bekendtgorelse indsende samtlige til samme indkomue 
Indsigelser tillige med dets egne Udtalelser til det Forstanderskab, der har affattet 
Forslaget. 

Dette affatter derefter - med den Hensyntagen til fremkomne Indsigelser, 
hvortil det finder Anledning - el enkelt Forslag til Vedtægt og indsender dette 
tillige med sumllige saavel fra dets egen som fra andre Kommuner indkomne Ind
sigelser og Erklæringer til Lagtingels Formand,:!) som efter eventuelt al have 
fremskaffet yderligere Oplysninger forelægger Sagen for Lagtinget. 

Tiltrædes det indsendle Forslug ikke uf Lagtinget, underretter dette Forstander
skabet om, hvilke Punkter det er, Tinget ikke har kunnet billige. Sendes For
slaget derimod med Laglingels Anbefaling til Justitsministeriet, kan dette sla<l· 
fæste summe som gældende Vedtægt for el Tidsrum uf indtitl 5 Aar. Ønskes Ve<I· 
lægten efter den Tid fornyet, bliver den summe Fremgangsmaade at iagttage. 

3 Ethvert Forslanderskab i det Omraadc, for hvilket Vedtægten gælder, skal 
være i Besiddelse af el Eksemplar af samme og er, for sua vidt det ikke har trykle 
Eksemplarer til Udlevering, pligtigt til paa Forlangende mod unordningsmæssig 
Ilclaling:I) al meddele en Afskrift af Vedlægten. Endvidere skul el Eksemplar uf 
Ve<ltæglen henligge til Eftersyn hos enhver Skydsskuffer pau det Omruade for 
hvilket Vedtægten gælder. 

Bekendtgiirelse om Vedtægtens Stadfæstelse og dens Henlæggelse til alminde· 
ligt Eftersyn indrykkes i den paa Færuerne til Optagelse af offentlige Bekendt· 
gorelser autoriserede Tidende. Omkostningerne herved udrede:; uf det eller de 
Sogne, ved hvilke l\luslingerne findes. 

4 Efter Indstilling af Lagtinget kun Justitsministeriet:!) meddele suuvel enkelte 
Personer som Selskaber Eneret til for el Tidsrum af 30 Aur paa et bestemt 
begrænset Sted, hvor Muslinger ikke forud findes, at drive Fangst af suadunne. 
lWinisleriel Iastsættler de nærmere Ilelingelscr for Eneretten. 

t) Jrr. Lov Nr. 59 ur 1. April 1912.. 
2) Afgorelscn 1na11 nu Holge Hjemmestyreloven nntu~s nt hcnhiirc under Lond!l&tyrct. 
0) D. e. : 1 Kr. pr. Ark. j fr. Sportelrrglemcnt ao. Marts 1836 § 7. 
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5 Overtrædelse af de i Henhold til denne Lov oprettede 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 san 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 Fattigvæsenet paa Færoerne af 22. Marls 1855 anordnede Understottelseskasse.t) 
Bodesager i Anledning af denne Lov behandles som offentlige Politisager, dog 
at Pnntnle med Hensyn til de i denne Paragrafs 2. Stykke ommeldte Tilfælde kun 
finder Sted, naar den forurettede begærer det. 

6 Forseelser imod denne Lov kunne ikke 1iaatales senere end 6 Mnaneder 
efter nl. de ere hegnnede. 

25. April - - KGL. STADFÆSTELSE (Nr. 168) (udfærdiget ad mnndntum 
gennem Ministeriel for Kirke· og Undervisningsvæsenel) paa efterfOlgende 

Fundats for Kong Frederik V/l's Legat til Bedste for Almueskolen i Tlwrslaavn. 
1 Af de l\fidler, som tidligere have lilhort den ved Fundats af 13. Juli 1844 af 

daværende Kronsprins Frederik opretlede Hanndgerningsskole i Thorshavn, hvilke 
Midler hestan af et Vanningshus, en Kæld og Ganrdsplads, koble for 4,000 Kr., 
samt en Kapital, der 1. Januar 1893 var 11.053 Kr. 97 Ø., oprettes et Legat, som 
bærer Navn >Kong Frederik VII's Legal«. 

2 Alle Indtægter 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. San snart 
Thorslmvns Kommune ikke længer har Brug for Vaaningshusel til Skolelokale, skal 
Vµaningshuset tillige med Kælden -0g Gaardsplndsen soges bortsolgte, og hvad der 
indkommer ved Salget, lægges til den o\'rige Kapital, saaledes at kun Renten nf 
Kapitalen maa bruges. Salget bliver al approbere af Ministeriet for Kirke. og Under· 
visningsvæsenet.2) 

3 Legatet underlægges en Bestyrelse, hestanende af 3 Medlemmer, der forste Gang 
vælges af den fratrædende Direktion for Hnandgerningsskolen. Ved Medlemmers 
Udtrædelse supplerer Bestyrelsen sig selv, og indstilles det eller de nye Medlemmers 
Valg Lil Godkendelse af Færo Amts Skoledirektion. Bestyrelsen vælger en Kasserer 
og RegnskabsfOrer, hvis Lon den fastsætter. 

4 Bestyrelsen administrerer Legatets Formue, anbringer dets Kapitaler efter d1: 
for Anbringelsen af Midler, der staa under offentligt Tilsyn, gældende Regler, an
vender dem efter Fundatsens Bestemmelser og panser, at disse i el og alt overholdes. 
Le~atets Aktiver forsynes med Prohibitivpaule~ning uf Færii Amts Skoledirektion. 

5 Regnskabet over Legatets Indtægter og Udgifter, hvilket sluttes hvert Aars 31. 
December, indsendes senest 6 Uger derefter til Færo Amts Skoledirektion Lil Revi· 
sion og Decision. Skoledirektionen antager en duelig og paalidelig Mand til al re· 
\•idere Legatets Regnskaber. Re,•isor nyder en Godtgorelse af 10 Kr. aarli g, der 
udbetales ham saa snart det foregaaende Aurs Regnskah er hlevet revideret og 
decideret. 

6 Nydelsen af delle 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 fyldestgores, samt af, al Kommunen vedblivende har For· 
pligtelse til at meddele Undervisning i Haandgerning efter de til enhver Tid hen· 
sigtsmæssigste Metoder. <Ligesom i den oprindelige Haandgerningsskole Undervis· 
ningen var betemt for beg.se Kon, hor der, nnar Omstændighederne i sin Tid maallc 
tillade det, arbejdes hen til, at der foruden Undervisning i kvindelige Haanclnrhejder 
ogsna kan gives Undervisning i Sloj11 for Drenge. 
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1) Se nu Lov (Nr. 97) 10. April 1895 § li!, f. og Anorcl. 41 ar 25. Februar 1914. 
2) Ved K. U.1\1. Skr. 27. !rtli 1895 (utr.) approberedes Salget for en Sum ar 2,280 Kr., hrnr

hos det bifaldtes, at Legatets O\'e1111n!Orte Kapital tilligemed forna:rntr. S\1m nrrundcd~ 5llQ

lec!Cll, at Legatets samlede Kapital udgor 13,350 Kr. 
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7 Denne Fundats træder i Kraft den 1. Oktober 1893. Samttidig hermed ophæves 
Fundatsen af 13. Juli 1844. Den i hvert Aars 11. Juni og ll. December faldne Ind· 
lægt udbetales til Thorshavn Kommune den næstpaafOlgende 1. Oktober og 1. April. 
Udbetalingen finder Hirste Gang Sted den 1. Oktober 1893. 

16. Sept. - KGL. ANORDNING (NR. 220) OM LEMPELSER I LOV 01\1 
DANSKE SKIBES HEGISTRERING .M. M. AF I. APRIL 1892,t) FOR SAA VIDT 
ANGAAR F ÆRØEHNE. I Henhold til den Regeringen ved Lov om danske Skibes 
Registrering m. m. af l. April 1892 § 7S:l) givne Bemyndigelse fastsættes herved 
for Færoernes Vedkommende fOlgende Lempelser i bemeldte Lov: - -- -

5 Til § 12 COjes IOlgende: >for et paa Færoerne for dansk Regning bygget Skib 
s k a 1 og for et dertil fro. Udlandet ankommet, i Udlandet for dansk Regning bygget 
eller koht Skib kan Landfogden, under de i nærværende §'s 2. Stykke ommeldte 
Betingelser udstede et midlertidigt Nationalitets-Certifikat, som har Gyldighed, ind· 
til el af Bureauet udfærdiget endeligt Certifikat kan meddeles«. 

6 I § H gores fOlgende Forandringer: a. II, sidste Stykke, indskydes efter Ordene: 
>vedkommende Registrerings.Embedsmand« Ordene: >eller paa Færåerne udenfor 
Thorshavn vedkommende Sysselmand«; b. Til III, 2. Stykke fiijes fOlgende: >saml 
pua Færoerne hos alle Sysselmænd undenfor Thorshavn<. - - -

8 I § 18, 2. Stykke, forandres >tre :Maaneder« til >seks Maaneder<. 
9 I § 22, 2. Stykke, forandres >30 Dage« til >3 Maaneder<. 
10 I § 30, 2. Stykke, indskydes efter 1. Punktum fOlgende : >Er det beliggende 

i en færosk Havn udenfor Thorshavn, sender Hegistreringskontorel Certifikatet videre 
til vedkommende Sysselmand, der i saa Fald forinden Udleveringen paa Kontorets 
Vegne panser del ifiilge nærværende § fornodne.« 

11 Til § 31 fOjes fOlgende: >Et lignende midlertidigt Certifikat kan paa Fær
oerne sanvel i Tilfælde af Ombytning som, naar Certifikatet er bortkommet, efter 
Heglerne i § 12 udstedes af Hegistreringskontoret i Thorshavn. - - -

15 I § 57, 2. Stykke, forandres »1· Maaneder4: til >8 Mnaneder«"". ". " 
16 I § 70, 3. Stykke, forandres >30 Duge< til >3 Mnaneder<. 
17 I § 75, I. Stykke, indskydes efter Ordene: >samtlige Registreringskontorerc 

Ordene : >og paa Færoerne hos olie Sysselmænd udenfor Thorshavn«. 

29. Sept. -- KGL. RESOL., hvorved bifaldes, ut de færoske Sysselmænd for 
Fremtiden efter Indstilling af Amtet ansælles og afskediges uf Justitsministeriet. 

6. Nov. - JUSTM. REGLEMENT (NR. 2-19) I HENHOLD TIL SØLOVENS 
§ ·l5 FOR SKIBSMANDSKABETS FORPLEJNING OG OPHOLDSRUM OM BORD 
l FÆRØSKE FISKERSKIBE. I Henhold til § 45 i Solov ar l. April 1892 og uller
hojeste Hesolution af JO. December s. A. Custælles herved !Olgende Bestemmelser 
angaaende Skibsmandskabets Forplejning og 011holdsrum om Bord paa Fisker· 
skibe hjemmehorende paa Færoerne. 

I. Skilm11aridskabets Forplcjtiing.a) 
Il. Skibsmandskabets Ophold.~rum. Ethvert Opholdsrum for Skibsmandskabet skal, 

indtil anderledes moatte blive bestemt, i Overensstemmelse med de alt nugældende 
Hegler have et Kubikindhold af mindst 66 Kubikfod for hver .Mand og cl Fladeind
hold maalt paa Dækket eller Gul\'et i et saadant Rum, af mindst ll='lt o Kv.-Fod, 
ligeledes for hver Mand. I Opholdsrummet, som skal holdes rent, tort, vel kalfatret 
og tættet bande i -Dækkene og Skodderne saml saa vidt muligt godt ventileret, maa 
intet henstues, som ikke er Skibsmandskabets Ejendom. Proviant, fugtige Klæder 
eller undre for Sundheden skadelige Sager man ikke opbevares i Opholdsrummel. 
Dog skal det, hvis Kabyssen findes i dette, være tilladt sammesteds al ophænge 
Klæder til Torring. 

l) Bekendtgiirelsc Nr. lo.1 4. Mnj 1927. Skihsri•gistrcring er nu Sn:rnnliggentle. 
2) Nu § 69. 
B) Ophævet ved Kundg. Nr. 6 nf 11. Fehr. 1941. 
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Ill. Reglemen1et lkra/uræden m. v. Nærværende Reglement er gæld~nde fra den· 
1. Januar 1894, dog saaledes at de i Reglementets Afsnit I. ihdeholdte Bestemmelser 
træde i Kraft for paagældende Skib fra det Tidspunkt, da Skibet fiirste Gang efter 
den l. Januar 1894 er i dansk Havn; indtil du forholdes efter de nugældende Regler. 

30. Marts 1894 - LOV (NR. 40) FOR FÆRØERNE OM UDPANTNING M. M. 
I. Om Udpantning.I) 
1 Udpantning kan finde Sted for efternævnte Fordringer : 
1) Stats- og Kommuneskatter, samt Afgifter og Ydelser, som ifolge Lovgivningens 

umiddelbare Bud eller en i Henhold til samme foretagen 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 til Told· og Skibsafgifter: 

2) Enhver paa en fast Ejendom hvilende, stadig tilbagevendende eller af en be
stemt Begivenhed afhængig Penge- eller Naurnlufgift, som uden særlig Vedtagelse 
gaar over fra Ejer til Ejer, for sua vidt den tilkommer en af de under Nr. 1 om
meldte berettigede, fremdeles Tiendevederlag og ethvert ved kongelig 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 til en uforanderlig eller dog efter faste Regler 
vekslende Storrelse; 

3) Den Betaling, som erter et af Kongen eller vedkommende Ministerium stad· 
fæstet eller af vedkommende Kommunalbestyrelse eller anden offentlig Myndighed 
inden for Grænserne af den samme tilkommende De!Ojelse vedtaget eller stadfæstet 
Betalingsreglement bliver at erlægge for Benyttelsen nf sandanne et almennyttigt 
Forman! tjenende Indretninger, hvortil Adgangen under visse almindelige Betin· 
gelser staar naben for enhver; 

'~) Gebyrer for kongelige eller ministerielle Ekspeditioner, Retsgebyrer2) og de 
med Retshandlinger forbundne Afgifter saml det Vederlag, derunder indbefattet 
Dagpenge og Befordringsgodtgorelse, som tilkommer nogen for UdfOrelsen nf For· 
retninger eller MOder i Medfor nf Loven, af offentlig Bestilling eller af en af ved· 
kommende Myndighed særlig sket Udmeldelse eller givet Paalæg, for snn vidt Veder· 
lngets Storrelse eller Reglen for dets Beregning er fastsat i Lov eller i en nI Kongen 
eller vedkommende Ministerium i Henhold til de gældende Regler stadfæstet Takst, 
saa og Erstatning for de af den paagældende til Forretningens UdfOrelse lovlig 
gjorte Udlæg; 

5) Belob, der af en nrbejdspligtig skulle erlægges i Henhold til §§ 2 og 3 i Lov 
om Ødelæggelse af Ravnens Yngel paa Færoerne af Il . Marts 1892, for san vidt 
Betaling udebliver i over 6 Uger; Erstatning hos private for det Udlæg, som Stat, 
Kirke eller Kommune har hnft ved paa den forsommeliges Vegne at bes<irge befalede 
AnsknHelser, Istandsættelser, Arbejder eller Naturalydelser, sna og for Udlæg ved 
paa den forsommeliges Vegne nl besorge deslige Foranstaltninger i Henhold til 
en pna Grandestævne derom oprettet Vedtægt (Lov om Grnndestævne pan Færoerne 
af l. April 1891):1), naar Udpantning i summe er vedtaget, og Vedtægten approberet 
af Amtet;" ) 

6) Underholdningsbidrag, som det ifOlge Øvrighedens i Medfor af den gældende 
Lovgivning afgivne Bestemmelse eller summes Stadfæstelse pna Separations· eller 
Skilsmissevilknnr panhviler nogen nt udrede til ægte eller uægte Born, Stedhorn, 
Forældre, forladte, fraseparerede elle fraskildte Hustruer, sna og de Erstatnings
krav, som kunne paahvile Husbond eller andre, fra hvem Personer, der ere pligtige 
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1) Se Retsplejeloven §§ 596-608 og Lov 17'1 af 11. Moj 1935 Pr. 111- 118. 
2) Hr. Sportelreglem. 30. !\forts 1836 § 75. 
D) Nu Lov Nr. 170 of 18. l\faj 1937. 
•) Nu LanJsst)"ret. 
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al svare Underholdningsbidrag, have Indtægt, nanr der af Øvrigheden i Henhold til 
de gældende Regler er gjort Forbud imod Udbetalingen; I) 

7) Aflosningsvederlng for Arbejde til Kirker, n1111r Vederlaget er fastsat af Lag· 
tinget, eller hvis Aflosning ikke har fundet Sted, Kirkeejerens Krav pna Erstatning 
for den ved den privntes Forsommelse med at udfOre snndnnt Arbejde pnndrn~e . . 
Udgift; 

8) Ejeres og Fæsteres Krav hos Lejere for udlugte Skotter og Afgifter af udlejede 
Jordstykker, snn og, naur skriftlig Kontrakt foreligger, hvori Udpantning er ved
taget, for selve Lejen af soodunne Jordstykker og for Vederlag for Pligtarbejde; 

9)a. Fordringer hos en og samme Skyldner pan Betaling for Li:isi:ire, der er kobl 
ved offentlig Auktion, nuur Auktionsprotokollen tydelig udviser Koberens Navn 
og Kobesummernes Storrelse. 

b. Den Aftægtsfolk tilkommende Fordring pnn den dem ved Fæsteoverdragelse 
betingede Aftægt af Fæstet, nnnr skriftlig Kontrakt foreligger, hvori Udpantning 
er vedtaget. 

c. Det Bidrag, som Medlemmerne ur Foreninger mellem Svende, Fabrikarbejdere, 
sofarende o. I. ha\•e at erlægge til Foreningens Syge- eller Begravelseskasse, nnar 
det i Foreningens af JustiLsministeriel stadfæstede Vedtægt er bestemt, al Bidraget 
skal "inddrives ved Udpantning. 

Udenfor de ovennævnte Tilfælde kan Udpantning ikke finde Sted. Ligesom del 
nitid slanr i Rekvirentens Magt al indtale sin Fordring ved sædvanlig Rettergang, 
sanledes skal det ogsnn være ham tilladt, nnnr Sysselmanden finder, at Omstændig
hederne tale derfor, at benytte Udpantning for en Del af den ham tilkommende For
dring og indtale Resten ved sædvanlig Rettergang. Tilbyder Skyldneren delvis Be
taling, bor denne modtages. 

2-13 bortfaldne ved Retspl. - - -
14 For enhver Udpantningsforretning tilkommer der Sysselmanden, foruden Godt· 

gorelse for Rejseudgifter efter Sportelreglement af 30. Marts 1836 § 26, jfr. med 
§ 15, Hnlvdelen2) ur det ved bemeldte Reglements § 16, jfr. Lov af 29. December 
1857 § l Litr. d, bestemte Gebyr,3) beregnet efter det samlede BelOb, hvorfor UJ . 
pantning foretages hos enhver især, saml for Beskrivelse og Bekræftelse Gebyr efter 
samme Reglements §§ 7, 8 og 9, jfr. Lov af 29. December 1857 § 1 Litr. n. 

Hvert ar de tvende Vidner, som af Sysselmanden bruges ved Forretningen, til· 
stans der 25 Øre for hver Forretning, ligesom der ogsnn tilkommer hvert af Stævne· 
vidnerne") for enhver nf de i §§- 4 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 sunvel 
som Betaling til Auktionsvidnerne beregnes efter de samme Bestemmelser, som 
gælde, nanr Forauktioneringen sker ved Sorenskriveren.li) 

15 De Statskassen tilfaldende direkte Skalter og Af gifter sna og de Lejeafgifter, der 
svares nf Fæsterne pna det Staten tilhorende Fæstegods, samt det Bidrag, der pna· 
lignes Jordegodset til Amtsrepartitionsfonden,6) forfalde til Betaling og indbetales 
til Land fogden til hvert Aars Olnidng, dog sanledes, at det stanr Yderne frit for 
fra Maj Manneds Begyndelse ut indbetale, hvad de maatte hn\'e at erlægge for det 
lobende Anr. - - -

17 Lov for Færoerne om Udpantning rn. m. af 29. lllarls l86i ophæves. 
18 Denne Lov træder i Kraft til Olnidng 189,f .. 

1) Se Lov (Nr. 97) 10. April 1895 § 29 (Hustruens Bidrog til Manden). 
S) Nu det hele, Skr. fra Sorenskr. 21. Maj 1952 (J, Nr. 25j51). 
li) Nu samme Gebyr og samme Vidnegodtgorelse som ved Udlæg, ;rr. midi. Bc5t. Nr. 27 af 

24. Sept. 1945. 
4) Nu Hiilge Retspl. kun nodvendigt nt hrui;c en Stævningsmand. 
~) Reglem. 1836 5. Kapitel samt § 65. 
11) Dortfolclet vecl Ll. Nr. 25 af 17. Dec. 1948. 
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13. April - LOV (NR. 55) INDEHOLDENDE BESTEMMELSER OM POLI
TIET PAA FÆRØERNE. 

/ . Om Politivedtægter. 
1 For Byen Thorshavn og for Bygderne pao Landet kon der udfærdiges Politi

~dtægter. 
2 I Politivedtægten optages de Bestemmelser, som efter de stedlige Forhold anses 

fornodne: 
a. nngaaende Ordenspolitiet (om lngttngelse af Orden og Velanstændighed poa of

fentlig Gade, Vej eller Plads, om Opretholdelse nf Orden paa offentlige Bevært
nings· og Forlysteisessteder, 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. angaoende Ordningen af Politikorpser for Ildebrands- og andre overordentlige 
Tilfælde, · enten ved særlig dertil lejet Mandskab, efter den kommunale Styrelses Be
stemmelse, eller pna anden Mande. 

32) Vedtægterne, der udfærdiges af Justitsministeriet, skal indeholde Regler for, 
hvorledes de Udgifter til Politivæsenet bliver at udrede, som de forskellige i Hen
hold til Lovens § 2 optagne Bestemmelser medfOrer. For Thorshavns Vedkommende 
udarbejder Byraadet Udkast Lil en Vedtægt og indsender det gennem Amtet til Ju
slilsministeriet.3) For Færoerne udenfor Thorshavn udarbejder Lagtinget Udkast 
til en Fællevedtægt og indsender det til Juslitsminisleriet.4) I Vedtægterne man kun 
optoges Bestemmelser, der er tiltraadt henholdsvis a( Thorshavn Byraod og af Lag
tinget. For son vidt et Forstanderskab onsker indfort særlige Regler eller Undtagel
ser fra Fællesvedtægten for hele Kommunen eller enkelte Bygder, kan Justitsmini
steriet tillade dette, efter at Sagen har været forelagt Lagtinget til Erklæring. For· 
inden Vedtægterne eller Tillæg træder i Kraft, skal det vedtagne pna hensigtsmæssig 
Mande bringes til almindelig Kundskab og trykkes. Udgifterne herved afholdes for 
Thorshavns Vedkommende af denne Kommune og iovrigt nf Amtsrepnrtitionsfon· 
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 nt fastsætte, at Vedtægtens Bestemmelser i det hele eller til Dels ikke 
skulle have Anvendelse pna snmme,hliver det fornodne herom at bemærke i Ved
tægten. 

5 Forseelser mod Vedtægterne straffes med Boder indtil 100 Kr.li) 
Dersom den nf et Barn hegnnede Forseelse man tilskrives Mangel pao beborigt 

Tilsyn af Forældre eller andre, der træde Barnet i Forældres Sted, ville disse og ikke 
Barnet være al straffe for Forseelsen. 

Naar nogen undlader, hvad der ifolge Vedtægterne paahviler hnm, kan Lnndfog
den eller Sysselmanden foranstalte det udfOrt eller træffe fornOden Foranstaltning til 
nt forhindre, at Forsommeisen af stedkommer Skade. Omkostningerne herved blive, 
ligesom de Omkostninger, der foranlediges ved Foranstaltninger, som af Landfogden 
eller Sysselmanden træffes for at forhindre foreslaaende eller standse endnu ikke 
fuldfOrte Overtrædelser af Vedtægternes Forbudsbestemmelser, at udrede af den 
skyldige, eller, for sno vidt han ikke dertil er i Stand, og ingen anden offentlig Kasse 
nf særegne Grunde man anses subsidiært forpligtet, uf vedkommende Politikasse, jfr. 
§ 15.6) 
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1) Nu Iorlrndt lfolge Lov (Nr. 115) 4. April 1928. 
'l Som ændret ved Lov (Nr. 57) 14. Marts 1931. 
8) Jfr. Politivedtægt for Thorshavn af 19. Novhr. 1923. 
4) Politivedtægt for Landkommunerne af 3. Juli 1931. 
~) 2. Pkt. er ophævet ved Lov (Nr. 57) 14. Marts 1931. 
G) Samledes Lo\'ens officielle Tekst (formentlig fejlagtig i Stedet for§ 14, jfr. det til Grund for 

Lonm liggende Forsl11g). 
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IJ. Almindelige Be&temmel&er om Politiet& k.ettiglieder og Pligter. 
6 Med Hensyn til midlertidige Fornnstaltninger, som Landfogden eller Sysselman· 

den i overordetlige Tilfælde anser nodvendige for at forebygge Forstyrrelse af den 
offentlige Orden, Fred og Sikkerhed, af værge overhængende Ulykkestilfælde eller 
deslige, kan han enten selv træffe saad.anne eller ved offentlige Bekendtgorelser give 
de fornodne Paalæg eller Forbud. Slige Foranstaltninger skulle uopholdelig meddeles 
Amtmanden, der kan paahyde deres Ophævelse, og skulle derhos, dersom de med· 
Ii:ire uforudsete Udgifter for Kommunens Kasse eller Amtsrepartitionsfonden, sna· 
rest muligt bringes til den kommunale Styrelses eller Lagtingets Kundskab. Over· 
trædeiser af de af Landfogden eller Sysselmanden udstedte Bekendtgorelser straf. 
fes med Boder indtil 200 Kr. eller simpelt Fængsel indtil en Maaned. 

7 Enhver ved Politiet ansat kan anholde den, der i hans Paasyn har gjort sig 
skyldig i en Forbrydelse eller umiddelbart efter dens Udovelse ellersættes som Ger· 
ningsmand, eller hvem han med skellig Grund har mistænkt for at have hegaaet 
en saadan. Den nnholdte kan straks undersoges paa sin Person, naar der er Grund 
til at formode, al han er i Besiddelse al 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 begaaet en Forseelse 
imod den offentlige Orden, og som man befrygtes at ville unddrage sig det ham for 
en saadan Forseelse paahvilende Ansvar, saavel som Personer, der have været straf
fede for Ejendomsforbrydelser, Betleri og Losgængeri, naar de man formodes ikke 
at have lovligt Erhverv, og de ikke paa Foresporgsel kunne gore Rede for, 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 man Politiet med Magt skaffe sig Ad
gang til et Hus, naar der er skellig Grund Lil at antage, at en Forbrydelse hegaas 
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,l) finder Stoj og Uorden Sted til 
Forstyrrelse for Husets ovrige Beboere eller de omkringboende. Dog man Magts 
Anvendelse kun finde Sted, efter at vedkommende med Angivelse af, J1vem ban er, 
og hvad hans Ærinde er, samt, for saa vidt han ikke er i Uniform, mod Forevisning 
af Politiskilt eller Politilegn forgæves har forlangt sig indladt. 

9 Naar Oplob finder Sted, man Politiet med Magt adskille Mængden, dog !Orsl 
efter at de tilstede værende tre Gange i Kongens og Lovens Navn forgæves ere op· 
fordrede til at adskilles. 

Ved offentlige Forsamlinger under anben Himmel skal Politiet yde sin Bistand 
til at opretholde Orden. Opstaar der Uorden, som udarter til voldelig Adfærd, kan 
Politiet fordre Forsamlingen hævet; efterkommes ikke denne Fordring, kan Poli· 
tiet selv erklære Forsamlingen for hævet og indskrider da som ved Oplob. 

Ved andre offentlige Foramlinger kan Politiet efter Anmodning af Forsamlin· 
gens Leder yde sin Bistand til Ordenens Overholdelse og paa hans Begæring eller, 
naar der opstaar Ufred eller Slagsmani, anholde eller med Magt fjerne Fredsfor· 
styrrerne. 

10 I de i Ioregaaende Paragraf omhandlede Tilfælde skal, efter at de der fore· 
skrevne Opfordringer til at adskilles ere skete, enhver tilstedeværende, der af Land· 
fogden, Sysselmanden eller en af disses autoriserede Fuldmægtige dertil særlig op· 
fordres, være forpligtet til at yde Politiet den Bistand, der staar i hans Magt, til 
Genoprettelse af Orden og Rolighed. Den, der uden gyldig Grund undlader at efter· 
komme en saaledes til ham rettet Opfordring, straCies med Boder indtil 100 Kr. 

Enhver er pligtig til, naar som helst det forlanges af en ved det udovende Politi 
ansat, som enten er i Uniform eller foreviser Politiskilt eller Polititegn, at opgive 

1) Nu forbudt \'ed Lov Nr. 115 a( 4. April 1928. 
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sit Navn og sin Bopæl. Saadanne Oplysninger kan ogsan med Hensyn Lil enkelte 
Personer den, der anholdes, forlange igennem vedkommende Politimand. Den, der 
nægter at meddele de Oplysninger, som ifolge det ovenanrorte mnntte blive ham 
affordrede, straffes med en Bode af indtil 100 Kr. 

Il Enhver, der er ansat ved Politiet, skal stedse i sin Færd imod Follc:, med hvem 
han i sin Tjeneste kommer i Beroring, undgaa ni Uhoflighed saml vise Besindighed 
og Mandehold. 

For Overtrædelser af denne Forskrift og særlig for fremfusende eller letsindige 
Anholdelser eller lignende Anvendelse af den i §§ 8- 10 omtalte Myndighed, snu· 
vel som for mindre Tjenesteforseelser i Almindelighed kan Amtmanden i Henhold 
Lil Bestemmelsen i Reglement for Politikorpset paa Færoerne af 4. Oktober 1865 
§ 71) diktere Mandskabet af dette Korps Straf, ligesom Politiets ovrige underordnede 
Personale ogsna ved Dom eller ved Landfogdens Resolution kan anses med Boder 
indtil 40 Kr. Med Hensyn til egentlige Misbrug af Myndighed og ulovlig Anven· 
delse af Magt komme Straffelovens Bestemmelser til Anvendelse, 

Ill. Nogle BeJtemmclJer 1·edkommende olfentlige Politisager. 
12 Som offentlige Politisager blive, foruden de andetsteds i Lovgivningen som 

suadnnne betegnede, at behandle: 
a. Sager angnaende Overtrædelser af de i denne Lovs Afsnit I. omhandlede Ved· 

lægter, 
b. Sager nngnaende de Overtrædelser, der nævnes i § 6, sidste Punkt, og i § 10, 

l. og sidste Led og 
c. Sager i Anledning af Myndighedsmisbrug Ira Politimundskabets Side (jfr. § 

11), som ikke egne sig til krirninalrellig Behandling, naar det begæres af en privat, 
der anser sig forurettet, og skriftlig Klage herom indgives Lil Lnndfogden. 

Alle Boder for Forseelser mod Politivedtægterne tilfalde, nanr ikke anderledes 
udtrykkelig ved Lovgivningen er bestemt, vedkommende Politikasse, jfr. § 15. 

13 Finder Dommeren, navnlig i Tilfælde af fiirsle Gang beganet ringe Forseelse, 
at de oplyste Omstændigheder afgive tilstrækkelig Grund til ikke at gaa videre end 
til en Advarsel, skal han være befOjeL til paa denne !\fonde at af gore Sagen, dog 
al der herom sker Tilforsel i Retsprotokollen; denne Afgorelsesmaade kan imidlertid 
ikke finde Sted, snnfremt indklagede erklærer sig derimod og forlanger Dom i Sa· 
gen, hvilken Dom ikke maa gaa ud paa en Advarsel. Fremdeles er Dommeren be· 
relliget dels til nt modtage den indklagedes Tilbud om at erlægge en passende Bode 
for at undgna Dom, hvilken Bode kan være mindre end den lovbestemte, dels til 
at hæve en Sag, naar hun finder, al der ikke er tilstrækkelig Anledning til at for· 
IOlge den videre. Algorelsen af Sagen uden formelig Dom kan dog ikke finde Sted 
uden Samtykke af den Myndighed eller den private Klager, der har begæret Sagen 
anlagt. 

Naar en Person, der sigtes for en Forseelse, som efter sin Beskaffenhed vilde være 
undergiven Behandling som offentlig Politisag, fremsætter Tilbud om som fornævnt 
al erlægge en passende Bode, kan udenfor Thorshavn i pantrængende Tilfælde el 
saadnnt Tilbud modtages af Sysselmanden, saaledes at videre RetsforfOlgning bort· 
folder.2) 

IV. Om OprettelJe af Politika5Jer paa Færoernc, Politiudgifter, Lovens Ikra/ttræ· 
den m. v. 

14 Der oprettes en Politikasse for Byen Thorshavn og en for hvert af de seks 
Sysler, idet Amtmanden bemyndiges til at fastsætte Reglerne for slige Kasser og 
Regnskabsaflæggelsen over Indtægter og Udgifter for disse (jfr. §§ 3 og 12), ah i 
Overensstemmelse med Forskrifterne i Pl. 19. Februar 1819.3) 
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1) Nu Reglement 7. Aug. 1929 § 6. 
I) §'ens sidste Stk. er ophævet ved Lov Nr. 57 14. Marts 1931. 
Ø) l>en an!Orte Plakat (som er tinglll!st paa Færiierne) bestemmer, at alle Biider, som for 

Politiforseelser pnalægges, skulle, naar ikke Sll!rskilte Anordninger have forskrc\'cl andet, 
tilfalde Jurisdiktionens Politikasse, samt nt denne Kasses Indtægter i Særdeleshed skulle 
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15 Udgifterne til Politivæsenet afholdes, med de af Bestemmelserne i H 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, nfgores i Tilfælde af Meningsulighed mellem de vedkommende 
Myndigheder uf Justitsministeren. 

16 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1894. 

13. April - LOV (NR. 56) OM AFHÆNDELSE AF TRØER OG GRUNDSTYK
KER FRA STATENS FÆSTEGODS PAA FÆRØERNE.t) 

I!!) 
53) Ingen Tro eller Tropart maa herefter deles eller udstykkes uden Amtets Sam

tykke, hvad og skal gælde, naar 2 eller flere Troer ved Sammenlægning ere komne 
til at udgore et enkelt Brug. Dersom den, der ejer en Del af en Tro, vil sælge sam
me, skal den, for saa vidt den er under 1 Kofoder, tilbydes den eller dem, der ejer 
den ovrige Del af Troen, som da skulle være berettigede til at fordre sig Troparten 
overdragen for den hojeste Pris, som nogen anden vil give for den. - Til Udstyk· 
ning af Truer paa 1 Kofoder eller derunder kan der kun gives Tilladelse,hvis en hen· 
sigtsmæssig Jordregulering eller Samling af Troparter mnatte gore det onskeligt, 
eller der mnntte være Trang til Noste· og Husegrunde. Nnar en Tro er bleven be
bygget, skal Huset og Troen forblive en samlet Ejendom, saa at særskilt Overdra
gelse af en af Delene iklCe uden Amtets Samtykke man finde Sted hverken ved Gave, 
Kob, Skille eller i andre Munder. 

G Enhver Troojer er forpligtet til al holde stærke og sojdehOje Gærder omkring 
sin Tro. Hvis der mellem flere Tr0ejere kan opnaas Enighed om Opforelsen og 
Vedligeholdelsen af et stærkt og sojdehojt Hovedgærde omkring deres Tr0er, kunne 
Gærderne omkring de enkelte af disse indskrænkes til at være sojdehoje eller mel
lem 2 tilstodende Troer, saafreml disses Ejere derom ere enige, aldeles bortfalde. 
Den herom oprettede Kontrakt man for al være gyldig upprolieres af Amtet. 

18. April - JUSTM. SKR" hvori udtales, al der ikke efter Lovgivningen tilkom· 
mer Sysselmændene pan Færoerne nogen BefOjelse til paa egne Vegne uden Fuld· 
magt fra Sorenskriveren som AuktionsdireklOr at afholde Auktioner over Hitte· 
god$.4) 

29. Maj - JUSTM. SKR., hvori - i Anledning af en Foresporgsel om, hvorvidt 
Valglisterne til Lagtinget for N. N. Præstegæld kunne anses for gyldige, skont de 
kun ere underskrevne 11{ •I· af V algforstnndersknhets 5 Medlemmer, samt hvorledes 
der vil være at forholde, nnnr Underskrift nægtes af et Medlem - svares, at lige· 
som de Afgorelser, der ved Lov af 29. December 1850G) ere henlagte til Vnlgfor· 
standerskaberne, man træffes af d isse efter Stemmeflerhed, saaledes kan det efter 
Ministeriets Formening ikke anfægte de af Forstanderskabet vedtagne Valglisters 
Gyldighed, at et enkelt Medlems Underskrift mangler, saa meget mere som det efter 
Ministeriets Mening nærmest mau antages, at Listerne, i Lighed med hvad der med 
Hensyn til de endelig berigtigede Valglister udtrykkelig er foreskrevet i Lovens § 
14,11) kun hehove at underskrives af Valgforstanderskabets Formand. 

an,·cndes til DelOnninger for Sognefogeder og Politibetjente, der udmærke sig ved Aar· 
\'llagenhed for Lovens Overholdelse, dog at dertil hver Gang erhverves Samtykke af O\·er· 
iivrighcden, til hvem der ogsaa 1111rlig aflægges Regnskab for Kassens Indtægt og Udgift. 

I) Jfr. Lov 19. Januar 1863. 
2) Ophævet ,·ed Lov Nr. 174 af 24. Maj 1937. 
li) Ved Lov Nr. 174 al 24. l\foj 1937 for Færoernc om Jorclhrugcts Fremme § 61 er den Amtet 

tillngte Myndighed overgaaet til Landlirugsrandct. 
') Jfr. Sportelregi. 30. !\farts 1836 § 64 med Nott:. 
&) Jfr. Lov Nr. 127 af 28. April 1916. 
9) Anf. Lov § 11. 
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30. Marts 1895 - LOV (NR. 81) FOR FÆRØERNE OM TILSYN MED UD. 
VANDRERES BEFORDRING. Om Udvandringsagenlcr. 

1 Ingen maa optræde som Udvandringsagent uden særlig dertil meddelt Tilla· 
delse. Som Udvandringsagent anses enhver, der for egen eller fremmed Regning 
pantager sig Besorgelsen af Udvandreres Befordring til fremmede Verdensdele. In· 
gen uden autoriserede Agenter og deres befuldmægtigede man afslutte Kontrakter 
med Udvandrere om saadan Befordring eller tilbyde sin Mellemkomst med Hensyn 
til saadanne Kontrakters Afslutning. Dog skal denne Lov ikke finde Anvendelse pau 
den direkte Befordring fra færoske Klareringshavne, naar samtlige Udvandrere, der 
ville ufgau med el Skib derfra, hore til samme Husstand, og deres Antal derhos ikke 
overstiger 10. 

2 Den i Henhold til § 1 fornodne Tilladelse man kun meddeles uberygtede og 
Iuldmyndige Personer, der ere bosatte paa Færoerne og i 5 Aar der have haft fast 
Ophold. Dog kan Justitsministeren eftergive Bestemmelsen om Opholdets Varighed. 
Misbruges Tilladelsen, navnlig til ved usande Forestillinger al erhverve Udvandrere, 
kan den til enhver Tid tilbagelages af den Myndighed som har meddelt samme. 
Fuldmagt til at handle paa en Udvandringsagents Vegne kan ikke meddeles nogen, 
som ikke opfylder de Betingelser, der efter det foranstaaende udfordres for Agen· 
tens eget Vedkommende. Agenten er i eet og alt ansvarlig for Fuldmægtigens Over· 
trædeiser af denne Lov. -

Om deri dircklc Befording. 
3 Tilladelsen til al befordre Udvandrere direkte fru Færoerne til fremmede Ver· 

densdele kan kun meddeles af Justitsministeren. Begæring om sandan Tilladelse 
skal ledsages af nojagtig Oplysning om det dertil bestemte Skibs Navn, Art, Stor· 
relse og Indretning samt om del Antal Udvandrere, som deri skal kunne optages. 
Forinden Tilladelsen meddeles, kan Justitsministeren opstille saadanne Betingelser 
og fordre saadan Sikkerhedsstillelse, som han anser for nodvendige Lil Udvandrer· 
nes Betryggelse, 

Om Tilladelsen og om de dertil knyttede Dctingelscr underrettes igennem Amtet 
Landfogden og vedkommende Sysselmand, uden hvis skriftlige Samtykke Skibet 
ikke man udklareres henholdsvis fra Thorshavn eller fra anden færosk Klarerings· 
havn. Forinden Samtykke meddeles, skal Landfogden eller Sysselmanden forvisse sig 
om, al Vilkuarene noje ere opfyldte, og at de indtagne Undvandrere ere forsynede 
med lovformelige Kontrakter. -

Om den indirekte Befordring. 
4 Tilladelse til at paatage sig Udvandreres Befordring over europæiske Havne 

meddeles af Landfogden. Den, som allraur saadan Tilladelse, skal opgive, orr ". 111 

agter al drive Forretningen for egen Regning eller som Agent for andre. I sidste 
Fald skal han forevise sin Fuldmagt fra det Udvandrerselskab eller Rederi, for 
hvilket han optræder, og meddele Landfogden et Eksemplar af dets Statutter eller 
oHentlig udfærdigede Program. 

5 Forinden Tilladelsen meddeles, man vedkommende have stillet Sikkerhed efter 
Landfogdens nærmere Bestemmelse for mindst 3,000 Kroner og indtil 20t000 Kro· 
rier, enten ved antagelig Selvskyldnerkaution eller ved al deponere Værdipapirer. 
Ved Belobets Ansætttelse hor særligt Hensyn tages til, hvor vidt Forretningen om· 
faller Befordring længere end til Landingsstedet i den fremmede Verdensdel, og 
man Belobet i dette Tilfælde ikke sættes under 7,000 Kroner. Sikkerheden hæfter 
for alle Forpligtelser, som Agenten i sil Forhold .til Udvandrerne eller ved Over· 
trædelse af nærværende Lovs Forskrifter paadrnger sig, og kan i intet Tilfælde 
fordres tilbageleveret fOrend l Aar, efter at Agenten har ophort at befatte sig 
med Forretningen. 

Land fogden har, hver Gang han meddeler saadan Tilladelse, gennem Amt· 
munden at gore Indberetning herom og om den stillede Sikkerheds Beskaffenhed 
og Storrelse til Justitministeren, for hvem alle Sporgsmaal, der vedrorer l\fod. 
deleisen af den ommeldte Tilladelse, kunne indbringes til Afgorelse. Den stillede 
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Sikkerhed kun til enhver Tid snavel uf J ustitsminisleren som uf Lundfogden kræves 
forhojet til det hoj~te uf de ovennævnte Belob. 

6 Ae;ter Agenten at drive Forretninger udenfor Thorshavn, bliver Underret· 
ning derom at meddele Lnndfogden, hvorhos den af denne udfærdigede Tilladelse 
(§ 1J.) bliver at forevise for Sysselmanden for det Sted, hvor den agtes benyttet. 

Fuldmagt for nogen anden at handle pna Agentens Vegne man udstedes skrift
lig og, efter at være forsynet med Lnndfogdens Paategning ,udenfor Thorshavn 
forevises for Sysselmanden for det Sted, hvor Fuldmagten skal benyttes. 

7 Ethvert Skib - det kongelige Postdampskib alene undtaget - hvormed Ud
vandrere befordres fra færosk Havn til europæiske Havne, skal være Politiets 
Kontrol undergivet, og man Udvandrere ikke tages om Bord i samme, forinden 
skriftlig Tilladelse dertil er meddelt af Lnndfogden eller vedkommende Sysselmand, 
nit efter som Skibet afgnnr 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 pan Skibets Hjemsted udstedte Synsbeviser (der dog ikke have 
Gyldighed længere end cl Aar efter deres Udstedelse ) forvisse sig om, al Skibet 
er tjenligt til det tilsigtede Øjemed. 

Tilladelsen skal nærmere fastsætte det Antal Udvandrere, som Skibet man mod· 
tage, og kan fastælte de nærmere Regler, som det med Hensyn til Udvnndrernes 
forsvarlige Behandling anses fornodent at foreskrive. Vedkommende Udvandrings· 
agent er medansvarlig for, at ingen Udvandrer, hvis Befordring hun har pnatngel 
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 fra Færoerne, bor snnvel Skibets Besæt
ning som Passagererne synes af vedkommende Distriktslæge, der har at forvisse 
sig om, at de ikke lide af nogen smitsom Sygdom, der kan antage epidemisk Karakter, 
samt at ingen uf de sidstnævnte er snu syg eller svag, al han man antages ikke 
at ville kunne udholde Rejsen. Udvandringsngenten er ansvarlig for, at alle til Skihel 
horende fremstilles til Lægcsyn. 

9 For Tilsyn med Udvandringer tilkommer der Landfogden eller Sysselmanilcn 
og Lægen hver især 20 Kr. for hvert af dem synet Udvandrerskib. Behovc de at 
anvende længere Tid end ecn Dug hertil. erholde de endvidere 6 Kr. for hver Dug. 
De summe Diæter tilkomme de af Larulfogden eller Sysselmunden Lil i Forening 
med ham al foretage Synsforretningen tiltngne Mænd, og har Udvnndringsugenten 
at hetalc alle ved Synsforretningen foranledigede Omkostninger, der erlægges til 
Landfogden eller Sysselmanden. 

10 Det for hver Passager bestemte Fluderum i et Udvandrerskib man ikke være 
mindre end 12 Kvndrutfod puu overste Mellemdæk eller i Rur pau Dækket, og 
paa clet underste Mellemclæk (Banjcrclæk ) ikke minclre end 30 Kvndrntfod. Den 
Passagererne tilkommende Plads biir være fri og ubesat, undtagen for snu vidt som 
den optages ar deres Senge, Gangklæder og undre for deres Bekvemmelighed pau 
Hejsen forniidne Sager. For ugifte Fruentimmer hor der være indrettet særskilte 
Sovelokaler, og ligeledes for ugifte Mandspersoner, og muu disse Soveloknler ikke 
stiide op li) hverandre. Er Furtlijel samtidig med nt det befordrer Passagerer, lastet 
med Varer, bor Afstanden mellem Lastens overstc Flade og Pussngerrummets Over
dæk være mindst seks Fod. 

11 Den Pinds, som ifolge næstforcslunencle Paragraf er bestemt for Pasngerernc, 
hor være sanledes indrettet, at den yder dem tilstrækkelig Luft og Lys, saml for
noden Beskyttelse mod Fugtighed og Kulde. Et Fartiij, som befordrer Passagerer, 
mna ikke samtidig som Lnsl medtage ildelugtende eller for Passagerernes Sun1l
hed skadelige Varer, ej heller Krudt eller Svovlstikker i slorre Mængde end Skihcts 
Behov udkræver. 

12 Intet Kojerum muu indrettes for et stiirrc Antal voksne Personer end tre. 
Kojcn skal holde mindst s:v1 Fod i Længde og 11h Fod i Bredde for hver voksen 
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Person, alt efter indvendigt Mnal. Kajerne maa ikke stilles nærmere hinanden, end 
at der mellem hver Rad bliver en lo Fod bred Gang. Mere end to Kojer maa ikke 
anbringes over hinanden, og bor Afstanden mellem den nederste og den overste 
Kojes Bund og mellem denne sidstnævnte og den overliggende Dn:ksflade være 
2 Fod. En ottende Del af Kajernes samlede Antal hor være indrettet til Sygekojer, 
og Afstanden mellem den nederste og overste Kojes Bund, og mellem den sidstnævnte 
og den overliggende Dæksflade bor være 3 Fod; den nederste Kojes Bund mna være 
hævet 4 Tommer over Dækket .Det er derhos en Selvfolge, nt Kojepladsernes 
Antal mindst maa være lige med Antallet af de voksne Personer, som Skibet med
fOrer. Ved voksen Person forstaas enhver, der er 14 Aar gammel eller ældre. To 
Ilorn i Alderen mellem 1 og H Anr regnes lige med en voksen, og Born under 1 
Aar medregnes ikke. -

Almindelige Bestemmelser. 
13 Med enhver Udvandrer skul der nf Agenten oprettes skriftlig Kontrakt. Kon· 

trakten skul foruden Oplysning om Stedet, hvorfra og Stedet hvor.til Udvandreren 
skal befordres, og del Vederlag, der er erlagt eller skal erlægges for Befordringen, 
indeholde nojagtig og i det enkelte gnaende Oplysning: 

1) om Antallet nf de Personer, som efter denne Kontrakt skulle befordres, deres 
fulde Navn, Alder ,hidtilværende Opholdssted og livsstilling; 

2) om Vejen, Transportmidlerne og Afgangstiderne for Udvandrerens Befor· 
dring til den Havn, hvorfra Rejsen til fremmed Verdensdel skal finde Sted, om 
pan Dæk eller under Dæk, og om den Mande, hvorpaa der skal sorges for Udvnn· 
drerens Ophold og Underhold pna selve Rejsen, Mellemstationerne og Afgangs· 
stedet; 

3) om det Rederi eller Selskab som pantager sig Overfårelsen fra Europa, og, 
saa vidt muligt Navnet pna det Skib, hvorpnn den skal ske, men i nit Fald Oplys· 
ning om ,hvorvidt det er Sejl- eller Dampskib, om den Del af Skibet ,hvor Udvan· 
dreren skal anbringes, samt om Afgangstiden fra Europa; 

4) om, og i bekræftende Fald, i hvilke Omfang den, der pantager sig Befor· 
firingen tillige pantager sig paa Rejsen al levere Udvandreren Kosten, der i sna Fald 
altid skal betinges leveret i tilberedt Stand ; 

5) om hvor vidt der for Befordring af Udvandrerens Effekter saavel til Afgangs· 
stedet .som derfra til den fremmede Verdensdel skal erlægges særskilt Betaling; 
samt 

6) om hvorledes Udvandrerens Viderebefording, i Tilfælde af al vedkommende 
Skib ved Ulykkestilfælde hindres i at udfOre Rejsen, er sikret. 

Befordres Udvandreren fra Freroerne direkte til Storbritannien for derfra al be
fordres videre, og Landsætningen i Storbritannien ikke sker i summe Havn, hvorfra 
den endelige Indskibning skal finde Sted, skal Kontrakten indeholde Forpligtelse for 
den, der hefordrer Udvandreren, til inden 12 Timer, efter at Udvandrerens Told
undersogelse pnu Landsætningsstedet er sluttet, eller i alt Fald med det forste 
sæd\'anlige Jernbanelog, som afgaur derfra efter Toldundersogelsens Slutning, ut be
fordre Udvandreren videre til Indskibningshavnen. 

Bestemmelse om, at den betingede Fragt i det hele eller for en Del skal aftjenes 
ved Arbejde efter Ankomsten til den fremmede Verdensdel, gor Kontrakten ugyldig, 
og enhver paa anden l\faade med Udvandreren derom indgauet Overenskomst er ikke 
forbindende for denne og pnadrnger Agenten den hojeste i § 16 fastsatte Bode. 

Kontrakten, som skal være aff uttel i det danske Sprog og forsynet med engelsk 
Oversættelse, skal, tillige med en Genpart, af Agenten afleveres til Landfogden eller 
vedkommende Sysselmand, som efter at have forvisset sig om, al Kontrakten fyldest· 
gor de i denne Paragraf indeholdte Bestemmelser, tilstiller Udvandreren Originalen, 
forsynet med sin Pautegning. Bestemmelserne i denne Paragraf kunne forandres, 
og yderligere Regler om Indholdet uf de mellem Udvundrcrc og Agenten afsluttede 
Kontrakter fastsættes ved kongelig Anordning. 

14 Ingen Udvandringsngent eller dennes befuldmægtigede man modtage Ind· 
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skrivningspenge eller noget Belob under nogen som helst Betegnelse som Afdrag 
paa Vederlag for forventet Befordring eller Mellemkomst for at skaffe Udvandrere 
Befordring, ej heller noget forpligtende Tilsagn om Betaling senere i et saadant 
Øjemed, medmindre hnn 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 nojagtige Oplylsninger, at afgive Indberetning, hvorefter Sagen 
afgores af Justitsministeren med bindende Virkning for Agenten inden Grænserne 
af den stillede Sikkerhed, af hvilken ogsna, snnfremt Afgorelsen gaar ud pan, at 
Erstatning skal svares af Agenten, Justitministeriet foranstalter denne dækket, saa 
vidt Sikkerheden lilstrækker. 

Gaar Klagen ud paa, at Udvandringsagenlcn ikke har toget imod Udvandrere til 
den Tid og paa det Sted, som af ham er omkonlraheret, kan den gennem Amtet 
indgives til Justitsministeren, der da nfgor Sagen som foranfOrt og, sonfremt lovligt 
Forfald ikke har været til Stede, foranstalter Udvandrerne Erstatning udbetalt 
af den stillede Sikkerhed. 

18 Overtrædelse ol de i denne Lov indeholdte Forskrifter, behandles som offent· 
lige Politisager og straffes, for saa vidt ikke den almindelige Lovgivning medfiirer 
hojere Straf, med Bader fra 20 til 2,000 Kr., dog at Straffen for Ovetrædelse af § 1 
kan stige til simpelt Fængsel i 2 Maaneder eller andet Fængsel i tilsvarende Tid. Bo
clerne tilfalder Statkassen. 

10. April - LOV (NR. 97) OM FATTIGVÆSENET PAA FÆRØERNE. 
Kapilel I . Om Fattigvæsenets Bestyrelse og Indtægter samt om Amts/alligkassen. 
1 Hvert Sogn paa Færoerne udgor et Fattigdistrikt for sig. Thorshavns Kirke· 

sogn hestaar af 2 Fattigdistrikter, nemlig Byen Thorshavns og Thorhavns udenbys 
Sogns Falligdistrikt.1) 

2 Byen Thorshavns Fattigdistrikt bestyres ar et Fattigforstanderskab.2) 
3 De ovrige Sognes Fattigdistrikter bestyres ar Kommunalforstanderskabet i Over

ensstemmelse med Bestemmelserne i Lov om de færoske Landkommuners Styrelse 
af 28. Februar 1872 §§ 3, 15 og 17. 

4 Falligbestyrelsen skal aarlig forfatte en Forsorgelsesplan for det paafolgende 
Aar. Forsorgelses11lanen, der skal indeholde Oplysning om de fattiges Trang og For· 
fatning, deres Anbringelse, og hvad Understottelse der bor tillægges hver enkelt, 
indsendes til Amtet" ) saa betids, at den kan forelægges Lagtinget ved dets Aabning. 

5 Nanr Lagtinget hor gennemgaaet samtlige Forsorgelsesplaner, bestemmer det, 
hvor meget der for det kommende Aar kan tillægges hvert enkelt Fattigdistrikt n{ 
Amtsfattigkassen, i hvilken Henseende der ikke alene bliver al toge Hensyn til Stor· 
relsen af den Fattigundersti)ttelse, som de forskellige Distrikter have at udrede, men 
ogsaa til deres Evne til al bære de dermed forbundne Byrder. Forsorgelsesplanen 
tilbagesendes derefter med Underretning om, hvor stort et Belob der er tillagt ethvert 
Distrikt af Amtsfattigkassen, og ledsaget af de Bemærkninger, som Lagtinget maatte 
finde Anledning til at fremsætte ved Planerne. 

6 De forskellige Fattigdistrikters Indtægter ere COlgendc: 
a) Bidrag af Amtsfattigkassen (§ 5). 
b) Biider, som ved Forlig, Dom eller Øvrighedsresolution 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 Fattigunderstollelse. 
e) Andel i de almindelige ved Paaligning tilvejehraglc Kommuneindtægter. 

1) Jfr. Lonclkommunnllov 2R. fclmmr 1R72 § 2, sidste Punktum. 
~} Orliæ\et ,·cil Lov Nr. 126 nf 27. Mnj 190R §. 23. 
D) Nu Lnntlsstyrct. 
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7 Folgende Indtægter skulle tilialde Amtsfattigkassen: 
a) Renter af de Kassen tilhorende Kapitaler. 
b) Arveafgifter overensstemmende medl) - - -
e) De Afgifter, som i Henhold til de til enhver Tid gældende Lovbestemmelser 

skulle tilfalde Amtsfottigkassen. 
g} Boder, som ved Forlig, Dom eller Øvrighedsresolution tillægges Amlsfottig· 

kassen. 
8 Af Amtsfottigkassens Beholdning vil 25.000 Kr. være at betragte som en uror· 

lig Grundfond, der anbringes efter de for umyndiges Midler gældende Regler.2) For 
s11a vidt der i Aarets Lob ikke har været Anvendelse for Amtsfattigkassens lndtæg· 
ter i Overensstemmelse med efterfOlgende Paragraf, klin Lagtinget, na11r det skon· 
ner, at Kassebeholdningens Storrelse tillader det, bestemme, at indtil 500 Kr. af 
Overskudet skal lægges til Grundfonden. 

9 Amtsfattigkassens Indtægter skulle 11nvendes dels til 11arlige Bidrag til de for. 
skellige Fattigdistrikter (§ 5), dels til ekstraordinære Understotteiser til 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 for sit Vedkom· 
mende, indberette til Kassereren, hvad der er tilfaldet Amtsfottigkassen, og til ham 
indsende BelObet. Kassereren har at drage Omsorg for de mulige Restancers Inddri· 
ve Ise. 

11 Regnskabsanret for Amlsfattigkassen er Kalenderanret.3) 
124) Lagtinget antager en Kasserer for Amtsfottigkassen, og med Hensyn til Af

læggelsen af Regnskabet, dets Revision og Decision forholdes efter Lov af 15. April 
185'1· om Freroernes Lagting. Amtsfattigkassens Obligationer forsynes med Prohibi· 
tivpaategning af Amtmanden. 

Kapitel IT. Om de kommunale UnderstottelsesktUser.G) 
13 I hvert Sogn skal findes en kommunal Understottelseskasse, hvis Midler an· 

vendes til Understiittelse af saadanne værdige trængende i Sognet, som ikke nyde 
Fattighjælp. Til disse Kasser henlægges fiilgende Indtægter: 

a) Indtægten af de fattiges Tavle, som skal ombreres i Kirken paa Nytuarsdag, de 
tre store Hojtider, almindelig Bededag, Konrirmationssondag, Sondag efter Allehel
ge11sdag, saml paa enhver Dag, naar der er Kommunion eller Bryllup. Dog ombæ
res Fattigtavlen ikke i de Kirker, hvor der i Stedet for i Henhold til kongelig Reso
lution er eller maatte hlive anbragt en Fattigbosse i Forkirken.6) 

h) En frivillig Gave fra dem, som hos Præsten hestille Ligprædiken eller Ligtale.7) 
c) Frivillige Gaver fra tiltrædende Fæstere ))(la Statens Fæstegods.B) 
ti) Frivillige Gaver af dem, som !Ose Bevilling Lil at lade sig vie af uvedkommende 

Præst eller uden forudgaaende Lysning fra Prædikestolen.9) 
e) Frivillige Gaver, til hvis Ydelse Beboerne ved passende Lejligheder af Præsten 

hiir opmuntres. 
f) Afgifter og Biider, der ved Lov ere henlagte eller henlægges til disse Kasser 

eller til cle ved Lov af 9. Frbruur 188.~ om Ændringer i Lov om Fattigvæsenet pau 
Færoernc af 22. III arts 1855 oprettede Understottelseskasser. 

Understotteiser af disse l\'lidler betragtes i ingen Henseende som Fattighjælp.10) 

1) Se Anordn. 4611 af 8. Novemlier 1921. 
~) Kanr. 1. August 11137, 2. Stk. Grundfond1•11 er nu anl1rngt i Landskassen. 
11) lfiilgc Lov Nr. 76 a( 12. !\forts 1923 § 49. Nu Finansaaret. 
~) Regnskabdornisen nu under Oppcborsclskonlorcl, ReviRionen uncler Lagtingets Re' ision, 

oi; Lagtinget dec·idercr Regnskahet. 
li) Anordn. 41 ar 25. Februar 1914 om Hjælpc:knss1•r. 
G) .Hr. kgl. Resol. 10. Februar 1879. 
1) Reskr. 3. Januar 1827., Punkt 4. 
8) Fund. 28. August 1767 § 1. 
1) Anr. Fund. § 2. 

lO) §§ 14-16 bortfaldne ved An. 41 o( 25. Fchr. 19B. 
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Kapitel Ill. Om For.sorgelsespligten. 
17 Det offentlige er forpligtet til nt komme enhver til Hjælp, for san vidt og sa11 

længe han ikke er i Stnnd til at forskaffe sig og sine det nodvendige til Livets Op· 
hold eller til Kur og Pleje i Sygdomstilfælde, dog imod Erstatning af den eller dem, 
hvem det ifOlge nedenstaaende Regler paahviler at forsorge eller understotte den 
paagældende. Den, der modtager saadan Hjælp, er underkastet de Forpligteli;er, 
i;om Lovene herom paabyde. 

18 San 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 bestaar 
Formuefællesskab imellem dem. 

19 Forældre og hver især af dem ere forpligtede til at forsorge deres ægte Bom, 
indtil disse have fyldt det 18. Aar, for Dotrenes Vedkommende dog kun for saa 
vidt de ikke forinden ere indtraadte i Ægteskab. Samme Forpligtelse, som Forældre 
saaledes have til at forsorge deres ægte Bomt har Moderen mod sine uægte Bom; 
Faderen er pligtig til i Overensstemmel!e med de hidtil gældende Regler at yde 
Underholdningsbidrag til sine uægte Bom. 

20 Den Pligt til at yde Forsorgelse eller Forsorgelsesbidrng, som den ene Ægte· 
fælle har overfor sine ægte eller uægte Bom af andre Forbindelser eller OYerfor sine 
Stedhorn (§ 21), paahviler, saa længe Æ gteskabet bestaar, begge Ægtefæller som en 
af dette flydende Forpligtelse. 

Z1 Udover den i foregaaende Paragraf omhandlede Forsorgelsespligt paahviler 
det 

u) den Mand, som gifter sig med en Enke eller fraskilt Hustru eller en hidtil 
ugift Kvinde, der har Bom, al forsorge hendes i Æ gteskabet indbragte Born i samme 
Omfang, som hans egne, uagtet Ægteskabet med Bornenes Moder ophorer. 

b) den Kvinde, som gifter sig med en Enkemand eller en fraskilt Man~, al for· 
s0rge huns i Ægteskabet indbragte ægte Born i samme Omfang som hendes egne, 
selv efter at Ægteskabet med Bornenes ·Fader er oplOst ved den sidstes Ood, men 
derimod ikke, naar Ægteskabet af andre Grunde ophorer. 

22 Den ved Æµteskabet stiftede Forpligtelse til al forsorge den anden Ægte· 
fælles Born af undre Forbindelser ophæ\'cr ikke den Forwrgelsespligt, som maalle 
paahvile Dornenes ikke i dette Æ gteskab indtraadte Fader eller Moder. Som en 
Folge heraf vedbliver, uagtet Ægteskabet, den Forpligtelse til at udrede Bidrag til 
Borns Underholdning og Opdragelse, som ifOlge Forlig eller Øvrighedsbestemmelse 
maallc punhvile den ikke i Ægteskabet imhrandle Fader eller l\foder. ligesom den 
fulde Forsorgelsespligt træder i Virksomhed for denne, naur hin paa Ægteskah 
grundede Forpligtelse orhorer, eller den eller de, hvem den paahviler, ere ude af 
Stand til at fyldestgore den. 

23 Adoptivforældre ere paa samme Mande som virkelige Forældre pligtige al 
forsorge deres Adoptivborn. og saa længe nogen af dem er i Stand til al opfylde 
Forsorgelsesplib"len, kun denne ikke gi)res gældende mod de virkelige Forældre. 

24 Over for det offentlige ere Ægtefæller, hvis Ægtteskab er ophævet ved Dom 
eller Skilsmissebevilling, beg~c forpligtede Lil i TrungstiHælde at forsorge samblige ile 
Rorn, med Hensyn til hvilke de begge have Forsorgelsespligt efter Ægteskabets 
Ophævelse, uden Hensyn Lil, h\'orledes Forholdet med Hensyn Lil Hornenes For· 
deling i ovrigt mualle være ordnet imellem dem. Bli\'er nogen uf Ægtefællerne ude 
uf Stand til at fyldestgore sin Fors(irgelsespligt ,eller kan Forpligtelsen af anden 
Grund ikke gores grelilende mod ham eller hende. gaur den helt over pna den anden 
Ægtefælle. 

25 I det Tilfælde, at den forsorgelsespligtigc, uden selv al \'ære trængende til 
U11derstottelse, ikke tilborlig opfylder sin Forpligtelse, bestemmer Amtmanden 
111uler Hensyn til den forpligtedes Kunr og andre Omstændigheder, iler her\'cd egne 
sig til al tages i Betrngtnin~, ln•a<I <ler skul ydes lil de paugæ!1le11dcs Forsiirgel~c. 
Anker over Amtmandens Ansællelsc afgores uf Justitsministeren. 
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Inddrivelse og Afsoning af Underholdsbidragene sker efter de for Inddrivelse 
og Afsondring af Faderens Underholdningsbidrag til uægte Born gældende Regler. 

26 Den Hjælp, der nf det offentlige ydes til en trængende, for hvis Vedkommende 
en anden ifOlge de foregaaende Paragrafer er pligtig til al yde Forsorgelse eller 
1' urslSrgelsesb1drag, Delragces som orpebaaren af denne selv og medliirer for ham 
de med Modtagelsen af Fattighjælp forbundne Virkninger, for sua vidt han ikke 
er i ~·:;.:i:! l!l c.t opfylde de ham panhvilende Forpligtelser over for det offentlige 
eller modvillig har unddraget sig sin Forsorgelsespligt. 

Ingen Overenskomst ,hvorved den uf de foregaaende Paragrafer flydende For
sorgelsespligt helt eller delvis er overCOrt pau en anden, eller hvorved en 1Forsorger 
helt eller delvis har .fraskrevet sig Forsorgelsesreuen, kan lige over for det offent
lige frigore den efter Loven forpligtede. 

21 Den Omstændighed, at en Persons Forsorgelse overenstemmende med de i 
de foregaucnde Paragraffer indeholdte Regler enten ganske eller til Dels paahviler 
en anden Person, fritager ikke det vedkommende Fattigvæsen fra at udrede den 
fornodne Hjælp. 

28 Snu længe en Hustru, der har særegne Midler eller Indtægter, ikke er endelig 
skilt fra .sin Mand, kan det, nuar Manden falder Fattigvæsenet til Byrde, paalæggcs 
hende at yde Bidrag til hans Underhold. Bestemmelsen om, hvor vidt det skal paa
lægges hende al yde et saadunt Bidrag, hvor meget hun skul yde, og hvorledes Bi
draget skal erlægges, træffes n! Overovrigheden paa det Sted, hvor hun har sit Op
hold. 

29 Bidraget, som Hustruen i Henhold til foranstaaende Paragraf skul udrede, kan 
rher vedkommende Fattigvæsens Begæring inddrives ved Udpantning, men kun 
derimod ikke fordres afsonet. 

301) Pnadrager el Tyende sig en Sygdom ved eget ulilbi)rligl Forhold, ere 
Omkostningerne vecl dets Helbredelse Husbonden uvedkommende. Poafi:ires der 
Tyendet en Legemsskade eller en anden Sygdom som !Olge uf utilborligt Forhold 
fru Husbondens Side, snnsom nuar han paulægger det overanstrengende eller 
noget med særegen Fare forbundet usædvanligt Arbejde, hnr han helt at bekoste 
dets Helbredelse. 

Dersom et Tyende bliver sygt i Tjenestetiden, uden ut S ygdommen kan tilskrives 
utilborligt Forhold fra Husbondens eller Tyendets egen Side, poahviler del Hus
bonden, indtil Tyendeforholdet efter Opsigelse eller af anden lovlig Grund op
horer - dog ikke for længere Tidsrum end til den fOrste almindelige Fardug, der 
indtræffer over 3 Maanecler efter, ul Lægebehandlingen har laget sin Begyndelse, 
og i intet Tilfælde ud over el Tidsrum af 6 l\foaneder - al udrede den tilsagle Lun, 
samt endvidere Kost og Logis, for soa vidt og snu længe Tyendet forbliver i Hus
hondens Hus, og i andet Fuld Kostpenge, dog ikke for el længere Tidsrum end 8 
Uger. Kostpengene, der bortfalde for den Tid, Tyendet maatte være indlagt paa 
Sygehus eller lignende Anstalt uden llelaling for almindelig Kur og Pleje, bestemmes 
efter de i § 13 i Tyendelov for Færoerne uf 16. Februar 1856 indeholdte Regler. 

De Husbonden snaledes paahvilende Forpligtelser kunne ikke i Forhold til Fattig
væsenet, suafreml Tyendet falder samme til Byrde, begrænses eller bortfalde ved 
Overenskomst mellem Husbond og Tyende. I Forholdet mellem Futtigvæsenel og 
Husbonden fastsæues Storrelsen af Kostpengene i Mangel uf mindelig Overens
komst af Stedets Overovrighed efter de ovennævnte Regler. 

Soafremt Hubonden vil gore Krav paa af Fattigvæsenet al erholde Erstatning for, 
hvud Udgifterne til sygt Tjencstctyendes Kur og Pleje maatte andrage udover, 
hvad der p1111hviler ham selv at udrede, har hun straks, efter at den syge er hleven 
tagen under Lægebehandling, al gore Anmeldelse om Sygdommen for vedkom
mende Falligbeslyrelse. I modsat Fald indtræder Fottigvæsesnets Erstatningspligt fOrst 
fra den Dag, Anmeldelsen sker. 

31 Med Hensyn til Læremesterens Forpligtelse til al yde Sygehjælp m. v. til Lær-

1) Jfr. T)'cndclo\' 16. Fchruur 1R56 §§ 31-34. 

98 



10. April 1895 

lingen har det sit Forblivende ved Bestemmelserne i Lov om Lærlingeforholdet af 
30. Marts 1889 § JJ.l) 

Ligeledes skal det have sit Forblivende ved de i Solov I. April 1892, jfr. Anord
ting 4. November 1892,2) givne Bestemmelser om Rederens Forpligtelse til al yde 
Sygehjælp m. v. Lil Skibmandsknbet, hvilken Forpligtelse ikke i Forhold til Fattig· 
væsenet kan bortfalde ved en Overenskomst imellem de paugældende. 

Kapitel IV. Om For&orgclscsstedct. 
32 Den til Fattighjælp trængende har Forsorgelsesret i det Fattigdistrikt, i hvilket 

det oplyses, at han efter opnaaet 18 Aars Alder senest har haft 5 Aars uafbrudt fast 
Ophold uden i den Tid at have nydt Fattighjælp; har han samtidig haft Hjemsted 
i flere Distrikter, betragtes han, som om han kun havde haft fast Ophold paa Hoved
hjemstedet. Ved Beregningen af den Tid, i hvilken Tjenestelyendet ved fortsat 
Ophold erhverver Forsorgelsesret i et Fattigdistrikt, skal, naar Tjenesteforholdet er 
stiftet fra en Skiftetid til en anden (§ Il i Tyendelov for Fær0erne af 16. Februar 
1856), og Tyendet overgaar Ira en Tjeneste til en anden, den Omstændighed, al 
Tjenesten forlades hojsl l ii Dage forinden den bestemte Skiftedag eller tiltrædes 
hojst H Dage efter samme, ikke komme i Betrnglning, hvorimod Opholdet regnes 
fra den ene Skiftetid til den anden. 

Erhvervelse uf Forsorgelsesret i cl Fattigdistrikt skal dog ikke kunne begrundes 
ved et Ophold. som skyldes Militærtjeneste, Indlæggelse paa en Sindssygeanstalt, Ab· 
normanstalt eller lignende Anstalt, eller Yed Indsættelse i en Straffeanstalt, Arrest 
eller deslige. 

Saadant Ophold ufhryder paa den anden Side ikke Erh\·ervelse nf Forsorgelsesret 
i det Fattigdistrikt, hvori vedkommende umiddelbart forinden havde fast Ophold, 
hvorimod Erhvervelsen i del paagældende Tidsrum betragtes som hvilende, for saa 
vidt han ikke samtidig har haft et deraf uafhængigt Hjemsted i el Falligdistrikt; er 
<lelle Tilfældet, betragtes delle Falligdislrikt som huns Hovedhjemsted. 

33 Kan der ikke panvises noget Falligdistrikt, som er forpligtet Lil ifolge Reglerne 
i den foregaaende Paragraf at forsorge en trængende, bliver denne at forsi:irge af 
det Fattigdistrikt, der efter denne Lovs Bestemmelser er al anse som hans Fodested. 

34 Ægte Horn bliver at anse som fOdte i det Fulligdislrikt, hvor Forældrene pua 
Jen Tid, du Barnet fOdtes, havde et til Erhven·else af Forsorgelsesrel egnet Ophold, 
jfr. § 32, eller, snafremt de intet saadanl Ophold havde, eller delle ikke kan udfin· 
<les, i detFalligdistrikt, hvor de til samme Tid vare forsorgelsesberettige<le. 

35 Som uægte Borns Fiidested anses det Fattigdistrikt, hvor Moderen 'fimaune· 
dersdagen fOr sin Nedkomst havde et til Erhvervelse af Forsorgelsesret egnet Op· 
hold, jfr. § 32, eller, saafreml hun intet suadant Ophold havde, eller dette ikke kan 
udfindes, det Fauigdistrikt, hvor hun ved sin Nedkomst var forsorgelsesherettiget. 
Ved Muaneder forstaas Kalendermaaneder. 

36 Dersom Forældrene paa Barnets Fodselstid eller Moderen til et uægte Barn 
Timuanedersdagen fOr Fodslen nyde Falligunders tollelse udenfor deres For~orgelses
sted, betragtes Barnet som fOdt paa Forsorgelsesstedet. 

37 Vedkommende Præst har i den fOrsle Uge i hvert Kvartal om alle de til hum i 
clet Iorlobne Kvartal anmeldte Fodsler al gore Indberetning til Fauigbestyrelsen. 
Denne har da, saafremt det Fattigdistrikt, hvor Barnet er fOdt, efter de i §§ 31'- 36 
givne Bestemmelser ikke skul betragtes som Fodedistrikt, efter anstillet nærmere 
l'.1dersogelse uden Ophold nl meddele Fattigbestyrelsen i det Fattigdistrikt, hvor 
Barnet skul betragtes som fOdt, Underretning om Fod! elen, og efter at sidstnævnte 
Bestyrelse har erkendt Barnets Fodehjemstedsret, eller denne i fornodent Fald er 
fastsat ved hojerc Øvrigheds Kendelse, skal der om Sagens Udfald gores Bemærk· 
ning i begge Falligdistrikters Kirkeboger. Kan el saudanl FuttigdisLrikL ikke puu· 
vises, skal cler ogsaa herom gores fornoden Bemærkning i det virkelige Fi)dedistrikts 

1) Se m1 Lu\' Nr. 120 ni 7. Mnj 1937 § 9, hrnrefter Me&len•n skal pansr:, nt Lærlingen er 
J\ledlem af en nnerkendt Sygekasse og bctnler Omkostningerne dcr\ed. 

') Nu SOmnndslo\cn Nr. lRl aC 1. Maj 1923. 
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Kirkeboger, efter at der er erhvervet Overovrighedens Resolution paa, at Barnet ikke 
har Fodehjemstedsret i bemeldte Fattigdistrikt. 

Er der ingen Bemærkning sket i Kirkebogeme, skal Barnet anses at have Fode· 
hjemstedsret i det Fattigdistrikt, hvor det er !Odt, indtil andet bevises. 

Udviser vedkommende Præst Forsommelse eller SkodeslOshed med Hensyn Lil 
Iagttagelsen af de hnm ifOlge nærværende Paragraf paahvilende Pligter, bliver hnn 
uf Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet at anse med en Bode af indtil 
200 Kr., der tilfalder den kommunale Understollelseskasse i det Fattigdistrikt, i hvil· 
ket Fodselen har fundet Sted. 

38 Gifte Koner bliver altid, om de endog opholde sig paa et andet Sted, at for· 
sarge af det Fattigdistrikt, i hvilket Manden er forsorgelsesberelliget, selv om Se· 
paration fra Bord og Seng er bevilget de paagældende. En Enke eller fraskilt Kone 
beholder det Forsorgelsessted, hun havde ved Mandens Dod, eller da Ægte.sko· 
bet oplostes ved Skilsmisse, indtil hun selv derefter vinder Forsorgelsesret andet· 
i:teds. 

Ægte Bom under 18 Aar er forsorgelscsberettigede paa det Sted, hvor deres For
ældre eller den længstlevende af disse har eller ved Doden havde Fors0rgelsesret. 

Stedhorn ere indtil det fyldte 18. Aar forsorgelsesberettigede paa det Sted, hvor 
Stedfaderen eller Stedmoderen, som er forpligtet til at forsorge dem, har eller ved 
Diiden havde Forsorgelsesret. 

Uægte Burn og Bom, der forblive hos en fraskilt Kone, ere indtil det fyldte 18. 
Aar forsorgel.sesberelligede paa det Sted, hvor Moderen hnr eller ved Doden havde 
F orsorgelsesret. 

Adoptivborn under 18 Aur ere forsorgelsesberettigede paa det Sted, hvor Adop· 
tanten har eller ved Doden havde Forsorgelsesret. 

Naar en Kvinde, der hnr Bom, hvis Forsorgelse pnnhviler hende, gifter sig med 
en nnden end Dornenes Fader, beholde disse uanset Ægteskabet indtil deres fyldte 
18. Anr Moderens tidligere Forsorgelseshjem, suafremt hun i det sidste Anr IOr 
Ægteskabet hnr modtaget Fattighjælp. 

39 Udlændinge, der opholde sig pan Færoerne, vinde kun Forsorgelsesret her, 
naar de erholde dansk TndfOdsret, i hvilkel Tilfælde de bctragte5 som forsorgelses· 
berettigede i det Fattigdistrikt, hvor de pan det Tidspunkt, da de opnaaede lndfOds· 
ret, efter de almindelige for indfOdte gældende Regler vilde have været forsorgelses· 
berettigede; til Erhvervelse af nyt Forsorgelseshjem medregnes det forud for det 
ovennævnte Tidspunkt liggende Ophold. De Personer, som ifOlge Art. XIX i Freds· 
lruktuten af 30. Oktober 1864 have be\•aret deres Indfodsret, erhverve ForsorgelsesreL 
paa Færoerne ifolge Reglerne i denne Lo\•s §§ 32 og 38, samt de Bestemmelser, som 
for disse Personers Vedkommende ved Traktat vedtages. De i Lovene om Udstedelse 
af ekstraordinære Hiemstedsheviser af 9. Marts 1872 § · ~ og 24. Juli 1880 § 2 om
handlede Udgifter blive kun nt afholde nf Statskassen, sanfremt den paagældendc 
ikke pna 1len Tid, da der bliver Sporgsmanl om nl yde Fattighjælp, har erhvervet 
Forsorgeli;esrel i en Kommune her i Landet i Overensstemmelse mecl de gældende, 
1leriblnndt foranstnaendc Bestemmelser. Udenlandske Kvinder, der indgaa Ægte· 
skab med danske indfOdte, vinde herved Forsorgelsesret efter de samme Regler som 
indfOdte Hustruer. 

Fornnstaaende Regel skal ikke være til Hinder for, at der ved traktatmæssige Be
stemmelser under Forudsætning af Gensidighed indrommes et fremmed Lnnds Under· 
snutter Adgang til at vinde Forsorgelsesret her i Landet lige med indfOdte. 

40 lndfOdte, der ere blevne Statsborgere i et fremmed Land, tnbe, for san vidt og 
saa længe de ifolge Lovgivningen ikke kunne udove de til lndfOdsret knyttede Ret· 
ligheder, ogsaa deres Forsorgelsesret paa Færoerne. Nnnr de pna ny indtræde i disse 
Rettigheder, blive de at anse forsorgelsesberettigede i det Fattigdistrikt, hvor de for· 
inden deres Erhvervelse af Statsborgerret i det fremmede Land senest hnvde For· 
sorgelseshjem, indtil de efter de almindelige Regler have erhvervet et nyt Forsor· 
gel.seshjem. 
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41 Alle Sporgsmnal om trængendes Forsorgelsessted afgores fra den 1. Januar 
1896 at regne efter denne Lovs Regler. 

42 Er der intet Fattigdistrikt, der i MedfOr af de i delle Kapitel indeholdte Regler 
kan anses for den trængendes Forsorgelsessted, skal han lorsorges af det Distrikt. 
hvori han befindes trængende til offentlig Understottelse, eller, for saa vidt der for 
hans Vedkommende pnahviler nogen anden fuld Forsorgelsespligt, da af det Distrikt, 
hvor Forsorgeren har Ophold; men i saadanne Tilfælde blive Omkostningerne ved 
Forsurgelsen efter at være godkendt af Amtmanden at godtgore af Amtsfalligka.ssen. 

For sna vidt der fra Udlandet stilles Forlangende om Modtagelse til Forsorgelse 
i Danmark af en trængende, der intet Forsiirgelsessted har i nogen dansk Korn· 
mune eller noget færosk Fattigdistrikt, og dette Forlangende af Indenrigsministeren 
skonnes at rnaalle imodekommes, og vedkommende trængende efter Overenskomst 
mellem Indenrigsministeren og Justitsministeren henvises til Forsorgelse i et Fattig· 
distrikt paa Færoerne, skulle de vecl Forsorgelsen foranledigede Udgifter erstalles 
Distriktet af Statskassen. 
Kapitel JI. Om Forsifrgelscsm,mderi. 

43 De fauige fors<>rges enten ved Undersluttelse i Hjemmet eller ved Anbringelse 
i Pleje hos private eller ved Optagelse i Forsorgelsesanstnlter. 

Det skal herefaer med den i Stykke 3 nævnte Undtagelse være forbudt al forsorge 
fattige ved at lade dem gaa pna Omgang i Fattigdistriktet saavel som at sætte 
fattiges .Modtagelse Iil Pleje og Forsorgelse til offentlig Licitation selv mellem Di. 
striktets Beboere. 

San længe der ikke findes Forsorgelsesnnstalter pna Færoerne, kan Forsorgelse af 
fattige, som det paa Grund af Drikfældighed, Ufordragelighed, Lyst til Omflakken 
eller andre lignende Anrsager ikke er muligt at faa anbragt i fast Pleje, dog undtagel
sesvis, naar Overovrigheden dertil giver sit Samtykke, ske ved, at de gaa paa Om. 
gang mellem Distriktets Skalleydere i Forhold til clen dem pnnlignede Kommune
~kat. 

44 Fattigbestyrelsen har al drage Omsorg for, at de trængende ikke savne del 
nodvendige til 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 dertil skikkede og 
villige Mænd og Kvinder. Der udnævnes snu mange, som Fattigbestyrelsen efter 
Fattigdistriktets Sturrelse og de fnuiges Antal anser for nodvendigt. 

Deres Opgave, der nærmere kan bestemmes ved en af Fatuigbeslyrelsen udfær
diget Instruks, skal være jævnlig at tilse de fattige, særlig de gamle eller svagelige, 
og for snu vidt angaar dem, der understolies i Hjemmet, al fOre Tilsyn med, hvor
ledes de anvende den ydede Underslottclse og forsorge og opdrage deres Bom, 
saml hvorledes deres Forhold i det hele ere. Om forefundne Mangler have de al 
gore Indberetning til Fattigbestyrelsen, ledsaget af Forslag til disses Afhjælpning, 
ligesom de, naar der fremkommer Begæring om Fattighjælp, eller de paa anden 
Mande blive vidende om, at nogen indenfor det dem anviste Distrikt trænger til 
Hjælp, have at bistau Fattigbestyrelsen med Forholdenes Undersi)gelse og ved Il!!· 
stemmeisen af, hvad og hvor meget der bur ydes. 

Den der efter sit Forhold ikke egner sig til Understottelse i Hjemmel, kun af 
Fattigvæsenet henvises til at modtage Hjælpen i en Forsorgelsesanstalt (Futtighus, 
Fattiggaard eller Arbejclsanstnlt), naur saadanne maatte blive tilvejebragte pun Fær· 
oerne. Ægtefolk, som indsættes til Forsiirgelse pan snadanne Anstalter, man, forudsat 
nl de Wre et hæderligt Liv, i Heglen ikke skilles ad og da kun for kortere Tid, med. 
mindre det onskes af nogen af Parterne. 

Fattigbestyrelsen kan efter Lægens Anbefaling indlægge enhver, som i Sygdoms· 
tilfælde trænger til Hjælp, paa Færo Amts Hospital i Thorshavn eller de Syge· 
huse, som senere mnntte blive oprettede paa Færoerne. 

45 Born, der ikke forsorges i Forbindelse med deres Forældre, skulle anbringes 
i Pleje hos paalidelige Plejeforældre og tilses sanvel af Fattigbestyrelsen og dens 
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Medhjælpere som af Sundhedskommissionen. ~fter deres Udskrivning af Skolen 
sættes de under almindelige Forhold i fast Tjeneste eller Lære, men forblive staaende 
under Fattigbestyrelsens Tilsyn og Myndighed, indtil de have fyldt deres 18. Aar. 

46 Fattigbestyrelserne ere med Hensyn til Manden, hvorJiaa de fntttiges For· 
i.orgel!le sker, underkastet Tilsyn ar Overovrigheden. 

For saa vidt der paa Færoerne maatte blive oprettet Fattig· og Arbejdsanstalter, 
skal i del mindste en Del af enhver saadan Anstalt særlig være indrette paa at mod
tage Personer, der ved Uforligelighed, Dovenskab, Drikfældighed eller anden 
uorden give Forstyrrelser og slet Eksempel. Indtil en saudun Anstalt maatte blive 
oprettet, kan Fattigbestyrelsen anbringe saudunne trængende i afsides liggende Byg· 
der under streng Opsigt. 

For enhver Forsorgelsesanstalt skal der udfærdiges et Reglement, der appro
beres af Justitsministeriet, hvori indeholdes de fomodne Bestemmelser om An· 
staltens Belæggelse og Benyttelse, om dens Bestyrelse og Bestyrelsens Myndighed over 
for Lemmerne, om disses Rettigheder, Forpligtelser og Forplejning, om disciplinære 
Strnlfe m. m. 

Kapitel VI. Dm Fattigvæsenets Myndighed og om Fattigunderstottelsens Virk· 
ning paa den trængendes retslige Stilling m. m. 

47 Den Understottelse, som en Person efter sit fyldte 18. Aar bar oppebaarel af 
Fattigvæsenet, kun dette fordre erstattet saavel ar ham selv i hans levende Live som i 
hans Dodsho. Dog skal den Fattigvæsenet her tillagle Erstatningsfordring ikkun kunne 
gores gældende i paagældendes levende Live, saairemt det af Fattigbestyrelsen paa 
hans Opholdsst~d skonnes, at han har Evne til al udrede Erstatningen uden selv at 
komme til at mangle det fornodne til eget Underhold eller Opfyldelse af den ham 
paahvilende Forsorgelsespligt. Ligeledes skal Retten til at fordre Erstatning i den 
understottedes Dodsbo, for saa vidt han efterlader sig Enke eller Bom, overfor hvilke 
der paahviler ham fuld Forsorgelsespligt, være betinget af, at der efter Skifterettens 
Skon ikke derved heroves Enken eller Bornene det fornodne til deres Underhold. 
Fattigvæsenets og Skifterettens Skon i ovennævnte Henseende kan indankes til Over
ovrighedens Afgorelse. 

Den Understotlelse, der af Fattigvæsenet er ydet el forældrelOst Barn, som dor, 
forinden det har fyldt sil 18. Aar, skal Fattigvæsenet være berettiget til at soge er· 
stallet i den paagældendes Dodsbo. 

48 Naar en Person, der tidligere hnr modtaget Fattighjælp, ikke i de sidst for
lobne 31) Regnskabsnar har modtaget saadnn Hjælp til sig selv eller dem, hvis For· 
sorgelse helt eller delvis paahviler hnm, skal den UnderstOtlelse, han i sin Tid har 
modtaget, paa hans derom fremsatte Begæring eftergives ham, saairemt han ikke 
\•ed Dom er fundet skyldig i en i den oHentlige l\lening vanærende Handling, for 
hvilken hun ikke hnr erholdt Æresoprejsning,:?) eller er under Tiltale for en sna· 
dnn Handling, og det derhos ikke af Fattigbestyrelsen pna hnns Opholdssted skon· 
nes, al han har Evne til at tilbagebetale Understotteisen uden selv at komme til al 
mangle det Iornodne til eget Underhold eller Opfyldelsen uf den J1am paahvilende 
Forsorgelsespligt. 

Eftergivelse kan finde Sted, naar den pangældende ikke har modtaget Fattighjælp 
i Uibet af det sidste Aar.a) 

49 Fnttigvæsenels Erstatningskrav staar tilbage for enhver den paagældende træn· 
gende paahvilende Gæld, for snu vidt denne hidriirer Ira Forpligtelser, der ere paa· 
dragne !Or Understottelsens Ydelse. 

1) Som ændret ved Lov Nr. 165 ar 15. April 1930. 
I) Hr. PrincipfH!I i Lov Nr. 88 ar 15. Marts 1939. 
1) lfiilge § 2 i Lov Nr. 43 ar 25. Februar 1916 kan Kommunalbestyrelserne uanset denne 

Bestemmelse eftergi\·e ni Fattighjælp, som forinden denne Lo\·s Ikrnhtræden er ydet til 
blinde under de i § 1, næstsidste Stykke, fnstsntte Vilkoor. Naar saodon Ehergh·else hor 
fundet Sted, skol blinde ha\·e Adgang til Aldcrdomsunderstiittclse, uanset Bestemmel~n i 
§ 2 d. i Lo\' ur 13. Marts 1908, nu Lo\' af 31. Marts 1939 om Aldersrente. 
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50 Fnttigvæsenel er berettiget til, naar vedvarende Fattigunderslottelse er ydet, 
al registrere den underslotledes Ejendele samt Inde den foretagne Registrerings· 
forretning tinglæse med den Virkning, al de senere af Ejeren uden Fattigvæsenets 
Samtykke foretagne Dispositioner over det registrerede ere ugyldige i Forhold til 
l~uttigvæsenel. For Tinglæsningen erlægges intet Gebyr. 

51 Enhver, der nyder Fattigunderstiittelse, staar, saa længe Hjælpen varer, un
der Falligvæsenels Tilsyn. 

Den trængende, som anbringes i en Fauiggaard eller Arbejdsanstah, er forpligtet 
til al udfiire ethvert til hans Evner og Kræfter svarende Arbejde udenfor Anstalten, 
som pualægges af Anstaltens Bestyrelse, uden Vederlag; dog kan han ikke udlejes 
til Arbejde for private mod sin Vilje. Ingen trængende kan vægre sig ved at lade 
sig forsorge udenfor den forsiirgelsespligtige Kommunes Grænser ved dennes For· 
an~taltning. 

Vægrer den trængende sig ved al lade sig anbringe i en Forsorgelsesanstuh, k11n 
Fattigbestyrelsen forlange Politiets Bistand til hans Anbringelse der. Ingen træn· 
gcnde maa uden Fattigbestyrelsens Samtykke forlade den Forsorgelsesunstah, hvor 
han er anbragt. 

52 Ethvert Steds Fattigvæsen har at fiire noje Tilsyn med, h,·orledes Forældre, 
der nyde vedvarende Futtigunderstottelse udenfor Forsiirgelsesanstaher, opdrage de· 
res Bom, og naar de, uagtet given Paarnindelse, ikke forsvarligen forsorge eller 
behandle Ilornene, eller naar de vedblivende unddrage dem den lovbefalede Under· 
visning eller holde Biirnene til Betleri eller ikke afholde dem derfra, bor Bornene 
efter dertil fra Overovrigl1eden erhvervet Bemyndigelse tages fra Forældrene og 
anbringes andetsteds pan fors\•arlig Mande. 

53 For Forseelser, som stride mod Orden og Sædelighed, saasom Overhorighed 
og Trodsighed mod foresnlle, Drukkenskab, Uforligelighed, Modvillighed til Arbejde 
og Bortgang fra anvist Arbejde eller Opholdssted uden dertil erhvervet Tilladelse, 
Bortgang uden Tilladelse fra den Arbejds- eller Forsorgelses-Anstah, hvor vedkom
mende er anbragt, for skodesliis Omgang med eller Forvanskning af Fattigvæsenets 
Ejendele, saml for anden offentlig eller huslig Udyd og Uorden kan Fattigbestyrel
sen paa det Sted, hvor de Personer, som nyde offentlig Fattighjælp og have forset 
sig, have Ophold med Samtykke i hvert enkelt Tilfælde 11f Landfogden, ikende dem 
Straf af Hensællelse i Fængsel eller til Tvangsarbejde, dog ikke udover el Tidsrum 
uf 6 l\foaneder. 

For Tvangsarbejdsunslalternes Vedkommende kan Justitsministeren indvilge i, ul 
<ler i Reglementerne for disse optages Bestemmelser om, at Anstaltens Bestyrelse, 
efter dertil af Stedets Politimester i hvert enkelt Tilfælde meddelt Samtykke, for 
grovere Uordencr kan ikende Lemmerne Cellestraf, dog ikke for længere Tid 
end hojst 2 Jlvlaaneder, at denne Straf efter Omstændighederne kan skærpes ved 
Forbrydelse af Overarbejdspenge eller Nægtelse af al anvende disse eller ved Ude
lukkelse fra Arbejde, dette sidste dog kun for en Tid af hojst H Dage, samt at An· 
lu•ggelse af Spændetriije kun bringes til Anvendelse under de i Arrestreglementet 
ur 7. Maj 1846 Litr. Il § 12 angivne Betingelser pua Lemmer, hvem Cellestraf er 
ikendt. 

541) - - -
Kapitel VII.Om Forholdet mellem Distrikll'flle med llN1syn til Fa1tig1111derstiil· 

1clse11s Udredelse, Tilbagebetaling m. 1•. 
55 Det Fattigdistrikt, hvori en Person bliver trængende til offentlig Understottelse, 

skal, om det end ikke paahviler det endelig al afholde de dertil medgaaende Udgif· 
ter, være pligtigt til al forsorge ham sua længe, indtil det enten ved Anerkendelse 
af vedkommende Fattigbestyrelse, eller i fornodent Fald ved hi.ijere l\·lyndigheds 
Afgorelse, er bestemt, hvilket Distrikt der vil have at overtage Forsorgelsen. Fattig· 
bestyrelsen skal drage Omsorg for, ut den trængende, naar han begærer Under· 
stottelse, som er Genstand for Refusion, struks afhores om: 

1) Oplue\'et \'ed § 10 i Anordniui: af 15. Maj 1925 om Ægteskab. 
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a) Navn, Alder og Fådesteci, silmt for gifte Personers og Enkers Vedkommende 
Vielsesdag og Vielsessted. 

h) i hvilke Fattigdistrikter han siden sit {yldte 18. Aar har haft Ophold og hvor 
længe i hvert af disse. 

c) om han tilforn har faaet Underståttelse af Fattigvæsenet og i hvilke Distrik· 
ter. 

d) hans Trang og Aarsagen hertil. 
Den stedfundne Afhåring, hvori optages de ovrige Oplysninger, der rnaatte være 

af Betydning for Udfindeisen af hans Forsorgelseshjem, skal straks nedskri· 
ves, dateres og forsynes med Underskrift saavel af den, der har optaget samme, 
som ogsaa saa vidt muligt af den trængende selv, der derhos tillige skal aHordres 
de Legitimationspapirer, hvoraf han maatle være i Besiddelse. 

Undladelse af den befalede Afhåring medfOrer Fortabelse af Retten Lil at fordre 
Erstatning for den ydede UnderståHeise, for saa vidt Fattigbestyrelsen ikke paa an· 
den fyldestgorende Mande kan godtgore, at den paagældendc var trængende til Fat· 
lighjælp. 

Det tilkommer det Distrikts Fauigheslyrelse, hvor en trængende opholder sig, 
at lage Bestemmelse om Understottelsesmaaden og Storrelsen af den Underslollelse, 
der skal tildeles ham, uden Hensyn til om Udgifterne endelig skulle afholdes af dette 
Distrikt eller ikke. 

56 Genstand for Erstatning er enhver Understottelse, der indenfor de for Ydelse uf 
Fattighjælp dragne Grænser og under Iagttagelse af Forskrifterne i den foregaaende 
Paragraf er ydet af et Fattigdistrikt til en ikke sammesteds forsorgelsesberettiget 
Fcrson. Herfra undtages dog: 

a) Udgifter til Læge og Jordemoder saml Begravelsesomkostninger . . 
b) enhver Understotelse, som har hestanet i en Ydelse, der som Genstand for 

Pligtarbejde eller af andre Grunde ikke bchover al medIOre Udbetaling af Distrik· 
tels Fattigkusse, I. Eks. Befordring til og Budsendelse efter Læge og Jordemoder, 
afsindiges Bevogtning m. m. 

c) de til Brevveksling i Fattigsager medgaaende UdgiCter. 
De under a, b og c nævnte Understotteiser betragtes i Forhold til den underslot· 

lede overhovedet ikke som Fattighjælp. Ved Begravelser, der ske for Fattigvæsenets 
Regning, og ved Daab af Born, der ere eller hvis Forældre ere under Fattigvresenels 
Forsi:irgelse, erlægges ingen Betaling til Præsten, Kirkebetjentene eller Kirken. 

57 Af de Omkostninger, der i MedIOr af foregaaende Paragraf ere Genstand for 
Refusion, kunne tre Fjerdedele forlanges godtgjorte af det forsogelsespligtige Fat· 
tigdistrikt. 

Har Underslotteisen beslaaet i Nuluralydelscr, og Enighed ikke er opnaaet mellem 
de interesserede Fattigdistrikter om disses Værdi, bestemmes den af Amtmanden, 
der ligeledes har al afgi:ire ethvert Spårgsmaal, der mualtc opslaa om, hvor vidt en 
ydet Understottel5e har været niidvendig, og om de anvendte Omkostninger kunne 
unses for passende. 

58 I ethvert Tilfælde, hvor el Fattigdistrikt vil kræ\'e Erstatning af et andet for 
ydet Understoltelse, paahviler del Fattigbestyrelsen, under Erstatningskravets For· 
labelse uden Ophold at anstille den fornodne Undersogelse til at udfinde del er· 
statningspligtige Distrikt og ufortovel meddele dettes Fattigbestyrelse Underretning 
om det indtrufne Trangstilfælde og de i denne Anledning iværksatte Fornnstaltnin· 
ger samt at andrage pua Erstatning af de til UnderstOlleisen medgaaendc Omkost· 
ninger, saavel som efter Omstændighederne paa den trængendes Modtagelse, snu 
snart hans Hjemsendelse kun finde Sted. Meddelelsen skal \ære ledsaget af den i § 
55 ommeldte Afhor.ing saml af de tilstedeværende Legitimationspapirer eller be
kræftede Afskrifter af samme. 

59 Det Fattigdistrikt, til hvilket det i den foregauende Paragraf ommeldte An· 
dragende rettes, har snarest muligt at besvare summe. Afgives der ikke inden 4, 
Uger efter Andragendets Modtagelse et f yldestgorende Svar, har Distriktet, for saa 
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vidt det har Forsorgelsespligten, fortabt enhver Indsigelse mod den ydede Under
stottelse, 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, efter Omstændighederne tilpligtes at erstatte det Distrikt, hvorfra Andragendet 
er kommet, dets Udgifter med disses fulde BelOb for det Tidsrum, hvor Hjemsen
delsen saalcdes er bleven opholdt. 

Bliver Svaret benægtende, paahviler det det sidstnævnte Fattigdistrikt ufortovet at 
foretage de videre fornodne Skridt til det erstatningspligtige Distrikts Udfindelse 
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 medgaaende Omkostninger at tilstille det 
erstatningspligtige Fattigdistrikt, for saa vidt dette til den Tid har kunnet udfin
des, og Omkostningerne have kunnet opgores. Tilsidesættelse af denne Forkrift 
har Tabet af Fordringen pan Omkostningernes Erstatning til Folge, og skal snnvel 
i delle som i de i ~ 55, 58 og 59 omhandlede Tilfælde vedkommende Fattigbesty
relse eller de af dens Medlemmer, hvem det Distriktet paafOrte Tab særlig man til
rngnes, holde det skadeslost derfor. 

Paa Regningen bliver de enkelte Udgifter 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 fastsat en bestemt Betaling, i hvilket Til
fælde denne uden Eftervisning af de enkelte Udgifter kan lægges til Grund for Er
statntningskravet. 

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 til offentlig Understottelse, kan dog det Fattigdistrikt, der forelobig man 
komme ham til Hjælp, med Hensyn til hans Modtagelse og Erstatning for de an· 
vendte Bekostninger holde sig til det Distrikt, hvori han er forsorgelsesberettiget, 
og dette vil derefter have at soge Erstatning hos vedkommende. 

62 Naar der ikke paa anden Mande kan tilvejebringes Bevis for de faktiske Om· 
!tændigheder, hvorpaa Afgorelsen af Sporgsmaalet om en trængendes Forsorgelses· 
sted beror, bliver den paagældendes Udsagn i saa Henseende at anse som bevisende, 
saafremt det er fuldkomment bestemt saml saa fuldstændigt og nojagtigt, 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 al der kan tillægges den den ommeldte Betydning, bor være af. 
given til et Politiforhor under Eds Tilbud. 

63 Opholds- og Forsorgelsesdistriktet have lige Adgung til al fordre den, der mod
tager Fattigunderslollelse, hjemsendt til delle. 

For enlig stilllede Personer, der ikke have fust Erhverv og ikke .samleve med 
nære Slægtninge som Forældre, Bom, Soskende eller med lige saa nær besvogrede, 
saavel som for Udlændinge og for tilrejsende samt for Personer, der i Lobet af 
det sidste Aar have været straffede for Losgængeri eller Betleri, skal det være til-
5lrækkeligt til at begrunde Hjemsendelsen, at de modtage offentlig Fattigunder
stol'r ~e. 

IOvrigl skal fattigvæsenets Ret til al forlange Hjemsendelsen iværksat være he· 
tinget af, al UnderstOlleisen udgor en væsentlig Del af, hvad der medgaar til den 
trængendes fornodenheder, at den i Lobet af de 2 sidste Aar, fOr Sporgsmaalet om 
H1emsendelsen rejses, hnr udstrakt sig over et Tidsrum af mindst 6 Maaneder, 
eller at der er Grund til at antage, at den vil være vedvarende for el sua langt 
Tidsrum, samt at Hjemsendelsen kan ske uden væsentlig at forr.inge den lræn
gendes Adgang til nt skabe sig selvstændigt Erhverv. 

Nanr Ægtefolk, hvis Ægteskab ikke er endelig ophævet, leve udskille Ira hinan· 
<len, skal den Understollelse, der ydes Hustruen, kunne hegrunde Hjemsendelsen af 
hende, men derimod ikke af Manden. 

Ligesom Meningsulighed mellem Opholds- og Forsorgelsesdistriktet om, hvor vidt 
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Betingelserne for en Hjemsendelses Iværksættelse foreligge, vil være at a!gore efter 
Reglerne i nærværnde Lovs § 70, saaledes skulle de der nævnte MyndJgheder, hvor 
særlige Omstændigheder ·tale derfor, saasom at den trængende i de sidste 2 Aar 
har haft fast Bopæl i Distriktet uden at have nydt Fattigunderslollelse, kunne be
stemme, at han ikke mod sin Vjlje kan hjemsendes. 

Dersom den, der nyder vedvarende Understoltelse i sil Forsorgelsesdistrikt, tager 
Ophold i el andet Distrikt uden Samtykke af begge Distrikters Fattigbestyrelse, er 
Opholdsdistriktet beretliget til at lade ham hjemsende, og de det ved sandanl Op· 
hold og Hjemsendelse pnadragnc Udgifter blive al erstatte af Forsi.irgelsesdistriktet 
med deres Iulde BelDb. 

Barn, som efter Bestemmelsen i § 38 sidste Stykke, ere forsorgelsesberelligede 
i et andet Fattigdistrikt end deres Moder eller Stedmoder, kunne, snalænge hun eller 
hendes Mand lever, ikke fordres hjemsendte til Forsorgelsesstedet, men blive i 
Trangstilfælde at under&olte af Forsorgelsesdistriktet med et Pengebidrag, som fast
sættes af Opholdsstedets Overovrighed. 

64 Forinden en trængende hjemsendes Ira Opholdsstedet til det erstatningsplig
tige Fattigdistrikt, bor sidstnævnte underrelles om, nanr Hjemsendelsen tinder Sted, 
og paa hvilken Mande den iværksælles. Hjemsendelsen skal stedse ske pan den efter 
Omstændighederne billigte Mande, sna vidt muligt til Fods. 

65 Ved Hjemsendelsen af en trængende bliver det at paase, at han er forsynet 
med de Cornodne Beklædningsgenstande, al han ikke er befængt med Fnnl eller 
andre smitsomme Sygdomme, samt at hans Helbredstilstand ikke er til Hinder for, 
at Hjemsendelsen iværksættes. 

66 Modsætter den trængende sig Hjemsendelsen, er Fattigvæsenet berettiget til al 
kræve Politiets Bistand Lil dens Iværksættelse. 

67 Udgifterne ved trængendes Hjemsendelse, derunder indbefattet Udgifter til 
Beklædningsgenstande og Bevogtning, blive med de i denne Paragraf saml §§ 42, 63 
og 63 angivne Undtagelser ut afholde med en Fjerdedel af det afsendende Distrikt 
og tre Fjerdedele af Forsorgelsesdistriktet. Sker Hjemsendelsen fra Udlandet, ud
reder Forsorgelsesdistriklet hele Udgiften ved Forsendelsen Ira Landets Grænse. 
Hvor Forsendelen omvendt sker til et Sted, hvorfra Erstatning ikke kan erholdes, 
udredes Forsendelsesudgifterne af Amtsreparlitionsfonden. 

68 Personer, der skulle loslades efter udstaaet Straf i Thorshavn, ville, nanr de 
befindes erhvervsluse og begære Fattighjælp, af Landfogden være at hjemsende til 
cres Forsorgelsessted; for Sllll vidt saadanne Personer ikke selv kunne afholde u,1. 

giflerne ved deres Hjemsendelse, hur Forsurgelsesdistriktel ut erstatte disse med 
deres fulde BelOb. Hjemsendelse fra Straffeanstalter udenfor Færiierne sker for 
Statskassens Regning. 

69 Fattigbestyrelsen pun el Sted, hvor en Person er forsorgelsesberettiget, er plig
tig til pnu dennes Begæring til Brug i Udlandet at meddele hum Vidnesbyrd herom 
suavel som om, ut han med Familie og, i Tilfælde af hans Dod, huns Enke og 
umyndige Dorn ville blive modtagne til Forsi.irgelse i Forsorgelsesdistriktet, suu 
længe de ikke ere blevne StntsLorgere i en fremmed Stal eller i Udlandet huve 
vundet Forsorgelsesrel eher delles Lov. 

70 Meningsulighed mellem Fattigdistrikterne om de dem ifOlge denne Lov i deres 
indbyrdes Forhold pnuhvilende Forpligtelser afgi:ires af Amtmanden. Dennes Ken
delser k,µnne indankes for Juslilsministeren, som overhovedet er den i.iversle Myn
dighed i Fattigsager pau Færoerne. For snu vidt der ikke foreligger særlige Om
stændigheder, kan saadan Indankning ·ikke ske senere end 6 Mnaneder efter Ken· 
delsens Afsigelse. Viser det sig, al et Falligdistrikt ved hegnnede Misligheder er ble
vet befriet fru en samme pnuhvilende forsorgelsesbyrde, kan <let uf Justitsmini· 
steren bestemmes, al puugældende Distrikt desuagtet helt eller delvis skal bære 
Omkostningerne ved vedkommende trængendes fremtidige Forsorgelse. 

De af vedkommende overordnede Myndigheder i Medfor af denne Lo\' i Fat· 
ligsager trufne Afgorelser kunne ikke indbringes for Domstolene. 
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71 For saa vidt noget Medlem n{ en Fatti gbestyrelse i sin Virksomhed som ~aa
dan gor sig skyldig i et Forhold, der maa stilles i Klasse med de i §§ 133, 131~ og 
14.l af almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 18661) ommeldte Embedsfor
hrydelser, kan han anses med Straf efter bemeldte Lovs § 144 . 

Kapitel VIII. Om Udgifterne i Anledning af særlige Trangstilfælde m.m. 
72 2) De Omkostninger, der udredes af det offentlige til Opdragelse, Underhold, 

Forsorgelse, Kur og Pleje for blinde, di:ivslumme, Idioter, sindssyge, Epilektikere, 
vnnfiire, lemlæstede, tuberkulOse, skrofulose, Lupuspatienter, Patienter, der lider af 
Kræftsnar, Kræftsvulster og andre ondartede Svulster, stammende, andre talelidende 
og Ganespaltepatienter betragtes ikke som Fattighjælp, for saa vidt de pangældende 
er anbragt paa Statsanstalter eller paa dertil af Staten godkendte Anstalter eller af 
en sandan Anstalt under dennes vedvarendeTilsyn er anbragt hos private. Som 
Fattighjælp betragtes heller ikke affentlig Understottelse, der ydes til ambulant 
Behandling af Lupuspatienter eller Patienter, der lider af Kræhsaar, Kræftsvul· 
ster og andre ondartede Svulster, ej heller offentlig Understottelse, som ydes paa 
Grund af Blindhed hos vedkommende trængende eller hos dem, overfor hvem der 
paahviler ham (hende) fuld Forsorgelsespligt, selv om Anbringelse i Henhold til 
nærværende Paragrafs lste Stykke ikke finder Sted, saafremt den trængende op· 
fylder de i § 2 a., b. og C· i Lov Nr. 58 af 13. Marts 19083) om Alderdomsunder
ståttelse -til værdige trængende udenfor Fauigvæsenet fastsatte Betingelser med Hen· 
syn til Værdighed. San længe en Person modtager Underslottelse i Henhold til Ile· 
i.lemmelserne i nærværende Paragraf, betragtes vedkommendes Erhvervelse af For· 
sorgelsesret i hans Opholdsdistrikt som hvilende. 

73 Udgifterne til Kur og Pleje af Personer, der som lidende af venerisk Sygdom 
ere blevne tagne under Kur for offentlig Regning i Henhold til Forskrifterne i Lov 
om Foranstaltninger til ul modarbejde den veneriske Smittes Udbredelse af 
10. April l874;1)udredes af Amtsreparlitionsfonden. 

Udgifterne ved Behandling af andre smitsomme Sygdomme, der tages under of
fentlig Behandling, udredes, for sna vidt angaar Lægehjælp, af Amtsrepartitions
fonden, medens alle andre Udgifter, saasom til Medicin, Lægens Befordring o. s. v. 
udredes af Distriktets Futtigvæsen, naar vedkommende ikke selv er i Stand til at 
afholde dem. Saadan Hjælp bliver ikke at betragte som Fattighjælp. 

74li) Naar en her i Landet forsorgelsesberettiget Person, der som Medlem af en 
Sygekasse har modtaget Understiillelse af bemeldte Kasse i Henhold til de for 
samme gældende Regler, uden ved Siden heraf at ha\'e oppebaaret Fattiirundersliit
tclse, efter Sygekassehjælpens Ophiir er - eller indenfor de næste 12 Maaneder bliver 
- trængende til Under.stiiLtelse og Trangen er begrundet i Sygdom eller i, at den paa· 
gældendes Erhvervsevne som Folge af Sygdom er væsentlig forringet, skal den 
Hjælp, der i Anledning al vedkommende Trangstilfælde af hans Opholdsdistrikt 
ydes ham til Kur og Pleje eller til hans og Families nodvendige Underl1old, ikke 
hetragtes som Fattighjælp, for saa vidt den ikke i Omfang skiinnes at overstige 
den ham af Sygekassen i Lobet af det Hegnskabsaur, i hvilket Sygekussehjælpen 
er ophorl, og de to forudgaaende Hegnskabsaar ydede Understiitlelse. Fattighjælps 
Virkning skal ligeledes bortfalde med Hensyn til Hjælp, der paa Grund af Syg· 
dom udredes af det offentlige til Kur og Pleje af en her i Landet forsorgelsesberel
tigel trængende, der kan fiire Bevis for, al han i de sidst forlobne 3 Aur ikke har 
opfyldt - og stadig ikke opfylder - Helbredsbetingelserne for al optages som 
nydende Medlem i en anerkendt Sygekasse, jfr. § 7, 2det Stykke, i Anordning om 
anerkendte Sygekasser paa Færoerne al 30. December 1921.11) Det summe gælder 

1) §§ 15,J og 155 i nuga·ldende StrnHclov. 
2) Saaledcs som denne er affattet ifiilgc Lov Nr. 310 ar 17. December 192·1, jfr. ogsan An-

ordning 249 30. Sept. 1924. 
D) Nu Lo\· Nr. 46 uf 31. J\larts 1949 om Aldcrsrcnt11. 
~) Ophæ\·et ved Lov Nr. Bl n[ 30. ~fort!! 1906. 
i) Snalcdes som denne er affattet ifiilge Lov Nr. 87 uf 17. J\lnrts 1922. 
O) Nu Anordn. Nr. 59 ar 21. Fehr. 1930. 
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med Hensyn til Omkostninger, der pna Grund al Sygdom udredes al 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 
a( 6. Maj 1921.1) Kommunalbestyrelsen er til enhver Tid berettiget til ved Læge· 
attest, der betales af Kommunen, at fordre godtgjort, at vedkommende ikke opfyl· 
der Helbredsbetingelserne for at optages som nydende Medlem i en anerkendt Syge· 
kasse. Er den i Henhold til fornnstaaende Bestemmelser understottede ikke lorsor· 
gelsesberettiget i Opholdsdistriktet, har dette Krav pan at erholde de anvendte Ile· 
kostninger refunderet efter de for Refusion aI Fattighjælp gældende Regler. San 
længe en Person modtager Understottelse i Henhold til Bestemmelserne i nærværende 
Paragraf, betragtes vedkommendes Erhvervelse af Forsorgelsesret i hans Opholds· 
distrikt som hvilende. 

75 Nnar i Danmark hjemmehorende Sofolk forlise paa Freroeme og savne Midler 
til at hjælpe sig selv frem, skul Landfogden drage Omsorg for, at de erholde fri 
Hjemrejse, derunder indbefallet Kost og Kostpenge, samt de nodvendige Klæd
ningsstykker. De hertil medgaaedc Omkostninger blive, for saa vidt de ikke skulle 
dækkes n.f Rederiet eller Bjergningsmassen, at afholde af Statskassen; den Sofolkene 
saaledes ydede Hjælp bliver ikke nt betragte som Fattighjælp. 

Kapitel IX. Om Lovrns lkra/ttrædr.n og Omraadc samt om Ophævelse a/ ældrr 
Lovbestemmelser. 

76 Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1896. Ved dens Ikrafttræden ophæves 
Lov om Fattigvresenet paa Færoerne af 22. Marts 1855 Lov om Erhvervelse nf For
sorgelsesret i Fattigdistrikterne i Færo Amt af 16. Februar 1856, Lov af 9. Februar 
1883 om Ændringer i Lov om Fattigvæscnet paa Færoerne af 22. Marts 1855 samt 
alle andre hidtil gældende Lovbestemmelser, Anordninger o. s v" der ere i Strid 
med nærværende Lov. 

77~) De i det ovrigc Kongerige og paa Island fOdte Personer, som pua Færoerne 
blive trængende til Fattigforsorgelse, skulle være berettigede til at erholde saadan i 
det Fattigdistrikt, hvor de, efter at have opnaaet henholdsvis 18 og 16 Aars Alder, 
sidst have haft Ophold af den i § 32 i ovrigt ommeldte Deskaffenhed i henholdsvis 
5 og 10 Aar. Den Del nf Udgifterne ved lrængcndes Hjemsendelse, der i MedfOr 
af § 67 ellers skal afholdes af den afsendende Kommune, bliver i de Tilfælde, hvor 
Hjemsendelsen sker fra det ovrige Kongerige til et Corsorgelsespligtigt Fattigdistrikt 
pua Færoerne, nt afholde af dette, ligesom omvendt Hjemsendelsesudgifterne, naar 
Hjemsendelsen sker fra Færocrne til det ovrige Kongerige, blive i det hele al bære 
ar den forsorgelscspligtige Kommune der.:1) Samme Hegel gælder under Forudsæt
ning af Gcnsidighed med Hensyn til Island. Opstanr der Tvistighed mellem et Fat
tigdistrikt paa Færocrne og en Kommune i det ovrige Kongerige eller paa Island 
nnganende Forsorgelsespligten, bliver Sagen i fornodent Fald at afgore ved For· 
handling imellem Justitsministeren og henholdsvis lnclenrigsministeren eller Mini
~lcren for Island. 

1. April 1896 - LOV {NR. 51) 01\1 KUNDGØRELSE AF LOVE OG ANORD. 
l'HNGER PAA FÆRØERNE. 

l ·1) Kundgorelsen pan Færoerne af Love og kongelige og ministerielle Anordninger, 
under hvilket Na\'n de end maalle udstedes {Anordning, Aabne Breve, Bekendtgorel
ser, Kundgorelser, Plakater, Reglementer, Regulativer, Instrukser, Vedtægter o.s.v.) 
skol herefter ikke ske ved Tinglæsning i Syslerne, men derved, at den i den al· 
mindelige Lovtidende stedfundne Oflentliggiirelse suppleres med en af Arnimanden 
foranstnhct Bekendtgurelse ar de puagældende Loves og Anordningers Titel og Ud· 

I) Nu Lov Nr. 147 af 31. l\lorls 1949. 
!I) Jlr. Lov Nr. 205 11{ 16. Moj 1950 om Oplul!\clsc af t!imsk-islnndsk ForhunJslov. 
8) Hr. Forsorgslo\·en § 335. 
4) Jfr. midi. Best. Nr. 2 11{ 9. l\foj 19-10. 
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sledelsesdag i den til Optagelse af offentlige Bekendtgorelser pua Færoerne auto· 
riserede Tidende. 

2 Ved det !Orsle ordinære Ting i Thorshavn efter Kundgorelsen fremlægger So
renskriveren i Retten el Eksemplar af det Nummer af den nævnte Tidende, hvori 
Kundgorelsen er skel, idet en Fortegnelse over de i samme bekendtgjorte Love og 
Anordninger lilfores Justilsprolokollen. Del fremlagte Eksemplar af Tidenden Iorsy· 
ncs med Fremlæggelsespaalegning og opbevares i Sorenskriveriels Arkiv som et Bi· 
lag til J ustitsprotokollen. 

3 Den paagældende Lov eller Anordning træder, for sua vidt den ikke indeholder 
nogen herfra afvigende Bestemmelse, i Kraft overalt pan Færoerne I Uger efter 
den Dug, du det Nummer nf den ovennævnte Tidende, hvori den bekendtgores, er 
udkommet. 

4 Knncelliplaknt om Anordningers Publikation pan Færoerne af 23. Aforts 1813 
ophæves. 

5 Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1897. 

I. April - LOV (Nit 52) OM FOHANDHING I HESTEMl\rnLSEHNE OM AF
HOLDELSEN AF TING PAA FÆRØERNE 

11) - - -
2 De nuværende Vaar· og Hostting bortfalde. Dog skal der for Vnugo, Sandi.i og 

Norderoernes Sysler holdes Vuurting i Maj eller Juni Mnaneder, suufremt der 
inden Udgangen uf Februar Mnaned for Sorenskriveren er fremsat Begæring des· 
angnnende, og Amtmanden derhos skonner, ut der numlig puu Grund af Tings
,·idners Forelse eller deslige er Anledning til Tings Afholdelse i Syslet. Tiden du 
disse Ting skulle holdes, faslsælles uf Sorenskriveren. - - -

32) - - -
Derhos bor i alle Sysler Sysselmanden uarlig paa hans fOrle Omrejse ved Grande· 

stævne lyse Fred over de i Syslet beli ggende Steder, der skulle fredes. 

25. Juni - K. U. M. BEKENDTGØRELSE (Nll. 95) ANGAAENDE NOGLE 
FORANDRINGER I LOV AF l. MARTS J85.i OM ORDNINGEN AF SKOLE
OG UNDERVISNINGSV ÆSENET PAA F ÆHØEHNE, FOH SAA VlDT ANGAAH 
THORSHAVNS KOMMUNESKOLE. Paa derom af :Ministeriet for Kirke- og Un
dervisningsvæsenet nedlagt nllerundenlanigsl Forestilling har del under 29. f. l\'l. 
hehagel Huns l\fojeslæl Kongen i Henhold til Lov om Ordningen n.f Skole- og 
Undervisningsvæsenet pan Færiierne uf 1. Marts 185·1· § 45 al ophæve den aller
hojeste Resolution af 10. Februar 18i9 un1.maende nogle Forandringer i hemcldtc 
Lov saml allernuudigsl al ap11rohere fOlgcndc Ændringer i na•vnte Lovs Kup. I. B. 
saml C. §§ 22, 24, 29 og 32 : 

1 (i Stedet for Lovens § · Jrl.). Skolehornene inddeles ef~er deres Alder og Kund
skaber i Klusser, hvis Antal under nærmere Approhulion af Ministeriel for Kirke· 
og l ' ndcrvisningsvæsenct fustsa•ttes ar Skolc1lirektioncn efter Skolekommissionens:i ) 
Forsln!!. Bornene modtage daglig Unden isning efter en 11{ Skoledirektionen appro· 
hcrct Under\'isnings11lan. 

2 (i Stedet for Lovens § 15). Lærerpersonalet skul være pligtigt til ul undervise 
fra 5 indtil 6 Timer claglig, fordelte paa de enkelte Klasser cher Skolekommissionens 
nærmere Bestemmelse. 

3 (i Stedet for Lovens § 16:1) - - -
4 (i Stedet for Lovens § 17). La•refugene i Almueskolen ere :i> ) a ) Religion, 

h) Læsning sauvel ur dansk som ur latinsk Tryk og Skrift. c) Skiinskrivning. d) Ret-

1) Bortfalden \'cd Anordn. 30 .Sept. 192•J. 
~) 1. Punktum 0111 Fredlysning nnrlig \'NI Rrttt•n bortfoldet \·cd Lo,· Nr. 101 ur ·I. April 19211. 
•) Se Lov Nr. 126, 27. Moj 1908 § 2.1. 
~) Se nu Bek. Nr. 278 15. No\', 1924, jfr. Bek. Nr. 9 nf 10. Fcl1r. 19·18 om Æ111lri11g ol Ferie· 

11lonc11 for Thorshavn Kommuneskole (Lov 1854 § 16). 
L) Fær0$k er nu oplngcl hl11ndt Lærcfogmc ligesom i Rygtlcskolcrnc. 
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skrivning (Diktat og for de fremmeligere Boms Vedkommende tillige Genfortæl· 
ling). e) Tavleregning og Hovedregning. f) Danmarkshistorie. g) Geografi. h) Sang. 
i) For Drengenes Vedkommende Gymnastik om Vinteren, Svomning om Somme· 
ren; Deltagelsen i Svommeåvel!>erne skal dog Ira Elevernes Side være frivillig. For 
Pigernes Vedkommende Haandgerning. j) Om muligt gives lidt Undervisning i Teg· 
ning og Naturhistorie. 

Ministeriet for Kirke· og Undervisningsvæsenet vil efter Lagtingets Indstilling 
kunne paahyde lndfOrelsen af nye Skolefag, kun at Undervisningstiden ikke kom· 
mer til at overskride 6 Timer daglig. 

5 (i Stedet for Lovens § 18). Bornenes Fremgang proves en Gang aarlig umiddel· 
bart forud for Paaskeferien ved en offentlig Eksamen, som afholdes i Skolekom· 
missionens Overværelse efter foregaaende offentlig Anmeldelse og Indbydelse til 
Hornenes Forældre, Værger eller Husbonder. 

Efter Udfoldet uf denne Prove opflytter Skolekommissionen efter Overlæg .med 
Lærerpersonalet Bornene ifolge de dem meddelte Eksamenskarakterer fru de lavere 
til de hojere Klasser og anviser clem hojere eller lavere Pinds. 

Med de Born, som onskes antagne til Konfirmation, hur Sognepræsten forinden 
Konfirmntionsforberedelsens Begyndelse ut anstille en særlig Eksamination, paa 
hvis Udfald det beror hvor vidt han tror al kunne antage dem til Forberedelsen. 

De Born, der ere antagne til Konfirmntionsforherede)i;e om Efteranret og snnledes 
befundne at kunne udskrives af Sokolen, bor ikke 1leslo mindre underkaste sig 
den forordnede Foraarseksnmen. 

Lister, der vise Eksamens Udfald, hli"e af Skolekommissionen al indsende til 
Skoledirektionen. 

6 (i Stedet for Lovens § 19.t) Undervisningen i Kommuneskolen meddeles uden 
Betaling til de Born, hvis Forældre eller Værger er hjemmeliorende i Thorshavns 
Kommune. For ethvert af de i Skolen i Henhold til Lov nf 1. Marts 185·1· § 13 in 
fine optagne Born kan forlanges en Betaling uf 2 Kr. maanedlig. 

7 (i Stedet for Lovens § 20). De Forældre, Værger eller Husbonder, som ikke 
Inder deres Born eller Tyende bestige nogen Skole, ll\'or anordningsmæssig Eksamen 
afholdes, ere pligtige .til efter Tillysning fru Skolekommissionen i Avisen eller paa 
anden Maade at lade dem mode ved den nurlige offentlige Eksu.men i Kommune· 
skolen. For san vidt de ved denne ikke godtgore ut besidde alle de Kundskaber og 
Færd.gheder, som jæ\•naldrende Bom have opnauet i Kommuneskolen, ville de være 
ol henvise til Undervisning i denne. 

De Forældre, Værger eller Husbonder som uden lovlig Grund lade deres i den 
off rntlige Kommuneskole guaende Bom eller Tyende forsomme samme, blive uf 
Skolekommissionen al belægge med l\folkt, hvis Storrelse ikke man være under 10 
Ø. og ikke over en Krone for hver forsoml Dug. De .idomte Boder afsones med 
· impelt ·Fængsel, dersom de ikke straks betales. 

For .saa vidt de i Henhold til Lov uf 1. Marts 185-i § 13 in fine optagne 
Born forsomme Skolen uden antagelig Grund, ville Forældre, Værger eller Hus
bonder være lignende T,·angsforunstnltninger tmderkustedc, som i næn•ærendc Pa· 
ragrafs andet Stykke er uclfort. Blive Forsommelserne snu hyppige, nl clet man 
:1:1tages, at de andre Elevers tTnclervisning derved hæmmes, kunne de uf Skole· 
kon missionen udvises af Skolen. 

Skolekommissionen kun tillade, at de Dorn, som den ikke anser det for no<lven· 
digt at tilholdc til .fuldstændig Skolegang, kunne niijes med at siige Skole et Par 
Gange om l\lnaneclen for at vedligeholde, hvad de have lært. 

Ethvert Barn s k a I, naar <let har fyldt 15 Aar, fuld stændig mbkri\'es af Sko· 
len, nnnr dets Forældre eller Værge forlange del. 

8 (Lovens § 12). I Behandlingen af Bornene hnve Lærerne at rette sig efter den 
Loven af 1. l\farts 185·1· vedfojede Instruks, indtil en anden maatte blive approberet 
af Ministeriet for Kirke. og Unclervisnings\•æsenel. 

1) Som affattet red Bek. Nr. 98 3. l\111j 1927. 
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91) (til Lovens §§ 22 og 2·J.). Undervisningen ved Kommuneskolen le,Jes nf mindst 
2 Lærere og l Lærerinde, af hvilke Forstelæreren, der man huve bestnnel Seminarist· 
eksamen eller en med den ligestillet Eksamen, beskikkes nf Ministeriet for Kirke· 
og Undervisningsvæsenet,:! ) medens det ovri ge Lærerpersonale, der skal have be· 
stnnel den under 9. Februar 1871 af Ministeriel for Kirke- og Undervisningsvæse· 
net befalede Eksamen for Almueskolelærere pan Færi:ierne, beskikkes af Skoledirek
tionen. Forinden Beskikkelsen sendes de indkomne Ansi:igninger uf Skoledirektio· 
nen til Byrnndet. Dette indstiller derefter i el Mode, efter at Skolekonunissionen 
er hort, tre af Ansogerne til Skoledirektionen, der blandt de indstillede kalder den, 
:.om den finder mest skikket til Embedet, samt meddeler ham Kaldsbrev. 

10:1) (jfr. § 27 og Lov om Byen Thorshavns kommunale Styrelse af 27. 
Maj 1908 § 2-1). Skolekommissionen har aarlig ved Regnskabsaurets Udgang ut 
aflægge Regnskab over Skolernes Indtægter og Udgifter i det Iorlobne Aar. Dette 
Regnskab aff aHes af Skolens Kasserer, der vælges af og blandt Kommissionens 
Medlemmer. Kassereren har derhos at indkræve Skolepenge (smlgn. § 6) og Skole
mulktcrne (smlgn. § 7) samt at udbetale Skolens Udgifter, hvortil den Iornodne 
Sum udbetales ham uf Kommunekassen. Regnskabet indsendes inden Kalender· 
aarets Udgang gennem Landfogderiet til Revision og Decision summen med Kom· 
muneregnskabet. Endvidere indsendes til Borgerrepræsentutionen el Overslag over 
den puaregnede Indtægt og Udgift for det kommende Aur inden hvert Aars August 
l\lua:1eds Udgang. 

11 (i Stedet for Lovens § 29}. Skolekommis:;ionen samles i det mindste een Gang 
maanedlig og ellers suu ofte Formanden eller Flertullet uf dens Medlemmer unser 
det ni:idvendigt; ved dens Samlinger indfOrcs Forhandlingerne af Formanden i en 
Protokol. Skolekommissionen kan tilkalde en eller flere af Lærerpersonalet, naar 
.'madant anses fornodent, som Rundgivere, men uden Stemmeret. 

12 (til Lovens § 32). Lærerne ved Skolen skulle af Kommunen aflægges med fol· 
gen de Lonninger :4) 

1. Forstelæreren - - - han skal .tillige være Degn og Kirkesanger ved Thors
havns Kirke og nyder derfor de hermed forbundne Indtægter. 

2. Andenlæreren - - - han skal være pligtig til ved forefaldende Vukum:e at 
ovf'ftage Stillingen som Klokker \ ' Cd Thorshavns Kirke og skal da derfor nyde de 
hermed forbuntlnc Indtægter. 

:·t Lærerinden - - -
13 (jfr. Lov af 16. Februar 1866 § I, 2. Stykke). Foruden de i denne Reso· 

lntion bestemte Skolepenge og Roder henlægges til Skolen, indtil en endelig Adskil· 
lelse af Skolefondens Ka]lilalcr kan finde Sted, af hcmcldtc Fond cl aarligt Tilskud 
uf •-,.10 Kr. 

25. Febr. 1897 - JUSTM. BEKENDTGØHELSE (Nit 26) ANGAAENDE FOH· 
SKELLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE KARAI\TÆNEVÆSENET PAA 
FÆRØERNE. 

l" ) Ethvert til Færoerne kommende Skib, som onsker Forbindelse med Land, 
skal \'ære forsynet med behorigt Sundhedspas. Ankommer Skibet fru udenrigsk 
Havn, skal Sundhedspasset indeholde Oplysning om, hvor vidt nogen smitsom epide-
1111sk Sygdom er herskende paa det Sted, hvorfra Skihct er afsejlet eller hlundt 
Skibets Besætning, og skal dette være hekræf\et nf den danske Konsul, eller, hvor 
ingen saa<lan er unsat, nf Øvrigheden pau Stedet. 

H\•is Skibet befindes ikke al være forsynet med hehorigt Sundheds11as, eller hvis 

t) Som ændret ved Bek. Nr. 35 ur 16. Nov. 19.W. 
2) Nu Skoleinspcktiir, tier utlnærncs af Kongen HOlge Lo\' Nr. 199 o( 12. Apr. 1949. 
8) Hiilgc Lov Nr. 126 øf 27. Maj 1908 § 24 er Skolens Kor.se· og Regnskohsvæscn ornrgnaet 

til Byroodct. , 
4) Se nu LO\' Nr. 199 ur 12. Apr. 19·19. 
I'>) Vctl Lo\" Nr. 342 af 23. Dec. 1932 nfsknllcs Suntlhctbpos. 
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det ved Ankomsten har, eller paa Rejsen har haft syge eller dode om Bord, er 
vedkommende Øvrighed herelliget til at anstille den fornodne Undersogelse, navnlig 
ogsan af Besætningens Sundhedstilstand, og er SkibsfOreren forpligtet til i det hele 
al holde sig de Forskrifter efterrellelig, som af Øvrigheden gives for at forebygge, 
al smitsomme Sygdomme indfOres. 

21) Alle til Færoerne saavel fra Udlandet som fra Indlandet ankommende Skibe 
skal, forinden de besejler andre Uuvne paa Øerne, anlobe en af de efternævnte 
Klareringshavne : Kvannesund paa Videro, Klaksvig pan Bordo, Fuglefjord, Ande· 
fjord, Fundingsfjord, Kongshavn og Ejde og Gote paa Østero, Thorshavn, Vest
manhavn og Kollefjord paa Stromo, Midvnag, Sorvaag og Sandevang pnn Vnago, 
Sand paa Sando, Kvalbo, Trangisvnog og Vnag pan Sudero. 

Mellem disse Havne har SkibsfOreren frit Valg, men vælges en Havn, hvor ingen 
Læge er bosat, vil i saadanne Tilfælde, i hvilke Lægcundersogelse kræves, jfr. §§ 
l, 3 og 4, Forbindelse med Land ikke blive tilstedet, forinden saadan Undersogelse 
har fundet Sted paa Skibets Foranstaltning og Bekostning enten ved en tilstede· 
kommen Læge eller efter Afgang til en Havn, ln·or en Læge er bosat. Læger fin· 
des for Tiden kun i Thorshavn og Vestmanhavn paa Striimo, Trangisvaag paa Su· 
dero og Vang (Klaksvig) paa Bordo.2) 

3 Skibe, som ankomme fra et Sted, hvor ifOlge derom udstedt Bekendtgorelse 
as111tisk Kolera, Bornekopper, eksantematisk Tyfus eller andre Sygdomme, paa hvilke 
Bestemmelserne i Loven af 8. Januar 1872 maalle blive brugte til Anvendelse, an
tages at herske epidemisk, skulle, forinden de anliibe Havnen, hejse Karantæne
flaget eller i Mangel af summe et hvidt Flag pna Storloppen, hvormed de blive 
liggende, indtil nærmere Forholdsregler gives. 

Det samme gælder om Skibe, som ankomme fra undre Steder, naar nogen om 
Bord paa samme er eller paa Rejsen har været angreben enten af de forannævnte 
Sygdomme eller uf Mæslinger eller Skarlngensfeher, eller naar Skibet har eller paa 
Rf>jsen har haft Lig uf saadanne om Bord. 

4 Fra de i § 33) ommeldte Skibe man ingen ar de om Dor<l værende Personer 
(Passagerer eller Besætning) lanclsælles,forinden Skibet ved Sunclheclspolitiels For· 
anstaltning er blevet undersogl uf vedkommende Di~triktslæge. 

Findes det ved Lægeundersogelsen, al Skibet har eller paa Hejsen har haft mis
tænkelige Sygdomstilfælcle (syge eller d1><le) om Bor<l, eller al dets Sundhedsforhold 
i <let hele giver Anledning til Frygl for Smittes lndhrigelse, bliver Skibet straks 
at henvise til Thorshavn, og har Sundhedspolitiet efter Skibets Ankomst dertil, 
forinden nogen af de om Ilonl værende landsællcs, at trærfe de forniidne Foran
staltninger med Hensyn til de syge saml til rle docles Fjernelse fra Skibet saml 
dettes Renselse. Tndlil disse Forunstultninger ere tilcnclel1ragte, bliver Skibet al 
holde afsondret. 

For den ommeldtc Undersogelse tilkommer der Lægen en Kendelse 
af 'i Kroner for Skihe af indtil 60 Tons, 6 Kroner for Skihc uf imltil 100 Tons og 
10 Kroner for Skibe af over 100 Tons:l) Kendelsen til La·gen og Betalingen for 
hans Befordring til og fra Borde saml Omkostningerne ved ilandbragte syges Hel
bredelse og Skibets Rensning afholdes af Skibet, der hæfter for Betalingen og, for
inden nogen af de om Bord værende lundsættes, har al stille Sikkerhed for Er
læggelsen af de det paahvilcnde Omkostninger. For Krigsskibes Vedkommende ;if. 
holdes Betalingen til Lægen uf Statskassen. 

Er Lægen fraværende, kan Skihet a.f Politiiivrigheden fritages for rlen paubu<lne 
Lægeunders1>gelse, soufreml Skibets Fiirer Lil Stedets Øvrighed af giver en. i en af 
Justitsministeriet forcskreven Forrnl'i ) af foliet Erklæring om, al han ikke hur eller 

1) J. Stk. ændret, i;cnt.-sl \cd Bek, Nr. J1 af 12. Jan. 1932. 
S) Nu ogsaa i Kongsham, Fuglefjord, Ejdc, J\lidvaug, Sancl oi; Vang. 
D) I Bekendtgorel~ens officielle Tekst stnar fejlagtig § !!. 
~) Ændret ved An. Nr. 35 af 26. Fchr. 193S .. 
~) Se Bek. 16. Oktober 1879. 
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paa Rejsen har haft syge eller dode, derunder dog ikke indbefattet tilskadekomne, 
om Bo1d. 

5 Snu snart Skibet er indkommet i en af de i § 2 nævnte Havne, og forinden der 
haves noget Samkvem med lndvuanerne eller noget udlosses af eller indlades i Ski· 
bet, bur Skibets Forer at begive sig i Lund og melde sig i Thorshavn hos Land· 
fogden og i de <ivrige Klareringshume hos vedkommende Sysselmand eller, hvor 
Sysselmanden ikke bor pau Stedet, hos den der ansatte Karantænebetjent, og for 
dem forevise Skibets Papirer saml meddele den Forklnr4ing, som .til Undersogelse 
af Skibets Sundhedstilsland maatte blive hum uffordret, jfr. § I. 

Landgangen skal, nunr ikke Forholdene lægger Hindringer i Vejen derfor, ske 
pan det Sted ved Strandbredden, som betegnes af en ved samme anbragt Flagstang, 
hvorpna et gult Flag (Karanlreneflng) hejses, naar Skibet er under Opsejling. 

6 Naar den i §§ 4 og 5 omhandlede Undersogelse har fondet Sted, og de For· 
anstaltninger ere trufne, hvortil den maatte have givet Anledning, vil der ar ved· 
kommende Øvrighed blive meddelt Skibet et Sundhedsbevis, som hjemler Skibet 
Ret til _pna samme Rejse al hove Samkvem med hvilken som helst anden Havn 
p:iu Færoerne. 

I hver Havn, som Skibet derefter anlober, har Skibsforeren, under Iugttugelse 
af, hvad der er foreskrevet i § 5, slraks efter sin Ankomst at melde sig hos Stedets 
Øvrighed eller Karantænebetjent og for denne forevise Skibets Papirer og det om· 
meldte Sundhedsbevis, som hver Gang bliver at forsyne med Pantegning om Fore
visningen. 

7 Fremmede Fiskerskibe have - med den i nærværende Paragrafs 2. Stykke om
handlede Undtagelse - , hver Gang de nnlobe en Havn!) pna Fær0erne for Eftersyn 
nf Skibets Papirer at erlægge til vedkommende Øvrighed eller Karantrenehetjent 5 
Øre pr. Ton af Skibets Drægtighed, hvorom Pnategning meddeles Skibets Folke
hste. 

Soger et fremmed Fiskerskib Havn pna Grund af hnurdt Vejr, uden at nogen 
ibinndt Besætningen guar i Land eller har Forbindelse med Indvannerne, er Skibs
COreren ikke forpligtet til at begive sig i Land og forevise Skibspapirerne, om Ski· 
bel end ligger til Ankers, indtil det uden Fare kan gna ud igen. 

8 Skulde noget Skib, forinden det har nnlobet en nf de anordnede Klnrerings· 
havne, jfr. § 2, formedel st Storm eller uf anden Aarsug blive nodsaget til at soge 
ind i en anden Havn pna Færoerne, bliver der uf SkibsCOreren med Hensyn til hans 
Forpligtelser overfor Kurantæncopsynet al forholde efter de i § 3, § 4 forste Stykke 
samt § 5 indeholdte Regler, nit efter som Skibet er al anse som mistænkeligt eller 
ikke. SkibsCOreren har derhos i et og nit at rette sig efter de Forholdsregler, som 
gives af Stedets Karnnta:nehetjent eller vedkommende Sysselmand, nanr denne maatte 
komme Lil Stede, og har navnli g, snu snart det lader sig gore, nt begive sig til den 
Klnreringshavn, hvortil Skibet er hestcml, eller h\•ortil det af Knrnntæneopsynet 
lilivcr henvist. 

9 Overtrædelser af foranCOrte Bestemmelser eller af de i Henhold til samme givne 
Pnalæg straffes, for snu vidt ikke hojere Straf i l\ledfor af den almindelige Lov· 
givning er forskyldt, med Boder i Overensstemmelse med de anguaende Karantæne
væsenet pau Færoerne gældende Forskrifter, jfr. Forordningen angnnende Knran
tæne\1æsenet a.f 8. Februar 1805 § 39, Lov om Ophæ\'else uf den kongelige Enehnndel 
pan Fa:roerne af 21. l\lurts 1855 § 11, Lov om Foranstaltninger til at forhindre 
den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. m. af 8. J anunr 1872 § 6 samt 
Lov om fremmedes Fiskeri under Færoerne af 23. April 1881 § 3. 

10 Justitsministeriets Bekendtgorelse uf 27. Februar 1882 indeholdende forskel
lige Bestemmelser vedrorende Karunlæne\'æsenel pau Færoerne ophæves. 

11 Et Aftryk af næn·ærendc Bekendtgc>relse, om fornodenl .med engelsk Oversæl· 
telse, bliver af Karnntreneopsynet pau Færoerne at afgive til enhver Skibsfiirer, 
som ikke dermed er forsynet. 
-- --

1) Hr. lustm. Skr. IO. Maris 1863. 
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25. Febr. - JUSTM. INSTRUKS (NR. 27) FOR KARANTÆNEBETJENTE 
P AA FÆRØERNE. 

1 De paa Færoerne ansatte Karanlænebetjenle, der beskikkes af Amtmanden efter 
Indstilling af vedkommende Sysselmand, have hver for den Havn, for hvilken de 
ere ansalle, noje at vange over, at de Bestemmelser overholdes, som ere givne for 
at afværge, at smitsomme Sygdomme indfOres til Øerne. 

2 Paa hver Plads, hvor en Karonlænebetjent er ansat, anbringes en Flagstang pna 
et iOjnefoldende Sted ved Strandbredden, hvor Bande kunne lægge til Land, og hor 
Karantænebetjenten, hver Gang noget Skib, som ikke paa Færoerne er stationeret 
til Kystfart eller Ira og ved Øerne driver Fiskeri, ses at være under Opsejling, pan 
Flagstangen at hejse et gult Flag (Kårnnlænefluget), for derved at tilkendegive, 
h\•or Skibets Forer har at indfinde sig for at forevise Skibets Papirer og meddele 
Forklaring ongaaende Skibets Sundhedstilstand. 

3 Forpligtelsen til al 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 til Kystfart paa Færoerne 
eller derfra driver Fiskeri i Farvandet omkring Øerne. 

Anmeldelsen skal finde Sted, saa snart Skibet er indkommet i Havnen, og for
inden der fro Skibet haves Samkvem med Indvaonerne, eller noget udlosses af eller 
indlades i samme, og skal den foretages, hver Gang Skibet anlober Havnen, om 
delle end sker (lere Gange paa samme Rejse. 

4 Kommer Skibet fra en Iærosk Klareringshavn og Ira vedkommende Øvrighed 
- i Thorshavn Landfogden, i de ovrige Klareringshavne Sysselmanden eller paa 

hans Vegne Karantænebetjenten - medbringer beborigt Sundbedsbevis, og der efter 
SkibsfOrerens Forklaring ikke senere paa Skibet er forekommet noget mistænkeligt 
Sygdomstilrælde, tilstedes der Skibet Forbindelse med Land. 

Om Forevisningen af Sundhedsbeviset har Karantænebetjenten hver Gang at 
meddele dette Paategning. 

51) Hvis Skibet ikke forinden har anlobet en rærosk Klareringshavn og saaledes 
ikke er forsynet med noget af Øvrigheden udstedt Sundbedsbevis, bliver det af Ka
rnntænebetjenlen al henvise til en uf efternævnte Havne: Kvannesund pan Videro, 
Klaksvig pna Bordo, Fuglefjord, Andefjord, Fundingsfjord, Kongsbavn og Ejde 
og Gote pao Østero, Thorshavn, Vestmanhavn og Kallefjord paa Stromo, Midvnag, 
Sorvaag og Sandevang paa Vaago, Sand pna Sando, Kvalbo, Trangisvaag og Vang 
pna Sudero, nit under Forudsætning nf, at Skibet ikke efter Skibspapirerne eller 
SkibsfOrerens Forklaring er al anse som mistænkeligt, jfr. § 6. 

Forbindelse med Land man for disse Skibes Vedkommende kun finde Sted i 
Nodstilfælde, saasom naar l\fondskabet pna Grund ar Storm nOdsages til ut for
lade Skibet, eller det af Mangel pau Vand og Fodemidler eller formedelst andet 
Uheld nodes til at soge Hjælp. 

6 Den i § 3 indeholdte Regel, ut SkibsfOreren straks efter sin Ankomst har at 
melde sig i Land for Karnntæneopsynet, kommer ikke til Anvendelse: 

a. pan Skibe, som ankomme fra el Sted, hvor ifolge derom udstedt Bekendtgorelsc 
asiatisk Kolera, Bornekopper, eksantematisk Tyfus eller andre Sygdorrune, pnn 
hvilke Bestemmelserne i Loven af 8. Januar 1872 maalle blive bragte til Anvendelse, 
antages at herske epidemisk, og 

b. paa Skibe, selv om de ankomme fra andre Steder, nnar nogen om Bord paa 
samme er eller paa Rejsen har været angrebet enten af en af de under Litr. a) 
nævnte Sygdomme eller af l\Iæslinger eller Skarlagensfeber, eller naar Skibet har 
eller pnn Rejsen har haft Lig af saadanne om Bord. 

I disse Tilfælde pnaligger det SkibsfOreren, forinden Skibet indkommer i Hav
nen, at hejse Karanlæneflugel eller i Mangel af sn.rnme et hvidt Flag paa Skibets 
Stortop, og har Karantænebetjenten da snarest muligt at begive sig ud til Skibet 

1) 1. Stk. ændret senest ved Bek. Nr. 12 af 12. Jan. 1932. 
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og fra Bnaden affordre Skibets Forer Forklaring om hans og Skibets Navn, hvor· 
fra det kommer, samt om Skibets Sundhedsforhold i det hele. 

Fremgnnr det af Skibsfårerens Forklaring, at Skibet har eller pna Rejsen har 
haft Sygdomstilfælde (syge eller dode) om Bord af den ovennævnte Art (Litr. b ), 
har Karantænebetjenten straks at henvise Skibet til Thorshavn; i andet Fald (Li tr. 
a) enten til denne Havn eller til en anden af de i Instruksens § 5 nævnte Havne 
efter Skibsforererui eget Valg, dog at det vil være at betyde denne, nt 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, man ske ved en pan hans Foranstaltning og Bekostning hidkaldt Læge. Karan· 
tænebetjenten har derhos uopholdelig at tilstille Sysselmanden fornoden Anmeldelse 
om det passerede, for nt denne kan .træffe saadanne yderligere Foranstaltninger, 
som efter Omstændighederne mnntte anses ni:idvendige. 

For ovrigt er det en SelvfOlge, at der Ira ~aadanne Skibe ikke kan tilstedes For· 
bindelse med Land undtagen i Nodstilfælde, jfr. § 5, og da under Iagttagelse af 
den Forsigtighed, som Forholdene tillade. 

7 Nanr et fremmed Fiskerskib soger Havn pna Grund uf haardt Vejr, ud;n at 
nogen iblandt Besætningen ganr i Land eller har nogen Forbindelse med Indvaa· 
neme, er Skibsfi:ireren ikke pligtig at foretage den i § 3 omhandlede Anmeldelse 
for Knranlæneopsynet, om Skibet end ligger til Ankers, indtil det uden Fare kan 
g,an ud igen. 

8 Hver Gang fremmede Fiskerskibe anlObe en Havn 1) paa Færoerne, uden ut det 
i § 7 omhandlede Tilfælde foreligger, have de for Eftersyn uf Skibets Papirer 
al erlægge 5 Øre pr. Ton af Skibets Drægtighed, og har Karantænebetjenten at 
meddele Skibets Folkeliste Paategning om, at Eftersyn hnr fundet Sted, og at det 
befalede Gebyr derfor er betalt. Gebyret tilfalder Karnnlænebetjenten. 

9 Del pnaligger Karantænebetjenlen nt fOre Tilsyn med, nt .der fra Skibe, som 
indkomme i Hnvnen, ikke foretages nogen Udlosning nf Varer, der ere afgiftsplig· 
lige efter Lov om forskellige Skutter og Afgifter pua Færoerne af 30. Marts 1892 
§ l:?) (Vin, Brændevin, Spiritus, spirituose Drikkevarer og Øl af enhver Slngs), 
medmindre der forevises Attest fra Landfogden eller vedkommende Sysselmand for, 
at der allerede er betult Afgift nf de pnagældende Varer i Henhold til den nævnte 
Lov. Ligeledes hnr han nt fOre Tilsyn med, at der ikke fra Skib drives Handel umid
delbart med Beboerne, uden at den ved nævnte Lovs § 15 befalede Kendelse er 
hetalt. 

10 Sauvel i de i §§ (j og 9 omhand.lede Tilfælde som nuar Karuntæuebetjcnten i 
ovrigt finder en Anmeldelse for Øvrigheden nodvendig, er han Lil dens Befordring 
herelliget til nt forlange den forn<>dne Skycls udsat for Skydskassens Regning.:i) 
Ligeledes er Karantænebetjenten berettiget til al benytte offentlig Skyds, naur han 
med Baud begiver sig ud til de ankomne Skibe, sanvel i de i § 6 nævnte Tilfælde, 
som naar han ellers til Varetagelsen af det ham o\'erdrugne H\'erv dertil finder 
Anledning. 

11 Under UdfOrelsen af de Kurnntænebetjenlen ifO\ge denne Instruks panhvilende 
Forretninger har han som Tegn paa sin Stilling at bære det for Karantænebetjente 
bestemte Skilt. Betjener hun sig af Baadskyds, skal Banden være forsynet med et til 
dette Brug anskaffet gult Bandflag, af hvilket han ligeledes kan betjene sig, nnnr det 
paa Grund af Brænding eller af anden Anrsag mnntte være nodvendigt at anvise den 
fra Skibet ankommende Band en anden Landingsplads end den almindelige, jfr. § 2. 

12 For snn vidt Sysselmnnden ikke er bosat paa det Sted, hvor Skibets Klarering 
i Overensstemmelse med fornnstauende § 5 sknl foregaa, har den pna Stedet ansatte 
Knranlænebetjenl med Hensyn til de Funktioner, som del overdrages ham al ud-

1) J fr. Justm. Skr. 10. l\lnrts 1H63. 
li) Jfr. nu Ll. Nr. 23 af 11. Fehr. 1950 og Ll. Nr. 11 af 6. Marts 1951. 
a) Skydspligten er bortfalden ved Lo\' af li. Marts 1922. 
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fiirc paa Sysselmandens Vegne, at forholde sig efter de Regler, som nu gælde eller 
senere mnatte blive foreskrevne. 

13 Instruks for Kurantænebetjente paa Færoerne nf 27. Februar 1882 011hæves. 

23. April - LOV (NR.70) ANGAAENDE INDFØRELSE AF EN NY SKYLD
SÆTNING AF JORDEJENDOl\'IME PAA FÆRØERNE M. M.1) 

1 Den i Henhold tH Lov om en ny Skyldsætning pna Færoerne nf 29. Marts 1867 
§ 8 udarbejdede ny Jordbog for Færoerne træder i Kraft Olaidag 1899.2) 

2 Fra den nævnte Dag al regne bliver den ·i Jordebogen indeholdte Ansættelse .af 
cle enkelte Ejendomme til Normalmarker under Navn af Skattemarker at lægge til 
Grund ved Beregningen af alle Skaller, Afgifter og Ydelser i offentlige Øjemed uI 
det Iæroske Jordegods, saavel de, der for Tiden opkræves efter Marketal, som de, 
der i Fremtiden maatte blive paalagte. 

33) 
4 De aarlige Lejeafgifter til Statskassen4) af Fæstegodset svares fra den nævnte 

Dag under eeL med 7 Kr. 6 Øre af hver Skattemark, og Indfæstningsafgiften ved 
Udstedelse af nye Fæstebreve med 5 Kr. 98 Øre af hver Skattemark. 

Som Tillæg til den nævnte aarlige Lejeafgift udredes den Lejeforhojelse, der er 
eller fremtidig maalle blive paalagl i Henhold til Lov om Godtgorelse for udfOrte 
Grundforbedringer m. v. paa Statens Fæstegods paa Færoerne af 12. April 1892.0 ) 

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.Il) 

6 Til Brug ved Opkrævningen af de i §§ 3 og 4 omhandlede Skaller og Afgifter 
affatter Landfogden en Fortegnelse over Jorderne, hvilken skal give en Oversigt over 
de Poster i Jordebogen, der hore 

a) til hvert Fæste (derunder ikke indbefnllet Lejetroer), 
h) til den beneficerede Jord i hvert Præstegæld (derunder ikke indbefnttet Leje

troer), 
c) til Odelsjord og Lejetroer i hver Bygd. 
Sysselmændene skulle sognevis hver for sit Syssel affatte en Forlegnelse 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 
paagældende paa Opfordring af Sysselmanden inden en af denne fastsat passende 
Frist opgive en i Sognet bosat myndig Person, der med Hensyn til Jorden skal re
præsentere Ejeren, hvis Navn dog vedfOjes Jorden, Hver Ejers eller Besidders Navn 
opfOres særskih og under Navnet den Del uf hvert Taksutiotumummer, som hun ejer 
eller besidder. Ved hver Post opfOres del Belob, hvor.Lil Lodsejerens Andel er ansat 
efter Jordebogen. Disse Belob sammenlægges og omsu:Ues til Skallemarker. l\lulige 
Broker afrundes opefter Lil Hundrededele uf Skuttemarker. De kommunale Forstun· 
derskahers og Sognekommissioners Medlemmer skulle ,·ære Sysselmændene behjælpe· 
lige med ut tilvejebringe de til Forlegnelsens Affuuelse fornodnc Oplysninger. 

Naar et Taksationsnummer, der ikke tidligere har været matrikuleret, ejes eller 
besiddes af flere, og 4ver enkelts Andel ikke fremgaar af Jordfortegnelsen eller uf 
Jordebogen, skal Sysselmanden soge at tilvejebringe Lodsejernes Erklæring, eventuelt 
Overenskomst om, med hvilken Andel enhver af dem er lodtagen. Kun Overens
komst ikke opnaus, afgor Sysselmanden med Kendelse, for hvilken Andel enhver 
Lodsejer skal anses skattepligtig, hvilken Kcndel;;.e dog af enhver af de interesserede 
kan indankes for Landvæsenskommissionen. 

7 De i § 6 omhandlede Narnefortegnelser skulle efter forudgaaet Bekendtgorelse i 

1) Jfr. Regi. Nr. 194 uf 25. Juni 192B. 
2) Jfr. Justm, Skr. 27. Oktober 1898. 
D) Ophævet ,-ed Ll. Nr. 25 af 17. Dec. 1948. 
~) '.'lu F 11!roerne5 Jordfond. 
' ) D1}lun ct ved Lo\- Nr. li4 nf 2·1. l\tuj 1937. 
G) Bortfoldet ved Finnns]o,·en 1927- 28, § 18. VI. r. 
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hver Bygd fremlægges til almindeligt Eftersyn paa el passende Sled i Sognet i 1 
Maaned. Indsigelser mod For.tegneisen fremsættes for Sysselmanden inden en Maaned 
efter Fristens Udlob og afgores ved hans Kendelse, der kan indankes for Amtmanden 
inden 6 Uger efter Afsigelsen, hvilken Klageren og eventue!L andre \'edkommende 
skulle tilkaldes til at pnnhore. 

Fortegnelserne rettes efter de afsagte Kendelser og benyttes derefter som Grund· 
lag for Skatteopkrævningen. 

81) 
9 Nnar Odelsjord eller Lejetroer skifter henholdsvis Ejer eller Besidder, skal Mod

tageren, eller, hvis han er umyndig eller fraværende, hans Repræsentanl (jfr. § 6, 
2. Slykke) samt i sidste Tilfælde tillige Jordens Bruger, være pligtig til inden en 
Maaned efter Afhændelsen al anmelde denne til det .Medlem af Sognekommissionen 
- i Sogne, der udgore en selvstændig Kommune, Forstanderskabet - som Kommu-
11nlforslanderskabet hertil har at udvælge for hvert Sogn. Dette Medlem skal inden 
hver.t Aars 1. April tilstille Sysselmanden Fortegnelse over de i Sognet i Aarets Lob 
!oregnnede Ejer- og Besidderskifter. Paa Grunding ni de saaledes indgaaende 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 Amtsfattigkassen. Sager herom behandles for Thorshavns Vedkommende efter 
de almindelige Regler for offentlige Politisager, men for Landkommunernes Ved
kommende politiretsvis efter Plakaten af 23. Marts 1813 af Sysselmanden. Paaanke 
kan ske til Amtets Overpolitiret,2) fra hvilken videre Appel ikke kan ske. 

Sysselmændene indsende i Anret 1900 og derefter hvert 5. Aar til vedkommende 
Forstanderskaber en Fortegnelse, hvoraf det fremgaar, hvor mange Skallemarker 
enhver Ejer (Besidder) i Sognet er pligtig at svare Skat af. 

10 For Udarbejdelsen af Jordebogen og den i § 6 ommeldte Fortegnelse tillægges 
der Landfogden el Honorar af 300 Kr., Sysselmændene i Sudero og Østero Sysler 
ligeledes et Honorar af 300 Kr. hver, og hver af de ovrige Sysselmænd et Honorar 
uf 200 Kr. Disse Honorarer medregnes til de i Lov om en ny Skyldsætning pan Fær-
0erne uf 29. Marts 1867 § 12 omhandlede Mutrikuleringsarbejder vedrorende Om
kostninger. 

Til Dækning nf den Del af bemeldte, herefter i alt 17,065 Kr. 78 Øre udgorende 
Omkostninger, som i Henhold til den anforte Lo\'bestemrnelse skal godtgores Jorde
bogskassen af Odelsjorden, bliver der af h\•er Skallemark at betale 2 Kr., som er
iægges med en Femtedel Olaidug 1899 og en Femtedel Olaidag i ln'ert af de paafOlg
cnde <i Anr. 

18. Dec. - LOV OM RETTEHNES l\IEDVIRKNING TIL OPTAGELSE AF 
BEVIS I UDLANDET M. M. (se Anord. 2·l. Oktober 1898). 

4. Maj 1898 - KGL. HESOL.:J) hvorved bifaldes: 1. at der i Stedet for det nu
værende Hjælpeapotek, der nedlægges fra 1. Februar 1899, maa oprettes et selv
stændigt Apotek i Thorshavn: - - - 4. al der fremdeles forbeholdes de pnu Fær
oerne udenfor Thorshavn boende Læger Ret til al dispensere Medicin, dog saaledes 
ut de skulle være forpligtede til at forskri ve de uf dem benyttede Medikamenter Ira 
Apoteket i Thorshavn. 

2·l. Okt. - KGL. ANORDNING, HVORVED LOV OM RETTERNES MED
VInKNING TIL OPTAGELSE AF BEVIS I UDLANDET M.M. AF 18. DECEMBER 
1897 SÆTTES I KRAFT PAA FÆRØERNE i uforandret Skikkelse fra den l. 
1n11unr 1899 al regne. 

1) Ophævet \'e<l Ll. Nr. 25 11( 17. Der. 1948 § 30. 
11) Nu til Underretten, jfr. Lov Nr. 174 n( 11. J\laj 1935 Pt. 148. 
•) Jfr. Ll. Nr. 14 a( 28. Marts 1949 om Apotekervæsenet. 
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1898 21. okt. 
27. Okt. - JUSTM. SKR., hvoti ~ i Anledning nf, nt cler under Forberedelserne 

til Iværksættelsen nf Lov (Nr. 70) 23. April 1897 var opstaaet Tvivl om, hvorvidt 
Bestemmelsen i Lovens § 1 om, nt den nye Jordebog >træder i Kraft Olai dag 1899< 
er at forstaa snnledes, at den nye Skyldsætning finder Anvendelse paa de den nævnte 
Dag forfaldende Skotter og Af gifter til Stat og Amtskommune, eller snaledes, at den 
f årst skal anvendes paa de Olai dag 1900 forfaldende Skatter og Afgifter, - ud· 
tales, at Ministeriet tiltræder Amtets Opfattelse af den nævnte Bestemmelse, hvor· 
efter den er nt forslan pna den fOrslnævnte Mande. 

tJ .. Febr. 1899 - INDM. SKR. (til Kjobenhnvns Magistral), hvori efter Brevveks· 
Jing med Justitsministeriet udtales, at den ifolge Fattiglov for Færoerne af 10. April 
1895 § 57 og Fattiglov for det ovrige Kongerige af 9. April 1891 § 4.S 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 erstntlet af den forsorgel· 
sespligtige Kommune, ogsaa man gælde i Forholdet mellem Kommuner paa Færoeme 
os Kommuner i det ovrige Danmark. 

24. Marts - LOV (NR. 4.S) OM TILVEJEBRINGELSE AF VEDTÆGT FOR 
BENYTTELSEN AF VAND FRA THORSHAVN VANDVÆRK. De i Lov angaaende 
~Laden Kjobenhavns og dens Grunds Forsyning med Vand Ira de nye Vandværker 
ar 30. November 1857 indeholdte Bestemmelser med Hensyn til uberettiget Brug 
og utilborlig Spild af 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
Lcren.t) 

24. Marts - STRANDINGSLOV (NR. 49) FOR FÆRØRENE.2) 
I. 1 Ved Strandinger udoves den Politiet tilkommende Myndighed af Sysselman· 

den, indtil Landfogden selv eller ved Fuldmægtig kommer til Stede. 
2 Nnar Skib er strandet eller i Begreb med at strande eller Ira Land ses pan anden 

Mande at være stedt i 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 snart Sysselmanden ved egen Iagttagelse eller efter Meddelelse har bragt i 
Erfaring, at et Skib er strandet eller udsat for al strande, skal han uopholdelig begive 
sig til Strandingsstedet samt snarest muligt sende Melding derom til Landfogden. 
Denne har derefter medmindre hnns Tilstedekomst skonnes nt være uden ni Betydning, 
eller al være forbundet med uforholdmæssig Bekostning, uopholdelig enten selv eller 
ved Fuldmægtig at begive sig til Strandingsstedet. 

Naar lost Gods, Vrag eller Vragstykker inddrive pna 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 til Landfogden, hvorhos han 
bor drage Omsorg for, at Godset snarest muligt bringes i Sikkerhed. Land.fogdens 
Tilstedekomst udfordres ikke, naar Værdien af det inddrevne Gods, der er Genstand 
for samlet Bjærgning, skannes 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),!1) og Lil, mod ·Erstatning for den Skade, som derved sker, al afgive ethvert 
dertil tjenligt Redskab, samt til al tilstede forniiden Færdsel paa sin Grund. 

1) Se. Bek. 20. Juli 1906. Nu LomlsstyreL 
2) Se An. Nr. 114 9. Maj 1912. Strandinger er ifiilge Hjemmestyreloven Særanliggende. 
B) Nu Stfl. § 253. 
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Til skibbrudne kan Politiet forlange, at de omboende mod billig Betaling efter 
Evne skulle nfgiTe fornodent Husly samt yde Kost og Pleje, indtil, for Udlændinges 
Vedkommende, deres Forsorgelse kan overtages af Konsulen, henholdsvis Stats· 
km1sen, hvor denne ved international Overenskomst er pligtig dertil, eller for i Dan· 
mark hjemmehorende Sofolks Vedkommende, Hjemsendelse kan ske efter Reglerne 
i Lov for Fattigvæsenet paa Færiierne af 10. April 1895 § 75. 

Til 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 pligti g til ved Bjærgning, mod Erstatning for derved foraar· 
saget Skade, at tilstede Iornoden Adgang til og Benyttelse af sin Grund, samt, for 
saa vidt det bjærgede Gods ikke uden Skade kan henligge under aaben Himmel, til 
dets Beva,ring for Betaling at afgive Husrum, som han ikke selv benytter. 

SIOrrelsen af de i denne Paragraf omhandlede Erstatninger og Betalinger, fast· 
sættes efter Billighed af Landfogden, med Forbehold af Ret til at paaanke han;; Af. 
giirelse for Amtmanden. De afholdes, ligesom den i § 2 omhandlede Godtgore!c::e, 
forlods af Strandingsmassen; findes der ingen saadan, afholdes de af Statskassen. 

4 Politiet antager den fornodne Bistand til de Bjærgninger, der ledes af samme. 
Hvis Omkostnin!lerne herved ikke dækkes af Bjærgningsmassen, udredes det mnng· 
]ende af Statskassen.Politiet er derhos berettiget til at fordre, al Bande og Redskaber, 
som Ejeren ikke selv benytter, stilles til Raadighed ved Bjærgningen mod Erstatning, 
der fastsættes og udredes efter Reglerne i § 3, sidste Stykke. 

li. 5 Bistand man ikke pnanodes strandet Skib, og dette man, saafreml levende 
Folk ses at være ombord, bortset fra Tilfælde, hvor offentlige Myndigheder ere 
berettigede dertil, ikke hordes uden Tilladelse af den, som har Befalingen paa Skibet. 

6 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 Fremgangsmande, 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 snarest muligt skal tilbydes, samt naar lndstranding sker af Skib 
eller Gods, der ikke ledsages af nogen, som er bemyndiget til at træde i Ejerens 
Sted enten efter sin Stilling paa Skibet eller ifOlge Befuldmægtigelse, har Politiet 
Ledelsen af Bjærgningen af strandet Skib og Gods. Dog har Politiet at raadfOre sig 
med dem, der efter deres Stilling om ·Bord eller ifOlge Befuldmægtigelse repræsenterer 
Ejerne nf Skib og Gods, eller, hvor sandnnne ikke findes med Konsulen eller Vice. 
konsulen for den Stat, hvor Skibet er hjemmehorende, sanfremt han er tilstede. I 
Tilfælde af Meningsulighed mellem foranfOrte Personer og Politiet afgor Landfogdeu 
forelobig Sugen, som derpaa forelægges Amtmanden. Politiet skal, naar Skibets 
Nationalitet kendes, snarest muligt underrette nærmeste Konsul eller Vicekonsul 
om Strandingen, 

Skipperen eller den, der godtgor at have Iornoden Befuldmægtigelse fra Ejeren, 
kan til enhver Tid give Afkald paa del offentliges Bistand og selv overtage den 
videre Ledelse af Bjærgningen mod al stille den cher Politiets Skon fornodne Sikker
hed for de paalObnc Omkostninger og den allerede fortjente Bjærgelon. 

8 De nærmere Regler for Politiets Ledelse af Bjærgningsforetagender, for saa vidt 
de ikke indeholdes i de efterfolgende Paragraffer af denne Lov, fastsættes ved An· 
ordning, hvori ogsan kan gives Politiet Paalæg om Underretning til andre Personer 
ond de i § 7 nævnte. l) 

9 Hvor Bjærgning sker af Skib eller Gods, og ingen er eller kan ventes snart at 
komme til Stede, som efter sin Stilling paa Skibet eller Holge Befuldmægtigelse re· 
præsenterer Skibets eller Godsets Ejere, skal der, nanr Underetning ikke kan tilstilles 
Ejerne efter de forliggende Oplysninger, og for saa vidt Godsets Værdi efter Fra· 

l) An. 114 a( 9. Maj 1912. 
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drag af Omkostninger og passende Bjærgelon skonnes at overstige 5o Kr., sttnresl mll· 
ligt af Politiet udfærdiges en Bekendtgorelse, hvorved Ejerne indklades til inden I Aar 
at melde sig og godtgore deres Ret. Denne Bekendtgorelse, der sea vidt muligt skal 
mdeholde 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 Proklnmatn bestemte Tidender, men ellers 
kun l Gang, hvorhos Landfogden, naar han finder, al der er Anledning dertil, tillige 
kan lade Bekendtgorelsen indrykke i en anden Avis. 

10 Salg af det i § 9 omhandlede Gods man 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 uforholdsmæssige 
Omkostninger, man Salg ikke ske, for der er levnet Ejeren passende Til t•l at melde 
sig og selv tage Bestemmelse. 

Inddrevet lost Gods, Vrag eller Vragstykker, som skonnes at have en Værdi nf 
ikke over 2 Kr. (§ 2, 3. St.k.), bortsælges ved Auktion af Sysselmanden paa hans 
aarlige Omrejser.1) 

11 Melder Ejeren sig og godtgor sin Berettigelse som saadan, fuar han udleveret 
det bjærgede eller, hvis det er solgt, Auktionsudbyttet med Fradrag af Omkostninger 
og nf Bjærge!On, for saa vidt dennes Storrelse er fastsat enten ved Overenskomst 
eller af Retten; er delte ikke Tilfældet, sker U~leveringen kun mod en af Politiet 
fastsat Sikkerhedsstillelse for Bjærgeli:innen. 

Sporgsmaalet om, hvorvidt den, der optræder med Pnastnnd paa Godsets Ud
levering, er tilstrækkeligt legitimeret, afgores af Amtmanden. Er fuldt Bevis for 
Ejerens Panstand 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 udloben, samtykke i, at Godset udleveres 
med Fradrag af Omkostninger og Bjærgelon overensstemmende med Amtmandens 
Opgorelse (§ 12). Suadant Samtykke kan endog fOr Bekendtgorelsesiristens Udlob 
indrommes mod behorig Sikkerhedsstillelse for Tilbagelevering i Tilfælde af, 11t bedre 
berettiget Krav muatte fremkomme. 

Anerkendes den formentlige Ejers Krav ikke, kan Sporgsmnalet 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 Bjærgeli:in Statskassen. 
Bjærgerne have Valget mellem som Bjærgelon at fan udbetalt en Tredjedel af det 
ved Godsets Snig indkomne Belob med Fradrag af de Omkostninger, der ikke paa
hviler dem som en Del af selve Bjærgningsarbejdet, og at fan Bjærgelonnen fastsat 
efter Reglerne i Solovens Kap. 9,2) i hvilket sidste Fald Amtmanden bliver at stævne 
pua det offentliges Vegne. 

Salget af Godset sker efter Reglerne i § 10, dog at det, saafremt Bjærgerne vælge i 
Bjærgeli.in al fan udbetalt en Tredjedel, stnnr dem aabent at forlange, at deres Part 
udlægges dem in natura efter Taksation af uvillige af Retten pan deres Bekostning 
udmeldte Mænd, for sna vidt Landfogden finder, al en hertil sigtende Deling af det 
bjærgede Gods lader sig iværksætte, uden nt dette derved taber i Værdi. 

Omkostningernes Fordeling mellem Bjærgerne og det offentlige afgores af Amt· 
manden. Kunne Bjærgerne ikke enes om Bjærgelonnens Fordeling, forholdes efter 
So lovens § 228.2) 

13 Bjærges forulykket Skib eller Gods i aaben So, uden al der medfOlger nogen, 
som lovlig repræsenterer Ejeren, skal Bjærgeren, san snart han har bragt det bjær· 
gede i Land eller i Havn paa Færoerne, straks gore Anmeldelse derom til Politiet 
og overgive Godset til dette, hvorefter der forholdes overensstemmende med de oven· 
for i dette Afsnit foreskrevne Regler, saaledes at det bjærgede med Fradrag af Om· 

1) Hr. Sportelreglement 30. !\forts 1836 § 64 og Lov Nr. 174 a( 11. ]\[aj 1935 Pt. 5. 
~) Hr. Bek. Nr. 319 af 1. Dec. 1937. 
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kostninger og Bjærgelon, hvis ingen Ejer efter behorig Indkaldehe melder sig, til· 
falder Statskassen. 

14 Enkeltvis i Soen eller pna Forstranden bjærgede Stykker Vraggods, hvis Værdi 
efter Lnndfogdens Skån ikke overstiger 10 Kroner, kan han overlade Bjærgeren. 
Er det bjærgede af storre Værdi, har Finansministeriet som hidtil Ret til at over
lade Bjærgeren det, naar Omstændighederne findes at tale derfor. 

Ill. 15 Landfogdcn tilkommer der for Mode i Strandingstilfælde over 1,4 Mil fra 
hans Bolig foruden fri Befordring mellem Strandingsstedet og Boligen i Dagpenge 
for de fiirste Dogn, han man 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 disse optræde i Stedet for Lnndfogden, dog at Dagpengene nedsættes til det 
halve. De paagældende Beli:ib afholdes, for san vidt der foreligger en Strandings. 
masse, af denne, og ellers af Statskassen. 

16 Sker Bjærgningen ikke under Politiets Ledelse, er den, som forestnar Bjærg· 
ningen, ansvarlige for de Omkostninger, der i Medfor af denne Lovs §§ 3, •t og 
15 skulle afholdes af Strandingsmassen. 

17 Justitsministeriet er berettiget til ved en Tarif at fastsætte Bjærgelonnen for 
bortdrevne Si:imærker, ·tilhorende den danske eller fremmed Stat. 

18 Med Hensyn til Optagelse af Skibe og andre Genstande, som findes nedsunkne 
pnn Havets Bund, samt Opfiskning af Ankere m. m., har det sit Forblivende ved 
de hidtil gældende Regler.t) 

19 Den, som i Strid med denne Lovs Bestemmelser egenmægtig foretager Bjærg· 
ning af strandet Gods, straffes, for saa vidt hi:ijere Straf ikke er forskyldt efter den 
almindelige Lovgivning, med Fængsel (almindelig borgerlig Straffelovs § 25),2) 
eller under formildende Om~lændigheder med Boder fra 50 til 500 Kr. 

For andre Overtrædelser af denne Lovs Bestemmelser 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 
stg forsommelig eller opsætsig, kan bortvises fru Bjærgningen med Berovelse uf sin 
Andel i Bjærgelonnen, og uvedkommende, som, efter at være bortviste uf Politiet, 
fi~des pau Strandingsstedet, straffes med Boder fru 10 til 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 SKIKKELSE, HVORI LOV OM 
KONKURS SAMT OM NOGLE FORANDRINGER I DE GÆLDENDE BESTEM. 
MELSER OM PANT OG EKSEKUTION AF 25. l\·IARTS 1872 FREMTIDIG SKAL 
VÆRE GÆLDENDE PAA FÆRØERNE.S) Efter at Lov om Konkurs samt om 
nogle Forandringer i de gældende Bestemmelser om Pant og Eksekution af 25dc 
Marts 1872 i Henhold til den Regeringen ved sammes § 170 givne Bemyndigelse 
ved Vor nllerhojeste Anordning af 13de Februar 1873 med forskellige Lempelser 
var sat i Kraft pan Freroerne, er der under 15de April 1887, 18de December 1897 og 
20de Marts I. A. udgauet Love, hvorved flere Paragraffer i ovennævnte Lov have 
foaet en ændret Affattelse. l den Skikkelse, der ved Loven af 20de Marts f. A. er 
givet de i samme nævnte PurngraHer af Konkursloven, egne disse sig ikke til ufor· 
andret at bringes til Anvendelse paa Færoerne, og idet Vi da herved ville have an· 
ordnet de Lempelser deri, som i Folge disse Øers særegne Forhold er fundne hen
sigtsmæssige, ville Vi samtidig til Lettelse ved Brugen af Loven have bekendtgjort 

l) Jrr. Justm. Skr. 22. August 1871 snmt den for hele Kongeriget gældende Lov (Nr. 157) 
22. December 1876 om Opriskning n{ Ankern, Ankerto\'C og andet Skilisredskei> m. m. 

2) Jfr. nu Lov Nr. 127 11[ 15. April 1930 § 7. 
D) Jfr. An. Nr. 296 nr 31. Okt. 1934, hvorved Lov n.r 14. Felir. 1934 om Tillæg til Konkursloven 

sætles i Kraft pnn Færiicrnc i uforandret Skikkelse. 
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fiilgende Optryk al samme, indeholdende alle deri foretagne senere Forandringer 
med de for Færoernes Vedkommende paahudne Lempelser.i) - - -

2 Fra det Øjeblik, Konkursen toger sin Begyndelse, kon Tredjemand ikke ved 
Retshnndeler med Skyldneren erhverve 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 til retslige Kundgorelser paa Færoerne autoriserede Avis,2) ligesom 
Konkursbehandlingen ej heller kun paaberaabes overfor den Tredjemand, der i god 
Tro har indladt sig i Retshandeler med Skyldneren om dennes faste Ejendomme, 
sno længe ikke Tinglæsning angaoende den begyndte Konkurs har fundet Sted ved 
den Jurisdiktion, hvorunder Ejendommene ere beliggende. - - -

17:1) - - -
28 Det hor fremdeles sit Forblivende ved den i Norske Lovs 5-13_.14,4) 2det 

Led indeholdte Bestemmelse om, al ingen Afhændelser, som ere skete ved Gave, 
Kob eller i andre Moader imellem Ægtefæller, Forældre og B-Orn eller Arvelader og 
Arvinger, skulle komme Kreditorerne i Konkursboer til Skade, naar de befindes al 
være skete, efter at Skyldnerne var komne j den Tilstand og vare saa haardt med 
Gæld beladte, at de ej deres Gæld kunde hetu.le. - - -

39G) Sag, hvorved Boet i Henhold til Reglerne i §§ 20-29 vil angribe indgaaede 
Retshandeler, maa anlægges inden 3 Maaneder efter den Skiftesamling, hvori Provel· 
sen af vedkommende Fordring hor fundet Sted, for saa vidt Sagen skal fOres paa 
Færoerne. Skal den anlægges uden for Øerne maa den fomodne Foranstaltning her· 
til ske inden 6 Maaneder. Afkræftelsesindsigelse for Skifteretten maa fremsættes inden 
de ovenangivne Frister. - - -

336) - - -
457) - - -
48B) Naar en Fordringshaver i Henhold til §§ •1.2, 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, hvorpao 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 ar den bestemt Varsel indkalde Skyldneren saavel som vedkommende For· 
dringshaver, i fornodent Fald ved lejet Bud, for hvis Betaling Fordringshaveren 
bur indestaa. Paa selve Modet eller dog snarest mulig derefter tages Beslutning, om 
Fordringshaverens Begæring mod eller uden Sikkerhedsstillelse skal Inges til Fiilge 
eller ikke.IO) - - -

51 Saa snart som muligLl 1) eher Konkursens Begyndelse skal der arl1oldes en Be· 
gyndelsesforretning. - - -

52 Skifteforvalteren bur uopholdelig at drage Omsorg dels for, at en offentlig 
Bekendlgorelse om Konkursboets Overtagelse indrykkes i den i § 2 nævnte Avis, dels 
for at den forniidne Tinglæsning finder Sted ved de Jurisdiktioner, under hvilke 
Boels .faste Ejendomme ere beliggende. Saafremt det kan antages, at Skyldneren 
har eller i det sidste Aar for Konkursen har hart Forbindelser uden for Færoerne, 

•) Der optrykke~ kun de Paragraffer, som afviger Ira den for det onig1• Kongerige gældcndu 
Lovgivning. 

li) I det Øvrige Rige i Statstidend1~. 
Ø) Enslydende, kun er 3. Stk. om Forpagtninger nf Biindcrgaarde uds;aaeL 
-') I Danmark Danske Lovs 5-14-46. 
&) Tidsfristerne forskellige. 
11) I § 33 Nr. 1 er D. L 5-14-37 ændret til N. L. ~13-35 og i Nr. 2 b >Landgilde til 

>Landskylde'. 
1) Ændret ved Lov Nr. 260 af 6. Maj 1921 § 7 o\·erensstemmendc med § 7 j Lov Nr. 9R af 

10. Maj 1912 om Bogfiiring. 
8) Hr. Anordn. 278 a( 10. Nov. 1927. 
~) I del ovrige Kongerige saa ~idt muligt inden 48 Timer. 3. Stk. enslydende.. 

to) Jfr. Anordn. 278 ar 10. Nov. 1927. 
11) I Danmark : straks. 
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bor Bekendtgorelsen Ultige uden Ophold foranstaltes indrykket i de for Skiftebekendt
gorelser i Almindelighed bestemte Aviser. Bekendtgorelsen skal foruden Underret
ning om, at Boel er tnget under Konkursbehandling, indeholde Berammelse af en 
Skiftesamling til en Tid,ikke tidligere end 4, Uger og ikke senere end 12 Uger efter 
Bckendtgorelsens Datum med navnlig Angivelse af de Genstande, som i MedfOr af 
Konkursloven, særlig §§ 66, 68 og 70, , ville blive at forh11J1dle. Skifterettens Pligt 
al meddele visse Fordringshavere særlig Underretning om Konkursbehandlingen 
vedbliver fremdeles ligesom hidtil. 

53 Skifteretten har samtidig med Udstedelse af den i § 52 omhandlede Bekendt· 
gorelse at træffe Bestemmelse om, hvor vidt Valget af en midlertidig Bestyrer af 
Boet er nodvendigt (§ 58), og i bekræftende Fald nt ansætte en saadan, efter Sllll 

vidt muligt derom at have raadfOrt sig med de Fordringshavere, der have givet 
Mode under Begyndelsesforretningen, snavel 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 besvogret med Skyldneren, ej heller stan i Tjenesteforhold til Skifteretten; al 
nogen er Kreditor i Boet er ikke til 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 Mande:?) at tilstille samtlige paa den Tid bekendte saavel udenrigske 
som indenrigske Fordringshavere eller deres bekendte Kommissionærer paa Stedet 
Genpart aI den i § 52 nævnte Bekendtgorelse, 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 Lohet af et Aar for· 
inden har været i saadan Næringsvej eller Stilling, som i § 11.3, jfr. § 4.S, er nævnt, 
eller Skifteretten antager, at særegne Stedforhold ere til Hinder for Anvendelsen 
af den Fremgangsmande med Beskikkelse af midlertidig Bestyrer, Kurator og Kre· 
ditorudvalg, som ellers i denne Lov foreskrives, eller at Boets Tilstand gor saadan 
Fremgangsmande ufornoden, kan Skifteretten bestemme,3) at ingen midlertidig Be· 
styrer skal beskikkes (§ 53); Skifteretten har i saa Fald at ud!Ore, hvad der i Folge 
denne Lov paahviler den midlertidige Bestyrer. 

59 Alle Skiftesamlinger, om hvilke der ikke er givet særlige Regler i denne Lov, 
tillyses ved en Bekendtgorelse Ira 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 beslemmes af Skifteretten. 
Nodvendigheden af offentlig Bekendtgorelse bortfalder, dersom Skifteretten fore· 
trækker al give dem, der skulle tilkaldes, særlig personlig Underretning, hvilken 
kan meddeles paa den Mande, Skifteretten i hver·t enkelt Tilfælde anser for hen· 
sigtsmæssig; det er den tilladt al benylle Meddelelse ved anbefalet Brev eller ved 
paalideligt Bud. - - -

71 Naar Skiflcrellen finder Grund hertil eller Kreditorudvalget forlanger det, af· 
sketliges Kurator, hvorefter nyt Valg foregaar paa den i § 66 bestemte Mande i en 
ti Uger forud bekendtgjort Skiftesamling. I dette Tidsrum er Skifteretten forpligtet 
til at hesorge 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 Valgel, medmindre Anmeldelsesfristen er udloben og en saadan Fler· 
hed af Kreditorer, som § 6:1. ommelder, har genvalgt Kurator. Den afskedigede 

J) Forste Stk. er udeladt. 
~) l det ovrigc Rige kun ved anbefalet Brev. 
•) I Danmark: i det ifiilge § 52 a) berammede Mode. 
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Kurator er, dersom det {orlanges, pligtig at fortsætte sine Forretninger, indtil en 
11y er va)gt, til hvem han har at aflægge Regnskab og overlevere Boet. - - -

77 Saa oftel} Kreditorudvalget maatte forlange det, har Kurator at forelægge sin 
Kassebog for Kreditorudvalget, som gennemgaar de enkelte Poster i den og har at 
paa.se, al de BelOb, som ikke udkræves for al dække JObende Udgiiter, saa vidt 
mulig indsættes til Forvaring og Frugtbargorelse i en solid Sparekasse, Bank eller 
lignende Indretning, saavel som at Aktiverne, om det agtes fornodent, forsynes 
med Udvalgets Prohibitivpaategning. For saa vidt der ved Gennemsynet er fundet 
noget at bemærke, skal Kreditorudvalget antegne saadant i Kassebogen. Naar det 
forlanges, hvilket i Heglen bor ske mindst een Gang om Maaneden, har Kurator 
ut forevise Kassebogen for Skifterellen, hvem det paaligger at have Tilsyn med, 
at Kreditorudvalgets Paalæg med Hensyn til Kassebeholdningens Anbringelse m. v. 
efterkommes, ligesom den ogsaa, naar den selv finder noget al erindre med Hensyn 
til Anbringelsen ar denne Beholdning, har at forhandle det fornodne med 
Kreditorudvalget og efter Omstændighederne forelægge Sagen i en Skiftesamling, 
eller, for saa vidt intet Kreditorudvalg er nedsat (jfr. §. 67), .selv at foretage det 
fornodne i Overensstemmelse med § 68 sidste Stykke. Saavel i Henseende til oven· 
nævnte Pligters Opfyldelse .som iOvrigt er Kreditorudvalget hefOjet til al underoge 
Kurators Administration og afkræve ham Oplysninger. - - -

85 Fristen, inden hvilken Fordringshaverne opfordres til at melde sig, bor i Al· 
mindelighed bestemmes til 3 l\foaneder Ira den sidste Bekendtgorelse i den i § 2-
nævnte Avis. Naar Skyldneren antages at staa i Forbindelser uden for Færoerne, 
skal Fristen sættes til 6 Maaneder. Tiden til Fordringernes Provelse for Skifteretten 
maa ikke sættes fjernere end til 6 Uger efter Anmeldelsesfristens Udlob. - - -

102 3. Stk. Det skriftlige Akkordforslng bliver nt udlægge til Eftersyn paa samme 
Mande, som i § 86 er bestemt om Anmeldelserne, og offentlig Bekendtgorelse her· 
om finder Sted i den i § 2 nævnte Avis. - - -

109 Opnaas i den Skiftesamling, hvori Akkordsporgsmaalet stilles til Afstemning, 
vel det fornodne Stemmeantal i Henhold Lil Personerne (§ 108, 10, jfr. sidsle Stykke) 
eller i Henseende til FordringsbelObet (§ 108, 20), men ikke i begge Henseender, 
berammer Skifteretten et nyt Mode, som bliver al afholde senest inden 4 Uger, 
i hvilket Akkordsporgsmnalet panny sættes til Af.stemning. Opnans der ikke i dette 
Mode den i § 108 fordrede Stemmeflerhed i begge Henseender, er Akkordforslaget 
forkastet. - - -

117 Forinden Stadfæstelsen meddeles, har Skifleretten, snnresl muligt efter nt 
Afstemningen har fundet Sted, ved Bekendtgurelse i den i § 2 næmte Avis med 
iJ. Ugers Varsel, at opfordre dem, der manlle have Indsigelser at gore mod Akkorden, 
til at fremsende skriftlig Protest senest .J. Dage fUrend den til Akkordens Stadfæstelse 
eller Nægtelse bestemte Skiftesamling, hvilken ikke man afholdes senere end 6 Uger 
efter den endelige Afstemning over Akkordforslaget. - - -

126 Udkastet lil Udlodningen bor, dersom ikke alle Vedkommende erklære, at de 
antage det, lienlægges hos Skifteretten til Eftersyn og Overvejelse i 't Uger, inden 
hvilken Frists Udlob enhver heri interesseret kan henlede Opmærksomheden pau 
mulige Fejl og Mangler i det. Om at Udkastet er fremlagt til Eftersyn, skal straks 
ske offentlig Bekcndtgorelse i den i § 2 nævnte Avis og særskilt Underretning med
deles Kurator. De fremkomne Bemærkninger tages under Overvejelse af Skilteretten, 
som derefter affatter Udlodningen og fremlægger den i en Skiftesamling. Fra dette 
Tidspunkt af kunne Forandringer i den kun ske efter Paaankc. - - -

132 Naar Udlæg er givet, men Summen paa Grund af uafgjorte Tvistigheder eller 
andre Omstændigheder ikke udbetales, skal den sua vidt muligt gores fru gtbringende 
i en Bank, Sparekasse eller anden solid Pengeindretning. De paa denne Mande ind
vundne Renter komme i sin Tid enten den, der hnr faaet Udlægget, eller Massen 
tilgode. - - -

1) I Danmark: mind.~t 1'11 Gong h\'er l\laoned. 
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155 Haandpanthuveren skul, hvor andet ikke er vedtaget, være LefOjet til, i Ste
det for at gaa frem efter Norske Lovs 5- 7- 2 og 3, at iværksætte Pantets Realisa
tion ved offentlig Auktion eller, for saa vidt angaar saadanne Værdipapirer, som 
have Kurs paa Kobenhavns Bors, ved Snig 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, efter med··~ Ugers Varsel al have indkaldt Ved
kommende til al Jose Pantet ved Bekendtgorelse i den i § 2 nævnte Avis. 

156 Bestemmelsen i Norske Lovs 5-7- 1 om, al Kreditor taber sin Fordring, 
ilersom Pantet ved Ulykkeslilf ælde forekommer, ophæ\'es. 

157 Norske Lovs 5- 3-33 og 1- 22- 28 med de Bestemmelser i senere Lov
bud, som dertil alutte sig, ophæves, for suu vidt de nngaa Domme. Forlig, Mnning 
og Indstævning til Hojesleret. 

8. Juli - LOV (Nit 122) ANGAAENDE FORHOLDSHEGLEH, SIGTENDE TIL 
ORDNINGEN AF FISKERIPOLITIET I HAVET Ol\IKRING FÆ RØERNE OG 
ISLAND UDEN FOR DANSK SØTERHITORIUM. 

1 Ved kongelig Anordning kan der foreskrives Regler nngnaende en særlig Regi
i;Lrering af og Meddelelse af Fiskericertifiknt til alle i Kongeriget hjemmehorende 
Bande og Fartojer, som anvende~ til Fiskeri i de Farvande, der omfulles af den 
under 24de Juni 1901 afslutlede Overenskomst mellem Kongeriget Danmark og del 
forenede Kongerige Storbritannien og Irland angaaende Ordningen af deres respek
tive Undersaallers Fiskeri i Havet omkring Færoerne og Island uden for Soterritoriet, 
og som efter § 1 i Soloven nC l ste April 1892 have Ret til al fOre dansk Flag,saml 
om Nummerering og Mærkning af disse Fartojer med tilhorende Fiskeriredskaber 
m. v. Paa lignende Mande kun der fastsættes nærmere Regler til god Ordens Overhal· 
delse under Fiskeriet i de nævnte Farvande og til Forebyggelse ar Beskadigelse eller 
Ødelæggelse af Fiskernes Garn og ovrige Redskaber, ligesom der kan træHes de for
nodnc Bestemmelser unguaendc Tilsynet med de i Henhold til forunstuuende givne 
Forskrirters Overholdelse.1 ) 

2 Indregistreringen og den Muuling af Furtojet, der for san vidt delte ikke alle· 
rede efter de almindelige Regler er Mauling underkastet, med Hensyn hertil man 
foretages, ligesom ogsaa Fiskericertifikatets Udstedelse og Afmærkning af Fartojet 
sker ved Toldvæsenets - pun Færoerne Politimyndighedernes - Foranstaltning uden 
Erlæggelse uf Gebyr eller Stempelafgift og i det hele uden Udgift for Ejeren, idet 
de dermed forbundne Udgifter afholdes uf Statskassen. Vedligeholdelsen af paamu· 
lede Bogstaver, Tal og andre Mærker, paahviler dog Fartojets Ejer. 

3 Foruden det Erstatningsansvar, som de puugældende i MedfOr af almindelige 
Retsregler ville kunne pundrage sig ved Tilsidesællelse uf de Forskrifter, der gives 
i Henhold til §1, kan der herfor idommes Straf uf Bi:ider indtil 200 Kr., der til
falde Statskassen. Sager ungauende Idommelse uf deslige Hoder sanvel som an· 
gauende Erstatningsansvar, hvor Boder idommes, behandles som offentli ge Politi
sager, i Kobenha\'n for So- og Hundelsrellen. 

4 Denne Lov træder i Kraft fra den Dug al regne, fru hvilken de kontraherende 
Regeringer komme overens om, al den i London den 21lde Juni 1901 afsluttede 
O\'erenskomst angaaende Ordningen af Fiskeriet i Havet omkring Færoerne og 
Island skal bringes til UdfOrclse, og forblive gælclcnde indtil det Tidspunkt, da for
nævnte O\'erenskomsl maalle bortfalde. 

23. Jun. 1903 - ANORDN. (NH. 7) HVOHVED LOV NR. 13 AF 14. FEBRUAR 
1874 OM FORBUD !\IOD VISSE TÆNDSTIKKER M. V. UDVIDES TIL AT 
GÆLDE FOR FÆRØERNE. I Henhold til clen Regeringen ved § 11. i Lov Nr. 13 

1) Jfr. Anordn. Nr. 29 nf 27. FcLrunr 1903. 
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af 14.de Februar 18741) om Forbud mod visse Tændstikker m. m. dertil meddelte 
Bemyndigelse sættes bemeldte Lov herved i Kraft pan Færoerne, snnledes at For
budet mod Forfærdigelse og lndfOrelse af de ved Loven forbudte Tændstikker træ· 
der i Kraft den lste April 1903, og Forbudet mod deres Fo~hnndling den lste Ja. 
nuar 1904. 

23. Jan. - LOV (NR. 10) OM STATSTIDENDE - - -
42) For Færoernes Vedkommende har det sit Forblivende ved de hidtil gældende 

Regler, dog at Kundgorelse i Stntstidenden træder i Stedet for Kundgorelse i >Ber· 
lingske Tidende<. 

20. Febr. - BEK. (NR. 23) OM EN MELLEM HANS MAJESTÆT KONGEN 
AF DANMARK OG HANS MAJESTÆT KONGEN AF DET FORENEDE KONGE
ll.IGE STORBRITANNIEN OG IRLAND ANGAAENDE ORDNINGEN AF DERES 
RESPEKTIVE UNDERSAA TIERS FISKERI I HAVET OMKRING FÆRØERNE 
OG ISLAND UDENFOR SØTERRITORIET AFSLUTTET KONVENTION. Under 
24 .. Juni 1901 er der i London undertegnet en saadan Konvention. (Udelades, du 
Bestemmelserne er optagne i Anordn. 29 uf 27. Februar 1903, se nedenfor). 

27. Febr. - ANORDN. (NR. 29) ANGAAENDE FORHOLDSREGLER, SIGTEN· 
DE TIL ORDNINGEN AF FISKER I POLITIET I HAVET OMKRING F ÆHØERNE 
OG ISLAND UDENFOR DANSK SØTERRITORIUM. I Henhold til Lov af 8de Juli 
1902 angaaende Forholdsregler, sigtende til Ordningen af Fiskeripolitiet i Havet 
omkring Færoerne og Island udenfor Soterritoriet og i Overensstemmelse med den 
mellem Danmark og Storbritannien den 24de Juni 1901 afsluttede og under Ste 
Maj 1902 ratificerede Konvention angaaende Ordningen af dette Forhold, ville Vi 
herved have anordnet fOlgende: 

Almindelige BeJtemmclJcr. 
1 I de til Fmroerne og Island grænsemle Farvnnde er del Omruade, hvor Fiske· 

riet udelukkende er forbeholdt d a n s k e Undersualler, fastsat indtil en Afstand af 
3 Kvarlmil at regne fra den yderste Grænse, hvor Landet er tort ved Lavvande, 
langs hele Strækningen af Øernes Kyster med dertil horende Holme, Skær o~ 
Grun(]e. Hvad Bugterne nngaur, vil de 3 Kvartmils Afstand være at regne fra 
den lige Linie, trukken tva•rs over Bugten paa det lndlobet nærmeste Punkt, hvor 
Bredclen ikke er storre end IO Kvartmil. Nærværende Paragraf gor intet lndgreh 
i den for Fiskefortojer, der sejle eller ankre pnu Soterritoriet, anerkendte Ret til 
frit at færdes der imod al iagttage de derom givne dun.ske Politiforskrifter, hvor
iblandt den, at Trawlfortojer under Ophold paa Territoriet skulle have Trawlen 
stuvet af Vejen indenbords.3) De i fOrsle Stykke omh111111lede Kvnrtmil cre geografi. 
ske Kvartmil, hvoraf der regnes 60 paa en Breddegrad. 

2 De geografiske Grænser for nærværende Anordnings Omraudc crc fostsalle som 
nedenfor angivet: Mod Sy cl en Linie, begyndende fru det Punkt, hvor North Unsl· 
Fyrtanrns Meridian (Shetlnnds Øerne) skærer Breddeparnllelen pnn 610 N. Br., 
indtil det Punkt, hvor Meridianen pna 90 V. Lgd. skærer Ilreddeparallelen pau 60° 
N. Br., og derfra Vest efter lungs med denne Purullel, indtil Meridianen pna 270 V. 
Lgd. l\fod Ve s t : l\foricliunen paa 270 V. Lgd. Mod N o r ri : Breddeparallelen pna 
67030' N. Br. :l\fod Øst: North Unst-Fyrtaurns Meridian. 

1) Loven indeholder Forhud mod Fabrikation oi; Indriirsel af Mmt Handel med Tll!ndstikker, 
i h\'is Tændsats lier findes lividt Fosfor, eller andre Tændstikker end soadannc, der er 
b111tcmte til at alstrygcs paa særlige dertil indrettede Strygeflader. I Tamdstikkefabrikker 
skal Rum, hvori Bearbejdelse af r iidt Fosfor Iorc~gnar, være vel of~on<lret fra clc Lokalrr, 
h\'OT der arbejdes med klorsurt Kali. 

9) Jfr. Bek. 82 af 24. l\farl5 1904 og midi. Dest. Nr. 2 af 9. l\111j 1940. 
O) Jfr. Lov Nr. 90 af 1. April 1925. 
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Registrering $amt Mærkning og Nummerering m. v. af Fartojcr og Red$kaber. 
3 Alle i Kongeriget (derunder indbefaUet Færoerne) hjemmehorende Fartojer og 

Bande, der anvendes til Fiskeri i Havet omkring Færoerne og Island udenfor So
territoriet, og som efter § 1 i Soloven af lste April 1892 have Ret til nt fOre dansk 
Flag, skulle optages i el særligt Register over Fiskerfortojer. Registreringen sker 
"ed Toldvæsenets, pan Færoerne ved Landfogdens og Sysselmændenes Foranstalt
ning og efter Amtmandens nærmere Bestemmelse distriktvis, snnledes at der for 
hvert Distrikt haves en fortlObende Række af Tal med et eller flere af Distriktets 
Begyndelsesbogstaver foran, og at ethvert Fartoj erholder det eller de Bogstaver, 
der betegne det Distrikt, hvor det er hjemmehorende, og et Indregistreringsnum
mer inden for den RækkefOlge af Numre, der hore til Distriktet. 

4 Det pnnhviler Enhver, der som Forer eller Reder vil fiske eller Inde drive 
Fiskeri i Havet omkring Færoerne og Island udenfor dansk Soterritorium, al af· 
give skriftlig Begæring om den ovenfor nævnte Registrering n1 det Fartoj, der 
agtes anvendt i denne Fart, til nærmeste Toldsted eller Strandkontrollor, paa Fær
oerne Landfogden eller en Sysselmand, ligesom det ogsaa paahviler Ejeren efter 
de almindelige for Skibsregistrering gældende Regler at anmelde ethvert Ejerskifte, 
OverfOrelse til et andet Registreringsdistrikt, Ombygning, Forlis eller Salg til Ud
landet, som er foregaaet med det ham tilhorende Fiskerfnrloj. Endvidere skal Eje
ren eller Foreren en Gang i Lobet af hvert Aar forevise sit Fiskericertifikat for 
et Registreringskontor, paa Færoerne Lnndfogden eller en Sysselmand, hvorefter der 
1>aa Bagsiden af Certifikatet vil være at meddele en Attestation om,at saadan Fore· 
visning har fundet Sted. 

5 Til Godtgorelse af Optagelse i Registeret udfærdiges der et Dokument, Fiskeri· 
certifikatet, hvori angives Fnrtojets Bogstav eller Bogslover og dets Nummer saml 
en Beskrivelse uf Fartojet tillige med dets Ejers Navn eller Navnet paa det Sel· 
skab, der ejer det. Fiskericertifikatet udfærdiges overensstemmende med den nær· 
værende Anordning vedfOjede Formular .1) 

6 Ethvert Fiskerfartojs Navn saml Navnet pan det Sted, hvor det er hjemme· 
horende, skol males med Oliefarve paa Agterstavnen med ln·ide, mindst 2,5 Dec. 
Tommer (8 Ccntim.) hoje og 0,5 Dec. Tomme (12 .Milim.) brede Bogstaver paa 
sort Grund. 

1 Det eller de Bogstaver og de Tal, der ved Indregistreringen er tildelt Fnrtojet, 
skal males iOjnefoldende og tydeligt paa hver Side uf dets Forstavn, snn vidt Plud· 
sen tillader det, 2,5 a 3. Dec. Tommer (8 u 10 Centim.) under Rælingen, mecl 
hvid Oliefarve pna sort Grund. Bogstaverne og Tallenes Hojde skol pan Fartojer 
pan 15 Tons (Brutto) og derover være lil. Dec. Tommer (<l.S Centim.) og Bred· 
den 1,8 Dec. Tommer (6 Centim.). For Fartojer under 15 Tons (Brutto) skal Hoj· 
den son vidt muligt være 8 Dec. Tommer (25 Centim.) og Bredden 1,3 Dec. Tom· 
mer (i Centim.). Ligeledes skulle de samme Bogstaver og Tal males i Oliefarve 
1>aa begge Sider af Fartojets Storsejl umiddelbart over det sidste Reb, saaledes at 
de tydeligt kunne ses ; de males pan hvide Sejl med sort Farve, pna sorte Sejl 
med hvid Farve og pan Sejl af Mellemfarve med sort eller hvid Farve, eftersom 
den Myndighed, ved hvis Foranstaltning Afmærkningen sker i Folge § 11, nær· 
mere mantte bestemme. Pan Damp·Fiskerfartojer skulle de ovennævnte Mærker 
endvidere paa en iOjnefaldende l\foade anbringes paa Skorstenen. Disse Mærker 
skulle have samme Dimensioner som de pna Forstavnen anbragte. Bogstavet eller 
Bogstaverne og Tallene pan Sejlene skulle i alle Retninger være en Tredjedel storrc 
end de, der ere anbragte paa Fartojets Forstavn. 

8 Fiskerfurtojerne mna hverken pau Y dersiclerne eller paa Sejlene eller puu Skor· 
stenene fåre andre Navne, Bogstaver eller Tul mul clem, der omhandles i nærværende 
Anordnings §§ 3, 6 og 7. 

1) UJelndes. 
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9 Det er forbudt nt udslette, forandre, ukendeliggore, tildække eller ved hvilket 
som helst Middel skjule de pan Fartojerne, pnn Sejlene og pan Skorstene anbragte 
Navne, Bogstaver og Tal. 

10 Hvert Furtojs Bogstav eller Bogstaver og Tal anbringes paa de foiler, Bojer, 
vigtigste Flaad, Slæbevand, Dræg, Ankere og i det Hele pon alle de Fiskeredskn
ber, der hore til Fnrtojel. Disse Bogstaver og Tul .skulle være store nok til med 
Lethed ut kunne skelnes. Ejerne 11.f Gnrnene eller andre Fiskeredskaber kunne des· 
uden mærke dem med .saadnnne særegne Kendetegn, som de mautle finde hen· 
s1gtsmæssige. 

11 Indregistreringen og den Maaling af Fartojet, der, for sna vidt dette ikke 
allerede efter de almindelige Regler er Mnaling underkastet, med Hensyn hertil 
man foretages, ligesom ogsan Fiskericertifikatets Udstedelse og Afmærkning af Far· 
tojet sker ved Toldvæsenets, paa Færoerne ved Lnndfogdens og Sysselmændenes 
Foranstaltning uden Erlæggelse af Gebyr eller Stempelafgift og i det Hele uden 
Udgift for Ejerne, idet de dermed forbundne Omkostninger afholdes af Stntskns· 
sen; Vedligeholdelsen nf punmolede Bogstaver, Tul og ond re Mærker poohviler 
dog Fartojets Ejer. 

12 Foreren af Fortojet skal altid under Sejladsen være forsynet med det i § 5 
ommeldte Fiskericertifikat til fornoden Oplysning om Fartojets Kendings·Bogstn· 
ver, Distrikts-Nummer, Register·Tonnnge, Hovedmani og Ejerforhold. Til Godtgo· 
relse af Nationaliteten, hvilken det er forbudt ved noget som l1elst Middel at for. 
dolge, udfordres for Fartojer, der ere mualte til en Brutto Register-Tonnage nf 20 
Tons eller derover, foruden Visning uf det danske Flag, t) Fremlæggelse uf Fartojet.s 
Nationalitets· og Registreringscertifiknl. 

Overholdelse af Ordell 1111der Fiskeriet. 
13 Det er forbudt ethvert Fiskerfortoj fru Solens Nedgang til dens Opgang ul 

ankre op i Farvande, hvor Drivnelsfiskere have udsat deres Redskaber. Dog fin· 
der dette Forbud ikke Anvendelse for Opankringer, der erc foranledigede ved ind· 
trufne Uheld eller ethvert andet Nodstilf ældc. 

14 Det er forbudt Fartojer, der ankomme til Fiskepladserne, al lægge sig eller 
udsælle deres Garn saaledcs, u.t de tilfojc hinanden Skude eller fortrædige Fiskere, 
som all hnve begyndt deres Gerning. 

15 Naor ved Drivnelsfiskeri Dæksfnrtojer og aabne Bande samtidig begynde at 
sætte Garnene ucl, skulle rle sidstnævnte udsætte Garnene til LuvurL for de andre. 
DæksfurlOjerne skulle derimod sætte deres Garn i Læ af uabne Bande. Som Hovedregel 
gælder, al, naur Dæksfurtojer sætte deres Garn Lil Luvart for auhne Bande, der olie
rede ligge og fiske, og naar unbne Bonde sætte deres Garn i Læ af Dæksfnrtojer, 
der ere i Færd med at fiske, \'il Ans\•aret for Havarier paa Garnene paahvile dem, 
der sidst hove begyndt at fiske, medmindre de godtgiire, at rle have været i Norls
tilfælde, eller at de ere uden Skyld i Beskadigelsen. 

16 Det er forbudt at fostgore eller ankre Garn eller andet Fiskeredskah i For
\"unde, hvor Drivnetsfiskere olierede erc i Virksomhed. 

17 Det er forbudt enhver Fisker at fortoje sit Furloj eller holde sig fnst ved Garn, 
Bojer, Fluad eller andre Fiskeredskaber, tilhorende en anden Fisker. 

18 Nuar Slæbe\•aadsfiskere befinde sig i Sigte af Fiskere, der fiske med Netred
skab (Garn, Val!<l) eller Langline, skulle de tage de nodvendige Forholdsregler 
for al undgao at forulempe disse sidste. l Beskndigelsc.stilfælde paahviler Ansvaret 
Slæbevandsfiskerne, mc<I mindre de godtgorc, at de have været i Nodstilf ælde, eller 
at de ere uden Skylrl i det lidte Tab. 

19 Nanr Garn, der tilhorc de forskellige Fiskere, ind\'ikles i hinanden, er det 
forbudt at kuppe dem, med mindre begge Parter samtykke deri. Ethvert Ansvar op· 
horer, sua snart det er godtgjort, al riet er umuligt pau anflen ~fonde al Ian Gur· 
nene skilte fru hinanden. 

1) Jfr. nu Dcstcmm1ilscrnc om læriisk Flng i Lo\' Nr. 137 ar 23. l\larts 19411 om Færoernes 
Hjemmestyre § 12. 
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20 Nanr et Fartoj, der fisker med Line, fuar sine Liner krydsede med et andet 
Fartojs, er det 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 Bjærgningstilfælde og de i de to Ioregaaende §§ ommeldte Tilfælde 
er det enhver Fisker forbudt under et hvilket som helst Pnaskud at kappe, hage sig 
fast i eller hive op Garn, Liner og andre Redskaber, som ikke tilhore ham. Nanr 
en Fisker har gennemsejlet eller pna en hvilken som helst anden Mande 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 al kappe eller odelægge Garn. Det er ligeledes forbudt at have slige Redskn· 
her om Bord. Politiet og Toldvæsenet have at paase, at snadanne Redskaber ikke 
bringes om Bord i Fiskerfortiijerne, og, for saa vidt de antræffes, at anholde dem. 

Siivejs-Reglerne. 
23 Fiskerfartojerne skulle iagttage de til enhver Tid for danske Skibe gældende 

Anordninger nngnaende Regler for Lys· og Lydsignnler samt for Styring og Sej
lads i det Øjemed at forebygge Sammenstod paa Soen. 

Bjærgning af Fiskeredskaber. · 
24 Ethvert Fiskerfortoj, dets Joller, alle Genstande, henhiirende til Udrustning 

eller Takkelads, for et Fiskerfurtoj, ethvert Garn, Liner, Biijer, Flaad eller et hvil· 
ket som helst Fiskeredskab, hvad enten det er forsynet med Mærke eller ej, som 
af danske (færoske) Fiskere rnaatte blive fundet eller optaget i Soen, sknl sna
rest muligt overleveres til vedkommende Øvrighed i den fiirste Hnvn, 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 Fartiij eller 
de fundne eller optagne, behorigt mærkede Genstande ikke ere dansk (færosk) Ejen· 
dom, at meddele Underretning om det passerede til vedkommende Konsul eller Kon
sulnragent for den Nation, hvortil Fnrtojets eller Genstandenes Ejere hore, samt 
at tilbagelevere Genstandene til Ejerne eller deres Stedfortrædere, saa snart de til
bagefordres, og Bjærgernes Rettigheder ere tilstrækkeligt sikrede. Den Godtgorelse, 
som Ejerne skulle betale til Bjærgerne, fastsættes nf de administrative eller rets· 
lige Myndigheder, efter som det er pnabudt i de respektive Staters Lovgivning. Det 
er en Selvfolge, at denne Bestemmelse ikke forandrer noget i allerede hestanende 
Overenskomster om dette Forhold. Et hvilket som helst Fiskeredskab, der findes 
uden at være forsynet med Mærke, bliver nt betragte som Vraggods. 

Tilsyn med Fiskeriet. 
25 Tilsynet med Fiskeriet udfores af Skibe henhorende til de i Konventionen del· 

tagende Magters Orlogsflnader. For Danmarks Vedkommende kun dertil anvendes 
Staten tilhiirende Skibe, fiirte nf Kaptajner, der erc forsynede med særlig Udnæv· 
nelse. 

26 Overholdelsen nf Reglerne om Nntionalitetsdokumcntet, Fnrlojernes og Fiske
redskabernes Mærkning, Nummerering o. s. v., snmt 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 
hegnnede Brud pan de nævnte Regler. 

27 Enhver af de i Konventionen deltagende Magters Krydsere ere berettiget til ni 
forvisse sig om, hvorvidt der er heganet Brud pan undre uf nærværende Anord
nings Regler end de i § 26 nævnte, saavel som alle Forseelser, der nngna Fiskeriet, 
uden Hensyn til de Fiskeres Nationalitet, som maatte have gjort sig skyldige i de 
hegnnede Overtrædelser. 

28 Nanr Krydsernes Chefer have Grund til at tro, at der er begauet Brud pau de i 
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r1ærværende Anordning foreskrevne Forholdsregler, kunne de forlange, al den Far
tojsfOrer, der er sigtet for en Overtrædelse, foreviser sit olficielle Nationalitetsbevis: 
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 et ikke til 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 
om Betydningen af de Fakta, der falde ind under deres Omraade, og som ere komne 
til deres Kundskab, og Instsloa den Skade, som Fiskerfortojerne maatte have lidt, 
hvad Grunden dertil saa end har været. Hvis der er Anledning dertil, optage de 
en Protokol til Konstatering af de faktiske Omstændigheder, saaledes som disse 
fremgaa saavel af vedkommende Parters Erklæringer som af de Tilstedeværendes 
Vidnesbyrd. Synes det foreliggende Tilfælde betydeligt nok til at retfærdiggore 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 tilioje i deres eget Sprog enhver Bemærkning eller Vidne· 
forklaring, som de maaUe finde hensigtsmæssig. Disse Erklæringer skulle forsynes 
med behorig Underskrift. 

31 Modstand mod Befalinger af de til Fiskeripolititjeneste beordrede Krydseres 
Chefer eller mod dem, der handle efter deres Ordre, vil, uden Hensyn til Krydse· 
rens Nationalitet, være at betragte som Modstand mod Fiskerfnrtojets eget Lands 
Øvrighed. 

32 Saa ofte Fiskere fra et af de Konventionen omfattende Lande maatte gore sig 
skyldige i Haandgribeligheder mod Fiskere af den anden Nationalitet eller med 
Vilje have tiliojet dem Skade eller Tab, skulle Domstolene i det Land, hvortil 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 paalales, ikke er af alvorlig Beskaffenhed, men den 
ikke desto mindre har foraarsaget en eller enden Fisker Skade, kunne Krydsernes 
Chefer til Sos bringe et Forlig i Stand mellem de paagældende og bestemme, hvor 
meget der skal betales i Erstatning, dersom vedkommende Parler ere enige derom. 
I saa Fald lader Cheferne, dersom den ene af Parterne ikke er i Stand til straks 
at betale, de paagældende undertegne 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 til den Fartojs· 
forer, der har Belohet til Gode, for at han i fornodent Fold kan betjene sig deraf 
\ed de Domstole, hvorunder Skyldneren henhorer. Kan Enighed derimod ikke op· 
naas mellem Parterne, ville Cheferne have at handle efter Bestemmelserne i § 29. 

Siralfebeslmmelscr. 
34 Foruden det Erstatningsansvar, som de paagældende i MedfOr af almindelige 

Retsregler ville kunne pandrage sig ved Overtrædelse af denne Anordnings Bestem· 
melser, kan der herfor idommes Straf af Boder indtil 200 Kr., der tilfalde Stats· 
kussen. Sager angaaende ldommelse af deslige Boder sanvel som angaaende Erstat· 
ningsansvar, hvor Boder idommes, behandles som offentlige Politisager, i Kjoben· 
havn for So. og Handelsretten. 

Anordningens Ikrafttræden m. v. 
35 Denne Anordning træder i Kraft den 3lte Maris 1903 og forbliver gældende 

indtil Udlobet uf 2 Aar, efter at en uf Magterne har opsagt Konventionen af 24.de 
Juni 1901. 

130 



25. Aug. 1903 

25. Aug. - FISKERIVEDTÆGT FOR SØRVAAGBUGTEN. Der maa ikke dri· 
ves Fiskeri med Lan15line paa Sorvaagbuglen (Goggefiskeri undtagen) inden for 
Linien fra Gaaseholmenak til Stromnæs. I Tiden Ira 15. J 11Du11r til 1. Marts skal der 
dog kunne bruges Langline heim til Borestien og i Linie med Gaaseholmenak. 

24. Marts 1904. - BEK. (NR. 82) OM OPTAGELSE I STATSTIDENDEN AF 
FORSKELLIGE KUNDGØRELSER VEDRØRENDE FÆRØERNE.t) I den i Med. 
for_ af Lov Nr. 10. af 23de Januar f. A. fra den lste April d. A. hver Sognedag ud. 
kommende Statstidende, der udgives ved offentlig Foranstaltning, vil fOlgende rets· 
lige og andre offentlige Kundgorelser, for saa vidt nngaar Færoerne, der i Folge 
Lovgivningens Forskrifter have været optagne i Berlingske Tidende, i Henhold til 
nævnte Lovs § •I·, hvorefter del for Færoernes Vedkommende har sit Forblivende 
ved de hidtil gældende Regler, jfr. allerhojeste Bevilling af lOde Juli 1879 og Ju. 
stilsministeriets Bekendtgorelse Nr. 90 af samme Dato, dog at Kundgorelse i Stats· 
tidenden træder i Stedet for Kundgorelsen i Berlingske Tidende, fra den lste 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 i Henhold til disses Tekst og Proklnmata i Henhold til 
nævnte Bevillinger og Konkurslov af 25de Marts 1872, jfr. Anordning af 2den 
Maj 1902 og Skiftelov af 30te November 1874., jfr. Anordning af 14de Januar 
1876 Punkt 10, 

3) Opfordringer efter Forordning angaaende Tilbagesogning af offentlige Penge
effekter af 2lde Juni 1844, jfr. Lov af 4. Januar 185'1· Punkt M. 

•i) Bekendtgorelser efter Lov af 22de December 1876 § 3, jfr. Strandingslov af 
24de Marts 1899 §§ 9 og 13. (Efter Omstændighederne gratis eller for nedsat Be· 
taling, jfr. Finansministeriets Cirkulære Nr. 181 af 5te August 1892), 

5) Bekendtgorelser efter Presselov af 3die Januar 1851 §§ H og 15, jfr. Lov 
af 4de Januar 185'1. Punkt 24. (gratis), 

6) Bekendtgorelser i Henhold til Konkurslov af 25de Marts 1872, jfr. Anord
ning af 2den Maj 1902 og Skiflelov af 30te November 1874, jfr. Anordning af Hde 
Januar 1876 uden for de under 2) nævnte, 

7) Bekendtgorelser efter Lov om Beskyttelse for Varemærker af llte April 1890 
§ 6, jfr. Anordning af 24de November 1893, 

8) Offentlige Stævninger efter Forordning af Ilte September 1839, jfr. Reskript 
af 11. November 18:16, Forordning af 7de Februar 1823, jfr. Kancelliskrivelse af 
27de November 182•1·, Lov af 23de Februar 1866 § 9, Lov om Skibes Registrering 
af lsle April 1892 § 19, jfr. Anordning af 16de September 1893, SOlov af lste April 
1892, § 167, jfr. Anordning af •J.de November s. A. og Lov af 23de April 1897 
§ 13, 

9) Bekendtgorelser efter Tvangsauktionslov af 9de April 1891, jfr. Anordning af 
12te April 1892, 

10) Bekendtgorelser efter Lov om Skibes Hegislrering af lste April 1892 §§ 18, 
26 og 4.3, - - -

12) Bekendtgorelser i Henhold til Anordning om Navnestempel paa Arbejder, 
forfærdigede af Guld og Solv, af ilde November 1892 § 7, jfr. Lov af 5te April 
1888 § •l, 

13) Bekendtgorelser om Eksekutorers Overtagelse af deres Hverv, 
l 1J.) Kundgorelser fra det kgl. Sundhcdskollegium særligt angaaende ledige Em· 

beder, ledigt Apotekerprivilegium:!) og om medicinske Kandidater, som have erholdt 
jus practicandi (gratis). Det tilfojes, at Kundgorelser fra Justitsministeriet ångaa· 
ende ledige Embeder fra ovennævnte Tidspunkt kunne ventes optagne i Statstiden· 
den. 

1) Hr. midi. Bcst. Nr. 2 nf 9. MnJ 19,lO. 
2) Nu Særnnliggcndc. 
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I de Tilfælde, hvor ingen Bemærkning om Betalingssporgsmaalet er gjort ved de 
foran under 1- 14 nævnte Kundgorelser, bliver Betaling at erlægge. Hvad angaar 
Storrelsen af denne, henvises til Indenrigsministeriets Bekendtgorelse nf 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 
!Olgende Kundgorelser: - - - om Registrering af Navnestempler, jfr. Anordning 
Nr. 202 af 4de November 1892 § 8 (ovenfor Nr. 12). Ligeledes bemærkes det, at i 
Tilfælde, hvor Kundgorelser indrylclces uden Vederlag, eller hvor en bestemt Takst 
gælder for Indrykkeisen, og Eksemplarer til Legitimation for Indrykkeisen i FOlge 
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, at Tilfælde, hvor der til en Kundgorelses beborige Iværksættelse kræves gentagen 
lndrykkelse i vedkommende offentlige Tidende, og Indrykkeisen er begyndt, men ikke 
tilendebragt inden lste n. M" da Statstidende begynder at udkomme, vil en fortsat 
Indrykkelse i Statstidenden gyldig kunne slutte sig til den i vedkommende offentlige 
Tidender for lste n. M. stedfundne Off entliggorelse - et Sporgsmaal, der i ovrigt 
vil hore under Domstolenes Afgorelse. 

2. Febr. 1905 - REGLEMENT FOR HVALFANGST VED FÆRØERNE. I Med
IOr af Lov om Hvalfangst ved Færoerne af 2. Maj 19021) § 4, fastsættes herved fol· 
gende: 

1 Hvalstationer maa for Fremtiden ikke anlægges uden efter Tilladelse fra 
de kommunale Bestyrelser og Sundhedskammissionerne i de Sogne, hvis Grænser 
ikke ad Sovejen ere fjærnere end lf2 Mil fra det Sted, hvor Stal-ionen agtes anlagt. 
Bestaar en Kommune af to eller flere Sogne, tages Beslutning i snadanne Sager af 
Sognekommissionerne i de interesserede Sogne, hver for sig. 

2 Fortojning af Hvaler eller Hvalkroppe man ikke ske saaledes, al det rette Far· 
vand derved stoppes (jfr. Straffelovens § 285) ,2) Andetsteds end ved Stationerne 
mua 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, kan Landfogden meddele 
saadan Tilladelse, naar Forstanderskaberne for de tilgrænsende Kommuner dertil 
give deres Samtykke. Ved Meddelelsen af de nævnte Tilladelser skulle de pnngældende 
Myndigheder ikke blot iagttage, at Tilladelsen ikke strider imod denne Paragrafs lste 
Stykke, men ogsnn, at Forlojningen af Hvaler pan det paagældende Sted ikke vil være 
til Hinder for Sejlads med levende Fisk, Notekast, Sildefangst, Grindefangst og lig· 
nende. Pnn Pladser, hvor saadan Tilladelse er gi\1en, kan Lnndfogden tillade, at der 
af Hvalfangeren anbringes Fortojningsbojer, om hvis Anbringelse der paa vedkom· 
mende Hvalfangers Bekostning skal ske offentlig Bekendlgorelse. Hvalerne man ikke 
henligge pnn Fortojningspladserne længere end 3 Dogn fra den Tid, Hvalen er dræbt. 
Skulde i enkelte Tilfælde Vejrforholdene være til Hinder for, at Hvalerne fOres bort, 
kan Fristen forlænges nf Sognekommissionen. 

3 Hvalaffald, derunder indbefattet Hvalben, som indenfor en Afstand af 1% Mil 
(maalt nd Sovejen) fra en Hvalstation driver op paa Stranden eller ~igger i Vejen 
for Notekast, 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 tilsngt Stationens .Forstander - Formand eller -Be
styrer - nt gore det. Har denne til Forstanderskabet opgivet en Stedfortræder, sker 
Tilsigelsen til ham. En Stedfortræder er Forstanderen pligtig til at have i sin Fravæ· 
relse. Snafremt der opslaar Tvist om Storrelsen af saadan Bekostning eller om summes 

l) Nu Lo\' Nr. 109 n( 15. Marts 1939. 
2) Nu Stfl. § 184. 
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Fordeling melJem de paagældende Hvalstationer, forelægges Sagen for Landfogden, 
som efter at have indhentet Erklæring fra Parterne gor Indstilling t~I Amtmanden, 
af hvem Sagen afgores med bindende Virkning for alle Parter. · 

4 Landfogden kan efter Opfordr.jng af Jordejere, Fæstere, Beneficiarier eller 
Lejere, der have Ret til at fade deres Kreaturer græsse op 1il en Hvalstations Areal, 
give Paalæg om, al dette helt eller delvis forsynes med forsvarligt •Hegn, som er i 
Stand til at holde deres Kreaturer ude. Dog mna Indhegningen ikke være til Hinder 
for Vintergræsningsrettigheder. 

5 Nærværende Reglement gor ingen Indskrænkning i den Sundhedsautoriteterne 
efter den gældende Lovgivning tillagte Myndighed. Bestemmelser om Fjernelse eller 
Opbevaring af Affald og Raamaterinle uf Hvaler saavel som Renligshedsbestemmelser 
for Hvalstationer og deres Omgivelser m. v. kunne derfor træffes ved lokale Sund
hedsvedtægter. Den Myndighed, som ved Reglementet er tillagt Forstanderskaber og 
Sognekommissioner, tilkommer for Thorshavns Vedkommende Kommunalbestyrel
sen. 

6 Overtrædelser af dette Reglement straffes, Ior sn11 vidt hojere Straf ikke er for
skyldt efter ·den almindelige Lovgivning, med Boder indtil 400 Kr., som t.Ulnlde Amts· 
fattigkassen. 

7 Sager ang11aende Overtrædelser nf delle Reglement behandles som offentlige 
Politisager. 

5. Maj - LOV (NR. 81) SIGTENDE TIL AT LETTE UDARBEJDELSEN AF 
NYE SKØDE- OG PANTEREGISTRE PAA FÆRØERNE. 

1 Omkostningerne ved Ud11rbejdelsen af nye Skade- og P11nteregistre for Færoerne 
afholdes paa samme Mande, som ved Lov om ny Skyldsætning paa Færaerne af 29. 
Marts 1867 § 12 er fastsat med Hensyn til Omkostningerne ved det deri ommeldte 
Matrikuleringsarbejde. Naar Sorenskriveren i Anledning af Registrenes Udarbejdelse 
foretager Rejser, har han Krav paa fri Befordring for sig og en Ledsager saml 4 Kr. 
daglig i Dagpenge. - - -

6 Justitsministeriet bemyndiges til at udfærdige reglementariske Bestemmelser om 
Skode- og Panteregistrenes Indretning og Forelse. 

7 Lov Nr. 33 af 11. Marts 1892 sigtende til at lette Udarbejdelsen af nye Skode
og Panteregistre pna Færoerne ophæves. 

3. Juni - BEKENDTGØRELSE (NR. 99) FOR FÆRØERNE OM REGLER 
FOR OPKRÆVNING AF AFGIFT AF HVALER. I Med!Or af Lov af 2. M11j 19021) 
om Hvalfangst ved Færoerne § 6 fastsættes herved !Olgende Regler for Opkrævning 
af H vala"fgiften: 

1 Den i Lovens § 6 fastsatte Afgift af Hvaler indbetales i LObet af Knlenderaaret 
til vedkommende OppebOrselsbetjent fOrste Gang for Tiden indtil Udgangen af Maj 
Mnaned inden den 8de Juni og derefter for hver Maaned inden den 8de i de, naa
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 Oppeborselsbetjenten en Opgorelse over det skyldige Belob, nffallet i 2 Eksem
plarer i Overensstemmelse med det neden anfOrte Skema A.2) · 

2 Senest 8 Dage efter Indbetalingsfristens Udlob indsender Oppeborselsbetjenten 
det indkomne Afgifisbelob til de vedkommende offentlige Kasser, ledsaget af for· 
noden Opgorelse, affattet i Overensstemmelse med det neden 11nforte Skema B.2) 
Det ene Eksemplar af den fra Hvalstationerne modtagne Opgorelse indsender han 
samtidig til Kassereren for Færo Amt5 okonomiske Fond.S) Har Oppeborselsbetjenten 
ikke inden den for Indmeldelsen til de offentlige K11sser ovenfor angivne Frist mod· 

1) Nu Lov Nr. 109 af 15. J\Iarts 1939. 
li) Udelades. 
') Nu Landskassen (Oppebiirselskontorel). 
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laget Afgiftsbelob med Opgorelse, tilstiller han vedkommende Kasserere Meddelelse 
herom og gi:ir samtidig straks Skridt til det skyldige Belobs Inddrivelse. 

3 Omkostningerne ved Trykningen m. v. af ovennævnte Skemaer bæres af de i 
Lovens § 7 nævnte offentlige Kasser i det Forhold, hvori de fna Del i Afgiften. 

24. Juni - SKR. FRA FÆRØ AMT til samtlige Bygningskommissioner for Land
kommunerne. Med Skrivelse nf 6te April d. A. hor Amtmanden forelagt Ministeriet 
en Sag, hvori Bygning~kommissionen for A. Sogn i Anledning af en Foresporgsel 
fra Kongsbonde B. B. af C. Bygd, om der vil kunne gives Fisker D. D. sammesteds 
Tilladelse til at opfOre et Beboelseshus i en Afstand af c. 20 Alen fra et Foresporgeren 
tilhorende Sodnhus, udbeder sig Amtets Afgiirelse af, hvorvidt den paagældende 
Byggetilladelse ifolge Anordning om Bygnings- og Brandvæsenet i de færoske Land· 
kommuner af 16de Juni 1882 vil kunne gives. Foranlediget heraf skol man til Efter· 
1etning og videre Bekendtgorelse meddele, at Justitsministeriet med Dem er enigt i, 
a t det ikke deraf, nt Anordning 16de Juni 1882 § 4 forbyder at opfOre Sodnhus eller 
Trankogeri i mindre Afstand end 30 Alen fra beboet Hus, Kirke, Skole eller lignende 
llygning, Hohus, Pakhus eller Kæld, kan udledes, at Beboelseshus, Kirke m. v. ikke 
maa opfOres i mindre Afstand end 30 Alen fra Sodnhus eller Trankogeri, og a t som 
Folge heraf Sporgsmaalet om, hvor vidt saadant kan tilstedes, man af go res efter de 
almindelige, i Anordningens § 3 indeholdt Regler, ved Skon 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 nt vise Varsomhed med al tillade OpfOrelse 
af Bygninger inden for 30 Alens Afstand fra Sodnhus eller Trankogeri. Efter den 
Anledning, Sagen dertil giver, skal mon derhos udtale: a t den i Anordningens § 4, 
sidste Punktum, indeholdte Bestemmelse efter Ministeriets Formening man anses 
som en Overgangsregel, der kun er anvendelig i det Tilfælde, at Sodnhuse inden 
Lovens Ikrafttræden fandtes i mindre Afstand fra de i IOrste Stykke omhandlede 
Bygninger end 30 Alen, og at der som Folge heraf, hvis der gives Fisker D. D. 
Tilladelse til at opfOre det ovenfor omhandlede Beboelseshus, ikke vil kunne gives 
~ongsbonde B. Il. Tilhold om at flytte sit Sodnhus eller særlige Forskrifter med 
Hensyn til Brugen af samme, og det, hvad enten delle rnaalle være opfort fOr An· 
ordningens lkrnfllræden eller senere, s n m t a t det, naar Tilladelse s0ges til Op· 
forelse af Sodnhuse eller Trnnkoger!er, ikke blot ubetinget man kræves, at de op· 
fiires i mindst 30 Alens Afstand fra de i Anordningens § 4, nævnte Bygninger, men 
tillige bor haves for Øje, at de anbringes saaledes, al de hverken i Øjeblikket med· 
!Cire Brandfare eller kunne panregnes nt ville lægge Hindringer i Vejen for frem· 
tidige Vej-, Gade- eller Aflobsnnlæg. 

29. Nov. - BEK. (NR. 173) OM BESTEMMELSE I HENHOLD TIL LOV OM 
SØNÆHINGEN M. M. AF 25. MARTS 1892 § 23 MED HENSYN TIL BØDER 
EFTER NÆVNTE LOV FOR FÆRØERNES VEDKOI\ilMENDE. I Henhold til§ 23 
i Lov om Sonæringen m. m. nf 25de Maris 18922) har Justitsministeriet bestemt, al 
de for Overtrædelse af denne Lov paalagte Boder skulle, for saa vidt det pangæl· 
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 NOTARIALFORRETNIN
GER PAA FÆRØERNE. 

1 Fra 1. April 1906 paahviler det Sysselmændene pan Færoerne at udfOre Notarial· 
forretninger indenfor Sysselet. Sorenskriveren paa Færoerne kan som hidtil udfOre 
Notarialforrelninger overalt pao Øerne. 

t) Nu Landsstyret. 
Il) Nu Bek. (Nr. 74) 31 • .!\forts 1928 § 27. 
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21) Derhos tillægges der hvert af de af Sysselmanden benyttede Vidner2) en 
Godtgorelse af 50 Øre for hver Forretning. Naar Sysselmanden for at foretage No· 
tarialforretninger, hvortil han rekvireres, nodsages til at gore Rejser, betales disse 
efter Reglerne i Sportel·Reglement 30. Marts 1836 § 15. 

3 De nærmere Regler om Sysselmændenes UdfOrelse af Notarialforretningerne, 
Indberetninger. Regnskabsaflæggelse m. v. indeholdes i en Instruks for UdfOrelse af 
Notarialforretninger paa Færoerne, som udfærdiges af Justitsministeriet.:!) 

9. Marts - LOV (NR. 36) OM ÆNDRINGER I LOV NR. 44 AF 30. MARTS 
1G92 OM FORSKELLIGE SKATTER OG AFGIFTER PAA FÆRØERNE. (lndfOjet 
i Loven af 1892). 

9. Marts - LOV FOR FÆRØERNE (NR. 37) OM INDPODNING AF KOKQP. 
PER. 

1 Enhver, der ikke har haft de naturlige Kopper, skal inden opnaaet 7 Aars Al
der være indpodet med Kokopper; de ukonfirmerede Bom, 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 til Forsorg for Barnet træder i deres Sted, med en BOde af 
indtil 20 Kr. 

Z Den, der forestaar en Skole, offentlig eller privat, skal ved at lade Lægeattest 
forevise, forvisse sig om, at den ovennævnte Forpligtelse er efterkommen med Hen
syn til de Born, der soge Skolen. Er dette ikke Tilfældet, eller undlade Forældre 
eller andre vedkommende 1>1111 Skolebestyrerens Begæring at forevise Lægeattest, 
skal Skolebestyreren derom gor Anmeldelse til Skolekommissionen, som har at sende 
Anmeldelsen til Politiet (Lnndfogden eller vedkommende Sysselmand); dette skal 
derefter undersoge Sagen og, saafremt Barnet befindes ikke at være indpodet, give 
\'edkommende Paalæg om under en Bode af 2 Kr. for hver Uge, Paalægget over· 
siddes, at foranstalte Indpodningen foretagen ved næste offentlige Indpodning. . 

Skolebestyreren skal i Skoleprotokotlon 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 uartig at gen
nemse denne Protokol og med sin Underskrift at bevide, at dette er sket, samt, for 
sua vidt Protokollen ikke befindes hehorig fOrt, eller hvis nogen anden Overtræ
delse af denne Lovs Forskrifter bemærkes, at anmelde saadnnt for Politiet. Over
trædelse af de Skolebestyreren i denne Paragraf paalagte Forpligtelser anses med 
Boder fra 10-40 Kroner. 

3 Med Hensyn til de Born, som ikke undervises i oHentlig eller privat Skole, 
paaligger det Skolekommissionen ved at lade sig forevise Attest al forsikre sig om, 
at den ovenomhandlede Forpligtelse er efterkommen, og, naar dette ikke er Til· 
fældet, derom at gore Anmeldelse til Politiet, som har at foretage det fornodne 
i Overensstemmelse med foranstuaende Paragraf. 

Enhver Skolekommission skal være forsynet med en Protokol, hvori de i denne 
Paragraf omtalte Born indfOres, og hvori skal være en Rubrik for, at Attest om 
Koppeindpodning er forevist. Protokollen, der anskaffes for Kommunens Regning, 
!Ores uf Skolekommissionens Formand, men maa aarlig forsynes med hele Skole· 
kommissionens Underskrift. Protokollen skal til enhver Tid være til Amtmandens 
Eftersyn. 

Overtrædelse af de Skolekommissionen i denne og foregaaende Paragraf paalagte 
Forpligtelser anses med Boder Ira 10-100 Kroner. 

1) 1. Punktum bortfaldet og udeludes. 
I) If. Retsplejeloven § 55 er det kun nod\·endigt lll benytte el Vidne. 
B) Instruks Nr. 45 af 10. Morts 1906 og Nr. 223 uf 31. Oktober 1917. 
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4 Naar de naturlige Kopper vise sig paa et Sted eller i saadan Nærhed at Stedet1 

at Koppesmittens Indbringelse er at befrygte, skal Politiet efter Indstilling fra ved· 
kommende Epidemilæge paabyde, at enhver paa Stedet, som ikke straks godtgor 
at have haft Kokopper eller de naturlige Kopper, inden en bestemt Tidsfrist skal 
være indpodet med Kokopper under eu Bode af 2 Kroner for hver Dag, det givne 
Poabud oversiddes. Epidemilægen er forpligtet til at indfinde sig paa Stedet, inden 
denne Frist ud!Ober. Paabudet sker, naar Foranstaltningen indskrænker sig til en· 
kelte Huse, ved Paalæg til de vedkommende eller, for saa vidt angaar Born under 
15 Aar, deres Forældre eller dem, som træde Barnet i deres Sted. Skal Foranstall· 
ningen udstrækkes til en storre Kreds, sker Paabudet ved Bekendtgorelse, der nær· 
mere angiver Kredsens Grænser og paa hensigtsmæssigst Mande bringes til almin· 
delig Kundskab. 

I paatrængende Tilfælde kan Epidemilægen selv udstede de ovennævnte Paahud, 
og underretter da snarest mulig Oversundhedskommissionen og Politiet derom. 

5 Opsættelse 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 har været indpodet med Kokopper, gælder en af 
den Læge, som har foretaget Indpodningen, underskreven Koppentiest, udfærdiget 
i den Form, som af Justitsministeren foreskrives. Hvor saadnn Attest ikke kan til
vejebringes, benytte et af en autoriseret Læge underskrevet Vidnesbyrd om, at ved
kommende bærer utvivlsomme Ar efter Kokopper eller naturlige Kopper. Kan 
heller ikke saadant Vidnesbyrd fremskaffes, maa Indpodningen gentages. 

7 Enhver kan ved offentlig Foranstaltning fon Kokoppeindpodningen foretagen 
og Attest derfor meddelt uden Betaling. Den offentlige Indpodning udfOres af Epi· 
dcmilægerne. Af dem, som ere indpodede ved offentlig Foranstaltning, sknl et Ef· 
tersyn finde Sted, ved hvilket Lægen er berettiget til at tage Koppevædske af de 
indpodede. De nærmere Regler for den offentlige Indpodning og for det nævnte 
Eftersyn, foreskrives af Justitsministeren.l) Udeblivelse fra Eftersynet og Vægring 
ved at tilstede Lægen nt tage Koppevædske, straffes med Boder Ira 2- 10 Kr., 
hvilken Straf, naar den indpodede er under 15 Aar, paalægges vedkommende For· 
ældre eller dem, som træde Barnet i deres Sted. 

Til Foretagelse af den offentlige Koppeindpodning er Kommunen pligtig at an· 
vise Lægen et passende Lokale samt at sorge for den fornodne Bekendtgorelse om 
Indpodningen. 

8 Enhver, som onsker det, kan blive genindpodet til de Tider, pnn hvilke den of
fentlige Indpodning foregaar, af vedkommende Epidemilæge. 

Ved udbrydende Koppeepidemi træHes der derhos af Oversundhedskommissio· 
nen særJig Foranstaltning til, at enhver indenfor det Distrikt, som af Kommissionen 
nærmere fastsættes, kan blive genindpodet. 

9 Med Hensyn til 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 at Betalingen for den i nærværende Lovs § 8, 2det Stykke, nævnte Genindpod· 
ning fastsættes til 25 Øre for hver genindpodet. 

Betalingen for offentlig Indpodning eller Genindpodning afholdes af Amtsreparti· 
tionsfonden, paa hvis Bekostning ligeledes de Vakcinationsprotokoller blive ol ud· 
levere, som Lægerne ere pligtige at fOre. 

10 Enhver Læge skal som Regel benytte animal Koppevædske Ira den kongelige 
Kokoppeindpodningsanstalt i Kjobcnhavn, og Forplantning af Koppevædsken fra 
Barn til Barn bor kun finde Sted i Nodslald. Hvor humaniseret Vædske benyttes, 
man Lægen kun tage den af Bom, om h\•is almindelige Sundhed han har forvisset 
sig. Af Bom under 3 Maaneders Alder man der ikke tages Koppevædske til For· 

1) Jfr. Anordn. 41 af 10. l\forts 1906. 
2) Ophæ\cl ved An. Nr. 35 af 26. Febr. 1935. 
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13lanlelse, ej heller af genindpodede. Enhver Læge, som selv besorger Koppevædskens 
Forplantelse, bor af yderste Evne vange over, nt Vædsken holder sig ægte og ren. 

Lægen skal ved Kokoppeindpodningen iagttage ·tilborlig Omhu, for ikke at pna• 
fOre den indpodede Infektion af anden Art. Den, som ved ikke at iagttage tilbor· 
lig Forsigtighed ved Koppeindpodningen bliver Skyld i, al en anerkendt smitsom 
Sygdom ved denne overfores til sunde Personer, straffes med Boder fra 100-400 
Kr., for saa vidt ikke slorre Straf er forskyldt efter Lovgivningens almindelige 
forskrifter. Er han Embedslæge, kan Straffen under skærpende Omstændigheder sti· 
ge til Embedsfortabelse. 

11 Sager angaaende Overtrædelser af denne Lov behandles som offentlige Politi· 
sager. Boderne tilfalde Amtsfottigkassen. 

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 Boms Vedkommende, som paa den Tid, denne 
Lov træder i Virksomhed, mnatte være udgaaede af Skolen, !inde dog de nugæl
dende Bestemmelser for snavidt Anvendelse, at V akcinationsattest man forevises in· 
den Konfirmationen. 

13 Denne Lov .træder i Kraft den 1. April 1906. 

10. Marts - ANORDNING (NR. 41) OM DEN OFFENTLIGE KOKOPPEIND. 
PODNING PAA FÆRØERNE. I Henhold til Lov for Færoerne om Indpodning af 
Kokopper al 9de Marts d. A. § 7 fastsættes herved folgende Regler for den offenl· 
lige Indpodning og for Eftersynet af dem, som ere indpodede ved offentlig Foran· 
staltnmg: 

1 Den ordentlige offentlige Indpodning i Thorshavn sker l Gang aarlig paa det 
Sted, som af Kommunalbestyrelsen anvises dertil . Om den Dag, paa hvilken den 
offentlige Indpodning finder Sted, skal Epidemilægen udstede fornoden offentlig 
Bekendtgorelse. 

2 Den ordentlige offentlige Indpodning 111111 Landet skol ske i Tiden mellem April 
og Oktober mindst l Gang hvert andet Aur for hver Bygd; dog knn Lægen med 
Samtykke af Fysikus lade en Tid af indtil 4 Aar hengaa mellem hver Indpodning 
for smna og afsidesliggende Bygders Vedkommende. 

Over de Bygder, for hvilke Indpodningen skal foregan, udarbejdes der n[ Lægen 
en Plan, som bliver at forelægge for Fysikus. Det bliver ved denne al iagttage, at 
der afholdes offentlig Indpodning pna san mange Steder i Distriktet, nt Afstnn· 
dene fra de Bygder, for hvilke Indpodning skal foretages, hojst bliver 3/8 Mil over 
Land. Nnnr Planen er fastsat af Fysikus, tager Lægen Bestemmelse om, pnn hvilken 
Tid Indpodning for hver enkelt Bygd skal foregaa, og tilstiller vedkommende Sogne
kommission (eller hvor ingen snndan findes, vedkommende Forstanderskab) Med· 
dclelse derom, hvorefter Sognekommissionen (Forstnndersknbet) har at sorge for et 
passende Lokale og for at bekendtgore Tid og Sted for Indpodningen ved Kirke,. 
stævnet) og paa anden hensigtsmæssig Mande. Planen kan dog simplificeres, naar 
Fysikus, som efter de i § 7 pnnbudte anrlige Medicinalberetninger har tilstrække· 
lig Rede paa Forholdene til om fornodent nt kunne gribe ind, finder Anledning til 
nt fravige denne, saaledes at det i ovrigl overJades vedkommende Læge nt rette 
Foretagelsen af Vakcinutionen efter Tid og Lejlighed indenfor de i Loven fast· 
salte Tidsgrænser. 

3 Er Lægen forhindret fra al give Mode til den til Indpodningen berammede Tid, 
man han, saafremt hun ikke i tilborlig Tid kan foranstalte Modet nllyst ved Be. 
kendtgorelse Lil Kirkestævne2) eller pau anden hensigtsmæssig Mande, snn vidt 
muligt foranledige, al der pnn hans Vegne gives Mode af en dertil af Amtet kon· 
i;titueret. 

1) Nu \'ed Opslag, jfr. Lov Nr. 59 af l. April 1912. 
~) Ved Opslag jfr. anf. Lov. 
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4 Eftersyn foretages af Lægen selv, hvis han knn give Mode uden i den Anled
ning at foretage særskilt Rejse, men ellers i Reglen af en dertil af Amtet efter 
Lægens Indstilling konslituerel paalidelig Person, som giver Lægen skriftlig Med
delelse om Resultat. 

Nnar Indpodningen er foregnaet, underretter Lægen de tilstedeværende om, naar 
Eftersynet, der foretages sammesteds som Indpodningen, vil foregna, med TilfOj
ende, at udehlivende kunne vente at blive ansete med Mulkt. I særlige Tilfælde, 
hvor Omstændighederne tnle derfor, kan Lægen tilstna enkelte Fritagelse for at 
mode ved Eftersynet; det bliver de snaledes fritagnes egen Sng nt tilvejebringe 
Allesl for, al Indpodningen er sket. 

Paa Grundlag af Eftersynet udsteder Lægen, saafremt Indpodningen mna an
ses for fuldkomment lykket, Attest efter vedlrykte Blanket.i) Hvor Indpodningen 
ikke kan anses for fuldkomment lykket, meddeles der vedkommende Attest om, nt 
Indpodning forgæves er foregaaet, og knn denne Attest afværge Strafansvar for und· 
ladt Indpodning, indtil den næste offentlige Indpodning i Bygden finder Sted. Om de 
ved Eftersynet udeblivne har Lægen al gore Indberetning til Politiet (Landfogden 
eller vedkommende Sysselmand). 

5 Nnar Genindpodning i Overensstemmelse med Lov nf 9de Marts d. A. § 8 fin
der Sted ved offentlig Foranstaltning, forholdes der med Hensyn til Fastsættelse 
af Tid, Tilvejebringelse af Loknle og Bekendtgorelse om Tid og Sted for Genind
podningen paa samme Mande som ovenfor i §§ 1 og 2 foreskrevet. Attest for, at 
Genindpodning er foregaaet, meddeles efter vedtrykte Blanket B"t) saa snart Gen
indpodningen er foretagen, og Eftersyn af de genindpodede finder ikke Sted. 

6 De offentlige Læger have at !Ore en Protokol, der skal indeholde Oplysning 
om de af dem indpodedes og genindpodedes Navne, Alder, Fodested og Bopæl, Ind
podnings· og Eftersynsdagen, lndpodningernes Udfald samt Bemærkning ved de 
Personer, til hvem humaniseret Lymfe maatte være anvendt. 

7 Enhver offentlig Læge er pligtig til i sin Medicinalberetning at opgive Antallet 
af de af ham i Aarets Lob foretagne Indpodninger og Genindpodninger, særskilt for 
hvert Kon, samt at gore Rede for, hvor og nnar han har vaccineret i Beretningsaarel 
m. m" og hvor han agter at vaccinere i det efterfOlgende Aar. Blanketter Lil Indpod
ningsaltester blive paa Forlangende udleverede Lil enhver Læge, nnar han derom 
henvender sig Lil 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 NOTARIALFORRETNINGER 
PAA FÆRØERNE I HENHOLD TIL LOV AF 9. MARTS 1906. 

12) Med Hensyn til Sorenskriverens UdfOrelse af Notarialforretninger forbliver 
cle hidtil gældende Regler i Kraft. - - -

22) Sysselmændenes Notarialprotokoller, der bekostes af dem selv, autoriseres af 
Amtmanden over Færoerne, der fiirer det overordnede Tilsyn med Notarialforrelnin
gernes UdfOrelse. I Protokollen ind!Ores alle Embedshandlinger, som af Notarius 
udfiires, og A~testalioner, som af ham udstedes. De ved Forretningen tilstedevæ
rende Dokumenter bliver kun at indfiire i Protokollen, naar vedkommende forlan· 
ger del. Sysselmændene fOre hver el Navneregister over de af dem udfOrte Nolnrial
forrelninger med Angivels af Rekvirentens Nnvn, Forretningens Art, Dato for dens 
Foretagelse og Stedet i Notarialprotokollen, hvor den findes indfOrt. Sysselmændenes 
BefOjelse til al udfOre Notarialforrelninger strækker sig kun til vedkommende Sys· 
sel, men er uafhængigt af, hvor Rekvirenten horer hjemme. 

3 Notarius bor udenfor paatrængende Tilfælde ikke fungere, nanr Rekvirenten 
eller den, med hvem en Forretning foretages, er hans beslægtede eller besvogrede 
i op- og nedstigende Linie (Forældre, Bedsteforældre o. s. v" Dorn, B<irneborn o. s. 

l) Udelades. 
') Som ændret ved Instruks Nr. 223 ol 31. Okt. 1917. 
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v., Svigerforældre og Svigerhorn), i Sideliniens lste Grad, (Broder, Soster, Svoger, 
Svigerinde) eller nnnr hnn i nogen Mande er materielt interesseret i den rekvire
rede Notnrinlforretning. 

4 Notarius hor altid med den storste Omhu og Nojngtighed udfore de til hans 
Embede horende Forretninger og bor især skaffe sig den fuldkomneste Vished om 
alt, som han i Embeds l\ledfor bekræfter, sna nt det Vidnesbyrd hnn meddeler om 
de i hans Overværelse foreganende Handlinger eller afgivne Erklæringer nitid er 
grundet paa hans personlige Iagttagelse og ikke blot paa Vidnesbyrd af andre, til 
hvem han har Tillid, Nanr den, der i Notarens Overværelse underskriver et Doku
ment, vedgaar en Underskrift eller afgiver nogen anden Erklæring, der skal hnve 
forbindende Kraft, ikke forud er Notarius personlig bekendt, hor Notarius soge at 
skaffe sig Vished om, at clen pangældende virkelig er den Person, han udgives for. 
Hvis snadan Vished skaffes ved Notarius bekendte panlidelige Personers (Identitets
vidners) Udsagn eller ved Dokumenter, som forevises Notarius (Legitimationspapi
rer), hor disse Personer eller Dokumenter udtrykkelig nævnes snavel i Notarinlpro
tokollen som i den Pnntegning, som gives et Dokument, Notarius bor ved Ud
foreisen nf sine Forretninger som Vidner bruge to Mænd, imod hvis Duelighed og 
Panlidelighed som Vidner i Almindelighed og i den enkelte Sag i Særdeleshed intet 
kan være at udsætte. Disse Vidner hor nævnes i den Forretning, Notarius udste
der, og tillige underskrive denne til Vitterlighed om, at alt er passeret som i For
retningen nnfOrt. 

5 Nanr 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, bor han rette sig efter Billig
hed, hvormed han med vedkommende kan komme overens. 

20. Juli - BEK. (NR. 36) OM EN AF JUSTITSMINISTERIET STADFÆSTET 
VEDTÆGT FOR BENYTTELSEN AF 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, 
Inde andre benytte Vand fra Vandværket eller selv benytte det til anden Brug eller 
i storre Mængde, end den af Kommunalbestyrelsen vedtagne, til enhver Tid gældende 
Vedtægt for saadan Benyttelse eller ~ærlig 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 ni samme valgte Vandinspektor, nt foretage nogen som helst 
Forandring ved en Vandledning, saml i Tilfælde, hvor Vand til Næringsbrug afgi
ves gennem Vandinnaler, al tage Vand til snadan Brug Ira Haner, der afgive Vand, 
som ikke har passeret Vandmaaleren. 

2 Den, der ved ikke at lukke en Hane eller ved al holde en selvlukkende Hane 
naben eller ved mangelfuld Vedligeholdelse af Ledninger eller Haner eller ved an
den uforsvarlige Adfærd, enten det sker mecl Forsæt eller af Uagtsomhed, bevirker, 
at Vand fra Vandværket guar til Spilde, samt den, der undlader at efterkomme et 
i Vedtægten hjemlet Pualæg om Indskrænkning nf Vandforbruget, anses med Ba
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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er indlagt i en Ejendom, eller som benytter Vand ira Hane, der er anbragt paa 
aaben Plads eller Gade, i særligt Øjemed f. Eks. til industrielt Brug eller til Skibs· 
hrug, er under lige Bode forpligtet til at meddele al den Oplysning, som maatte 
forlanges for at komme til Kundskab om Vandforbrugets Omfang.i) 

4 Af Vandledninger, der er indlagte i Huse samt for de Beboelseshuses Vedkom· 
men de, der ikke have Vandindlæg, men benytte V and fra Byens Vandværk, svarer 
Husets Ejer en anrlig Afgift, der fastsættes paa Kommunens Budget. Ligeledes kan 
der aarlig paa Budgettet fastsættes Afgifter for anden Benyttelse nf Vand Ira By· 
ens Vandværk, I. Eks til industrielt Brug eller til Skibsbrug. Afgiften skal, for saa 
vidt industrielle Anlæg nnganr, fastsættes til en i Forhold til det omtrentlige dag
lige Gennemsnitsforbrug bestemt StOrrelse. Hvad Afgiften for Vand til Skibsbrug 
anganr, 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 ol behandle som offentlige Po
litisager. Boderne tilfalder Kommunens Kasse. 

1. Nov. - FISKERIVEDTÆGT 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 FÆRØERNE OM TIDENS BESTEM
MELSE. 

1 Tiden skol herefter for Færoerne bestemmes lige med Middelsoltiden for Green
wich. 

2 Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1908. 

9 . April - ANOHDN. (NR. 71) HVORVED Bestemmelserne i LOV OM Foran
staltninger til at forhindre den ASIATISKE KOLERAS Indbringelse til Færoerne 
m. m. af 8. Januar 1872 indtil videre gores anvendelig paa >MENINGITIS CE
REBUOSPINALISc. I Henhold til den Justitsministeriet ved Lov om Foranstalt
ninger til at forhindre den asiatiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. m. aI 8 . 
Januar 1872 § 7 meddelte Bemyndigelse anordnes herved fOlgende : Bestemmelserne 
i Lov om Foranstaltninger til at forhindre den asia tiske Koleras Indbringelse til 
~æraerne m. m. nf 8de Januar 1872 skulle indtil videre ogsaa være anvendelige 
pna >Meningitis cerebrospinalis<. 

19. April - LOV (NR. 100) OM FORSKELLIGE FORHOLD VEDRØRENDE 
BEGRAVELSER. (Se Anord. Nr. 9 a{ 17. Janunr 1908). 

17. Jan. 1908 - ANORDN. (NR. 9), -HVORVED LOV OM. FORSKELLIGE 
FORHOLD VEDRØRENDE BEGRAVELSER AF 19. APRIL 1907 SÆTTES I 
KRAFT PAA F ÆRØEHNE. I Henhold til den Regeringen ved Lov om forskellige 
forhold vedrorende Begravelser af 19de April l90i 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 pan
gældende Kirkegaard - i Sognepræstens Stedc.2) 

1) Som ændret ved Bek. 325 18. OkL 1913. 
~) H<ilge nævnte Lov kan Folkekirkens Medlemmer begraves paa Folkekirkens Kirkegaarde 

uden Medvirkning af Folkekirkens Præster (borgerlig Begravelse), naar den afdOde ved 
en i Testamentsform affottet Erklæring har truffet Bestemmelse herom. Ifolge § 4 træffes 
Aftale om borgerlig Begravelse med vedkommende Sognepræst. 
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28. Febr. - LOV (NR. 36) FOR FÆRØERNE OM FORANSTALTNINGER 
MOD SMITSOMME SYGDOMME HOS HUSDYRENE M. M.t) 

12) lndfOrsel til Færoerne af Husdyr og Nylle·Fjerkræ samt af Huder og Skind, 
for so11 vidt de ikke ere saltede eller garvede maa kun finde Sted efter særlig for 
hvert enkelt Tilfælde meddelt Tilladelse fra Landsstyret, som skal indhente Er· 
klæring fro Husdyrkommissionen (jfr. § 9) og eventuelt fra andre Autoriteter. 

Tilladelse bliver kun at meddele, naar der ikke med lndfOrslc:n kan antages al 
være forbundet Fare for Indbringelse af Smilte. 

lndfOrslen skal gores afhængig af, at visse Regler iagttoges Lil Forebyggelse af 
Smitte. 

2 Landsstyret kan bestemme, at den i § 1 ommeldte Tilladelse ikke maa gives 
enten med Hensyn til lndfOrsel fra alle Steder udenfor Øerne eller fra enkelte Lan· 
de eller Steder. 

3 lndfOrsel til Færoerne af Uld skal kun være tilladt under Iagttagelse af Regler, 
som bestemmes af Landsstyret og anses fornodne for at hindre Smittes Indbringelse. 
Ind!Orsel kan helt forbydes, jfr. § 4. 

43) Naar der er Grund til at antage, at lndfi:irsel til Fær0erne af andre Dyr end 
Husdyr eller af andre end de i § 1 nævnte raa Handelsprodukter af Husdyr, saa
som Haar (Uld), saltede eller garvede Huder, Talg og Kod, saavelsom af andre 
Genstande, udsætter Øerne for Indbringelse af smitsomme Sygdomme blandt Hus
d)'r, kan Landsstyret udstede Forhud mod saadan lndfOrsel enten fra alle Steder 
udenfor Øerne eller fra enkelte Lande eller Steder, eller ogsaa gore Adgangen til 
Indforsel afhængig af saadanne Betingelser, som anses fornodne for at hindre Smit· 
tens Indbringelse. 

5 I paatrængende Tilfælde kan det i § .J. ommeldte Forbud forelohig udstedes af 
Landsstyret. 

6 Naar smitsom Sygdom er udbrudt blandt Husdyr paa Færoerne, kan Lands· 
styret efter 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 Smitte kan forplantes fra den ene Ø eller Dele 
af en saadan, hvor Sygdommen er forekommen, Lil undre Dele nf Øerne, eller gore 
Adgang hertil afhængig a( saadanne Betingelser, som menes fornodne for at hindre 
5mittens 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 undre Husdyr pau Færoerne, skul uopholdelig anmelde det til 
Politiet. 

Nanr smitsom Sygdom er opstuuet blandt Husdyr pau Færoerne, kan Landsstyret 
ved en offentlig Bekendtgorelse - som skal indeholde Oplysning om, hvorledes 
Sygdommen giver sig til Kende, - pnabyde, al enhver, der ved eller har Anled
ning til al formode, at et blandt hans Husdyr forekommende Sygdomstilfælde er 
nf den i Bekendtgorelsen nævnte Art, uopholdelig skal anmelde det til Politiet. 
Politiet skul snarest muligt give Indberetning til Landsstyret om modtagne An· 
melde! ser. 

8 Opstaar Hundegalskab, skal Landsstyret ved en offentlig Kundgorelse paubyde, 
at alle Hunde indenfor et nærmere betegnet Distrikt enten skulle holdes bundne 
og forsvarlig afspærrede eller dræbes. 

9-1} Ledelsen af de Foranstaltninger, der i ovrigt ville være at træffe af det offent· 
lige til Bekæmpelse ni udbrudt smitsom Sygdom blandt Husdyr (jfr. § 10), paa• 
hviler en Kommission, hestanende af Lugtingels Landbrugskonsulent som Formand 

1) Jfr. Lagtingslov Nr. 15 of 13. !\forts 1951. 
~) Jfr. Bek. Nr. 86 of 27. April 1927. 
0) Jfr. Bek. Nr. 48 11( 7. Nov. 1941 og kunni;. nr. 70 18. iles. 1951, h\·oreftcr kra:v1:s Tilln· 

delse frn Landsstyret til enhver lndfOrsel af levende Dyr. 
•) Som ændret ved Ll. Nr. 15 of 13. !\forts 1951. 
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!>amt 4° af Landsstyret udpegede Medlemmer, for hvilke der samtidigt udpeges Sup· 
pleanter. Medlemmerne og deres Suppleanter skal hnve Bopæl i Thorshavn. De til 
Medlemmer al Husdyrkommissionen eller til Suppleanter valgte Mænd ere forplig· 
tede til at modtage de pan dem faldne Valg, medmindre de have fyldt det 60de Aar 
eller ere forhindrede ved Forfald, der anses for gyldigt af den Myndighed, som har 
valgt dem. 

Politiet sanvel som de kommunale Styrelser, (disse enten selv eller ved et Ud· 
valg, til hvilket Medlemmer ogsaa kunne vælges udenfor deres egen Midte) ere 
forpligtede til al bistaa Husdyrkommissionen ved GennemfOrelsen af de fornodne 
og efter de stedlige Forhold mulige Foranstaltninger til Sygdommens Bekæmpelse. 

10 Husdyrkommissionen kan panbyde Afsondring og Rensning af smittede eller 
mistænkte Dyr saavel som af sunde Dyr eller af Genstande, ved hvilke Smille kan 
befrygtes at ville vinde Udhredel~e, og de nærmere Foranstaltninger, som ere nod
vendige for at gennemfOre Afsondringen og Rensningen (Indespærring af Dyrene, 
Bortfjærnelse af deres Affald, Rensning eller Tilintetgorelse af de Genstande, som 
have været udsatte for deres Paavirkning, Ansættelse af egne Oppassere, alle uved· 
kommendes Bortvisning. Tilintelgorelse af Smitstof hos de Personer, som have 
været i Beroring med dem, Nedgravning af de clode Dyr eller Dele af dem m. v.). 
Er Sygdommen ondartet, kan Nedslagning foretages, nanr det skonnes fornodent 
for at standse dens Udbredelse. Ligeledes kan Nedslagning a( enkelte Dyr foretages 
for nl tilvejebringe Oplysning om Sygdommens Beskaffenhed. 

I pnntrængende Tilfælde kan Politiet, Landfogden eller vedkommende Sysselmand 
forelobig sætte de ovennævnte Afsondrings· og Rensningsforanstaltninger i Kraft, 
men man uden Ophold indberette det til Husdyrkommissionen. 

Husdyrkommissionen skal uden Ophold give Landsstyret Meddelelse om de For· 
nnstnltninger, som den træffer i Henhold til nærværende Paragraf. 

11 Alle Udgifter, som pna Grund af de Forskrifter, der udstedes i MedfOr af § 10, 
rnedgna i Anledning af Dyrs Rogt, Af sondring og Rensning, eller Rensningen nf 
Stalde, Redskaber eller deslige, eller dode Dyrs Nedgravning, betales af Ejeren. Dog 
bliver Udgiften til Anskaffelse af de ifolge Husdyrkommissionens eller Politiets 
Paahud anvendte særlige Desinfektionsmidler at erstatte Ejeren af det offentlige. Det 
samme gælder Udgiften ved nye Arbejder, der maalle blive paahudte, saasom Op· 
Jorelse af Rum til Dyrs Afspærring, Ombytning af Træværk eller deslige. 

I Tilfælde af Nedslagning lader Politiet Dyrene forud taksere af 3 nf Politiet der· 
til udvalgte Mænd. Dyrenes Værdi bestemmes efter deres Tilstand ved Nedslagningen, 
dog saaledes, al der ikke tages Henyns til den virkelige eller formodede Sygdom, der 
foranlediger denne; i Belobet afdrages Værdien af Dyret i dræbt Tilstand. Den snu· 
ledes udfundne Sum udbetales Ejeren nf det offentlige. 

Saafremt det, for at forhindre Smittes videre Udbredelse, maulle være nodvendigt 
al tilinletgore smittefarlige Genstande, suasom det dode Kreaturs Hud, Foderstoffer, 
Ho, Halm, Staldrekvisitter og lignende, bliver det 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 uf Politiet udvalgte Mænd. 

Hvis en Besætning har været afspærret af det offentlige, og det endelig viser sig, 
at den formodede smit.somme Sygdom ikke har været til Stede, bliver det Tab, som 
Ejeren har lidt ved de tagne Forholdsregler, at erstatte ham. Om Erstaningens Stor
relse har Politiet efter Forhandling med den skadelidte at gore Indstilling til Hus
dyrkommissionen, der derpnn resolverer i Sagen. Intet Sporgsmanl, vedrorende Krav 
pna snadan Erstatning, kan bringes for Domstolene. Dog kan den, der er misfornojet 
med den ham tillagte Erstatning, forlange dens Storrelse fastsat ved Taksation af i\ 
uvillige, af Retten udnævnte Mænd; Udgifterne ved Taksntionsforretningen bæres af 
det offentlige. 

Snafremt Ejeren selv \'e1I sit Forhold maalle have givet Anledning til <le trufne 
Foranstaltninger, fortaber han den Ret til Erstatning af det offentlige, som ellers 
vilde tilkomme hum. 
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Udgifter til Befordring uf Husdyrkommissionens Medlemmer snavel som af Politiet 
og tilkaldte Sagkyndige paa Rejser, som foretages i Medfi:ir af § 10, afholdes af det 
offentlige. Ligeledes afholder det offentlige Udgiften ved sagkyndig Bistand, som efter 
Husdyrkommissionens Bestemmelse og med Lnndstyrets Billigelse maalle blive an· 
vendt. 

12 De i § 11 ommeldte Udgifter afholdes (forskudsvis) uf Landskassen, for snn 
\'idt de ikke ere afholdte af Ejeren. (Statskassen refonderer Fonden Halvdelen af de 
Udgifter, som endelig komme til at pnnhvile det offentlige) .t) 

13 Det kan af Landfogden forbydes Ejeren eller Brugeren af Kvæg, som ojen
synlig lider af Tuberkulose, 

a) al lade saadanne Dyr komme i Heroring med andre Ejeres Kvæg; 
b) al afhænde sandnnne Dyr, medmindre de afhændes til Slagtning, og Afhændet· 

!!en forud anmeldes til Politiet; 
c) at afhænde eller at bruge til MenneskefOde Kod af saadanne Dyr, medmindre 

de slagtede Dyr med deres Indvolde forinden ere undersogte pan Ejerens eller Bru
gerens Bekostning ved Politiets Foranstaltning, og Politiet derefter har givet Tilladelse 
til, at Kodet bruges paa denne Mande. 
Landfogden kan derhos forbyde, at Kvæg fro en Besætning, i hvilken det er godt· 
E,jort, at der findes Tuberkulose, afhændes i andet Øjemed end til Slagtning, med· 
mindre det ved en Tuberkulinprove, der foretages under et ar Landsstyret fast· 
sat Tilsyn, oplyses, at det paagældende Dyr ikke lider af Tuberkulose. Landfogdens 
Forbud kunne indankes for Landsstyret, men vedkommende kunne dog ikke derved 
unddrage sig fra forelObig at 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 al anvende den til Menneske
fode eller til Tilvirkning af Levnedsmidler eller at -bruge den i ukogt Tilstand til 
Krealurfiide. 

Der tilkommer ikke de vedkommende Erstatning i Anledning af de i denne Parn· 
graf ommeldte Forbud. 

14 Landsstyret skal være bemyndiget til al give almindelige inslruktoriske For· 
skrifter for Husdyrkommissionens og Politiets Virksomhed i Henhold til denne Lov. 

15 Dersom Husdyr eller andre Dyr, hvis lndfOrsel eller O\·erfOrsel efter de for. 
nnstaaende Bestemmelser ikke er tilladt, findes ombord i et Farloj, der anlober nogen 
færosk Havn, skal Skipperen være pligtig al efterkomme de Pnalæg, som Karantæne· 
myndis heden eller Politiet giver for at forebygge, at Dyrene komme i Land. 

Udgifterne ved de Foranstnltnin~er, som de givne Panlæg medfOrc, afholdes af 
Fortojet. 

162) lndfOrsel til Færoerne af Hovdyr, som ikke er Husdyr, skol være forbudt. Til· 
iadelse til lndfOrsel af Ræve og Nerz (Minks) kan dog meddeles af Ministeren for 
Landbrug og FiskerF') paa nærmere af ham fastsatte Vilkanr, såfremt lndfOrselen sker 
til Pelsdyravl. Ræve og Ncrz (minks), der indfOres til eller forsendes på Færoeme, 
skul under Transporten være anbragt i solide og sikkert lukkede Kasser eller Bure. 
riæ\'e og Nerz (minks), der findes paa Fær0erne, skal i ovrigt være anbragt i en af 
Politiet godkendt Indhegning. Politiets Godkendelse skal foreligge, forinden Anbring• 
elsen finder Sted, og kan til enhver Tid tilhngekaldes. 

Hvis saadanne Dyr som i lste Stykke omhandlet findes om bord i Fartojer, der 
ankommer til Færoerne, forholdes som i § 15, lsle Stykke, bestemt. 

lndfOrsel af Rotter og Mus samt OverfOrsel af disse Dyr f rn den ene Ø til den 
anden skal være forbudt. Landsstyret skal dog være bemyndiget til al tillade Ind· 
fOrsel eller OverfBrsel af disse Dyr til \'i<lenskuheligl Brug. 

Saafremt sådanne Dyr, som i § 16, lsle Stykke, omhandlet forvolder Skade, er 
den eller de for Dyret ansvarlige pligtige nl erslnlte Skaden, medmindre det oplyses, 

1) Dortfnlden som Foli;c u{ Ll. Nr. 15 11{ 13. l\111rls 1951. 
S) Som ændret ved Lov Nr. 256 11{ 27. Nov. 1936. 
U) Nu L11ndS!ltyret. 
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at den skadelidende selv forsæt1ig eller ved Uagtsomhed har hidfOrt Skaden, eller at 
denne ikke kunde være afværget ved den Agtpaagivenhed og Omhu, som udkræves 
ved Transport, Opbevaring og Anbringelse af saadanne Dyr. Dyrets Ejer skal altid 
unses for ansvarlig for Dyret. 

Reglerne i lste Stykke skal ogsaa gælde med Hensyn Lil saadanne Dyr, som fra 
et Fnrtoj slipper i Land paa Færoerne. I saadanne Tilfælde skal Fartojf'ts Skipper 
anses for ansvarlig for Dyret. 

171) Overtrædelser af denne Lov eller de i MedfOr af sammt: udstedte Forbud 
eller Paalæg straffes, for sno vidt der ikkr herved efter den ovrige J.ovgivninl!' er 
!orskyldt storre Straf, med Boder fra 4- 1000 Kr til Amtsfattigkassen eller i Tilfælde 
af, at Overtrædelsen bestaar i lndfOrsel eller Overforsel af levende Dyr, under skær· 
pende Omstændigheder med Fænp;"el (Straffelovens § 25). 

Dyr eller Genstande, som ere indfOrte eller overfOrt i Strid med de i Medfi)r af §fi 
1-6 udstedte Forbud, skulle, saa vidt det er fornodent for at forhindre Smitte eller 
dens Udbredelse, ved Politiets Foranstaltning tilintetgores og ellers konfiskeres til 
Fordel for Amtsfattigkassen. 

Komme de i § 16 nævnte Dyr i Land. eller efterkommes ikke de i MedfOr af den 
anforte Paragraf givne Paabud, skulle Dyrene ved Politiets Forani:taltning saa vidt 
muligt dræbes. 

Enhver, der paa Land maatte træffe et saadanl Dyr i fri Tilstand, er berettiget til 
at dræbe det. Den, der dræber Dyret, har Ret til al Inge det. 

18 Sager angaaende Overtrædelser af denne Lov behandles som offentlige Politi· 
sager. 

19 Denne Lov træder i Kraft den 1. August 1908. Fra samme Tid ophæves Bestem
melsen i Lov af 23. Februar 1866 § 16. 

28. Febr. - LOV (NR. 37) OM TILLÆG TIL LOV AF 18. DECEMBER 1897 
OM RETTERNES MEDVIRKNING TIL OPTAGELSE AF BEVIS I UDLANDET 
M. M. (Se Anordn. Nr. 248 af 14. Novbr. 1908) . 

1. April - LOV (NR. 62) FOR FÆRØERNE OM AFLØSNING AF TIENDE 
OG FORANDRING I FORSKELLIGE SKATTER OG AFGIFTER. 

Kapitel I. Om ForltOjelse af lndforselsa/!{i/t af Spirituosa m. v.2) - - -
Kapitel li. Om Forltojclse af Kongs· og Malrikulskattrn .3) 
Kapitel Til. Om Opltævclse af Tiender m. m. 
44) Samtlige endnu tilbage,·ærende Tiender ophæves. I Erstatning for disse samt 

for Fisketienden, jfr. Lov 30. Marts 1892 § 16, der udguar, udredes tilsammen af 
Statskassen til 

Norderoernes PræstegæM 
Øste ro 
Sydstromo 
Nordstromo 
Vaago 
San do 
Sudero 

1) Som ændret ved Lm· Nr. 256 ar 27. Nm•. 1936. 
S) Se nu Ll. Nr. 23 ar 11. Fehr. 1950. 
R) Bortfalden ved Ll. Nr. 25 af 27. De<'- 19-18. 

2,520 Kr. 
3,700 
1,560 
1,800 
2,280 
1,340 
2,tlOO 

lait ... 15,600 Kr. 

') Jfr. Lov Nr. 100 ar 29. Marts 1924 om Kirkernes Styrelic § IO. 
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Af den hvcr.t Præstegæld tillag.te Erstntningssum tilfalder den ene Hah•del \•edkom
mende Sognepræst og den anden Halvdel vedkommende Kirker. Erstatningssummerne 
udredes nf 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.i) - - -

G Præsttnl ophæves. I Erstatning for samme udredes aarlig af Statskassen 3,000 Kr., 
som af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet fordeles mellem Sognepræster
ne pna Færoerne.:!) 

7 Lagmandstolden og det i Folge Regulativ af 18. April 1832 § 2 .til Fonden for 
forulykkedes efterladte befalede Bidrag ophæves. I Erstatning for sidstnævnte Ydelse 
udredes aarlig af Statskassen 216 Kr.,:1) der af Jordebogskassen udbetales Fondets 
Kasserer ved hvert Kalenderaars Udgang. 

Kapitel IV. 
8 Denne Lov træder i Kraft den 1. Anril 1908, saaledes al de i §§ 11-6 omhand

lede Vederlag udredes med deres fulde -Belob for dette Kalenderaar. 

27. Maj - LOV (NR. 126) OM BYEN THORSHAVNS KOMl\'lµNALE STY
RELSE. 

1 Byen Thorshavn udgor som hidtil en særskilt Kommune. Kommunens Anlig
·gender styres af et Byrnad, .som bestaar af valgte Medlemmer. Byraadet \'ælger selv af 
sin Midte i Aarels .sidsite Mode en Formand og en Næstformand for det kommende 
Aar. For 1909 sker Valget dog i dette Aars fOrstc Mode. 

Til gyldigt Valg af Formand eller Næstformand udfordres absolut Stemmeflerhed 
af Byrnndets tilstedeværende Medlemmer; 01maas snadnnt Flertal ikke ved det IOrste 
Valg, foretages nyt Valg; naar der heller ikke herved opnaas absolut Flertal, fore. 
Luges bundet Valg mellem de to, som ved det forcgaaende Valg hove erholdt flest 
Stemmer. Ere ved det andet Valg Stemmerne lige, nfgores det ved Lodtrækning, paa 
hvilke to der ved det bundne Valg skal slemmes. Ligeledes afgor Lodtrækning Vnlget, 
nanr Stemmerne ere lige ved det bundne Valg. 

2 UdfOrelsen uf Byrnndets Beslutninger og den ovrige udovende Myndighed i Kom· 
munens Anliggender paahviler Byraadets Formand. 

3 Det kun i Vedtægten (§ •16) bestemmes, al den umiddelbare Forvaltning af 
enkelte Grene uf de kommunale Anliggender bor ovcrdrn1æs til stanende Udvalg, om 
hvis Sammensa:tning og Myndighed der du ligeledes i Vedtægten bliver at optage 
nærmere Regler. 

Nnnr Dyrandet i enkelte Tilfælde maatte finne sandant hensigtsmæssigt, kan det 
beskikke et eller ,flere af sine Medlemmer eller saudanne lndrnanere uden for sin Micl
·le, som dentil ere villige, til at udfOre sær.lige kommunale Hverv i O\'erensstemmelse 
med de nærmere Regler, som i Vedtægten herom bor fastsættes. Ethvert l\fodlem af By
rnadet er pligtigt til at modtage Valg som Formand og Næstformand samt til al ud
fOre de særlige kommunale Hverv, som det mnatte beslutte at overdrage ham. Dog 
kan den, der i mindst ~ Aar har været Formand, undslaa sig for al modtage Valg 
som snadan i et lige saa langt Tidsrum, som han har været Formand. 

4 Antallet af Byrnadels Medlemmer fastsættes til 7; det kan ved Vedtægt forhojes 
indtil 11, men skal altid være ulige. 

5·1) Valgret og Valgbar.hed .til Byraadet .tilkommer enhver, der har Valgret til 
Folketinget og som ved Valgets Foretagelse har Bopæl i Kommunen og er Skatteyder 
til denne samt i det Kalenderanr, hvori Valget foregaar, og i hele det umiddelbart 

1) Hah•delen 7500 Kr. anrlig tilfalder nu Færiicrnes Kirkefond. Den anden Halvdel tilfalder 
nu ikke vedkommende Præst, men indgaar formentlig under Præsteemhetlcrnes Fællesfonds 
Bestyrelse, se Lov Nr. 14 l af 28. April 1931 om Folkekirkens Lonningsvæsen § 50, nu Lov 
Nr. 418 o( 12. Juli 1946 § 54. - Det samme er Tilfælde med Erstatningen for Præsttol. 

~) Hr. K. og U. M. Skr. 11. Dec. 1911. 
D) Nu oflost med 5·100 Kr" se Tekstenmærkning til Tillægshevillingslov of 7. Juni 1952 § 14. 
4) Som ændret vecJ Lov Nr. 88 af 15. Marts 1939 og Ll. Nr. 61 llf 2. Dec. 1949. 
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forudgaaende uden Afbrydelse har haft Bopæl i Kommunen, medmindre vedkom· 
mende nyder eller har nydt Understottelse af Fatligvæsenet, 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 oppebnaren af hende 
selv; dette gælder dog ikke, nnar hun i et Aar efter Samlivets Ophor ikke har mod· 
taget Fnttigunderstottelse. 

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 Hustru eller beslægtede i op. og nedstigende Linie moa ikke pno samme 
Tid have Sæde i Randet.i) 

6 Medlemmerne af Byrnadet vælges paa 4 Aar, og samtlige Medlemmer afgoa 
samtidig. Valgperioden regnes fra I. Januar, og de ordentlige Valg foregaa i 
sidste Halvdel af den forudgaaendc December Maaned. 

Udtræder nogen af Randet inden Ud\Obet af de 11. Anr. for hvilke han er VJtlgt, 
og der i hans Sted skal vælges et nyt Medlem, sker Valget kun for den tilbage· 
~taaende Del af de •l· Aar. 

7 Valgene ledes af en Valgbestyrelse beslnaende af Raadets Formand og 2 af 
Randet af dets egen Midte valgte Medlemmer. 

V al gene forberedes ved Lister over Vælgerne, hvorved Skattelisterne for det 
forud for Valget ganende Anr lægges til Grund. Valglisterne skulle fremligge til 
offentligt Eftersyn M Dage forinden Valgdagen pan et for Kommwiens Beboere 
bekvemt Sted. Klage over, at en uberettiget er optaget pan Listerne, eller en berettiget 
deraf udeladt, rnaa mindst 3 Dage forinden Valgdagen indgives til Valgbestyrelsen, 
som i fornodent Fald anstiller nærmere Undersiigelse, for at Sagen forinden Valget 
kan afgores af den. 

8 Valgene foretages pna det Sted, paa den Dag og til det Klokkeslet, som dertil 
af Valgbestyrelsen berammes, og som i det mindste 8 Dage forud bekendtgores 
paa den for offentlige Kundgorelser i Kommunen sæd,•anlige Mande. 

9 Tiden for V nlget sknl fastsættes til senest Kl. 5 Eftermiddag. Stemmegivningen 
man ikke slutte for Kl. 8, og saalænge der derefter er Vælgere til Stede, som 
ville afgive deres Stemme. Valgdagen er Fridag for samtlige valgberelltigede 
fra Kl. 5 Eftermiddag. 

10 Afstemningen sker i Henhold til Lister, hvorpaa bestemte Personer bringes i 
Forslag til V nlg. 

Enhver saadan Kandidatliste skal være indleveret til Formanden for Valgbesty· 
rclsen inden Kl. 12 Middag pnu den tredie Dag, forinden Valget finder Sted. Listen 
skal være underskreven af mindst 5, hojst 15 Vælgere som Stillere, og være led
saget af en Fortegnelse over Stillerne" hvori disses Navne, Stillinger og Bopæle 
ere tydelig angivne. 

Den Stiller, som indleverer Listen, har Ret til pan en af ham medbragt Afskrift 
af Listen at fan Formandens Tilstaaelse for, at og naar Listen er indleveret. 

En Kandidatliste kun indeholde færre Navne end det Antal Repræsentanter, der 
skal vælges; derimod er den ugyldig ,hvis den indeholder flere Navne, Kandidaterne 
skulle være san bestemt betegnede ved Fornavn, Stilling eller Bopæl, at der ikke 
kan finde Forveksling Sted med nogen anden valgbar Person, Er nogen af de pna 
Listen opfOrte Kandidater ikke valgbar, eller er han saa utilstrækkelig betegnet, 
at V nlgbestyrelsen ikke kan skiinne, til hvilken valgbar Person der sigtes, udstryges 
I nns Navn af Listen. 

Saafremt Valgbestyrelsen finder Grund til at erklære en Kandidatliste for ugyldig 
eller til at stryge noget Navn af Listen, skal dets Kendelse tilfores Valgprotokollen. 

1) lfiilge midi. Best. Nr. 36 af 22. Nov. 1944 tilkommer Valgret og Valgbarhed enh\·er, der 
har fyldt sit 2lde Aar. 
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En l 'dskrift af Kendelsen skal fOr Valgets B1tgyndcl!le me<ldeles <len Stiller, som har 
bcsorgel Indleveringen. 

De af Valgbestyrelsen godkendte Kandidatlister mærkes hver med sit Bogstav 
(A. B. C. osv.), og paa hver Liste sættes Nummer (1, 2, 3, osv.) foran Kandidater
nes Navne i den Rækkefolge, hvori de af Stilleme ere opfol'le. 

For saa vidt der til Formanden for Valgbestyrelsen til den i 2det Stykke fore-
10krevne Tid kun er indleveret en gyldig Kandidatliste. betragtes de paa s.amme op. 
Wrte Kandidater som valgte uden Afstemning. 

11 Valgbestyrelsen tilvejehringer til Brug ved Valget Stemmesedler og dertil 
passende Konvolutter i fomodent Antal. De saaledes tilvejebragte Stemmesedler 
oc. Konvolutter skulle alle haves til Stede ved Valget. Afstemningen foregaar ved 
Afoivelse af saadanne Stemmesedler, indlagte i de dertil horende Konvolutter. 

Stemmesedlen skal i tydeligt Tryk indeholde Betegnelserne >Valgliste A<, >Valg
liste Il«, :P Valgliste C« o. s. v. i .saa mange Linier, som der er Kandidatlister; hver 
Valgbetegnelse skal stan i en Linie for sig, og hver 2 Valgbetegnelser skulle være 
indbyrdes adskilte ''ed en .trykt vandret Streg. Intet andet Ord eller Bogstav 
og intet Navn, Tal eller Tegn man være paafiirt nogen Stemmeseddel enten ved 
Tryk eller ved Skrift eller paa anden Mande. 

Konvolutterne skulle være uigennemsigtige og saaledes tildannede, al de helt 
dække den indlagte Stemmeseddel. Paa hver Konvolut ~kal være trykt eller stemplet 
Valgets Aar og Dag. Intet Navn, Ord, Tal eller Tegn man være paafOrt nogen Kon
rnlut enten ved Tryk eller ved Skrift eller paa anden !\fonde. 

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 l\fand kan staa oprejst deri uden at kunne ses af nogen 
udenfor Rummet værende Person. Stemmerummet skal være tilstrækkelig lyst til, 
al 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 indrettet, 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 opslanet en trykt Vejledning for Vælgerne, indeholdende det 
væsentlige af de i nærværende Lovs §§ 5-18 indeholdte Bestemmelser. 

13 Valghandlingen uabnes af Formanden med at bekendtgore Navnene pau Valg· 
bestyrelsens Medlemmer, det Antal lWedlemmer. der skal vælges, og de i Henhold 
til § 11 modtagne Lister; han foreviser den Kasse, hvori Stemmesedlerne skulle 
nedlægges, saaledes, at det kan ses, at den er tom. 

Under Tilsyn af Valgbestyrelsens Formand fores en Valgprotokol, der skal være 
autoriseret af Byraadet. I V algprotokollen optegnes det væsentlige nf, hvad der ved· 
rorer Valghandlingen, navnlig Antallet af indleverede Lister og Navnene paa hver 
Listes Kandidater i den paa Listen opfiirte Orden, Tallet af de til Brug ved 
Valget tilvejebragte Stemmesedler og Konvolutter, Tallet af afgivne gyldige Stemme· 
sedler, Tallet af afgivne ugyldige Stemmesedler, T.allet af Stemmer paa hver Kan· 
didatliste samt Navnene paa de valgte Kandidater med vedfiijet Listebetegnelse. 
Efter Valgets Afslutning opbevares Valgprotokollen af Byrnadet. 

Til Valgmodet staar Adgangen aaben for enhver, dog at Valgbestyrelsen kan 
bestemme, at der i det Værelse, hvori et eller flere Stemmerum ere anbragte, ikke 
under Afstemningen foruden de dermed ansn.lle Valgbestyrelsesmedlemmer man 
opholde sig andre end de med Afgivning af Stemmer syoselsatte og de paa Adgang 
til Stemrncgivning ventende Vælgere, hvilke sidstnævntes Tal kan begræn!es efter, 
hvad Ordenen kræver, .samt Kandidaterne og 2 Stillere for hver Liste. De t il
stedeværende ere pligtige til at rette sig efter Formandens nærmere Bestemmelser. 

Vælgerne fremtræde efterhaanden, som de selv ville, og som der bliver Lej
lighed til at modtage deres Stemmesedler. Efter ut Valgbestyrelsen har forvisset 
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sig om, at den fremtrædende er den,· hun OJJgiver al være, og at han staar op
fOrt pna Valglisten, erholder Vælgeren en Stemmeseddel og dertil horende Kon
volut og gaar ind i Stemmerummel, hvor ingen andre man være til Stede. Her 
!ætter han paa Stemmesedlen el Kryds ved Bogstavet for den Liste, som han vil 
stemme paa og lægger Stemmesedlen i Konvolutten, hvorefter han straks gaar 
ud af Stemmerummet og leverer Konvolutten med den indlagte Stemmeseddel til 
Formanden, som i Vælgerens Paasyn nedlægger Konvolutten i Kassen uden at 
undersoge dens Indhold. Et af Valgbestyrelsens Medlemmer gor i Valglisten Be
mærkning ved hver Vælger, der har afgivet sin Stemmeseddel, og et andet af 
Valgbestyrelsens l\fodlemmer optegner i fortlobende Række de samme Vælgeres 
Lobenummer og Navn. Enhver Vælger, der vil deltage i Valget, maa personlig 
mode. 

Ifald en Stemmeseddel . eller Kon\'olut efter Udlevering til Vælgeren, men inden 
Nedlægning i Stemmekassen, findes ubrugelig eller bliver af L'agtsomhed ubrugelig
gjort, kan den paagældende Vælger gaa tilbage til Stemmclisteforeren og, naar 
han .tilfredsstillende forklarer det skele og tilbageleverer saavel Stemmeseddel som 
Konvolut, fan dem ombyttede. 

Ifald en Vælger fremforer for Valgbe~Lyrelsen, at han ikke er i Stand til al fore
tage Afstemningen paa den foreskrevne :\'lande, og Vali;beslyrelsen skanner, al 
det saaledes fremfOrte er ri~tigt, skal e.t delllil særlig udvalgt Medlem af Valg
bestyrelsen eller en dertil af Valgbestyrelsen sær.lig ·tilforordnet Vælger yde den paa
gældende Vælger fornoden Bistand ved Stemmegirningen, h\'orved da tillige de nod
vendige Lempelser i den forskrevne Fremgangsmaade maa foretages. 

14 Naar ingen Vælger mere ef.ter Kl. 8 (jfr. § 9) forlanger at afgive sin Stemme
seddel, erklæres Stemmegivningen for sluttet, dog al Valgbestyrelsens Medlemmer 
umiddelb1ir.t derpaa have Ret til at afghe deres egne Stemmesedler. 

Ingen Vælger, som har afgivet Stemme. ~kal \'ære pligtig for Retten i nogen Sag al 
opgive, hvem han har slemt paa, eller om han har stemt for eller imod en Valg· 
kandidat. 

Intet l\Iedlem af Valgbestyrelsen eller nogen anden, som ifolge § 13 har Ret 
til at være Lil Stede i det Værel!'e, i hvilket Stemmesedler modtages, mau under 
Afstemningen give nogen Vælger Rand, Anvisning eller Opfordring med Hensyn 
til, pan hvilken Liste han skal stemme. Ej heller maa nogen af dem nogensinde 
give nogen anden Underretning om, h\'ad han paa Stemmestedet mualle have er· 
faret med Hensyn til, hvilken Kandidat en Vælger har givet sin Stemme. 

Overtrædelse af nogen af disse Bestemmel;>er straffes med Fængsel, ikke under 
•I Ugers simpelt Fængsel. 

Det er forbudt gennem Partibureauer eller paa anden Mande al fore systematisk 
Kontrol med, at Vælgerne mode og afgive Stemme. 

Overtrædelse heraf straffes med Boder fra 100 ·til 1,000 Kr. Sugerne herom 
behandles som offentlige Politisager, og Boderne tilfalde Thorshavns kommunale 
Undersloltelseskasse. 

15 Stemmeoptællingen Ioregaar offentlig. Den finder Sted straks efter Stemme
givningens Slutning. 

16 Ved Stemmeoptællingen aabner Valgbestyrelsens Formand Kas~en, udtager 
Stemmesedlerne en for en af Konvolutterne og oplæser dem lydelig, hvorefter de 
henlægges og samles paa et Std. En Stemmeseddel er ugyldig, hvis der er stemt 
paa andet end en af Kandidatlisterne, Indeholder en Konvolut flere end een Stemme· 
seddel, er dens Indhold ugyldigt. 'En Stemmeseddel er endvidere ugyldig, 1) naar 
det ikke med Sikkerhed fremganr, hvilken uf Listerne Vælgeren har villet give sin 
Stemme, 2) naar Beskaffenheden uf Stemmesedlen eller den Konvolut, der har om· 
givet den, giver Grund til at antage, at Stemmesedlen ikke er en af en Stemmeliste
forer udleveret og i et Stemmerum mærket Stemmeseddel, 3) naar der paa Stemme· 
sedlen eller Konvolullen findes skrevet, tegnet eller paa anden Mande anbragt noget, 

148 



27. Maj 1908 

hvorved der findes forsætlig tilkendegivet, hvem den stemmende er, eller der over· 
hovedet ved en Behandling, som kun kun antage!! nt være forelugen uf Vælgeren, 
findes forsætlig at være givet Stemmesedlen et Særpræg. 

Efterhaunden som Stemme;iedlerne oplæ3es af Formanden, optegne Medlemmer 
af Valgbestyrelsen, hvor mange Stemmer der folder paa hver af Listerne. Efter 
at alle Stemmesedlerne er oplæste, meddeler den ene af Listeforerne lydelig de paa 
hans Liste optegnede Stemmetal og den anden Listefiirer ligeledes lydelig, om de 
slemme overens med de paa hans Liste gjorte Optegnel!er. Viser der sig nogen 
Uoverensstemmelse, gennemgaas Stemmesedlerne paa ny itil Berigtigelse af den 
indlobne Fejl. Endelig optælles samtlige Stemmesedler, og Tallet sammenholdes 
med den ifOlge § 13 fOrte Fortegnelse over de Vælgere, der have afgivet Stemme· 
seddel. 

17 Efter at Valgbestyrelsen har forvisset sig om, at Valghandlingen er foregaaet 
paa lovlig l\laade, sammenlægges alle de for hver Kandidatliste afgivne Stemmer. 
Hver Listes Stemmetal deles derefter med I, 2, 3, osv. indtil hver Liste er delt 
med et T!ll saa stort som det Antal Medlemmer, der i det hujeste kan blive den til 
Del. Det sturste af de saaledes fremkomne Deling&tal giver den Liste, hvilken det er 
tilfaldet, Ret til Medlem Nr. I, det næststifrste Delingstnl gh1er den Liste, det er 
tilfaldet, Ret 1lil Medlem Nr. 2 og saaledes fremdeles, indtil alle Medlemmer ere 
valgte. Ere Delingstallene lige store, giir Lodtrækning Udslaget. Af hver enkelt 
Liste udtages de valgte Medlemmer efter den Orden, hvori de paa Listen ere op· 
forte; Navne paa dem, der allerede ere valgte paa anden Liste, overstreges. Er 
en KandidatJiste udtomt, naar der tilkommer den en Repræsentant, lages denne af 
den Liste, som derefter har det hojeste Tal. 

18 Suafremt kun een skal vælges, foretages Valget som Flertalsvalg, men iOvrigt 
efter de ovenfor givne Regler. 

19 Enhver, der er valgbar til Byraadet, er pligtig tiil at modtage Valg til samme, 
medmindre han har opnaael en Alder af 60 Aar eller ifiilge sin Helbredstilstand, 
Forretninger eller deslige maalte have anden skellig Grund til at iinske sig fritagen 
for Valget, hvilket afgores af Valgbestyrelsen eller, for saa vidt han ma111Lte være 
utilfreds med dennes Afgorelse, af Byraadet. Den, som i mindst 6 Aar uafbrudt har 
været Medlem af Dyraadet, skul dog ikke være pligtig til at modtage Valg fiir efter 
UdlObet af et lige saa langt Tidsrum som det, hvori han har været Medlem af 
Haadet. · 

Den, som har noget al anke over ved den foregaaede Valghandling eller i Anledning 
af de under samme afsagte Kendelser, man, for 11.t. haru; Anke kan komme i Betragt· 
ning, indgive sin Besværing skrHtlig til Byraadet inden 8 Dage efter, at Valghandlin· 
gen har fondet Sted. Inden Vt. Dage efter Besværingens Indgivelse afgiir Byraadet du 
Sagen, efter at Valgbestyrelsen har haft Lejlighed til at afgive sin Erklæring der
over, Byraadets Kendelse kan inden 14 Dnge efter dens Afsigelse indankes til Ju. 
stitsministeren.l) - Naar ordentlige Valg ere foretagne, fratræde de ældre Med
lemmer af Byraadet IOrst, efter at de mulige indkomne Klager over det nye Valg 
paa ovennævnte Mande ere afgjorte af Byraadet. 

Hvis et Medlems Valg ved den derom endelig tagne Beslutning forkastes, eller 
,-edkommendes Vægring ved al modtage Valg erkendes berettiget, betragtes hans 
Navn som ikke opfOrt paa den paagældende Kandidatliste ,og den af de ovrige 
Kandidater, som under denne Forudsætning vilde have været gyldig valgt, erklæres 
derefaer for Medlem. Niaar i de anfBl'lte Tilfælde den nævnte Fremgangsmaade 
ikke kan finde Anvendelse, bliver Omvalg snarest muligt at foretage med Benyttelse 
af de sidst berigtigede Valglister. 

20 De pna en Liste ved et almindeligt Valg opfiirte Kandidat.er, der ikke er· 
klæres for valgte, betragtes som Suppleanter for de valgte af samme Liste i den 
RækkefO\ge, paa hvilken de ere opfOrte paa Listen, og træde i den angirne Orden 

l) Nu Lnncl~slyrnt. 
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i Stedet for de valgte som l\Iedlemmer af Byraadet, hvis nogen af disse i Valg
periodens Lob maatte afgaa ved Diiden eller udtræde af Haadet. 

Viser det sig ved indtrædende Ledighed, al der ikke efter den angivne Regel 
kan ske Besættelse af den ledige Plads som Medlem, vil der være at afholde Ud
f yldningsvalg efter paany berigtigede Valglister, medmindre Byraadet med Enstem
nnghed beslutter, at saadanl Valg ikke skal afholdes. 

Dersom nogen i Lobet af den Tid, for hvilken han er. valgt, skulde begære at 
udtræde aJ Byraadet, afgor dette, hvorvidt saadan Begæring kan lages til Folge. 
Byraadet he;;temmer fremdeles, hvorvidt nogel Medlem skal udtræde eller midler
tidig udelukkes af Randet paa Grund af Omstændigheder, som vil betage ham 
Valgbarheden. Det samme gælder, hvis et Medlem af Byraadet har gjort sig skyl
dig i en Overtrædelse af eller Vægring ved al opfylde sine Pligter i bemeldte hans 
Egenskab, som giir hans Udtrædelse niidvendig. Dog stnar det den, der imod sin 
Villie udelukkes af Randet, frit for al indanke deltes Beslutning for Justitsministe· 
ren,1) ved hvis Bestemmelse det da har sit Forblivende. 

21 Byrnadets Formand leder Forhandlingerne i Raadets Moder og panser, at 
Beslutningerne rettelig indfOres i Forhandlingsbogen. 

Byraadet kan tage gyldig Beslutning, naar mindst Halvdelen af dets Medlemmer 
er til Stede. Alle Beslutninger tages efter Stemmeflerhed. Falder der ved en Af· 
s temning lige mange Stemmer for og imod, er Afstemningspunktet forlcastet. I 
Tilfælde af Stemmelighed ved Valg gor Lodtrækning Udslaget. Byraadets Moder ere 
offentlige; enkelte Sager kunne dog forhandles for lukkede Dore, naar saadant 
af Haadet vedtages. 

Ved hvert Aars Begyndelse kundgiires det for Byens lndvaanere, naar og hvor de 
ordentlige Moder afholdes. Overordentlige Moder afholdes, naar Formanden fin
der det Iornodent, eller mindst Halvdelen af Medlemmerne forlanger det. For· 
manden bestemmer da Tiden for Modets Afholdelse og sammenkalder Medlemmerne. 

Forinden l\liiderne underretter Formanden, saa vidt muligt, Medlemmerne om, 
hvilke Genstande der vil komme til Forhandling. Forhandlingsbogen underskrives 
ved hvert Modes Slutning af alle tilstedeværende Medlemmer; ethvert af disse er 
berettiget til deri at fan sin afvigende Mening kortelig indfiirt. - IOvrigt vedtager 
Byraadet selv sin Forretningsorden.!!) 

22:i) Det Staten tilkommende Tilsyn med den kommunale Forvaltning udoves 
i:;cnnem Landfogden. Han kan overvære alle Byraadets Moder og skal senest Aftenen 
forud have Meddelelse om de Sager, som i hvert l\Iode skulle bringe;; under For· 
handling. Dog skal et l\'Hide kunne afholdes med kortere Varsel, eller Beslutning 
kunne tage.; om en Sag, som ikke ha.r været optaget paa Dagsordenen, nunr Land
iogden udtrykkeligt meddeler Samtykke dertil. Byraadets Formand skal straks efter 
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 al den ganr ud paa at træffe en for 
Kommunen fordærvelig Foranstaltning eller at nægte Opfyldelsen uf en Kommunen 
paahvilende Pligt, skal han gore skriftlig Indsigelse derimod, og Sagen skal da af 
Byraadet tage;; under fornyet Ovorvejelse. Opnaas da ikke Overensstemmelse, skal 
han ved Skrivelse itil Byraadel.s Formand erklære Bestemmelsen midlertidig sat 
ud af Kraft. Herom gor han snarest muligt Indberetning til Justitsministeren, der 
lla afgor Sagen. En Genpart af Indberetningen tilstilles samtidig Byraadet. 

23 Thorshavns Fattigforstanderskab ophæves. 
Ile.styrelsen af den i Lov om Fattigvæsenet pau Færoerne af IO. April 1895 §§ 

13-16 omhandlede kommunrale UnderstoHelseskasse4) overgaar iLil el særligt Rand, 
bc;;taaende af Sognepræsten og 2 andre l\ledlemmer, af hvilke Byraadel vælger det 

I) Nu Lnnilsstyret. 
2) Jfr. Forretningsorden nr 15. Jnnunr 1909. 
U) lfiilge Hjemmestyreloven er Tilsynet nu hos Landsstyret. 
~) Se Ancmln. Nr. 41 25. Februar 1914 om Hjælpeknsser, som nfloscr Unilcrsti.ittclsc•skns· 

serne. § 23's Regel om Undcrstiittclscsknsse hortfnlder dc•rfor og ifiilgtt nævnte Anord· 
ning § 6 hc!styres Hjælpeknsscn nC Ryrnuclct. 
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ene af sin egen Midte, medens det andet Medlem vælges af de valgberettigede Be
boere i Kommunen paa den for Valg af Medlemmer af Byraadet foreskrevne Mande 
og ordentligvis samtidigt med et V rulg til Byraadet. Valgene gælder for <). Aar. IOvrigl 
har det sit Forblivende ved de i fornævnte Lovbestemmelser indeholdte Forskrifter. 

Fn:ttigforstanderskabets ovrige Forretninger henlæg.ges under Byraadet. De nær
mere Regler for Fattigvæsenets Bestyrelse fastsættes i Kommunens Vedtægt. 

24 Bestyrelsen ruf Skolevæsenets Indtægter og Udgifter samt overhovedet dets 
Kasse- L' l; Hegnskabsvæsen overganr til Byraadet. Indtil en endelig Adskillelse af 
Skolefo1ulc11s Kapitaler finder Sted, faar Byens Skole\'æsen af bemeldle Fond et 
aarligt Tilskud af 6110 Kr. Det tilkommer Byraadet at gore Forslag til Besættelse af 
Læreremhedeme ved Kommuneskolen og at bringe den anordnede Skoletvang til 
Anvendelse. Derimod udIOres det nærmere Tilsyn med Skoleundervisningen og Læ· 
rernes EmhedsfOrelse nf en Skolekommission, hestanende af Sognepræsten og 2 af 
Byraadet for et Tidsrum af 4 Aar valgte Medlemmer, af hvilke i det mindste det 
ene skal vælges af Byraadcts egen Midte . .Kommissionen vælger selv sin Formand 
og sammentræder, naar nogen af Medlemmerne unser det fornodent. 

Kommunens Lærere kunne ikke vælges til l\iledlemmer 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 hojere Klnsse, skal Skolekommissionen, forinden den for sit 
Vedkommende tager Bestemmelse, give Forstelæreren Lej-lighed til overfor Kom
missionen mundtlig eller skriftlig, om han maatte onske det, at fremsætte og be· 
grunde sine Anskuelser om Sagen. For saa vidt Erklæringen af gives skriftlig, vil 
den ved eventuel Forelæggelse !or Byraadet eller <>verordnede 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 til et staaende Udvalg pua 
Byraadets Vegne, kan Randet ·beskikke enkelte ulonnede Mænd uden for sin egen 
Midte, noar de derlil ere villige. til Medlemmer af dette Udvalg. 

Justitsministerenl kan paabyde, at Havnens Indtægter og Udgifter skulle holdes 
adskilte fra Kommunens almindelige Kasse, og at dens Midler kun skulle kunne 
anvendes til Bedste for den selv. Han kan paalægge Byraadet for Havnekassens 
Regning nit træffe saadanne Foranstaltninger, som maat1e være fornodne for ii'.t sikre 
Indsejlingen til Havnen eliler Skibes Henliggen i denne . 

. Ministeren kan bestemme, at Byraadet aarlig inden en af ham fastsat Frist skal 
indsende til ham et Overslag over Havnens Indtægter og Udgifter for det kommende 
Finansaar.2 Finder Ministeren da, at der hor foretages andre eller storre Arbejder 
ved Havnen" end i Byrnadets Overslag foreslaaet, og der i Havnekassen haves 
Midler til saadanne Arbejders UdfOrelse, eller sandanne Midler dog kunne tilveje
bringes uden særligt Tilskud fra Kommunen, kan han, efter at have indhentet By
raadets nærmere Erklæring, bestemme, al saadanne Arbejder skulle udfores, og at 
Overslaget derefter forandres. Afvigelse fra det af Ministeren 1) billigede eller fast. 
satte Overslag tilstedes kun med Mini5tercnsl) Samtykke; uden deLte kan ej heller 
nogen Gæld stiftes for Havnen eller nogen den tilhorende ifast Ejendom afhændes. 
Ministerenl kan fordre, at der for ham aflægges særskilt Regnskab over Havnens 
Indtægter og Udgifter. 

26 Justitsministerenl er bemyndiget til, efter at 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 al den tilhorende, i Havnen eller 
paa Reden •beliggende Fortojningsredskaber o. lign. Forandring af Taksterne kan 
derefter i 'bemeldte Tidsrum kun foretages af Ministerenl 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. 

1) Nu Lnnclsstyrct. 
2) Som ændret ved Ll. Nr. 69 af 7. Dec. 1951. 
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Et Reglement for Benyttelsen af Havnen og Reden ved Thorshavn i Henhold til 
Lov om Udfærdigelse n.f Havne m. m. af 30. Januar 1875 kan stadfæstes af Justits· 
ministeren. 

27 Bygningskommissionen skal fremtidig bestaa af Landfogden som Formand og 
•J, af Byraadet for et Tidsrum af 4 Aar valgte Medlemmer. To af disse udvæl· 
ges blandt Byraadets Medlemmer. 

Byraadet vælger ligeledes de Medlemmer af Sundhedskommissionen, som ef.ter de 
hidtil gældende Regler ere blcvne valgte af Kommunalbestyrelsen. 

Ved Byrnadets Valg af lo eller flere Medlemmer til Kommissioner, Udvalg, Be· 
styrelser eller lignende skal Forholdstalsvulgmaaden anvendes, naar saadant kræves 
af noget Medlem af Raadet. 

28 Byraadet udnævner og afskediger de kommunale Embeds· og ·Bestillingsmænd. 
Politibetjente og Vægtere bekikkes af Bynradet efter Landfogdens Indstilling, men 
kunne afskediges af denne uden Byruadets Samtykke. 

291 Kommunens Regnskabsnar er Finansaaret 1. April til 31. Marts. 
Inden hvert Aars 15. Januar affattes, efter et af Justitsministeren!! foreskrevet 

Skema, et Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter for det næste Finansaar. 
Dette Over.slag foretages derefter til to Behandlinger i Byraadet med mindst 8 Dages 
l\lellemrum imellem hver Behandling. Ved 2den Behandling under.gives det Post 
for Post Byraadets Drijftelse og Beslutning og afgiver da i den Form, hvori det 
uf Byruudet \ed denne Behandling vedtages, den bindende Regel for SIOrrelscn af 
næste Finunsuars kommunale Skatteudskrivning og overhovedet for næste Finans· 
aars kommunale Forvaltning, uden al hiijere Stadfæstel~e, med de i § 30 angivne 
Uncltugelser, udfordres. Overslaget fremlægges inden 1. November til offentligt Efter
syn i 14 Dage. 

Bliver der senere Sporgsmual om nogen Udgift, der enten ligger udenfor Over
slaget eller ikke kun afholdes af det puu vedkommende Konto i Overslaget an~laa· 
ede RelOh, kan Beslutning herom kun luges af Byraadet, eftt·r al Sagen har foreligget 
til Overvejelse for summes .Medlemmer 8 Dage forinden det Mode, hvori Beslutning 
tages, medmindre Udgiften er ligefrem puabudt ved Lov, eller det i Overslaget op
fiirte Delob klarlig kun var kalkulatorisk. iEre de forhaandenværende Midler ikke 
tilstrækkelige til al dække de Corogcde Udgifter, tager Byruadet Bes-temmelse om, 
hvon·idt det manglende skal tilvejebringes ved Lnan eller ved en :forholdsvis For· 
hojelse af de i Hoved· og Tillægsligningen op!Orte Belob. Justitsministerens!! Samtykke 
hertil udfordres kun, for saa vidt de i efterfolgende § 30 foreskrevne Grænser for 
Byruadets Myndighed vilde blive over.skredne ved Optagelsen :af saudant Laun eller 
ved den Corogede Skat.~eudskrivning. 

30 Uden Justitsministerens!!) Samtykke kun Byrnadet ikke noget Anr udskrive 
et hojere samlet Skattebelob end GennemsnHtet of det samlede Belob af kommupnJe 
Skotter i de 3 nærmest Coregaaende Aar, med Tillæg af en Femtedel, saaledes at 
det Beliib, som herudover med Justitsministerens!! ) Sa.mtykke i noget Aar udskrives, 
ikke medtages ved paafOlgende Beregning over de !>idste 3 Aars GennemsnitsbelOb. 
Ej heller kan Byraadet uden Justitsministerens!!) Samtykke forbruge af Kommu· 
nens Kapitalformue, afhænde eller pantsætte Kommunens faste Ejendomme eller 
erhverve nye faste Ejendomme, for saa vidt Kobesummen for sandanne i Regn· 
skabsanret tilsammen overstiger 100 Kr., optage Laan af storre Belob eller pua 
længere Tid, end at de kunne tilbagebetales af det Hilgende Aars Indtægter, eller 
forny saadanne Loun eller vedtage en Forlængelse af den Tid, hvori de skulle 
afbetales. (Kræver Sagen en hurtig Af.gorelse, kan denne træffes af Amtmanden, 
som uopholdelig foretager Indberetning derom til lustitsmini~~eren.a) 

Fremdeles udfordres lustiitsministerens!!) Samtykke .til Stif.telsen af nyt Fælles· 

1) Som ændret \•et.I Ll. Nr. 69 11( 7. Dec. 1951. 
!?) Nu Lnnt!sstyrcl. 
~) L>cnne Bestemmelse rr nu bortfalden. 
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skab imellem Kommunen og andre Kommuner i Henseende Lil Benyuelsen af Ting· 
og Arresthuse, Sygehuse og lignende Indretninger saavel som til Ophævelsen af 
hestanende Fællesskab i disse Henseender. 

31 Af Udgif1eme til K'<>mmunens Fornodenheder, for saa vidt de ikke dækkes af 
andre lndtægtskHder, lignes Udgifterne til Skolevæsenet, Fattigvæsenet og Skyds
væsenet paa Kommunens Beboere efter Formue og Lejlighed. Paa samme Mande 
paalignes 3/5 af de ovrige Udgifter, medens 2}5 af dis.se lignes paa Bygningerne 
i Kommunen.1) 

Forandringer i disse Bestemmelser kunne efter Byraadets Indstilling bifaldes 
af Justitsministeren.2) 

32 Ligningen pna Formue og Lejlighed - samt, indtil anderledes bestemmes 
ifolge § 31, sidste Punktum, paa Bygninger - foretages af en Ligningskommission, 
hestanende af 5 Medlemmer; ved Vedtægt kan Medlemmernes Antal forhojes til 
7 eller 9. De ordentlige V111lg til Kommissionen foretages samtidig med V nlgel 
til Byrnndet. Med Hensyn til Valgret, Valgbarhed, Funktionstid, Fremgnngsmaaden 
ved Valgene m. v. gælde de samme Regler som med Hensyn til Valg af Byraadets 
Medlemmer. 

Ligningskommissionen vælger selv sin Formand af sin egen l\Hdte. 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 al 
modtage Valg til delle, undslaa sig for at modtage Valg som Medlem af Lignings
kommissionen, medmindre han i mindst 6 Aar efter hinanden har opfyldt dette 
Hverv. Han er da fritagen for samme i lige san langt et Tidsrum som det, hvori 
han har opfyldt Hvervet. 

34 Blandt Byrnadets Medlemmer eller andre til Byrandet valgbare Indvaanere ud
nævnes for •J, Aar ad Gangen en Overligningskommission, hestanende af en af I u
stitsministeren2) valgt Formand og 2 uf Lagtinget valgte Medlemmer samt henholdsvis 
1 og 2 af de næYnte Myndigheder valgte Suppleanter, der i de paagældende Over
ligningskommissærers midlertidige Forfald træde i deres Sted. Om Forpligtelsen 
Lil al modtage Udnævnelse hertil gælder det samme, som i § 19 besleml om For
pligtelsen .til at modtage Valg som Medlem af Byraadct. Udnærnes noget Med
lem uf Ligningskommissionen Lil Overligningskommissær, udtræder han af bemeldte 
Kommission. Ej heller maa nogen, som allerede er Ovedigningskommis.sær, væl· 
ges til Medlem af Ligningskommissionen. 

35 §§ 35-39 ophævet ved Lov Nr. 76 12. Maris 1923. 
40 Ved kgl. Anordning:!) kan med de fornodne Lempelser de Regler sro~tes i 

Kraft, som i almindelige Love maatte findes om Beskalning af Selskaber, Stiftel
ser og udenbys boende Personer. 

41 Det paaligger Byraadet, og særlig dets Formand, at fOre noje Tilsyn med Kom· 
munens Kassevæsen, fOlgelig al puase, at dens Skaller og andre Indtægter rettelig 
og betimelig opkræves og i fornodenl Fuld inddrives samt, indtil Belobet udkræ
ves .til Bestridelse af Kommunens Udgifter, forvares og ef~er Omstændighederne 
frugtbargores pau behorig Mande. 

Ilyruadet er ansvarligt for de Kapitaler, Aktiver og andre Ejendomme, der til
hore Kommunen. 

42 For offentlige Licitationer, som KQmmunen lader afholde o\'er UdfOrelsen af 
Vejarbejder, Reparationer af Skoler og Fattighuse, Anskaffelse af Naturalydelser til 
Kommunens Brug og deslige, betales ikke Gebyr eller Afgifter. 

43 Byrnndet er pligtigt at tilvejebringe og meddele Regeringen de Oplysninger, 

•) \ted Bckend1giirelse Nr. 379 af 29. September 1923 ændres Brokcmc til llf'nholilsvi~ 415 
og 1/5 med Virkning fro og med Ligningr.n for Skattenan•t 1924. 

~) Nu Landsstyret. 
a) Nu ved Lngting.o;lov. 
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der n.f samme maatte forlanges om F.>lketal, Kvæghold og andre Forhold i Kom· 
munen. 

44 Kommunens aarli.ge Regnskab, der affattes i slorst mulig Overensstemmelse 
med del for Overslaget foreskrevne Skema og aflægges inden Udgangen af Juli 
Maanedt) i del paafOlgende Regnskabsaar, bliver 1al henlægge .til Efaersyn for Kom· 
munens lndvaanere i 14 Dage paa el dertil bekvemt offentligt Sted. Regnskabet 
bor derefter med de til samme horende Bilag noje gennemgaas af 2 Revisorer. 
Disse væ.lges paa t Aar af de valgberettigede Beboere i Kommunen paa den for 
Valg af l\fodlemmer af Byraadet foreskrevne l\foade. Byraadet er forpligtet til al 
meddele Revisorerne de Oplysninger, som mnntte udfordres til Bedommelse af Regn· 
skabets Indtægts- og Udgiftsposter. Efter at Revisorernes Bemærkninger have væ· 
rel meddelte HegnskabsfOreren til Besvarelse og videre regnskabsmæssig Omgang, 
paa.kender Byraadet i et Mode de fremkomne Udsættelser og meddeler Kvittering 
Lil vedkommende; dog kan ingen deltage i Punkendelsen af en Regnskabsudsættelse, 
som vedkommer den Forvaltning, i hvilken han som Medlem af et stanende Udvalg 
eller ifOlge et særligt ham overdraget kommunalt Hverv har haft Andel. Erken· 
der Regnskabsfi.ireren eller nogen anden vedkommende ikke Rigtigheden af den af. 
givne Kendelse, for saa vidt denne .guar ud pnu Pengeansvar for ham, kan han 
forlange Spor.gsmuulet herom afgjort af Domslolene. 

Samtlige Kommunen vedkommende Regnskaber eller dog et tilstrækkeligt Ud
drag af samme blive, efter at de ere pua.kendte, at oHentliggore ved Trykken. 

45 Inden hvert Aars 30. November indsendes til Justitsministeren!!) Regnskabet 
for det foregaaende Regnskubsaar med Revisionsbemærkninger og derpaa afgivne 
Kendelser. Kommer Ministeriet!!) ved Regnskabets Gennemsyn eller pua anden 
Mande til Kundskab om, at Byraadet har foretaget ulovhjemlede Udgifter eller 
nægtet at afholde Udgifter, som lovligL paahvile Kommunen, eller i anden Maade 
overskredet sin Myndighed, træffer Ministedet2) i den Anledning de nOdvendige 
Foranstaltninger og kan, i fornodent Fald ved Domstolene, gore personJi.gt Ansvar 
gældende mod dem af Byraadets Medlemmer, der have deltaget i de paagældende 
Beslutninger. 

46 For.slag til den i §§ 3, <J., 23 og 32 ommeldte Vedtægt:!) for Kommunen 
vedtages af den nuværende Kommunalbestyrelse og indsendes til Justitsministe· 
rens Billigelse inden 1. September 1908. 

Foruden det i bemeldte Paragraffer foreskrevne optages i Vedtægten dels Be· 
stemmelse om de kommunale Embeds· og Bestillingsmænds Antal, Ansættelse, Af· 
skedigelse, Lonningsvilkaar og Forretninger, dels nærmere Regler om Affattelsen 
af det aarlige Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter, om Ordningen 
af Kommunens Kasse· og Hegnskabsvæsen, om Revisionsarbejdets UdfOrelse og om 
Udsættelsernes Paakendelse. 

Fremdeles kan i Vedtægten gives nærmere Regler for UdfOrelsen af Skuttelig· 
ningen samt overhovedet om elhverL Forhold i den kommunale Styrelse, som del 
maulte findes onskeligl nær.mere al ordne puu Grundlag af de i denne Lov inde· 
holdte Bestemmelser, 

Vedtægten, saaledes som den endelig er billiget af J ustilsministeren, trykkes og 
offentliggores. Den kan senere Iorandre.s el:ler Ioroges ef·ter Forslag af Byru.adet, 
som billiges af Justitsministeren,:!) 

47 Denne Lov bliver at iværksætte snaledes, at den kan træde i fuld Kraft den 
1. Januar 1909, fra hvilken Dag Lov af 16. februar 1866 om Byen Thorshavns 
okonomiske Bestyrelse saavel som alle Bestemmelser, der ere i Strid med nærværende 
Lov, ophæves. 

1) Som ændret \•cd Ll. Nr. 69 af 7. Ocr. 1951. 
1) Nu Landsstyret. 
D) J fr. V1•dta•gt n( 9. December 192 l. 
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27. Maj - LOV (NR. 136) OM ARV.EAFGiiFT (se Anordning Nr. '168 nf 8. 
Nov. 1921). 

11l. Nov. - ANORDN. (NR. 2118), HVORViED LOV AF 28. FEBRUAR 1908 
OM TILLÆG TIL LOV AF 18. DEC. 1897 OM RETIERNES MEDVIRKNING 
TIL OPTAGELSE AF BEVIS I UDLANDET M. M. SÆTIES I KRAFT PAA 
FÆRØERNE. 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 m. m. dertil meddelte Bemyndigelse sættes bemeldte Lov herved 
i Kraft paa Færoerne i uforandret Skikkelse. 

23. Dec. - BEK. (NR. 76) OM EN AF JUSTITSMINISTERl0ET STADFÆSTET 
FORANDRING I SUNDHEDSVEDTÆGTEN FOR THORSHAVN. (lndfOjct i Ved
tægten af 23. Maj 1882). 

15. Jan. 1909 - FORRETNINGSORDEN FOR THOHSHAVNS JWRAAD.l) 
Skriftlige Udfærdigeljer. 
1 Formanden foranstalter skriftlige Udfærdigelser, der udgaa fra Byraadet, samt 

underskriver paa dets Vegne, for san vidt der ikke efter Sagernes Natur eller 
Ryraadets særlige Vedtagelse kræves Underskrift af alle Byrandets Medlemmer 
eller nogle af dem. 

Dagsorden. 
2 Formanden bestemmer Dagsordenen for Byrondets Moder, men bestemte Su· 

ger skulle optages pan Dagsordenen, nnar mindst Halvdelen af Haadets Medlemmer 
forlange det. 

Forslag og Ændringsforslag. 
3 Forslag og Ændringsforslag kunne fremsættes mundtligt eller skriftligt. Dog 

skulle Forslag, som fremsættes fOr et Modes Begyndelse, indgives skriftligt. Hvis 
F1:irmanden finder det fornodent, kan han bestemme, at en Sag skal behandles af
snitsvis. 

Den mundtlige Forhandling. 
4 Formanden sorger for, at god Orden overholdes under Forhandlingerne. Bifalds

og Mishagsytringer af Byraadels Medlemmer anses som strjdende mod god Orden. 
5 Ethvert Medlem er pligtigt til al underkaste sig Formandens Kendelse nngaa· 

ende Overholdelsen af den fornodne Orden og kan gore Formanden opmærksom 
pna, nanr denne af andre er tilsidesat. N nar et Medlem i samme Mode er kaldt 
2 Gange til Orden, kan efter Formandens Forslag Byraadet aldeles nægte ham 
Ordet i dette Mode. Skulde a\mindeligere Uorden opslna, pnaligger det Formanden 
midlertidigt at afbryde Model eller, om nodvendigt, aldeles at hæve det. 

G Hvis Formanden efter et Medlems Mening gor sig skyldig i Brud pan god Or
den, er vedkommende Medlem berettiget til straks n-t faa Sporgsmnalet herom sat 
under Afstemning uden Diskussion. Hvis det ved Afstemningen viser sig, at over 
Hnh•delen af Byrondets Medlemmer dele den fremsatte Anskuelse, fratræder For
manden Ledelsen af Forhandlingerne for Resten af l\'IOdet. Næstformanden over
Inger Forhandlingernes Ledelse, hvis hun er tilstede; hvis dette ikke er Tilfældet, 
hæves Modet straks. Hvis Byrnadets Næstformand under Ledelsen af et Mode 
gor sig skyldig i Brud pan god Orden, og dette konstateres pan den i foreganende 
Stykke angivne !\fonde, hæves Modet straks. 

7 Formanden giver i Reglen Medlemmerne Ordet i den Orden, hvori de forlanger 
det; dog kan han derfra gore Undtagelser med Hensyn til OrdfOreren i en Sag, 
eller for at lade et Medlem fremsætte en kort Berigtigelse eller gore en personlig 
Bemærkning. Formanden tager Ordet, nanr han dertil finder Anledning. 

8 Ethver.t :\'ledlem, der har forlangt og erholdt Ordet, taler staaende fra sin 

I) Se Lov Nr. 126 nr 27. J\loj 1908 § 21. 
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Pinds og henvender stedse Talen til Formanden. Formanden henvender sine 
Foredrag Talen til Byrnndet som Helhed. 

9 Intet Foredrag mna ske ved Oplæsning nf skrevne Udarbejdelser. 
10 Finder Formanden, at Forhandlingerne drages utilborlig i Langdrag, kan 

han foreslaa deres Afslutning, som dn nfgores af Byrandet uden Forhandling. Lige· 
ledes kan 2 Medlemmer forlange sat under Afstemning, om Afslutning skal finde 
Sted. Disse l\fodlcmmers Navne optages i Protokollen. Byraadets ordentlige .Moder 
man ikke vare udover Midnat. 

Vedtagelser. 
11 Et Forslag betragtes som vedtaget uden Afstemning, naar Formanden ikke 

finder Afstemning fornoden, og ingen anden forlanger Afstemning. 
12 Afstemningernes Omfang, Orden og indbyrdes Forhold bestemmes af For· 

manden eller, sanfremt 2 Medlemmer forlange det, nf Byraadet, efter nt det ene nf 
de 2 Medlemmer og Formanden hver en Gang have udtalt sig. 

13 Valg foretages i Reglen ved Stemme.sedler; dog kan Valg, naar alle Byraadets 
tilstedeværende Medlemmer ere enige derom, foregna uden formelig Af· 
stemning Ansruuelse af Kommunens Tjenestemænd, forsnavidt den foretages nf 
Byraadet, sker altid ved Afgivelse af Stemmesedler. I ovrigt gaar man i disse Tilfælde 
frem som ved Valg nf Formand eller Næstformand for Byrnndet. Afstemning sker 
ellers ved, al Medlemmerne rejse sig fra deres Pinds eller blive siddende, og bor 
da nitid bestaa af Prove og l\fodprove. Foreligger der et skriftligt F'Orslag til Af· 
gorelse, skal Afstemningen foregna ved Nnvneoprnah, naar et Medlem forlan ger 
det inden Af-stemningens Begyndelse. Naar der afstemmes ved Sedler, foretages 
Stemmeoptællingen af Formanden og Sekretæren i Forening; ellers troller Forman
den alene Stemmerne. Enhver Stemmeseddel, der indeholder el storre Antal Navne, 
end der skal slemmes 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 Sted, ere 
eni ge derom. 

15 Forlia11dling for lukkede Dorc. Naar det under et offentligt Mode onskes, nl 
en eller flere Sager skal behandles for lukkede Dorc, kan Formanden eller 2 Mc.:1-
lemmer forlange, at alle uvedkommende Ijærnes, og Byrnndet afgor du, om For
handlingen skal ske for lukkede Dore eller ikke. 

16 Nanr en Sag behandles for lukkede Dore, og Byraadet vedtager, at Forhand· 
lingerne skal hemmeligholdes, har enhver af de tilstedeværende ubrodelig Tavs· 
hedspligt. Byraadets Vedtagelse tilfOres Forhandlingsprotokollen, eventuelt med sær
lig Bemærkning om Tavshedspligtens Varighed. 

17 Orden bla11dt Tillaorerne. Adgangen .til de ofientlige Moder ordnes af For
manden. Hvis Tilhorerne ikke forholde sig rolige og Ui\"se, kan Formanden lade 
dem, der forstyrrer Roligheden, ig i fornodent Fald samtlige Tilliorere, Ijærne. 
Hvis den, der leder Modet, 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 Byroadets Moder. Forfaldet anmeldes for Formanden og bliver af ham :il 
bringes til Byrnadets Kundskab. 

19 Afvigelser fra Forretningsordenen. Afvigelser fra denne Forretningsorden 
kunne ske, nnar alle Byrnadets tilstedeværende Medlemmer ere enige derom. 

29. Jan. 1909. - BEK. (NR. 7) OM HAVNEREGLEMENT FOR SØRVAAG.1 
1 Til Havnen ved Sorvaag henregnes den Del af Fjorden, som ligger indenfor 

en Linie fra >Svnrtåc pan Sydsiden til »Mi3leiti3c i >Buinumc pna Nordsiden af 
Fjorden. Den nærn'le Grænse betegnes om Dagen ved to hvide Stenvnrder, en 
paa hver Side af Fjorden, og om Natten ved en Lanterne, der anbriges ved 

1) Som ænJrct ved Bek. Nr. 6 nf 26. Fclir. 1916, Bek. Il. l\lnrts 1933 og Bek. Nr. il uf 
9. Jnn. 1935. Angnncn<lc Hn\'nc· og Brornkster se KunJg. Nr. 9 d 1. l\lnrt.s 1952. 
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>Svartå«, og som indenfor Gra:nsen viser gront og udenfor Grænsen rodt Lys. 
2 Ethvert Fartoj, der indkommer i Ha\'nen, skal med nedennævnte Undtagelse, 

hvad enten det er bestuvet med Gods, bnllnstet eller tomt, betale i Havneafgift 10 
Øre for her Registerton uf Skibets Drægtighed. Samme Af gift betales af Skibe, 
der ankre paa Reden, for saa vidt de fra •Land indtage eller til Land afskibe 
Varer. Skibe, som flere Gange i samme Kalenderaar anlObe Sorvnag, erlægge kun 
Havneafgift med dennes fulde Beloh de 3 fOrste Gange, den i Aarets Lob betale5, 
hvorimod der for de ovrige Gange kun erlægges Halvdelen af Afgif.tens Belob; 
hvis saadanne Skibe pna en og samme Rejse (uden i Mellemtiden at have anlObet 
nogen Ham uden for 1Færoerne) skulle anlobe Sorvang flere Gange, erlægges 
Havneaf.giftcn kun fOrste Gang. Indenlandske Fiskerskibe og indenlandske Fartojer, 
der gnu i Kystfart, skulle ikke være pligtige at erJægge Havneafgift mere end 3 
Gange hvert Kalenderanr. Skibe og l\fotorb1111de af over 10 Tons Drægtighed, som 
ligge vinterfortojede i Sorvaag, betale i alt kun 10 Kr. om Anret uden Hensyn 
til, hvor ofte de 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 Lystfnrtojer ere fritagne for Hameafgift. 

3 Havnens Drift varetages af en af Forstanderskabet for et Aar ad Gangen 
valgt Havnebestyrelse, bestaaende af 3 Medlemmer, af hvilke mindst 1 skal være 
Medlem af Forstanderskabet. Til Afholdelse af Udgifter og til Foranstaltninger, 
der vil medfOre snadanne, udkræves Forstanderskabets Samtykke. Havnens Regn· 
skabsvæsen udsondres som en særlig Af deling af Kommunens Regnskab, og Havne· 
kassens Indtægter mna ikke forbruges til andre kommunale Øjemed end Ha\'nens 
Administrution og Forbedring. I ovrigt skal Havnekussen administreres ganske 
efter de for Kommunens Kns•e gældende Regler. 

4 Forstanderskabet antager efter Indstilling fru 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 til Opsynsmanden og 
forhule sit Farloj til det Sted, som anvises ham af denne. Ligeledes har Opsyns· 
manden at bestemme, hvor Lossebaade kunne fortojes. Ethvert Skib, som for et 
længere Ophold fortojer i Havnen, skal have en tydelig Boje paa hvert udlagt 
Anker, med Bojereb af en til Dybden svarende Længde. Kvalitet og Dimensioner 
af Bojer og Bojereh bestemmes af Havnebestyrelsen. Skibe n_r.; Motorbaade, som 
ligger vinterfortojede i Havnen, eller som maalle opankre i denne, er fritagne for 
at have Ankerlanterne, saaalænge de maatte forblive i Havnen. 

6 Havnen man ikke spærres med Trosser, Kættinger og andet, saulcdes at Skibe 
eller Bande hindres i til enhver Tid at komme ind eller ud af Havnen. Ingen mna 
Ira Skibe eller andre Fartojer, kaste Ballast overbord i Havnen. 

7 I Havnen maa Fnrtojer ikke oplægges uden Ha\'nehestyrelsens Tilladelse og 
efter summes Bestemmelse med Hensyn til Stedet. Strander eller synker et Fartoj 
paa et Sted, hvor det er til Hinder for Havnens Benyttelse, og det ikke af ved
kommende borttages inden en af Ile.styrelsen fastsat Frist, foranstalter denne Vra
get fjernet pna vedkommendes Bekostning. 

8 Ingen maa om Bord i Fartoj i Havnen handle skodeslost med Ild eller Lys; 
nnnr in·tet Mandskab er om Bord, skal Ild og Lys være forsvarligt slukket. Aske 
maa om Bord i Fartojer i Havnen kun henlægges i Kar af uantændeligl Materiale. 

9 For saa _ vidt Havnevæsenet er i Besiddelse af Flander, Blokke, Gier eller andre 
Redskaber til Afbenyttelse for de i Havnen liggende Fartojer, man Benyttelse heraf 
kun ske efter Hem•endelse til Opsynsmanden og mod Erlæggelse til denne af den 
Afgift, som skul betales for Benyttelsen efter den herfor af Forslanderskabet sulte 
Takst. 

10 Forlojningskættinger man ikke anbringes uden Forstanderskabets Samtykke 
og kun pau de af delte fastsatte Betingelser. Allerede udlagte Fortojningkætlinger 
kunne af Fortnnderskabet paabydes flyttede. · 
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11 Farli:ijcls Forer er ansvarlig for al den Skade, af hvad Nuvn næ\lles kun, 
som han eller hans Mandskab rnaatle anrette pnn Havnen, dens Bolværker eller andre 
Lil den horende Indretninger eller pna de den tilhorende Redskaber, enten som 
FOlge af Overtrædelse af nmrvrurendc Reglement eller som FOlge af l\fongel pnn 
almindelig Agtpaagivenhed. 

12 Fnrtojer og Bande, som .Jigge Io11tojede paa anvist Sted, skulle i pnutræn
gende Tilfælde, f. Eks. ved indtræffende Grindefangst eller ved Sejfangst (l\olc· 
kast) være forpligtede til at skifte Pinds efter Opsynsmandens Anvisning. 

13 Ingen Skipper mna afsejle, inden han til Opsynsmanden har betalt, hvad der 
skal erlægges Lil Havnevæsenet. 

14 Enhver, som befinder sig pnn Havnens Territorium, skal relte sig efter Op· 
synsmandens Anvisninger. Tror nogen sig forurettet herved, kan han forebringe 
Sagen Ior Havnebestyrelsen, men har dog indtil videre at efterkomme det af Op
synsmanden givne Paahud. Opsynsmanden skal under UdfOrelsen af sine Forret
ninger stedse være forsynet med el Skilt eller et andet Tegn, h,·orved hnns Stil
ling gores kendelig. 

15 O\'ertrædelse af dette Reglements Bestemmelser straffes med Boder indtil 
100 Kr. Sager angaaende saadanne Ove11trædelser behandles som offentlige Politi· 
sager, og Boderne tilfalde Sorvaag Havnekasse. I alle Tilfælde, h\or der er Tale 
om Boder eller Erstatning efter dette Reglement, er det Havnebestyrelsen tilladt at 
bestemme og affordre vedkommende Pengebelob, der skulle erlægges; vil vedkom· 
mende ikke betale disse, afgores Sagen ,·ed Politirelten. Det tilstedes ingen, som 
ifOlge dette Regiemnet har pandraget sig Straf eller Erstatningsansvar, at rejse 
bort, fOrend han har reHet for sig eller stillet sandan Sikker.hed, som af Stedets Ø\'rig· 
hed anses tilstrækkelig. 

1. April 1909. - LOV (NR. 63) FOR FÆRØERNE OM VANDLEDXINGER. 
1 Naar en Kommunalbestyrelse finder, nt Anlæg af Vandledning til Husbrug, 

til Forsyning af Fnrtojer eller af andre lignende Grunde pankræves af Hensyn til 
det almene Vel, skulle vedkommende Grundbesiddere eller andre, hvad enten An
lægget agtes iværksat af Kommunen eller nf private, være pligtige til - for saa vidt 
de ikke derved selv beroves fornodent Vand til Husbrug - imod fuldstændig Er
statning og i det Omfang, som Kommunalbestyrelsen bestemmer, at af staa det til 
Anlægget fornodne Vand, Grund til 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. som Foreta· 
gendet eller Vedligeholdelsen af Anlægget maalle medfore for hnm tilhorende Ejen· 
clom eller Rettighed. 

2 Lignende Forpligtelse til mod Erstatning at afstaa Grund saavel som al taale 
Indskrænkning i Udovelsen af Relligheder kan endvidere panlægges enh\•er i det 
Omfang, som Kommunalbestyrelsen finder fornodent for at sikre Vandforsynings· 
steder mod Forurening. 

3 Naar der \'ed Medvirkning af en Kommunalbestyrelse i Henhold til § 1 er 
foretaget el Vandledningsanlæg af private, skulle disse være forpligtede til at til· 
stede andre Benyttelsen af Vandledningen samt til at taale Ændringer i denne 
efter Kommunalbestyrelsens nærmere Bestemmelse og mod fuldstændi g Erstntnin ir. 

4 l\fod Ekspropriation i Henhold til §-§ 1- 3 vil der være at forholde efter de 
Hegler, som ere foreskre\•ne i Lov Nr. 69 uf 7. i\laj 1881 om Forpligtelse til Jords 
Afgivelse .til offentlige Veje, Havne og Landingssteder samt til offentlige Skoler 
paa Fær0erne. 

5 De i Lov angaaende Staden Kobenhavns og dens Grunds Forsyning med Vand 
fra <le nye Vandværker af 30. November 1857 indeholdte Bestemmelser med Hen· 
syn til uberettiget Brug og utilborlig·t Spild af Vand kunne med de Forandringer, 
som de særegne stedlige Forhold maatte medfOre, udvides til ogsaa at gælde for 
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kommunale eller private Vand\'ærker i Landkommunerne. De hertil sigtende Be· 
stemmeiser blive uf puagældende Kommunalbestyrelser al optage i en Vedtægt, der, 
forinden den kan træde i Kraft, man være stadfæstet af Justilsminisleren,l efter 
at Lnglingets Betænkning om Sagen er nfgiven.2 

6 Ved Afgorelsen af Sager om Opforelse af nye Bygninger i Henhold til An· 
ordning Nr. 84. af 16. Juni 1882 skal Bygningskommissionen have for Øje, om 
Forurening af noget Vandforsyningssted til Husbrug eller .til Forsyning af Far· 
tojer kan ventes at blive Folgen af, at pnngældende Bygning opfOres, og skal i 
bekræftende Fald, hvis nogen af de interesserede, efter al være gjort bekendt 
med Sagen, fremsætter Krav derom, eller det af offentlige Sundbedshensyn findes 
nodvendigt, stille snndnnne Betingelser for Meddelelse af Byggetilladelse, som ere 
fornodne for at forebygge Forurening af Vandforsyningsstedet. Bygningskommissio
nens her omhandlede Af gorelser kunne indankes for Amtmanden:J overensstem
mende med nævnte Anordnings § 6. 

30. April 1909. - LOV (NR. 8·1·) OM TILLÆG TIL OG FOHANDIUNGEH I LOV 
NR. 30 AF 28. FEBHUAR 1872 01\'I DE FÆRØSKE LANDKOMMUl\'ERS STY
RELSE. (Jfr. Lov Nr. 59. af 14. l\forts 1981 og Bek. Nr. 200 af 17. Juli 1931, hvori 
Lovens Regler om kommunale Valg i Landkommunerne er optagne). 

22. Febr. 1910 - BEK. (NR. 54.) ANGAAENDE ALLERHØJESTE FASTSÆT
TELSE AF BESTEMMELSER FOR FÆRØERNES MELL~l\1- OG Rl!:ALSKOL~. 

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Underyisningsvæsenet nedlagt allerunder
danigst Forestilling har det under 3die d. M. behaget Hans Majeslæt Kongen i Hen
hold til Lov om Ordningen af Skole- og Undervisnings\'æsenet paa Færoerne af 
lste Marts 1854. § 45 at fastsætte nedenstanende Bestemmelser for Færoer
nes Mellem- og Realskole.4) 

1°) I Thorshavn skal der \'ære en Mellem- og Realskole for Færoerne, bestaa
ende af en etaarig Forberedelsesklnsse, <). etnnrige l\follemskoleklns.ser og en etaarig 
Realklasse. Der skal være Fællesundervisning for Drenge og Piger gennem alle 
Klasser. 

25) Intet Barn mna 01>Lages i Forberedelsesklassen, fOrend det har fyldt sit 10. 
Aar, eller i l\:lellemskolens 1. Klas~e fOr sit fyldte 11. Anr. For ovrigt gælder for 
Elevers Optagelse i Mellemskoleklasserne, at deres Alder ikke man Yære snu 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. 

Bornene optages i Reglen kun een Gang anrlig. nemlig umiddelbart efter, at den 
befalede offentlige Prove (§ 7) er endt, og kunne i Reglen ligelede.s kun en Gang 
aarlig udskrives af Skolen. 

3 Bornene inddeles, i Forhold til deres Kundskaber og Evner, i 6 Klasser, dog 
overlades det til Skolenc::; Overlærer at dele hver Klasse i mindre Afdelinger, eftersom 
han skonner, at Undervisningen derved fremmes. 

4 Læretimerne i Skolen skulle være fOlgende: Fru lste Mnrl.5 Lil sidste Oktober 
G Timer daglig; dog er Skoledirektionen bemyndiget til at nedsætte Forberedel
sesklassens og eventuelt lste :Mellemskoleklasses daglige Timetal til 5 Timer. Fra 
lste November til Udgangen af Februar undervises 5 Timer daglig. Direktionen 
bestemmer Tiden for den daglige Undervisning. 

I) Nu ar Landsstyret uden lnclhcntning nf Lagtinget$ Betænkning. 
~) Jfr. Bek. 20. Juli 1906. 
D) Nu Landsstyret. 
4) Jfr. U. 1\1. Skr. 11. Jan. 1911. 
6) Som iendret ved Bek. Nr. 256 af 13. Okt. 1924. 
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51 Skoleanret begynder den 18, August. 
I. Den aurlige Sommerferie begynder den 7. Juli (denne Dug medregnet) og 

varer i 6 l'ger, dog at i de Aar, lwor den 18. August folder paa en Lordag, det 
nye Skoleaar IOrst begynder den paafOlgende Mandag. 

2. I Midten af Oktober eller kor.t efter skal der gives en Ferie, bestauende af 
en Sondag i Forbindelse med 3 Sognedage. 

3, Juleferien skal begynde den 22de December (denne Dag medregnet) og regel· 
mæssig vare M Dage. l\.fen hvis Undervisningen efter denne Regel paany skulde 
begynde paa en Lordag ,afkortes Ferien med en Dag, saa at Undervisningen be· 
gynder paa en Fredag. 

·l.. Paaskeferien varer fra Onsdagen fOr Skærtorsdag til den paafOlgende Tir:;. 
dag (begge Dage medregnede). 

5. Pinseferien skal omfalle 5 Sognedage i Tilslutning til de 2 Helligdage efter 
O\'erlærerens nærmere Bestemmelse. 

6. Fastelavns 1\fandag, Lorelagen efter Store Bededag, Kongens og Dronningens 
Fi1dselsdap:e samt Grundlovsdagen ere Fridage. 

7. De Sognedage, som efter foranstanende Regler maalle være tilbage af de i 
Lo\' om hojere Almenskoler af 2"1de April 1903 § 17, 2det Stk. foreskrevne 63 Sogne· 
dage. o,·erlades del til Overlæreren at fordele efter e~et Skon som hele og hnh·e 
Fridage. 

6!.!) Unden•isningen i Forberedelsesklassen skal omfalle Religion, Dan5k. Færi>sk. 
Skrivning, Hegning, Historie, Geografi, Sang, Gymna:;tik og Naturhistorie og hur 
for de Fag, der omfattes aif kgl. Anordning af 19. Juni 1903 angaaende Optagelses· · 
proven til Mellemskolens lste Klasse, til Formaal al fOre Bomene san \'idt, nt de 
kan 1tilfreds1;otille de Fordringer, som stilles ved nævnte Prove, medens Fordringerne 
i Færosk nærmere fastsæt.tes af Under\'isningsministeren. 

I ~1ellemskoleklasserne unden•ises i Religion, Dnnsk, Færosk, Engelsk, Ty$k, 
Historie, Geografi, Naturhistorie, Naturlære, Regning og i\latemnlik, Skrivning, 
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 paahudt for Drengenes Vedkom· 
mende). Afsnit af l\"aturlære, Naturhistorie, Geografi samt Legemsovelser. 

Undervisningsplanen, der desuden knn omfatte andre Fag, godkendes af Under· 
visningsminisleren. 

Undervisningen i Mellemskolen og Realklassen gives i de for.skellige Fag i et 
Omfang, der svarer til det for Mellemskolen og Real ~kolen i det onige Kongeri ge 
normerede med de Lempelser, som nod\'endiggores \'ed, at Færosk er oplaget som 
Fag; disse Lempelser fastsættes af Undervisningsministeren. 

Mellemskolen og Realklassen slutter med Eksaminer, der har samme Retsvirkning 
som Mellemskole. og Realeksamen i Henhold til Lov af 2·L April 1903 og benæ\'
nes :.iWellemskoleeksnmen og Realeksamen ved Færoernes Mellem. og Realskole.«: 

Elever, hvis Forældre er hjemmehorende i det ovrige Kongerige, kan begære 
sig fritagne for Undervisningen i Færosk og indstille sig til Mellemskole· og Real 9 

eksamen i Færoernes lVlellem- og Realskole uden Prove i delte Fag. 
Elever, der efter nflagt Mellemskoleeksamen agter nt soge Optagelse i et Gym· 

nasium, skal i 1ltle Mellemskoleklasse ha\'e Undervisning i Svensk i det Omfang. 
hvori der i det ovrige Kongerige undervises i :Mellemskolen i dette Fag, og ved 
Mellemskoleeksamen underknstes Prove heri. 

Den ny Ordning intlfOrcs i Forberedelsesklassen og l ste Mellemskoleklasse ved 
Begyndelsen af Skoleanret 1928- 29, sanledes at tler fOrste Gnng kan afholdes Eksu· 
men ef.ter denne i Mellemskolen i 1932 og i Realklassen i 1933. 

7 Skolens Lærerrand har Ret til at hores om Læse· og Timeplan saml Fagfor-

1) Snm ændrel ved Bek. Nr. 350 nf 21. Juni 1921. 
~) Som ændret ved Bek. (Nr. 215) af 23. Juli 1928. 
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deling ( § 8), Lærebogers IndfOrelse og Afskaffelse, Tildeling af (hele og halve) 
Fripladser (§ IO) samt Underslollelse til udenbys Elever. 

Opfly:tningen af Elever <til en hOjere Klasse efter den af Skolekommissionen kon· 
lrollerede offentli.ge Prove, som afholdes hvert Aar umiddelbart fOr Sommerferiens 
Begyndelse, afgores af Lærerraadet, hvis det er enigt; i Tilfælde af Meningsfor. 
skel indenfor Lærerrandet afgores Sporgsmaalet af Kommissionen. 

For ovrigt bestemmes Lærerraadets Myndighedsomrnade og Forretningsgang ved 
et af Ministeriet fastsat Regulativ.i 

8 Underviningen i Skolen meddeles af Lærerne efter en af Overlæreren forud 
for hvert Skoleaar forfattet og af Skoledirektionen bifaldet Plan. 

92 Skolepengene for hver Elev, som nyder Undervisning i Skolen, fastsroLtes fra 
1. JMunr 1923 at regne til 150 Kr. aarlig for Born fra Thorshavn og til 100 Kr. 
aarlig for Biirn fra Bygderne pan Færiierne, og erlægges henholdsvis med 37 Kr. 50 
Øre og 25 Kr. forud ved hver.t Kvartals Begyndelse; naar de en Gang er mod· 
tagne, betales de i intet Tilfælde tilbage. I Tilfælde af at flere Soskende 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 Kr.; for flere end 3 Bom betales ikke. 
Desuden betaler hver ·Elev i hver Oktober Maaned 5 KT. i Brændselspenge og i hver 
April Mnaned 5 Kr. som Bidrag til Skolens Renholdell'e. 

10~ For at skaffe de Bom, der udmærke sig ved fo11trinlige Evner og Anlæg, 
men hvis Forældre eller Vær.ger savner Midler til at udrede de befalede Skolepenge, 
Adgang til at nyde Undervisning i Skolen, tillades det. al der i samme man være 
indtil 12 Fripladser, hvilke bortgives af Skoledirektionen ef•ter Forslag af Skole· 
kommissionen. Ved Bortgiveisen af disse Pladser skal der tages Hensyn til, al de 
saa vidt muligt, komme hele Landet tilgode. 

Foruden hele Fripladser kan der efter Omstændighederne tilstaas Ncdsæuclsc 
af Skolepenge til det halve. 

Dog man Ant·allct nf snadanne halve Friplndser og af hele Fripladser tilsammen 
ikke overstige 12 hele Fripladser" Fra 1. Januar 1923 stilles derhos et Bclob af 
indtil 800 Kr. til Rnadighed for Skoledirektionen til 8 Fripladser (foruden de oven· 
nævnte 12) for værdige Elever fra ubemidlede Hjem pnn Færoerne. Over An· 
sogningerne om disse Fripladser skal Skoledirektionen være pligtig at indhente ved
kommende Lærers Udtalelser og tillige Erklæring fra Skolekommissionen. forsan· 
vidt angnar Ansogninger fra Elever, der olierede er optagne i 1\follem- og Realskolen. 
Belobet udredes af de under Lagtinget sorterende Kasser efter Tingets nærmere 
Bestemmelse. 

11 I Behandlingen af Bornene have Lærerne at rette sig efter den Loven af lste 
Marls 1854· vedfiijede Instruks, indtil en anden, efter Skoledirektionens Indstilling, 
manlte blive approberet af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæscnet. 

11 

t) IWlge Regulativ af 27. Juni 1905 bestaar Lærerrandet ar det fast ansatte Lærerpersonale 
med Fiirstelll'reren som Formand. Andre Lærere \'ed Skolen k11nne tilkaldes, men har ikke 
Stemmeret. Lærerrandet sammenkaldes i Reglen en Gang om l\lnaneden og ellers saa 
ofte, som Forstelæreren eller to andre Medlemmer finde det forniidenL Ved Afstem· 
ninger giir i Til(ælde ar Stemmelighed Fiirstelærerens Stemme Udslaget. Raadet skal driihe 
alle Sager, hvorom Skoledirektionen, Skolekommissionen eller Fiirste\ærcren iinske at 
hiire dets Mening. Hvert Medlem har Ret til at stille Forslag l Skolen vedkommendr 
Sager; Forslagene afgh·es til Fiirstelæreren senest 4 Dage fOr J\liidet og meddeles "f 
ham til Medlemmerne sammen med Inrlknldelsen til J\liidet, hvilken sker senest 2 Dage 
fiir dettes Afholdelse. Sp0rgsmanl om Boms Optagelse i Skolen efter de ved Sommerferien 
af11oldte Priiver driiftes af Lærerrandet. H\'is dette er enigt om, at vedkommende Barn 
hiir optages, og Barnet har opnaaet den foreskrerne Alder, er Sagen dermed afgjort; 
ellers indstilles den, hvis det begæres af Barnets Værge, af Lrererraadet til Sknledirek· 
lionens Afg{irelsc. Foruden om de Sager, der omhandles i § 7, skal Lærerrandet hiires 
om de Fag, hrnrmed ledige Lærerposter skulle opslaas, medmindre Indstilling skal ske 
i en Ferie, da Lrererroadet ikke kan indkaldes. O\·er Lærerrandcts Forhandlinger fii. 
res en Protokol af Fiirstelæreren. H \'Crt Medlem er berettiget til at fan indfiirt korte 
Diktater eller at fon ud(iirligere, af det selv skrevne Fremstillinger vedlagte som Bilag. 

2) Som ændret ved Bek. Nr. 536 af 13. Dec. 1922. 
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12 Undervisningen ved Skolen ledes af 1 Overlærer, :'.! Lærerel og 1 Lærerinde. 
13 Overlæreren skal have den daglige og umiddelbare Bestyrelse af Skolen. 
14 Overlæreren udnævnes og nnsæues af Kongen Wilge Indstilling af Ministeriet 

for Kirke· og Undervisningsvæsenet. Det ovrige Lærerpersonale beskikkes nf nævnte 
Ministerium. 

15 Skolen slaar under Bestyrelse af en Kommission, som bestaar af Sognepræsten 
i Sydstromo som Formand, 3 af Indbyggerne i Thorshavn, som dertil vælges for 3 
Anr af Lagtinget, og af Skolens Overlærer. Af de 3 valgte Medlemmer afganr 
hver.t Anr ved Juli Maaneds Udgang del 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 undslan sig for al modtage 
ny! Valg for lige saa mange Aar, som han har været Medlem af Skolekommissionen. 

16 Skolekommissionens Virksomhed beslaar i al have Indseende med, at hvad 
der ved denne Lov er befalet eller af Direktionen bliver foreskre\·et med Hensvn 
til Orden og Disciplin, overholdes, at olie lokale Hindringer for Skolens Velfæ~d, 
for .san vidt ske kan, ryddes af Vejen, og at alle til Skolen horende Bygninger, 
Læseværelser og lnventariegenstande holdes i .tilborlig Stand. 

17 Skolekommissionen har narlig, ved Aarets Begyndelse, at forfabte og til Di
rektionen al indsende et Overslag over de forventede Indtægter og de li:ibende Ud
gifter til Bygningens Vedligeholdelse og Skolens Drift. 

Naar Overslaget af Direktionen er approberet, administrerer Kommissionen Sko· 
!ens Pengevmsen indenfor de ved Overslaget fastsatte Grænser. 

Skolekommissionen har fremdeles aarlig, ved Aarets Udgang at aflægµe Hegn· 
skab over Skolens Indtægter og Udgifter i det forlobne Aar. 

Dette Regru;kah affattes af Skolens Kasserer, der vælges paa tre Aur af og 
iblandt Kommissionens Medlemmer og Jonnes med 50 Kr.2 narlig, som udredes uf 
Skolefonden. Knscereren hor derhos al indkræve Skolepengene samt al udbetale 
Skolens Udgifter, til hvilken Ende den forni>dne Sum hvert Fjcrdingaar bliver hum 
anvist af Direktionen. Regnskabet indsendes -til Direktionen, af hvilken det bliver 
forelagt Lagtinget til Revision og Decision. 

18 Skolekommissionen samles i det mindste en Gang hvert Fjerdingaur og ellers 
saa ofte Formanden eller Flertallet af dens l\'ledlemmer an.ser det nodvendigt .Ved 
dens Samlinger indfores i en Pratokol, 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 Jonnes efter de til enhver Tid for del kommunale 
Skolevæsen i Kobstæderne i det ovrige Kongerige gældende hi:ijeste Skalaer hen· 
holdsvis for Overlærere og for Lærere og Lærerinder. 

Der .tiJlægge.s Overlæreren fri Bolig for en gif.t, som afkortes i hans Pengelon 
med 300 Kr.S 

Beregningen af Tjenestealderen sker efter de til enhver Tid for Overlærere og 
Lærere og Lærerinder i Ki:ibstæderne i det ovrige Kongeri,ge gældende Bestem· 
melser.4 

l. April 1910. - LOV (NR. 71) OM OPHÆVELSE AF LOV OM KAPITELS
T AKSTiEN FOR FÆRØERNE AF 1. MAJ 1868. 

Lov om Kapitelstaksten for Fær0erne af 1. Maj 1868 ophæves. 

14. Juni 1910. - BEK. (N.R. 54.) OM EN AF JUSTITSMINISTERIET STAD· 
FÆSTET FORANDRING I SUNDHEDSVEDTÆGTEN FOR THORSHAVN. 

(lndfOjet i Vedtægten af 23. Maj 1882). 

l) Nu 4 Lærere og 1 Timelærer. 
~) Nu 600 Kr. 
8) Nu med 1/8 o( Grundliinnen ifolge Tjenestemandsloven. 
4) Bestemmelserne i 3. Stk. om, hvor meget af Liinnen udredes af Skolefonden og hvor me

get af Staten er bortfalden ved de almindelige Regler, som gælder for hele Riget. 
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19. Dec. 1910. - BEK. (Nlt 115) OM HAVNEHEGLEMENT FOR KVALVIG 
PAA STRØMØ. 

1 Til Havnen ved Kvalvig (Stromo) bliver at henregne Farvandet indenfor en 
Linje mellem nordre Tange paa Stromn~iden 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 Reglem. for Sorvaag). 

11. Jan. 1911. - U. M. SKR. ANG. FORTRINSRET FOR FÆRØSKE ELEVER 
TIL OPTAGELSE PAA SORØ SKOLE.1 

I Anledning af, at Skoledirektionen i en hertil indsendt Skrivelse af Ilte April 
f. A. har andraget om, at der maatte gives fær0ske Elever, der have hestanet 
Mellemskoleeksamen ved Fær0ernes Mellem- og Realskole, en mere udvidet For· 
trinsrot til Optagelse paa Soro Skole og Opdragelse.sanstalt end den ved Ministe· 
riets Resolution af 3die Juli 1908 fatsaUe, skal Ministeriet herved meddele til be
hagelig Efterretning, at man ved Skrivel5e af Da&S Dato 1til Rektor for nævnte 
Skole har ændret de herhenhorende Bestemmelser saaledes, n.t der fra Begyndelsen 
af Skoleaaret 1911- 12 at regne herom er fastsat CO!gende Regler: Elever af Fær
oernes Mellem. og Realskole have efter bestaaet Mellemskoleeksamen fortrinsvis 
Adgang til lste Gymnasieklasse i Soro Skole og det uden særlig Optagelsesprove, 
naar de ere forelobig anmeldte for Soro Skoles Rektor inden lste April 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 Helbredsattest er fyldestgorende. Dog skal 
aarlig en snadan Aspirant indstilles til Alumneplads straks fra ~in Indtræden i 
Skolen, naar han foruden den omtalte forelobige Anmeldelse og Skoleattest sender 
Rektor inden Maj Manneds Udgang en til Ministeriet atilet Ansogning, ledsaget 
af Helbredsattest og Trangsaltest, skrevne pna sæd\'anlige Blanketter, som faas 
hos Rekitor. Ministeriet tilfojer, at man under Hensyn til, at der ikke ved Færoernes 
Mellem· og Realskole gives Undervisning i Svensk:! og Latin, i hvilke Fag de 
paagældende Elever man COlge med Undervisningen i Soro Skoles Gymnasieklasser, 
vil anse det for nodvendigt, at Eleverne forinden Optagelsen fon Undervisning i 
disse Fag. I saa Hen.seende vil man med Hensyn .til Svensk finde det tilstrække· 
lig, at de pnagældende fon et Tilhold om at skaffe sig omtrent de .samme Kund
skaber i Svensk, som fans i Mellemskolen, uden n.t det vil være fornodent, at der 
afhold~ Eksamen i dette Fag. Med Hensyn til Undervisning i Latin vil man der· 
imod finde det nodvendigt, at de Elever, der soge Optagelse i Gymnasiets klassisk· 
sproglige eller nysproglige Af delinger forinden Optagelsen underkastes en i Over· 
ensstemmelse med Anordning af 7de Februar 1907 afholdt Prove i dette Fag, 
i hvilken Henseende man tilfojer, at man vil finde det heldigst, at en saadan 
Pro\'e aflægges, forinden den pnngældende forlader Fær0erne, og derfor vil være 
sindet efter Andragende herom at tillægge Færoernes Mellem- og Realskole Ret 
Lil at afholde den paagældende Prove, uanset at Skolen ikke i ovri~t har Latin 
pan sin Læseplan, og derfor ikke efter de herom gældende Regler vilde kunne 
fna Ret til Afholdelse af en saadnn Prove. 

17. Jan. - JUSTM. SKR. - - - Andragende fra Forstanderskabet for Vang 
Sogru; Kommune pnn Norder0erne fastsætter Justitsmini steriet herved, at bemeldte 
Kommunes Navn forandres til :.Klaksvig Sogns Kommune.« 

I) Efter 111 Stnten hnr o\'ertnget Birkerod og Rung8ted Kostskoler er Fortrinsretten 11<lstr11kt 
ogs1111 til disse Skoler, snoledes nl de 3 Rektorer er bemyndigede til 11t fordele Ele\"ernc, 
nnnr der er flere end een, der sager Alumnepinds. 

2) Nu undervise9 i S\·ensk, j fr. Bek. 22. Febr. 1910 § 6 som ændret \'ed Bek. 23. Juli 
1928. 
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8. Dec. - INSTRUKS FOR SOGNEFOGDEN I VAAG, POHKERE OG SUMBØ 
SOGNE.1) 1. Sysselmanden for Sudero Syssel er Sognefogdens nærmeste Foresatte 
i hvert tjenstligt Forhold. Alle tjenstlige Skrivelser eller andre Henvendelser fra 
Sognefogden tilstilles Sysselmanden, for saa vidt Sognefogden ikke fra rette ved· 
kommende har modtaget anden Ordre. 

2. SognefogdCfl er pligtig •til at yde Sy~selmanden, Landfogden og Sorenskriveren 
Bistand i ethvert tjenstligt Anliggende. 

3. Sognefogden skal desuden særlig udfOre fOl gende Forretninger: 
a) Indkræve de i Lov Nr. 44 af 30. Marts 1892 omhandlede Skaller og Afgifter, 

jfr. Lovene Nr. 36 af 9. Marts 1906 om Ændringer i fornævnte Lov2 ) og Lov Nr. 
62 af lste April 1908 Kap. I og II om Aflosning af Tiende og Forandring i 
forskellige Skatter og Af gifter. 

h) Fungere .som Karantænebetjent, jfr. Bekendtgorelse Nr. 26 af 25. Febr. 1897 
og Instruks Nr. 27 afs. D. 

c) Yde Bistand ved Oprettelse af O\•erensko~ter mellem Skipper og Mandskab 
og ved Skibsmandskabs Afregning m. m. jfr. Solov Nr. 56 af 1. April 1892 §§ 
71 og 72,3), Anordning Nr. 203 af 4. Novhr. s. A. Punkt 6 a. og h., 7 a. og b. 
samt 8 og Bekendtgiirelse Nr. 92 af 5. April 1906. 

d) Autorisere og ef.terse Skibsclugbogcr og Ma.skindaghoger, jfr. Bekendtgorelse 
Nr. 261 af 22. Decbr. 1892 og Bekendtgorelse Nr. 95 af 6. April 1906 og SOlov 
Nr. 56 af 1. April 1892 § 38. 

e) Sognefogden udfOrer Politiforretninger i Vang, Parkere og Sumhii Sogne. Det 
er hans Opgave dels at vange over Opretholdelsen af den offentlige Orden, dels al 
efterspore Forbrydelser og andre Overtrædelser af Love og Vedtægter, som er 
Genstand for offentlig Paatale. Sognefogden er pligtig til al giire Anmeldelser om 
ethvert saadant Forhold, som kommer til hans Kundskab. 

•k Sognefogden skal ved Udgangen af hvert Kvartal med den fiirste i det fiilgende 
Kvartal afgaaende Post .til Landfogden4) indsende: a ) Behorigt Regnskab over 
den IndfOnselsafgift, som er falden i vedkommende Kvar.tal, samt derhos Afgiften. 
- b) Behorigt Regnskab 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. næmle Regnskab - affattes i en af Amtet fastsat F orm. 

5. Sognefogden skal med den fårste Post efter Udliibet uf et Kvartal indsende 
.til Kassereren for Færo Amts Fauigku.sse Attest angaaende de Kendelser, som ere 
tilfaldne Amtsfattigkassen i hans Distrikt i det sidste forlobne Kvartal i Henhold 
Lil § 15 i Lov Nr. 1J:l. af 30. Mart:; 1892. Samtidig indsendes vedkommende Be!Ob. 

11. Dec. - U. 1'.1. SKR. ANG. FORDELING MELLEM PRÆSTERNE AF ER· 
STATNJNGEN FOR PRÆSTTAL. Ministeriets Approbation for Anrene 1911- 15 
paa Fordeling mellem Sognepræsterne pna Færoerne af den af Stal$kassen ydede 
Erstatning for Præsttals Afliisning i Henhold til Lov Nr. 62 af l ste April 1908, 
sanledes a Belobet fordeles mellem Sognepræsterne efter Antallet af vedkommende 
Sognes til Folkekirken horende Beboere, hv-0refaer der tillægges : 

Norderoerne.5 Præstegæld .• •.• .•. "".... ........ 3-J.9,92 Kr. 
Østero Præstegæld ..• . .•.•• .•.• . .. ... •.. ........ 693,61 Kr. 
Nordstromii Præstegæld " .•.. . "".......... 353,47 Kr. 
Sydstromo Præstegæld .... •................... 482,20 Kr. 
Van go Præstegæld . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,29 Kr. 
Sando Præstegæld . ... .. ...••... .. ...... . .. .. .. .... 217,,18 Kr. 
Su de ro Præstegæld . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 633,03 Kr. 

Kr. 3000,00 Kr. 

l) Nu o gs,110 Hove Sogn. 
2) Hr. Ll. Nr. 23 af 11. Fehr. 1950. 
Ø) Jfr. nu Somendslo\·en af 7. J uni 1952. 
') Nu til Oppeborsclskontorct. 
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16. Jan. 1912 

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 
har fyldt 7 Aar.Dog kun det paa Begæring af dets Forældre optages i den offent· 
lige Skole efter det fyldte 6te Aar. 

Hvad der gælder Forældre, gælder her som i ovrigt i denne Lov ogsaa Værger 
og Husbonder. 

Optagelse i den offentlige Skole finder Sted een Gang nar.lig straks ef.t.er Eksa· 
men (Mar.ts--Mnj}. Under særlige Omstændigheder (Forandring af Opholdssted, 
Sygdom og lignende), kan der afviges fra denne Bestemmelse. 

Ved Skoler med særli<g Pageklasse eller dertil svarende Forberedelseskin~ er 
Skolekommissionen bereHigel til at optage Born i denne Klas.se ·til enhver Tid. 

Undervisningspligten ophorer ved Barnets fyldte 14de Aar, men Ret til at gnu 
til det fyldte 15de Aar har el Barn, hvis Forældene onske det. 

2 Nnar Forældrene uden lovlig og vedkommende Lærer meddelt Grund Inde 
deres •til den offentlige Skole henviste Born forsomme Skolen, blive de herfor 
af vedkommende Forstandenskab al ikende en Bode af 10 Øre for Iiirste for.samle 
Dag, 20 Øre for den næste o. s. v. med 10 Øres Pnalæg for hver Dag indtil 1 Kr. 
pr. Dag. Ved hvert Fjerdingsanr.s Begyndelse bringe.<; Boderne for Forsommeiser 
i deHe ned .til 10 Øre igen, stigende efler den nævnte Skala. Boderne bruges til 
Skoleundervisningens Fremme efter vedkommende Forstanderskabs nærmere Be· 
stemmelse. 

Naar disse Boder ikke udredes, ville de være at soge inddrevne ved Udpant· 
ning, og de Belob, som ikke snaledes indkomme, blive at afsone. For enkeltvis 
forekommende Forsommeiser er Forstanderkabet beretliget ·til, naar formildende 
Omstændigheder tale derfor, at undlade at ikende Boder. 

3 Senest den 15de i hver af l\faunederne Januar, April, Juli og Oktober har 
Læreren at tilstille Skolekommissionen en For.tegnelsc i 2 Eksemplarer over de i 
de tre sidst forliibne Manneder stedfundne Forsommeiser af Skolens Bom, affattet 
i den Form, som nærmere fastsættes af Skoledirektionen. 

Er der ansat flere Lærere ved en Skole, bliver Arbejdet ved nævnte Forteg· 
nelses Affattelse al fordele mellem dem. 

Skolekommissionen sender sna .snart som muligt det ene Eki.semplar til Skole· 
direktionen og del andet til Forstander.skabet med Forslag om Anvendelse af Boder 
eller Advarsel. 

Forstanderskabet sender, efter i det næst paafOlgende :Mode al have behandlet 
Sagen, Skoledirektionen Underretning om de trufne Foranstaltninger. 

11. Undervisningens Ordning og Omfang. 4 Bomene i den offentlige Skole ind· 
deles i Klasser efter Alder, Fremgang og Modenhed. Snu længe en Skole med en 
Lærer ikke i to paa hinanden IOlgende Aar har været si.igt af over 35 Bom, 
kan dog Undervisningen eller en Del af denne med Skoledirektionens Samtykke 
foregaa i en Klas.se for samtlige skolesagende Born. 

5 Nnnr i en offentlig Skole Gennemsnitstallet nf Bornene i Skolens - derunder 
Forskolens - Klas.ser, beregnet efter Gennemsnittet af Borneantallet i Kalender· 
anret, i to pna hinanden IOlgende Aar har overskredet 37, skal Genncmsnitstnl\et 
bringes til denne Grænse i Overensstemmelse med Reglerne i denne Lovs § 6. 

6 Hvor Borneantallet i Skolens enkelte Klasser gor Forundring i den bestaaende 
Ordning nodvendig i Henhold til denne Lovs § 5, kan en sandan Forandring til· 
vejebringes pan en af nedennæv.te l\foader, nemlig ved: 

1) Oprettelse af en Forskole eller Pogeskole; 
2) Oprettelse af en ny Klas.se og et nyt Lærerembede ved Skolen; 
3) Oprettelse nf en ny fuldstændig Skole; 
•!.) Henvisning af ældre Bom fra flere Skoledistrikter til en enkelt bestunende 

Skole eller Oprettelse af en formaalstjenligt beliggende Skole for snadanne Dorn; 
5) Overenskomst med en privat Skole om, at denne mod el Vederlag overtager 
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et vist Tul uf Kommunens undervis.ningspliglige Bom, sualede.s ut der med Hensyn 
Lil Skolegangens Stadighed fOres summe Tilsyn med de Bom, der undervises paa 
denne Muade, som med de Born, der undervises i Kommunens Skoler. Denne Ord· 
ning af et Barns Undervisning skul dog deres Forældre til enhver Tid gyldig 
kunne modsælte sig; 

6) Overenskomst med en Nuhokommune om, at denne oventuger et vist Tal 
af Kommunens undervisningspligtige Born til Undervisning. 

Bestemmelser om de i denne Paragraf ommeldte Foranstaltninger .træffes gen
nem Kommunens Skoleplan, jfr. nedenfor § 8, ult under Hensyn til Undervisnin
gens Tarv eller Udgiftemes Storrelse, Vejlængderne eller andre stedlige Forhold. 

71 I enhver Skole skal der undervi.se.s i fOlgende Fag: Kristendornskundskub, 
Fær&k, Dansk, Skrivning, Regning, Historie, Geografi, Legernsovelse og Sang. 
Ved Undervisningen i Færi:isk og Dansk lægges der Vægt pun, at Bornene opnaar 
Færdighed i Brugen af de to Sprog saavel i Læsning som i Tale og Skrift. 

Der kan desuden efter nærmere Bestemmelser i Undervisningsplanen gives Under
visning i Haandgerning, Tegning, Naturkundskab, Engelsk, Matematik, Fysik, Sund
hedslære og Samfundslære. 

Forældre, der stan udenfor Folkekirken, kan forlange deres Born fri.tagne for 
at deltage i Kristendomskundskab. 

De Læremidler der kun bruges i Skolen, anskaffes til samtlige Bom pan Kom
munens Hegning.2 

8 For hver:t Sogns Skoler skal der af vedkommende Forstanderskab efter For
slag af Skolekommissionen i Forening med vedkommende Lærerpersonale udnr
bejde.s en Skole- og Undervisningsplan. Planen skal indeholde Bestemmelser om: 
a) Undervisningstid for de enkelte Klasser (Skoler). b) Skolegangsordenen. c) Un
dervisningsfagene og dis.se:; Timetal m. m. 

Denne Plan indsendes af Førstunder-skabet til Skoledirektione115 Stadfæstelse. Skon
ner Skoledirektionen, al der i Planen bor foretages Ændringer, som Forstander· 
skabet vægrer sig ved at tage til Folge, bliver Sagen at forelægge Ministeren til 
endelig Af gorelsc. 

Nævnte Plan kan Lil enhver Tid ændres og skal hvert lOde Aar underkastes et 
Gennemsyn, i begge Tilfælde under Iagttagelse af den ovenfor nærnte Fremgang.=;· 
mande. 

Den godkendte Plan saavel som senere godkendte Ændringer i PJnnen udfær
diges i to Eksemplarer, hvoraf det ene indsendes Lil Ministeren. 

93 Hvor der ved en offentlig Skole oprelles Pogeskole eller Forskole, bemyn
diges Skoledirektionen til efter Forslag aI Forstanderskuhet at .tillade, at Under
visningen i en saadan maa besor.ges af ikke fast arisalte ueksaminerede Lærere 
(Lærerinder), for snu vidt og saa længe Borneuntnllet i denne Skole ikke over
stiger 35. 

Endvidere hemyndigas Skoledirektionen til, hvor særlige Forhold maatte tale 
derfor, at bevilge Afvigelser Ira de i denne Lovs Ir§ 5 og 7 fast.satte iBeslemmelser, 
for saa vidt sandanne Afvigelser foreslans af vedkommende Forstanderskab. Til For· 
bedring af Undervisningen paa Steder, hvor der kun er fon undervisningsplig
Lige Bom, og til midlertidig Hjælp paa Steder, hvor Undervisningen ikke fore
kommer fuldt forsvarlig, kan der af Skoledirektionen antages indtil 10 Vandre
lærere, hvi..s Arbejdsomraade fastsættes af Skoledirektionen efter Forhandling med 
vedkommende F.orstanderskaber. Vandrelærere antages for en Sæson ad Gangen 
og er ikke pensionsberettigede. 

Ill. lærerkaldelse m. m. 10 Naar el Lærerembede bliver ledigt, har Skoledirek
tionen snarest muligt i den for retslige Belondtgorelser autoriserede Avis at offent-

t) Som ændret ved An. Nr. 363 nr 12. Dec. 1938 og Kunclg, Nr. 7 nr 3. Fehr. 19411. 
li) Se U. M. Skr. af 1. l\lnrts 1917. 
B) Som ændret ved Anordn. 22. Juli 1931 
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liggore en Meddelelse herom med nojagtige Oplysninger om de Embedet Lillagte 
Indtægter og samtidig nl indkalde Ansogninger med 6 Uger-s Varsel. 

De inden denne Frist indkomne Ansogninger sendes af Skoledireklionen til ved
kommende Forstanden;kab. Dette indstiller derefter i et Mode, efter at Skolekom
missionen er hort, 3 af Ansogcrne til Skoledirektionen, der blandt de indstillede 
kalder den, som den finder mest skikket til Embedet, saml meddeler ham Kalds
brev. 

111 For at kunne opnaa fast Ansættelse i den offentlige Folkeskole kræves ved 
alle Embeder (Forskoleembeder undtagne) , al vedkommende har bestaaet den af
sluttende Prove ved Færoornes Lærer~kole (Seminarium) eller de for Lærere og 
Lærerinder ved den danske Folkeskole anordnede afsluttende Prover. Lærer (Lærer· 
inder), der have sogl videre Udannelse, I. Eks. ved Statens Lærerhojskole, ville, 
naar alt ellers er lige, have fortrinsvis Hel. Ingen kan fast ansættes i den offentlige 
Folkeskole - bortset fra Eksumen~olerne - som ikke har bestaaet Eksamen 
i Færosk; saadnn Eksamen skal til enhver Tid kunne ~ages \ed Færoerne.5 Lærer· 
skole. 

Skoledirektionen skal dog være bemyndiget Lil under særlige Forl1old al gore 
Afvigelser fra forllJl anfOrte Bestemmelser. 

12 Skonner Skolekommissionen og Forslanderskabet, at en Lærer eller Lærer
inde ikke gor Fyldest i sin Stilling, er Forstanderskabel berettiget til at .gore Ind
stilling til Skoledirektionen om ,·edkommendes Afskedigelse. Sporgsmaalet herom 
bliver da af Skoledirektionen al indstille til Ministeren, der afgor, om Sagen skal 
forfolgas, og i saa Tilfælde om den pnagældende skal afskedige.5 eller kun forpligtes 
til a.t holde Hjælpelærer. 

131) Om Lærernes ·Ret til nt kræve Afsked med Pension og om deres Pligt til 
at soge Afsked gælder Bestemmelserne i Lov Nr. 121 af 31. Marts 1928 om Pension 
og Ef:terindtægt for Lærere og Lærerinder pna Fa:roerne. 

IV. Særlige Bestemmelser. 
14 Som Regel man en Lærer ikke have flere end to offentlige Skoler at under· 

vise i. 
Er en Lærer a:nsal ved mere end een offentJig Skole, mna det samlede Antul 

Dorn, som han skal undervise, ikke overstige 70 (jfr. § H. 
151) Den daglige Undervisningslid skal .gennemgaaende være 6 Timer. Antallet 

af ugentlige Undervisningsdage fastsættes 1J1ærmere ved Skole- og Undervisnings· 
planen (§· 8), idet det tilstræbes, at der i Tiden fra I. November til 28. Februar 
- borl':iet fra Ferierne - holdes Skole h\'er 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 Indstilling af vedkommende For· 
standenskab ogsaa for andre Skoler bestemme, a.t Indskrænkning af Skoletide•1 
ikke skal finde Sted. 

Lærerne (Lærerinderne) er pligtige nt undervise indtil 36 Timer ugentlig i de 
sædvanlige Skolefag og yderligere at .give Undervisning i Gymnastik (Svumning) 
og Hnnndarhcjde, dog .saaledas al det samlede pligtige Timetal ikke over-:itiger ·12 
Timer ugentlig; de er derho.s pligtige at holde Ungdomsskole og Aften~kole i Tiden 
fra 1. Oktober til 15. Februar 2 Gange 2 Timer ugentlig mod at oppebære det 
herfor i Bekendtgorelse af 22. Januar 19312 fastsatte . Vederlag. 

163) Som !Fritid be5temmes : Julefede IOr Dage fOr Juleaften til 4de Januar; 
Paa.skeferie fra Onsdagen for til Onsdagen efter Paa.ske; Pinseferie fra :i Duge fur 
Lil 5 Dage efter Pinse; Sommerferie fra 28de Juli til 15de September - alle de 
nævnte Dage iberegnede. 

1) Som ændret ved Anordn. 22. Juli 1931. 
!) Hr. Bek. Nr. 276 af 7. Okt. 1935. 
0) Som ændret ,·cd Anordn. 22 Juli 1931, jft. nu Lo\' Nr. 199 af 12. Apr. 1949. 
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Sommerferien kan dog, naar Skolekommissionen og vedkommende Lærer derom 
ere enige, delvis henlægges til en anden Tid. 

Desuden bestemmes som Fritid: Valgdage, Grandestævnedage (for saa vidt Læ· 
rerne onske at henylle deres Stemmeret), Grundlovsdagen, Kongens Fodsel.sdag, 
Fastelavns Mandag saml en Dag i hver af de Maaneder, hvor ingen Flt'idag eller 
Ferie fnlder.1) 

17 Bornenes Fremgang i offentlige og private Skoler proves een Gang aarlig 
tMar.ts-1\foj) ved en offentlig Eksamen, .som holdes i Skolekommissionens Over· 
værelse efter forudgaael Anmeldelse. 

18De Forældre, som ikke lader deres Dorn eller Tyende besoge nogen Skole, 
hvor anordningamæssig Prove afholdes, ere pligtige ;til efter Tilsigelse fra Skalt!· 
kommissionen at lade dem mode ved den aarlige offentlige Prove i Folkeskolen. 
For saavidt del ved denne godtgores, at de ikke besidde en lignende l\lodenhed og 
Uddannelse som jævnaldrende Bom have opnaaeL j Folkeskolen, vHle de være al 
henvise .til Undervisning i denne. 

19 Paa de Steder, hvor ingen Skole findes, skulle samtlige Dorn, der erc i den Al· 
der, al de efter denne Lovs § 1 ere undervisningspligtige, mindst een Gang aarlig 
mode for Skolekommissionen til Prove. Om den afholdte Prove giver Skolekorn· 
missionen gennem Forslanderskabet Beretning til Skoledirektionen. Finder Skoledirek
tionen derefter, al Bornene med Hensyn til Kundskaber i væsentlig Grad staa til
bage for Born i en mellemgod 'Folkeskole, vil del efter Omstændighederne være al 
paulægge Forstanderskabet al sorge for bedre Undervisning. 

1. April - LOV (NR. 59) FOR FÆRØERNE 01\1 OPHÆVELSE AF KUND
GØHELSE VED KIHK·ESTÆVNE M. l\I. 

1 Kundgorelse ved Kirkestævne:!) ophæves, medmindre det Ministerium, gennem 
li\ ilket vedkommende Lov eller Anordning er udstedt, srerlig paabydcr saadan 
Bekendtgorelse. I Stedet derfor træder Opslag paa en Tav.je, der skal findes i enhver 
Kirkebygd med Undtagelse af Dimon Bygd i Sand Sogn. Tavlen eller - for saa 
vidt det findes nodvendigt af Amtmanden eller vedkommende kommunale Styrelse 
- Tavlerne "kulle være anbragte paa el hensigtsmæssigt Sted nær offentlig Vej 
eller Plads og indrellede paa en saadan l\lande, ut de Kunclgorelser, der opslun.s, 
ere tilhorlig beskyllede; del nærmere herom bestemme5 nf Forslanderskabet, i Thors· 
havn Dyruadet. Udgifterne ved Tavlens Anskaffelse og Vedligeholdelse afholdes af 
Sognet. 

Amtmanden kan efter Forhandling med vedkommende kommunale Styrelse be
stemme, al Opslag skal foretages paa mere end eeL Sted i el Sa-gn samt paa anden 
Mande end paa en Tavle, ligesom han i enkelte Tilfælde kan paabyde, al der for· 
uden Opslag ogsaa sker Bekendtgorelse pna anden Mande. 

2 Opslag besorges af en af Amtmanden efter vedkommende kommunale Styrel
ses Indstilling be!kikket Person ( Kundgorer). Om fomodent beskikkes flere saa· 
danne i el Sagn. Kundgorelser fra offentlige Myndigheder skulle opslnas, nanr ved
kommende begærer del; det samme gælder Kundgorelser fra private, for saa vidt 
de ifOlge den hidtil gældende Lovgivning skulle læses ved Kirkestævne. Ogsna 
andre Kundgorelser fra private kunne forlange.,; opslanede, for sna vidt de ere af 
almindelig lnteres.c:e og ere forsynede med Nav.n, og Pladsen tillader del, men i 
saa Fald erla.-gges der til Kundgoreren en Betaling af 25 Øre for hvert Opslag og, 
for saa vidt der skal udfærdiges den nedenfor omtalte Attesl om Opslaget, 50 Øre. 

Varigheden af Opslaget be$temmes ved Kundgorelser fra offentli·g Myndighed af 
denne samtidig med, at Opslaget begæres, men ellers af dem, hvem det ifolge oven
staaende panhviler al besorge Opslag, dog under Rekurs til vedkom?'lende Syssel-

1) lfolge Bek. Nr. 314 af 8. Sept. 1938 vil der til Bestemmelserne i Paragraf 16 ang. Ferie 
og Fridage \'ICrc at fiije : Skoledirektionen kan cher Indstilling fra Skolekommissionen 
og Forstanderskaliet tillade Ah igelser fra O\'enstaocnde Bestemmelser. 

2) Se K. U . .M. Skr. 23. Marts 185·1, 
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mn.nd. Kundgoreren .skal paa Forlangende sende en Attestation om det skete Op· 
slag og dets Varighed, nanr den, som har begæret Opslaget, ved dettes Fremsen· 
del=e ha.r medsendt 0tilstrækkelig Porto og en Genpart, paa hvilken Attestationen kan 
skrives. 

3 Den, som ulovlig borttager eller beskadiger en i Henhold til denne Lov i Tavlen 
opslanet Klllldgorelse,· straffes med en vedkommende Politikasse -tilfaldende BOde 
paa •indtil 100 Kr., for saa vidt den paagældendes Forhold ikke efter sin Beskaf
fenhed medfOrer hojere Straf, jfr. Straffeloven af 10. Februar 1866 § 105.1) Sager 
angaaende Over.trædelse af denne Lov behandles isom offentlige Politi~ager, for sna 
vidt ikke Straffeloven kommer til Anvendelse. Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 
1913. 

1. April - LOV (NR. 68) FOH FÆRØERNE ANGAAENDE SPRÆNGSTOFFER 
1 Tilvirkning af Sprængstoffer man kun udoves af Per.soner, der have Justi.tcmini· 

stcriets!!) Tilladelse 0til at tilvirke disse Stoffer. Justitsministeriet!!) kan fore· 
skrive de til Forebyggelse af Ulykkestilfælde fomodne Hegler i Henseende til Virk· 
somhedens Indretning og Drift. 

Til Forhandling af Sprængstoffer udkræves Amtets!!) Samtykke, hvorhos paa· 
gældende maa fylde.stgore de i Næringslovgivningen foreskrevne Betingelser. 

2 Sprængstoffer man af Tilvirkeren eller ·Forhandleren kun afhændes og overlades, 
foruden til offentlige Myndigheder, enten til nndre autoriserede Tilvi:rkere eller For· 
handlere deraf, eller til Personer, der forevise Atte31. fra Stedets Politi (Landfogeden 
eller vedkommende Sy.sselmand) for, at saadant Stof kan betros dem. Hver Gang 
Auesten benyttes, skal den for.synes med en af Tilvirkeren eller Forhandleren 
under.skreven og dateret Attest om Udleveringens Art og Mængde. 

3 Den i foregaaende Paragraf omhandlede Allest 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.s Bedrift og desuden ere Politiet bekendte som paalide
li.ge Pers<>ner, hvem Stoffet uden Frygt for l\Iisbrug kan betros. Den, .som paa 
Grundlag af saadan Attest har faaet det paagælden<le Stof udleveret, er pligtig at 
drage Omsorg for, at det omhyggelig opbe\'ares paa saadan Mande, al det ikke 
kommer ud af hans Værge,og maa ikke uden Politiets Tilladelse enten sælge eller 
paa anden Maade overlade det til andre. 

4 Tilvirkere og Forhandlere af Sprængstoffer ere forpligtede til at fOre nojagtig 
Bog over Til- og Afgang i deres •Bedrif.t af disse Stoffer. Bogeme skulle være au· 
toriserede af Stedets Politi og Jndreltede overensstemmende med Landfogdens For
skrifter, saaledes at de indeholde Oplysning om Storrelsen af de Par.tier, der til· 
virkes eller modtages .til Forhandling, og af de Partier, der afhændes, samt af de 
Personer, til hvem Afhændelsen sker. De saaledes !Orte Boger skulle til enhver Tid 
være tilgængelige for Stedets Politi, der ogsaa er berettiget til at undersoge Opla
gene i et saadant Omfang, at det kan forvisse sig om, at Bogeme er nojagtigl !Orte. 

Ved Salg af Sprængstoffer skal den handlende altid lade medfOlge en af Mini· 
stedet!!) udstedt •trykt Anvisning vedrorende de Forsigtighedsregler, der ved Bru· 
gen og Opbevaringen nodvendig bor iagttages.:i) 

5 Sprængstoffer maa ikkun indfOres til Færoeme af de som Tilvirkere eller For· 
handlere i § 1 omhandlede Personer eller Personer, s<>m dertil have faaet Amtets!!) 
Tilladelse. Sprængstofferne maa derfor ikke bringes i Land, fOrend Modtageren 
for Politiet har godtgjort sin Berettigelse .til at indIOre det paagældende Stof. Hver 
Sending skal derhos \ære ledsaget af en af Fabrikanten udfærdiget Deklaration, in· 
deholdende nojagtig Angivelse af Sprængstoffet, for Dynamits Vedkommende tillige 
Procenti,ndholdet ·af Nitroglycerin, for Skydebomulds Vedkommende af Procentind· 

1) Nu S1fl. 126. 
li) Nu Lnndsslyrel. 
9) Trykt bagefter Lmrn. 
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holdet uf V and. Deklarationen skal desuden være forsynet med ALtest uf Stedets 
Øvrighed ungaaende Thiderskrif.tens Ægthed og Underskriverens Paalidelighed. 

6 Bygninger, der ere bestemte .til Tilvirkning af Sprængstoffer, maa ikke anven
des dertil, forinden Justitsministeriet.si) Tilladelse er erhvervet. Opbevaringen maa 
ikke finde Sted i Bygninger uden Amtetsl) Tilladelse og ikke i Bygninger, ·der ere 
indrettede til Beboelse. 

Bort.set fra Bygninger, der med Justil.5ministeriets,1) henholdsvis Amtets,1) Til
mdelse ere bestemte tiJ Tilvirkning eller Opbevaring af saadanne Stoffer, skal det 
ikke være tilladt i nogen Bygning al have 6lorre Forraad deraf end 1 kg. Dog tillades 
det a.t opbevare indtil 5 kg Dynamit eller Skydebomuld, naar disse Stoffer ere for
arbejdede til Miner (Patroner). Naar der paa en Ejendom finde.;; flere Bygninger, 
skal denne Be3temmelse for.stans saaledes, at der i alle Bygninger tilsammen ikke 
man opbevares .storre Mængder end anfi:irl, medmindre Bygningerne ere -adskilte 
fra hinanden ved Brandmur eller el ubebygget Mellemrum af 3 m, i hvilke Tilfælde 
den nævnte Mængde Sprængstof maa opbevares i hver af dem. I Thorsha\n og 
i andre tro!. sammenhyggede Bygder skal, i Thorshavn Bygningskommissionen og 
udenfor samme vedkommende Sysselmand kunne med Amtetsl) Approbation henvise 
Forraad af Sprængstoffer paa 5 kg og derunder til Steder, der ligge i pas.sende Af
stand fra de tæt bebyggede Kvar~erer. 

Dynamit og Skydebomuld skulle opbevares i tætte Kasser af Træ, beklædte ind· 
vendig med Asfaltpap eller andet vandtæt Stof og samlede uden Anvendelse af 
Jern. Beholderne .skulle anbringes enten paa eller i det nederste Gulv i et dertil 
indrettet og for uvedkommende stedse forsvarligt aflaaset Rum. Dynamit man ingen 
Sinde udsættes for Fugtighed. 

Spræng·3toffer maa ingen Sinde opbevares i samme Beholder som Knald- eller 
Tændsats eller i samme Rum. Ej heller maa for:;kellige Slags Sprængstoffer eller 
fonskellige Knald- og Tænd5alser opbevar~ i snmme 'Beholder eller i samme Rum. 
Hverken Sprængstoffer eller Knald- og Tændsatser man opbevares i Forbindelse med 
ætsende Syrer. 

7 For saa vidt der ikke for Havnene maaLte blive fast.sat særlige Bestemmelser, 
ere Skibe, hvis Ladning for nogen Del bestaar af Sprængstoffer, pligtige at under
kaste sig de For.skrifter, som Politiet foreskriver med Her1.5yn til de Forsigtigheds
regler, som blive at iagttage om Dord. De skulle for saa vidt de henligge i storre 
Nærhed af Kysten end 1,300 m, hejoe Krudtflag. 

8 Ved Anordning!! kan der IastsæLles almindel4,"e Bestemmelser om de Forsig
tighedsregler, som skulle iagttages ved Transporter af Sprrungs toIIer over LunJ 
samt ad indenlandske Vandveje 1Saavel som ved Bjærgning, naar saadanne Stoffer 
findes om Bord i s trandede Skibe. Densom Poliotiet i særlige Tilfælde ved storre 
Forsendelser finder Vagthold ved Transporten fornoden, udredes Udgifterne derved 
ni Aisenderen. 

9 De i §§ 1-8 indeholdte Regler blive ikke at anvende paa: a) de udelukkende 
af Salpeter, Kul og Svovl sammensatte Krudtsorter, b) Patroner, indeholdende 
rogfrit Jagtkrudt, ·naar de ere forarbejdede til Brug for Haandvaaben, samt Knald
og Tændsnlser, der ere forarbejdede .til Knaldhætter eller lignende Antændelses
midler eller .til Fyrtojer, Fyrværkerisager og andre Brugsgenstande. 

Be3t~mmelse om Opbevaring af det i Litra a omhandlede Krudt og de i Li.tru b 
nævnte Genstande kan tage.s ''ed Anordning. 

10 Foraarsager nogen forsætlig Ødelæggelse eller Beskadigelse ved Hjæl11 af 
Spræng.;toffer under saadanne Omstændigheder, at han man.tle indse, al andres 
Liv derved udsætte.s for aabenbar Fare, eller <let sker for at befordre Oprur, Plyn· 
dring eller anden saadan Forstyrrelse af Samfundsordenen eller for at forvolde en 

1) Nu Lnmlsstyret, 
2) An. 251 nf 11. Nnv. 1912. 
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betydelig Ødelæggelse, .straffes den skyldige med Tugthusarbejde ikke under 8 
Aar; dog kan Straffen, hvis .nogen derved omkommer, stige til 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 efter sin Beskaffenhed medfOrer .storre Straf. 

11 A'lldre Ornrtrædelser af denne Lov eller i MedfOr deraf udstedte Anordninger 
eller Tilladelser straffes, for saa vidt hojere Straf ikke er forskyldt efter den al· 
mindelige Lovgivning, med Boder fra 50 Kr. til 1000 Kr., eller, nav.nlig i Tilfælde 
af gentagen eller med særlig mi.slige Omstændigheder forbunden Overtrædelse, 
med ·simpelt Fængsel. Samme Straf er anvendelig paa den, der findes i Besiddelse 
af noget af de SprængcStoffer, paa hvilke H 1-8 ere anvendelige, uden at have 
erhvervet dem i Overensstemmelse med §§ 2 eller 5. Saadanne Sager behandle.5 
som offentlige Politisager. Varer, som i Strid med denne Lov forsoges fodfOrte til 
Færoorne, konfiskeres. I Tillælde af, at Sprængstoffer bringes i Land, uden at 
Regelen i § 5, 2. Pkt., er iagttagen, paahviler der saavel Modtageren som Skibets 
Forer eller Ekspeditor Strafnnsvn:r. 

12 Bestemmelserne i denne Lov finde ikke Anvendelse paa Militæretaterne. 
13 Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1913. 

1912 - FORSIGTIGHEDSREGLER VEDR. BRUGEN OG OPBEVARINGE~ AF 
DE SPRÆNGSTOFFER, paa hvilke Lov Nr. 68 for Færoerne af 1. April 1912 
§§ 1-8 er anvendelige, udfærdigede af Justitisministeriet i MedfOr af bemeldte 
Lovs§ ·l. 

1 Opbevaring af de i Loven af lste April d. A. omhandlede Spræng.stoffer med 
Undtagelse af: a) de udelukkende af Salpeter, Kul og Svovl sammensatte Krudt
sorter, b) Pa~roncr, indeholdende rogfrit Jagtkrudt, naar de ere forarbejdede til 
Brug for Hanndvaaben, samt Knald- og Tændsatiser, der ere forarbejdede til Knald· 
hætter eller lignende Antændelsesmidler eller til Fyrtiijer, Fyrværkerisager og andre 
Brugsgenstande, maa ikke finde Sted i Bygninger uden Amtetisl) Tilladelse og ikke 
i Bygninger, der ere indrettede til Beboelse. Bortset fra Bygninger, der med Ju. 
stitsministeniets,l) henholdsvis Amtets,1) Tilladelse ere betemle Lil Tilvirkning 
eller Opbevaring af sandanne Stoffer, er det ikke tilladt i nogen Bygning 
al have .stiirre Forrand deraf end 1 kg. Dog tillades det at opbevare indtil 5 kg 
Dynamit eller Skydebomuld, inaar disse Stoffer ere forarbejdede til Miner (Patroner) . 
Naar der paa Ejendommen .findes flere Bygninger, skal ovenstaaende Bestemmelse 
for.stnas saaledes, at der i alle Bygni·nger tilsammen ikke maa opbevares stiirre Mængde 
end nnfiirt, medmindre Bygningerne ere achkilte fra hverandre ved Brandmur 
eller et ubebygget Mellemrum af 3 m, i hvilke Tilfælde den inævnte Mængde Spræng· 
stof maa opbevaires i hver af dem. 

2 Dynamit, Skydebomuld og ·andre faste Sprængstoffer skulle opbevar~ i tæt
sluuende Kasser af Træ, beklædte indvendig med Asfnltpap eller andet vandtæt 
Stof, og samlede uden Anvendelse af Jern; /lydende SprængstoHer .i stærke Glas· 
flasker eller Kar af iSmidigt Metal, .tillukkede med Prop, overbunden med Blære. 

3 De i § 2 nærnte Beholdere .skulle anbringes enten pna eller i det nederste 
Gulv i et dertil indrettet og for u\·edkommende stedse forsvarligt aflaaset Rum. Rum· 
met skal være indrettet saaledes, ·at Beholderne ikke udsætle.5 for Fugtighed. Det 
bor være godt ventileret og stedse holdes tilborligt koligt. Spræng.stofferne bor 
aldrig udsættes for di·rekte Sollys; Dynamit og andre nitrogly:cerinholdige Spræng· 
stoffer mna ingensinde udsælles for Fugtighed. 

4 Spræng:;toff er man ingensinde opbevnrC3 i samme Beholder som Knald- eller 
TændsaliS eller i samme Hum. Ej heller maa forkellige Slags Spræng&oiler eller 
forskellige Knald- og Tændsatser opbevares i samme Beholder eller i samme Rum. 

1) Nu Lunt.lsstyrcl. 
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Hverken Sprængstof eller Knald- og Tændsatser maa opbeva•res i Forbindelse med 
ætsende Syrer. 

5 Alt Arbejde med SprængstoCCeme maa kun foretages af paalidelige og dermed 
fortrolige Folk. Der maa ved Arbejdet udvises den stomte Grad af Forsi~ghed. 
Særligt man Stod og Slag fuldstændi g undgaas, &amt Brugen af Ild og Lys og To
baksrygning under Arbejdet ikke finde Sted . .AirbejdeL maa kll11 foretages ved Dags· 
ly.s, medmindre det paagældende Le>k-ale er godt oply:>L ved indelukkede Lamper nn· 
bragte udenfor c;amme. 

G Arbejde med Sprmn.g,stoffer man ikke foretages i det Rum, hvori Opbevaring 
af saadwrne Stoffer sker, men man ske uden for samme i Lokaler, hvis Gulv er 
belagt med Linoleum eller Fæha-arstæpper, og i hvilke der kWl maa benyttes Krudt· 
sko af Siv, Klæde eller Filt og aldrig Fodtoj, der anvendes uden for samme. Under 
Arbejdet man der aldrig være mere Sprængstof tilstede end c;tren9t nodvendigt. 
De til Sprængning nodvendige Trendmidler hor ikke anbringes i Sprængstoffet 
fOr umiddelbart, forinden dette skal brugru. 

7 Ved Arbejde med Knald- Gg Tændsntser samt deres Bestanddele man den slorst 
mulige Forsigtighed stedse iagllages, ligesom der ~ldrig maa findes mere end hojst 
125 .g af disse Stoffer i samme Arbejdslokale. 

8 Da en stor Del Sprrongstoffer, særlig Pikrinsyre og dens Salte samt nfarogly
cerinholdige Illandinger, ere gif;tige, bor enhver direkte Beroring dermed sauvidt 
mulig undgaas. Særlig mna Næsens og Mundens Slimhinder beskyttes derimod, hvor· 
for Arbejdeme intet bi:ir inyde, forinden Hænderne ere ble\'ne vndskede forsvarligt 
med Sæbe. 

9 Skul Dynamit findes i Patroner, man det ikke f>re.sses saa stærkt, at Nitro
glycerinen siver ud, idel SprængstofieL herved blher megel f.arligl at omgaas. Til 
Arbejdet man kun benylles fuldkomment blod Dynamit. Fro.s.sen Dynamit, der paa 
Grund af sin overordentlige Sprængfar.Jighed skal behandles med den storste Var
somhed, man ikke bearbejdes, fOrend den er -fuldstændig oploet. For al opnaa 
dette, maa den ikke udsættes for Opvarmning ved hi:ijere Temperalur end 20° R. 

10 Efter endt Arbejde .skulle Gulve og Redskaber renses omhyggeli.g.t. Affaldet 
Lor kastes i V111ndet eller nedgraves. 

9. Maj - ANORDN. (NR. 114 ) ANGAAENDE POLITIETS PLIGTER I STRAN
DINGSTILF ÆLDE PAA FÆRØEilliE.l) I .MedfOr af Strandin.gslov Nr. 49 for 
Færoerne af Ude i\larts 1899 § 8 fastsælle.s herved f i:ilgende: 

1 Sy;;selmnnden 1Skul, naar hwt modt·ager Underretning om, al et Skib er slran
det eller udsat for at strande, for .sna vidt han ikke har Forfald, selv uopholdelig 
give Miicle paa Stranding51Stedet for at varetage de ham efter Strandingsloven paa
hvile.nde Plig.ter, s amt snarest muli!:,r.L sende Landfogden Melding om Strandingen. 
Har Sysselmanden Forfald, kan han lude mode \'ed 1Sin autoriserede Fuldmægtig 
eller ved en anden god l\Iand. 

Nnar Lnndfogden ved Melding fm Sysselmanden eller paa anden Mande har 
bragt i Erfaring, al SkiL er strandet eller udsal for al slrande, skal han uopholdelig 
enlen selv eller ved Fuldmægit.ig begiYe sig Lil Strrandingsstedet, medmindre hans 
Tilstedekomst skonnes al være uden al Belydning eller at være forbundet med 
uforiholdsmru.ssig Bekostning. 

Ihvorvel Landfogden ii:i\•rigt under Bjærgninger er berettiget til at lade mode 
for sig ved den autoriserede Fuldmægtig, ved Sysselmanden eller undtagelsesvis ved 
en anden god Mand efter dertil erhvervet særlig Til.Jadelse fra Amtmanden, bor 
han dog, der<>om SLrandingen er af Vigtighed eller Bjærgningen forudses at ville 
være forbunden med særdeles Van:skeligheder, Lil hvis Udjævning hans personli1;c 
Tilstedeværelse vil tjene, fremdeles sanvidt muligt selv udfOre de Poli:tiet puahvi
lende Forretninger, fornemmelig paa de Dage, da noget særdeles vigLigt eller vanske-

l) Strnntling1·r er ifolge Jljcmmcstyrclmcn Sa:rnnliggl'ndc. 
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ligt kan ventes al forefalde. Ogsaa bor hM i Almindelighed, naar en Strandings· 
forretning varer i længere Tid og er af .storrc Vigtighed, saa ofte Forholdene 
tillade det, fodfinde sig for personlig al overbevjse sig om, hvorledes den er frem· 
met, og tage de Beslut'Tlinger, som maalte kunne ,tjene til dens huTtigste og bedste 
P.remme. 

Politiet (Sy<5selmanden eller Landfogden) c.kal, naar Skibets Nationalitet kendes, 
snarest mulig sende Meddelelse om Strandingen itil vedkommende Lands nærmeste 
Konsul eller Vicekonsul paa Færoerne og Agenten for Lloyd eller lignende Institu
tioner, samt hervrurende Repræsentanter for Forsikring:;.selskaber. Naar Landfog· 
den kommer ·til 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 forotaget. 

2 Ved Ledelsen af Bjær.gnin~foretagender skal Politiet drage Omsorg for, at 
alt iværkssættes paa den hensigl6mæssigste l\foade. Det IC>lger af sig selv, at der 
fremfor .alt hor sorge.5 for Mandskabets Redning, dersom noget i den Henseende 
endnu er at gore paa den Tid, Politiet .træder til, og ved Godsets Bjærgning bor 
der i alle Mander omgaas paa den for Ejeren gavnJi.gste og mest betryggende 
!\faade. Er der rimelig Udsigt til, al Skibet kan hjælpes fra Stranden og igen gores 
sejlbart, bliver deLt.e fornemmeli g Genslænd for Politiets og Bjærgernes Omhu. 
For saa vidt dette ej kan ske, bliver alle Skibspapirer Iorst og fremmest at redde og 
tage i Bevaring; af Godset bor saa vidt muligt det, der er kostharest, IOrst reddes, 
undtagen for saa vidt det mindre kostbare vilde være udsat for Fordærvelse, og der 
ingen grundet Anle_dning er til F•rygt for, at det kostbareste vil ved Udsmttelse med 
dets Redning gaa tabt. Det reddede bor bringes til et Sted, hvor det ikke er udsat 
for at blive bor.tskyllet af Havet, og de kostbarere og let ·lNlI1Spo11table Ting bor 
saa vidt muligt bringes i sikker Bevarfog under forsvarligt Lukke og paalidelige 
Folks Ansvar. Ligeledes hor de Ting, der er me&t udsat.te for Fordærv ved Luftens 
og Vejrets Paavirkning, bringes under Tag eller anden tilstrækkelig Bedækning. 
San vidt muligt bor alt bor.tfore.5 i de Pakker eller Fustager, hvori de iantræffes. 
Men hvad enten disses Storrelse ikke til1ader ·delltc, eller 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 debte kan ske uden Hindring for selve Bjærgningen sarges 
for, at Pakkernes eller Fustagernes J.ndhold saa nojagtigt som mu\j.gt bestemmes 
og optegnes eller paa anden Mande, saaledes bekræftes, at Oplysning derom ikke 
vil mangle. Varernes Borthringelse bor bei;orges paa den omhyggeligste Maade, 
saaledes at de saa vidt muligt sikres bande imod Beskadigelse og Underslæb. 

3 Politiet har iat sarge for, at alle uvedkommende, som indfinde sig ved SLran
dingen, og som skannes at være til Hinder for Bjær.gningsarhejde\5 Udforelse, bort
vises, ligesom det ogsaa hor h<>mvise Bjærgere, som ved Drukkenskab, Forsommelig· 
hed eller Opsrelsighed er uskikkede til at bruges ·som saadanne. 

4 Der bliver ved paalidelig Vagt at sorge for, at det, der ej har været at ind
bringe i Huse, ikke bortstjæles eller paa anden l\laade forvanskes, og Politiet an· 
tager det fomodne Antal Mænd til dette Vagthold, saa vidt muligt blandt de nærme5t 
boende. Ved foranIOrte som ved enhver anden Bjærgningen vedkommende Foran· 
staltning bor fornoden Sparsommelighed iu~ttuges, fOlgeHg ikke et storre Antal 
Personer antages til Vagthold eller anden uden for det egentlige Bjærgningsarbejde 
liggende Arbejde, end Nodvendigheden kræver. Endvidere bor der sarges for, at 
Godset snarest muligt bringes i Bevaning paa et bekvemt Sted og under forsvarligt 
Lukke. Saa bor og det Gods, som enten ved at gemmes er udsat for Forringelse, 
eller som iovrigt efter Sandsyndighed derved vilde .tube saa meget i Pris, eller paa· 
drage saadanne Bekostninger, at vedkommende ej kan være tjente med dels Hen· 
liggen, snarest muligt sættes til Auktion o''erensstemmende med StNlildingslovens § 
10. Ogsaa kan der med Amtmandens Bi-lligelse \•ed Auktion over en Del af det 
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bjærgede sarges for forelobig al skaffe de fomodne Midler til lobende uopsæltclige 
Udgifaer, dersom Forskud ikke dertil kan erholdes, eller de Betingelser, hvorunder 
samme er al fan, mnatte være sna byrdefulde, al del vil være mere overensslem· 
mende med alle vedkommendes Tarv al soge Midlerne ved en snadnn Auktion. 
Herved bor i Almindelighed de Varer, hvis Hengemmen og Konservation vilde med· 
fOre de storste Udgifter, vælges fremfor de ovrige. 

5 Over nit, hvoad der foreganr ved Bjærgningen, skal Politiet fore Protokol. Denne 
Protokol man udvise, hvilken Dag og Time saml af hvem Anmeldelsen er gjort; 
Dagen og Kl<>kkeslettet, nnnr vedkommende Embedsmand i Folge deraf indfandt 
sig; Stedet, hvor, og den Tilstand, hvori han ved sin Ankomst fandt Skibet og 
Godset; hvorvidt Skipper, Skibsfolk eller Passagerer fulgte med Skibet, hvilke Perso· 
ner da bor nævnes. Forklaring skal modtages om, naar og hvor Strandingen fOrst blev 
bemærket, samt om, ·hvorvidt der er Mangler ved Fyr og Somærker eller andre Om· 
stændigheder, og da hvilke, der har foranlediget Strandingen, med all videre, hvad 
der kan tjene .til enten al beclomme ved·kommendes Forhold eller til at opdage, 
h••em Skibet 1tilhorer, hvor Folkene er blevne af m. v. Fremdeles bor der anfores 
de Beslutninger, som af veclkommende Embedsmand tages i Henseende til Bjærg· 
ningens Iværki;æl.telse eller dens For-tsæUelsc, om den allerede maalle være be· 
gyndt, i hvilket Tilfælde derom .gores omstændelig Forklaring i P.rotokollen. End· 
videre antegnes efterhaw1de11 i P.rolokollen, hvilke Bjærgere der daglig er 'Lil Stede, 
hvilke Redskaber (Bande, Ankere, Gangspil og Tov) cle derved har benyttet, og hvad 
deruf ved Brugen er .g1111el .tabt eller blevet for.ringet, Hgesom og det Gods, der 
bortfOres fra Skibet, hvilket bor angives Sall nojagtigt, som Omstændighederne 
tillade det. Sna bemærkes og alt, hvad der ellers foreg1111r, og som enten .Jean fon 
Indflydelse pan Ejernes og Bjærger.nes .gensidige Rettigheder imod hinanden, eller 
IOre til Ansvar for nogen . .Poli·tiet ·har Sllll vidt muligt at sur.ge for, at der pna 
det Sted eller de Steder, hvor Godset afleveres, af paalidelige Personer holdes 
Fortegnelse over Godset, og for saa vidt det, uden skadelig Forl1aling i Bjærg· 
ningen, kan ske, bor denne For-tegnelse daglig konfereres med den, som inde· 
holdes i Protokol)en over del bortfol'le Gods, ligesom der bor ske en nujagti.gere 
Undcrsogelse af Væremes Vægt, Mani, Kvnnt~tet, Mærke o . .s. v. end den, der 
ved Bortforeisen fra Slrandingsstedet har kunnet finde Sted. Ligesom Politiet har 
nl vange over, at der ved BortfOrelsen af Godset bruges den for Ejeren mest be. 
tryggende .fremgangsmande, snaledes skal det ogsaa panse, at dels Henlæggelse og 
Bevaring er udIOrt paa forsvnrli·g Mande efter de af ham tagne Beslutninger. Lige· 
som vedkommende iEmbedsmand under hele Forretningen bor vange over, 11.t nit, 
hvad bjærges kan, bjæriges og kommer de vedkommende til Gode, saaledes bor 
Strnndingsforrel:ni.ngen heller ikke sluttes, inden alle vedkommende er spurgte, om 
der vides :noget yderligere llll bjærge, og vedkommende Embedsmand selv har 
attesteret, nt han ikke ·har været i Stand ·til at opdage noget videre, som kan komme 
under Bjærgning, end det, Forre~ningen indeholder. 

6 Til ovennævnte Fc>rretninger behover man ikke al benytte den sædvnnli.ge Politi· 
Protokol, men kan indreli1e en særlig Strnndingsrrolok-01, der pagineres og gen· 
nemdrages samt forsynes med Amtmandens Autorisation. 

7 Hver Gang, Protokollen .sluttes, bliver den at underskrive, foruden af vedkom· 
mende Embedsmand eller dennes Fuldmægilig, af Skipperen og af den eller dem, 
der mnatte være brugite som Tolke, hvorhos Protokollen fi:irst bor tydelig oplæ· 
ses, og alle vedkommende derunder Bjærgerne har Adgang til at hore dens Op· 
læsning. Det bemærkes lnrer Dag, naar Forretningen begynder, og ·naar den slut· 
tes. 

8 Hvis Politiet selv forstaar et Sprog, som Skip))Cren eller den, der træder i huns 
Sted, taler, snaledes al de indbyrdes kan ·gore dem forslnaelige for hinanden, bJi. 
' 'er ingen særlig Tolk at beny.t1e. Men i modsat .Fald bor ~n vidt muligt enten en 
edsvoren Tolk eller i Mangel af en saadnn to lovfnsle Vidner, som har den for· 
ni:idne Sprogfærdighed, bruges .til den gensidige Forklaring. 
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9 Nuar strandet Skib eller Gods skal sn:lge.s ved Auktion, bor denne foranstaltes 
saaledes, at Godset kan ventes udbragt til de fordeln~tigste Priser. Der bor allsnu 
vælges en sau bekvem Tid og et saa bekvemt Sted for Auktionen, som Omstæn
dighederne 1tillade. Auktionen ~kal med sandnn Frist, at de lysthavende kan have 
Lejlighed at indfinde sig eller give deres Kommissioner, bekendtgores i det eller 
de stedlige Binde, som Landfogden finder bedst dertil egnede, og skal, nnar den 
er af 5torre Betydning, og Omstændighederne iovrigt ikke er 1til Hinder derfor, 
tillige bekendtgores mindst 3 Gange i Statstidende; om suud1mt findes hensigts
mrussi9t, knn 1til Bekendtgorelse og-sa-a beny.t-tes dertil egnede Fagblade. Intet Vil· 
kaar bor fastsættes, som kun afskrække de lysthavende fra at indlade sig. Som 
Folge heraf maa det i Almindelighed anses rettest, at Auktionsomkostningerne blive 
Koberen uvedkommende,hvis sandant er nlmindelig;t ved andre Auktioner paa Eg
nen, og hvis noget Tillæg ti•I Auktionsbudene i Anledning af Omkostninger skulle 
foreskrives, man ialt F.ald dettes St0rrelse aldeles nojagtig opgive;;. Auktiorn;kon
ditionerne skal, naar Salg angaar Gods, hvi;; Ejer formedelst Fraværelse i denne 
Henseende ikke selv kan varetage s~t Tarv og ej heller dertil har befoldmægtigel 
nogen, overensstemmende med Strandingslovens § 10, jfr. §· 12, forelægges Amt
manden til Approbation .tillige med de Bestemmelser, der blive nt lage i Hen
seende til Tid, Sted og Kundgorelsesmaade. Inkassator vælges af Lnndfogden, dog 
at Amtmanden har at godkende Valget saml al fast.sælle det Inkassator .tilkommende 
Salær. Dette man i Reglen ikke i'æl!les ·til mere end 8 pCt. af de Belob, hvorpan 
der gives Kredit, og 4 pCt. af dem, der betales kontant, medmindre Amtmanden 
skonner, at Inkassllltionen ikke kan Ians udfOr.t for denne Betaling. 

Det indkomne Auk.tionsbclob skal, foranvidt det ikke 6traks anvendes .til al 
dække paa Godset hvilende Udgifter, anbringes i en solid SparekllSse eller Bank. 

10 Politiet har at drage Omsorg for, at de Spise- og Drikkevarer, som findes 
havarerede, blive undenso~e o.g behandlede efuer Pinkalen af 29de Marts 1814. 

11 I Tilfælde af Stranding skal Politiet paase, at de til enhver Tid gældende Ku
rantænebestemmeliser, saavidt det efter Omstændighederne er muligt, overholdes. 

12 Nanr Bjærgningen er bragt til Ende og Realisation af det bjærgede, for snu vidt 
vidt sandan skal finde Sted, er sket, bliver en Opgorelse over samtlige af Bjærg
ningen flydende Omkostninger at foretage og at forelægge i et Mode, paa hvilket 
der, ef.ter forudgaaet Under.retning til alle i Sagen interesserede, der findes pan 
Stedet, gives disse Lejlighed til at ud·tale sig. Opgorelsen tillige med Strandings
protokollen, i hvHken fornoden For.klaring om det pan Modet passerede bliver at 
optage, forelægge.s derefter, forinden videre Udbetaling finder Sted, Amtmanden 
til Provelse. 

Udlægges Bjrer.ge!Onnen in natura, foretager Land!ogden Fordelingen under Til
knldelo:e nf Ejerne eller deres Repræsentanter. I Tilfælde af Godsets Udlevering bli
ver det at paase, at denne ikke sker, forinden fornoden Toldberi~igelse har fundet 
Sted. 

8. Juni 1912. - LOV (NR. 123) OM VÆHNEPLIGT. 
Over.trædeiser af de lfolge denne Paragraf gældende Bestemmelser straffes med 
11) Enhver Mand, der har dansk lndfOdsret, er V æmepligten undergiven. Dog 

ere de, der ere fOdte paa Færoorne eller Gronland, fritaget for Værnepligten, sna 
længe de ikke erhverver iust Hjem i den ovrige Del nf den danske Stat. 

21) De, der ikke have dansk IndfOdsret, blive, for saa vidt jkJce Overenskomst med 
en fremmed Stat mier undersaatligt Forhold til en snndan er til Hinder derfor, Værne
pligten under-given, naar de el'hverver fast Hjem her i Landet udenfor Fær0crne 
eller Gronland. - - -

42 Den, som rejser til Udlandet, fOrend han i Henhold til § 7 skal optages i 
Rullen, skal, snafremt han vender tilbage inden sil 32te Lægdsrullennr og endnu er 
Værnepligt undergiven ef.ter §-§ 1 og 2, under den i § 7 fa.stsn.tte Straf melde sig 

1) Som ændret \'cd Lov Nr. 152 llf 7. l\lllj 1937. 
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otil Optagelse i Uullen og, saafreml han har naaeL den sædvanlige Udskrivnings
alder, fremstille aig for den fOrs le Session, der holdes efter hans Tilbugekomsl. 
Vender han ·tilbage, for Sessionen holdes for det Aar, i hvilket han opnaar 25 
Aars Lægdsrulleailderen, henregnes han ti,) den Alder.sklasse, med hvilken han ud
skrives. Vender han senere .tilbage, henregnes han .til den Alder.skla.sse, han vilde 
have tilho11t, saafremt han var hleven udskreven med 6il 25de Aar. 

De i denne Paragraf givne Regler for dem, der vende tilbage her til Lande.t, 
skulle ogsaa bringes til Anvendelse paa de i § 1, 2det Punktum o.g § 2 ommeldte 
Personer, naar de erhverve fast Hjem her i LandeL 

43 Den, der efter at være oplagen i •Rullen, eller efiter al han skulde have meldt 
sig til 01>tagelse i Rullen rejser til Udlandet eller forer med fremmede Nationers 
Skibe, skal under Straf af Boder fra 10 Kr. til 100 Kr. melde saavel sin Afrejse· 
som sin Tilbagekomst for vedkommende Lægdsforstander eller, suafremt han er 
forsynet med Sofar.t.sbog, for en Monstringsbestyrer. 

Udebliver hun paa Grund af Foraværelse i Udlandet eller Fart med fremmede 
Nationers Skibe fra den Session, for hvilken han ifolge sin Alder skulde have frem· 
stillet sig, betra~es han som udeblevet fra Sessionen med lovligL Forfald. For saa 
vidt han ikke er bleven lost fra sit statsborgerlige Forhold .til Danmark, har han 
ved sin Hjemkom~.t at fremstille sig for den fOr.:'1 paafOlgende Session og der, 
hvis han mener ikke mere al ' 'ære Værnepligt undergiven, al bevise dette og iovrigt 
at bevise eller dog Lilvejebrige en grundet Formodning for, at han var i Ud
lru1dct eller i Fart med fremmede Nationers Skibe plUl den Tid, da han i Folge 
sin Alder 4:ulde have fremstillet sig for Sessionen til Bedommelse og Behandling 
og, for saa vidt han er udebleven fra flere Se:;;1ioner, at han siden uafbrudt har 
været saaledes fraværende eller dog kun har ha[t ·ganske midler.tidigit eller kort
varigt 01•hold her i Landet udenfor Sessionstiden; han bliver da at behandle lige 
med det 20·aarige Mandskab, saafremt han endnu ikke har opnaaet en Lægds
rullealder af 32 Anr. dog al han udsle~tes af Rullen med opnaaet •IO AaTs Lægds
rullealder; har han opnanet en Lægdsrullealder af 32 Aar, udslelles han uI Rul
len. Brister derimod hint Bevis ham, bliver han at anse som udebleven uden 
lovligt Forfald. 

En værneplig:tig, der tre Gange er afrejst til Udlandet forinden Sessionens Af
holdelse og har opholdt sig der under Sessionen under saadanne Forhold, al det 
skonnes at være Eket for at unddrage s ig Mode for Sessionen, kan ikke oftere puu 
Grund af Ophold i Udlandet anses om lovlig udebleven fra Sessionen. 

Bestemmelserne i denne Paragraf komme ogsaa til Anvendelse pna dem, der efter 
at være liist Ira det statsborgerlige Forhold til Danmark eller at haYc .tabt deres 
danske lncllodsret (§ I) eller have mistet deres faste Hjem her i Landet (§ 1, 2det 
Punktum, § 2), paa ny blive Værnepligt under.givne efter §§ I og 2, jfr. herved 
§§ 35 og 36. 

De i nærværende Paragrafs 2det Styk·ke girne Bestemmel~er gælde dog ikke 
om dem, som \•ed Bortrejse i Kri.gstid unddrage sig fra Udskrivning. 

441) Den, der er udskreven, men endnu ikke modt til Tjeneste , ·ecl nogen Af
deling, saa\•el som den, der horer til Hærens eller Sovæsenels Mandskab, kan ikke 
rejse ud af Landet, uden al i fOrste THf ælde Justitsministerens - for værnepligtige 
med Sofo11tsbog dog en Udskrivningschefs - i sidste Tilfælde Krigsministe· 
·riets, henholdsvis Marineministeriets Tilladel.se der.til er ham meddelt. 

Fra de her anfOrte Bestemmelser kan der ved kongelig Anordning foretages Af. 
vigeiser for de Anrgange af 1\fandskab, som i de forskellige Landsdele ikke vecl 
Mobilisering skulle mode ved Linieafdelinger. 

Q, ertrædelser af de ifOlge denne Paragraf gældende Ileslemmeiser straffes i Freds· 
tid med Boder fra 20 Kr. til 200 Kr., men i Krigstid med Fængsel, alt for san vidt 
Handlingen ikke efter den miJi.tære Lov.givning medfOrer storre Straf. 

1) Som ændret \Cd Lov Nr. 152 nf 7. Mnj 1937. 
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For saa vidil vedkommendes Tje1111estelorhold medCOrer det, bliver han a,l domme 
ved militær Ret. 

Hvad der i denne og de lo nwslloregaacnde Paragraffer er fastsat om Rejser til 
Udlandet, gælder ogsaa om Rejser til Fær0erne og Gronland. 

8. Juni - LOV (NR. 137} 01\1 STRAF FOR BRUG uf uri.gitig VareLetegnelsc 
m. m. (Se Anordn. Nr. 253 af 13. November 1912) . 

19. Sept. - REGULATIV (NR. 220} FOR FÆRØERNE ANGAAENDE BE
HANDLJNG AF LIG. I Medfor af § 6 i Lov af 29de Mar.ls 190'1' om Foranstalt
ninger imod Udbredelse af smi'lsomme Sy,gdomme paa Færoerne t) fastsmlles her
ved fOlgende: 

1 Naar en Person, der Hder af en af de i ovennævnte Lovs §· 2, fOrste Stykke, 
omhandlede Sygdomme, afgaar ved Doden, bliver de under Litra a- f nedenfor 
anfomc Regler æt iagttage: 

a) Liget man ikke vaskes eller klædes, men skal blive i de Klædningsstykker, 
hvori den sy.ge er dod, og saa snar.t Ligsynsloven tillader det (eventuett straks ef.tcr 
stedfunden Obduktion}, helt indhyl.Jes i det Lugen, hvorpaa Liget Hgger, hvilket 
vædes .med og holdes fugtigt med 5 pCt.s Karbolvand eller 4 pCl.s Klorkalkoplosning 
(se Regulativ af Dags Dato angaaende Desinfektion), hvorefter Liget nedlægges 
i Kislen omgivet af el Lag Torvesmuld eller Trækulpulver. Kislen skal være læl 
beget i alle SammenfOjninger og indvendig .tjæret. Kisten skal lukkes snarest mu
ligt; er DodsnHest allerede udstedt, inden Liget lægges i Kisten, skal denne lukkes 
straks, nnar dette er .sket, og ellers umiddelbar.t efter, at Dodsaittesten er udstedt. 
Kisten lukkes forsvarligt og maa deref.ler ikke aabnes. De Personer, der have 
været beskæftigede med Li.gel, skulle desinficere sig paa den l\luade, der i Re
gulaHv anganende Desinfektion er fast.sat for Sygeplejere. 

b) Snafreml Liget ikke paa en efter Epidemilægens Skon fuldkomment betryg
gende Mande kan isoleres i Hjmnmet, skal det 'Snarest muligt bringes bor~ ti] et 
paa Kirkegaarden Irit beliggende, af Epidemilægen ·til saadnn Brug godkendt Hus 
eller Skur, hvor det kan henstaa til Begravelsen. Hvor intet saadant Hus eller 
Skur findes, er .Epidemilægen bemyndiget til al .træffe Jornoden Foranstaltning til 
Tilvejebringelsen deraf. Selve Kirken eller Vaabenhusel er det ikke tilladt at be
ny.tte i deLte Øjemed. Det Rum, i hvilket Liget har henstanct •til Begravelsen, bor 
umiddelbart ef.ter denne renses forsvarligt i Overensstemmelse med Regulativ an
gaaende Desinfektion. 

c} Dersom Flytning af Li.gel ikke kan ske, og Liget ikke kan isoleres i Hjemmet 
paa anden l\Inade, kan dels Isolation foranstaltes iværksn-t ved Udflytning uf paa
gældende Husstand, Husfæller eller andre Beboere, for hvem Fare for Smilte kunde 
befrygtes. 

d) f .ly11.ning af Liget maa iværksæt.tes under Iagttagelse af de nodvendi·ge For· 
sigtighedsregler imod Smiltens Udbredelse. 

e) De her omhandlede Lig -skulle begraves paa den Kirkegaard, der horer til 
det Sogn, hvori Dodsfoldet har fundet Sted, og man ikke fOres andet Steds hen 
uden særlig Tilladelse af Epidemilægen og kun paa den Betingelse, al det pau
gældende Lig nedlægges i en ef.ter Epidemilægens Skon for.svarlig Metalkiste, der til
loddes og omgives .af en Trækiste, og iovrigt paa den i Punlct a foreskreme l\fonde; 
er Liget allerede pua den i Pun~t a foreskrevne Mande nedlagt i en Trækiste, maa 
denne uden at aubnes .nedsrultes i en Metalkiste, der Lilloddes. Epidemilægen kan 
dog ved Meddelelse af den ovenommeldte særlige Tilladelse f.ritage for Anvendelse 
af Metalkiste, nnar det paagældende Lig kun onskes tort 1til Begravelse i et af de 
nærmest liggende Sogne. 

f) Begravelsen skal foregaa senest i det 3die Dogn efter Dodens Indtræden. Kislen 

1) Nu Lov Nr. 86 af 17. l\lnrts 1922. 
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mau ikke aabnes ved ·Begravelsen. Denne tikul foregaa fra det Sted, hvor Liget har 
henstaaet, og af Ligfålgel, der hor beslaa af saa faa Personer som muligt, mau kun 
de Personer, der skulle bære Liget, betræde det Lokale, hvDri det har henslaaet. 

21) I .l\fodfOr af Lov af 29de Maris 190·1· § 3 kan Pdlitiel (Landfogden eller ved· 
kommende Sysselmand), saafreml det uf Epidemilægen anses fornodent 1lil Afgo· 
relse af Sporgsmaalel, om der foreligger en af de i Lovens § 2, lsle Stykke om· 
handlede Sygdomme eller cl Tilfælde af 1Lyfoid eller gastrisk Feber eller af smi.tsom 
Hjerne-Rygmarvshelændelse, hvor offentlig Behandling s:kal indtræde, paabyde, 
at Under:sogelse af enkelte Dele af Liget, eventuelt fuldstændig Obdu~tion af samme 
skal finde Sted .. 

3 Af de i ovenslaaaende § 1 foreskrevne Foranstaltninger ville de i Liitra a paa· 
budte nitid være a.t itræffe med Hensyn •til Lig af Personer, der ere dode af Difteri 
(Strubehoste indbefaHet), Skarlagensfeber og tyfoid Feber. Ere disse eller andre 
Sygdomme i Henhold Lil L1>ven af 29de Maris 1904.1) § 2, 2det Stykke, erklærede 
for at være Genstand for offentlig Behandling, skal Liget •tilstræ.kikelig isoleres i 
Huset. Hvor dette ikke kan ske, og fornodernt Lokale i saa Henseende stanr til 
Rnadighed eller med Oversundhedskornmissionens Bi.lligeh)e tilvejebringes, skal 
Liget henfåres deritil under l..agttagelse af Je~le Regulativs § 1 Litra b og d. Endvidere 
kan Epidemilægen bringe dette Regulativs § 1 Litra e og f til Anvendelse og, hvor 
Isolation af Liget ikke pna anden Mande .tilhorli~t ·kan ske, tilvejebringe sandnn 
ved Udflytning af pnagældende Husstand eller 1-Iusfæller. 

4 Med Hensyn tH Lig af .Personer, der ere dode af snadanne smitsomme Syg
domstilfælde, som optræde enkeltvis og ikke tages under offent•lig Behandling, 
kun Epidemilægen, for saa vidt Bestemmelsen i § 3, lste Punktum, ikke k1>mmer 
til Anvendelse, pnabyde, nit Liget skal behandles overensstemmende med dette Re· 
gulntivs § 1 a. Epidemilægen kan fremdeles paabyde, a.t Liget skal sna vidt muligt 
isoleres i Huset, eller h\'or debte ikke kan ake, og fomodent Lokale staar ·til Raa
dighed, fordre_ at Liget skal henfores dertil under lngLLagelse af deMe Regulativs 
§ I Litra b -og d. Endelig kan Epidemilægen paahyde, al dette Regulativs § 1 Litra 
e-f skal komme til Anvende(~. 

5 Paa de Steder, hvor Ligsynet i ;\fedf or uf Lov om Ligsyn paa Fæ roerne af 
29de Marts 1878 §-§ 2 og 3 ellers kan foretages af Ligsynsmæncl, skal en autori· 
seret Læge kaldes til al foretage Synet i alle Tilfælde ,hvor Dodsfaldet skyldes eller 
man formodes at skyldes en af de i Lov af 29de Marts 19041) § 2, lste Stykke, 
.nævnte Sygdomme. 

I de Tilfælde, i hvilke el Lig, der vil \'ære al behandle i Henhold itil Beslemmel· 
seme i nærværende Regulativ, kan synes af Ligsynsmænd, skal Ligsynet kunne 
afholdes inden Forlohet af den i ·Lov om Ligsyn paa Færoerne aI 29de l\lnrts 1878 
§ 4, 2det Stykke, fastsatte almindelige Frist af 3 Dage ef.ter Doden. 

6 De i dette Regulativ indeholdte Forskrifiler komme •til Anvendelse ikke blot, naar 
paagældende Sygdom utvivlsomt har været Lil Stede, men ogsaa, hvor Tilfældet har 
vist sig snaledes, at den paagældende Sygdom ikke med tilstrækkelig Sikkerhed kan 
udelukkes som .Dodsaar:sag. 

7 Hvor Omstændighederne ikke tilstede, at Epidemilægen kan komme -til Stede 
for at tage Beslutning i de i deHe Regulativ omhandlede Tilfælde, kan fornoden 
Foranstaltning fore!Obig træffes af Politiet (Lnndfogden eller vedkommende Syssel
mand.) 

8 Epidemilægen handler i alle de ovennævnte Tilfælde under Ove11Lilsyn af Fær
aernes Oversundhedskommiss.ion. 

9 Opgravning eller F1lyt.ning af et begravet Lig af Personer, der ere dode uf 
smit.som Sygdom, maa Jorst finde Sted efter 5 Aars Forlob og kun under lagtitagelse 
af de Forsig.ti.ghedsregler, der foreskrives af vedkommende Myndighed. 

1) Nu Lov Nr. 86 nf 17. l\lnrt.s 1922. 
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19. Sept. 1912. - HEGULATIV (Nll. 221) FOH FÆHØERNE ANGAAENDE 
DESINFEKTION. 

I l\fedfor af den Justitsministeriet \·ed § 6 i Lov af 29. Marts 19().J om For· 
anstaltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme paa Færoernel) givne Be· 
myndigelse fostsæLtes herved !Olgende nf Oversundherakommissionen paa Færoern!.' 
foreslaaede Regler for den Desinfektion, der foretages i Henhold til Forskrif·terne 
i nysnævnte Lov: 

Epiclemil:ngerne under Overtilsyn af Fær0ernes Oversundhedskommission fOre Til· 
syn med, at den offentlige Desinfekitionstjeneste foregaar paa forsvarlig Maade. 
De kommunale Styrelser og til enhver Tid hestanende Sundhedskommissioner erc 
pligtige til, enten selv eller ved et Udvalg, at J>istaa Epidemi,lægen ved GennemfOrelsen 
af de fomodne og efter stedlige Forhold mulige Foranstaltninger til Sygdommes 
Bekæmpelse. Sundhedskommrssionerne dra·ge Omsorg for, at der til enhver Tid er det 
fornodne Materiel og Personale ( ogsaa .til Trnnspo11tcn af Desinfektionsgenstan· 
dene til og fra Desinfektionstedet) til Stede, og al Personalet er vel instrueret. Det 
tilkommer den Læge, der har fremsat Begæring mn Desinfektion, at angive, hvilke 
Rum eller Genstande der skal desinfkeres. 

D,•sinjf'ktio11smidlcr. 

Kogning med 1' and i mindst 112 Time. 
Vanddamp med eDer uden Overtryk. Til Anvendel~e af deHe l\liddel beny.ttes sær· 

lige dertil konstruerede Desinfek>lionsapparater eller Desinfek.tionsovne. Det bor 
noje iagttages, at kun Apparater, der ere godkendte efter sagkyndi.g Provelse, an· 
vendes. 

Karbolsyre opl0st i varmt Vand og omhyggelig rystet ef.ter det forskellige Øjemed 
i Fol'holdet 5 Dele af den danske Pharmakopoes flydende Karbolsyre til 95 Dele 
Vand: i det fOlgende benævnt stærkt Karbolvand, eller i Forholdet 2 Dele til 98 
Dele Vand: i det fOlgende benævnt svagt Karbolvand. 

Klorkalk anvendes dels i Pulverform, blandet med si,t dobbelte Mani rent, .godt 
torret Sand til Dækning af Ekskrmnenler, Moddinger og lignende, dels i en :itærk 
Oplosning raf 4 Dele ti.J 100 Dele V and ( 40 Gram til 1 Liter), dels i en s1•ag Oplosning 
af 1 Del til 100 Dele V and ( 10 Gram til 1 Liter). Klorkalken maa, for at være 
tilstrækkelig virksom, opfylde den danske Pharmakopoes Fordrin.g om at indeholde 
mindst 20 Procent virksom Klor og man ligesom OplOsningerne deraf opbevares 
i tilproppede Glas i l\lorke. - Op!Osningeme •tilbereder man bedst ved tor& at 
udrore Klorkalken med lidt (rent) Vand til en jævn Grod og derpaa lidt efter lidt 
tilsæLte Resten af Vandet under Omrorin~, hvorefter den derved dannede mælke· 
agtige Blanding endnu maa henstaa lh Time under jævnlig Omroring. Der bli\·er 
en uopl&elig He=.t (Kalk) tilbn.ge, som kan fjernes fra Oplosningen ved Sining 
igennem et Stykke ikke for trut Bomuldslærred (Dowlas), men dette er dog unikl· 
vendig. naar Oplosningen kun skal bruges til Desinfektion af syges Udtommelser 
o. lign. Oplosningerne virker bedst naar de er frisk tilberedte. 

Kalkmælk: 1 Uter fin brændt Kalk lægges i % Liter Vand; ef{er at Kalken har 
01>suget Vandet, tils:nttes under Omroring endnu 31,4 Li.ter Vand. 

Formalin d. e.: en rlO pCt. vandig Forma/Jc/iydoplOsning, anvendes dels i Damp· 
form til Desi.nf~lion af ·Rum og af for"kellige Gen!ilande, der ikke 1lanle Ovndes· 
infeklion, dels i fintfordeh Tilstand, ligeledes til Desinfektion af Værelser og andre 
Rum, dels endelig i en Fortyndning af 1 Del Formalin til 20 Dele Vand, (d. e.: en 
2 pCt. FormaldehydoplOsning), til Neddypning af inficeret Linned o. lign" 
til Afvadskning og Oversprojtning af Gulve, Vægge og Lofter m. m. Saavel 
til Fordampning som .til Pulverisering af Formalin ·kan benyt.les særlige Fordamp· 
nings· eller Pulveri.seringsapparoter, og det maa noje iagttages, at kun Apparater, 
der ere anerkendte efter sagkyndi.g Provelse, anvendes. Ef~er de hidtil indvundne 
Erfaringer •trænger Formalin kun i ringe Grad i Dybden og bor derfor kun nn· 

1) Nu Lov Nr. 86 af 17. Marts 1922. 
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vendes, hvor en Overfladedesinfektion ·tilsigtes. Tilsætning af Glycerin til Formalin 
er unodvendig og i visse Henseender uheldig. 

Udluftning kan bruges som understoltende Middel, eller hvor ingen andre Midler 
ere anvendelige, og man i sidste Tilfælde Yedvare 3-4 Uger. 

Opbrænding. Alle værdilose Genstande (Sengehalm, Ho eller Tang, hvormed 
Madrn.tser have ''æret stoppede, ubrugelige Klæder, Klude, der have været benyttet 
til Aitorinng af Sekreter o. s . v.) bor snarest muli~t brændes under Iagttagel~e 
af de til F~rhindring af Smittes Udbredelse nodvendige Forsigtighedsregler. 

Særlige Regler Jor Desinjc/,tion. 
De syges Udtommcl.ser (Ekskrementer, opbrækkede l\lasser, Opspyt, Urin, Næse

slim) blandes straks under grundig Omroring med Kalkmælk, den .stærke Klor
kalkoplosning eller med .stærkt Karbolvand, hvoraf noget helst i Forvejen man hæl
des i det Kar, hvori Udtommelser.ne opfanges; i alt maa der uf den desilicerende 
OplOsning tilsmttes mindst l ige saa stor en Mængde, som Udtommelsen udgor. 
Blandingen skal straks hældes over i en dertil bestemt, paa el afsondret Sted 
si.anende, tæt og vel dækket Beholder, hvori Blandingen .skul henstoa, indtil Des· 
infektionen er fuldendt, nemlig en Time, hvis Kloikulkoplosning er brugt, <i Timer, 
hvis Karbolvand er anvendt. Denne Beholder, hvori Blandingen skol henstaa mindst 
2 Timer, tommes overalt, 'hvor det pna nogen l\foade er muligt, i selve Havet, 
hvor der er Strom eller dybt V und; kan det-te ikke lude sig gore, itommes den i en 
særlig dertil indrettet Gr.1.me (1111tsoa ikke i Maddingen), !!Om .man være snuledes 
beliggende' og indrettet, at den ej har Fold ·mod beboede Huse eller Vandforsyning:s· 
steder eUer Steder, hvor -Ocr dyrkes Kantofler, Hodfru~ter o. lign.; hvor dette ikke 
er muligt, benyttes .til Udtommelserne en forsvarlig indrettet og fuldstændig tæt 
Latrintonde med .tætsluttende Laag. Indholdet af Gruben eller La·trfoet dækkes 
straks derefter med et Lag af den med Sund blandede Klorkalk. Hvor Omstændig· 
hederne gore det nodvcndigt, at Blandingen straks udtommes i Gruben eller La
trinet, mua den fOrst omrores omhyggeligt med en Pind, der skal blive i Blan
dingen; sker Udtomningen i en Tonde, skal denne daglig skiftes. 

lmriner. De i Latrinkuler eller LaLr.intonder indeholdte Ekskrementmasser mna 
dækkes med et tykt Lug af -Oen med Sand •blandede Klorkalk eHer med Kalkmælk. 
Latrintonderne maa hyppigt tommes enten i Havet (dybt Vand eller stærk Strom) el· 
ler j de særlig dertil indrettede Gruher, lrvis Indhold ej mon benyttes til Godning 
de IOrste 2 Aar ; Tonderne desinficeres derefter med den sl'ærkc Klorka:lkoplosning 
eller imed stærkt Karhoh•and, h,·orved ogsaa Sædebrættet og Gulvet j Latrinerne man 
afvadskes mindst 2 Gange daglig; ·kun i Nodsfuld og under tilborlig Forsigtighed kan 
de tommes forinden de 2 Aar, men Indholdet bor -Oo nedgraves pan afsides 1liggende 
Steder, hvorfra der ikke kan ske Afsivning til Vnanhuse og Vandforsyningssteder. 
I Vandklosefter skal Kummen og Roret mindst 2 Gange dagligt renses med en uf 
de samme Oplosninger. /'i.ssoirer udskylles ligeledes mindst 2 Gange dagligt med 
en af de samme OµWsninger. 

Til Desinfektion af LnJtrintonder og Eks:krementer kan foruden Klorkalk og Kar· 
bolvnnd anvendes Kalkmælk tilberedt som ovenfor angivet. Til Tonder uf Staul 
kan anvendes Over;itrygning med smettet Asfalt. - Til Desinfektion af Kloak
indhold i Ncdlobsbronde o. I. kun ligeledes foruden Klorkalk anvendes Kalkmælk 
af den ovenfor angivne Styrke tilsat i en saadan Mængde, ut Blandingen farver 
Lakmuspapir stærkt og varigt blant. - Anvendes Kalkmælk som Desinfektions
middel i Ledninger, der ere 'forsynede med Vandlanse f. ·Eks. i Vandklosetter, 
anbefales rigelig :Ef ters.kylning med V and. 

Gang- og Sengeklæder og lignende Sager. Sna\·scde Gang· og Sengeklæder, Lomme· 
Lorklæder, Haandklæder, Viskestykker og [j.gnende mnu ikke rystes, horstes eller 
bankes for Desirufektionen. 

Ah, hvad der taaler Vndsk, nedlægges .straks i kogende Vand i lh Time eller 
i svagt Knrhoolvand eller i Sublimatoplosningen, .i hvilke det moa forblive i mindst 
1t Timer; ef.tcr al være afvredeL flyHes det til et Kar med Vand, hvori det bliver 
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liggende, indtil det knn vadskes. Hvis Genstandene ikke i selve Sygeværel~et kunne 
nedlægges i de nævinte V ædsker, maa de kun fjernes fra dette indpakkede i et 
Lagen eller en Sæk, der ere gennemvædcde med svagt K.arbolva.nd. Intet Taj hor 
udleveres til Vadsk fra smiHede Steder, uden i Forvejen nt være behandlet paa 
den her be.skrevne Mande, og ikke vadskes, fOrend det er kogt % Time i Sæbe
vand. Ho- eller Halmadratser aabnes, efiler al de erc befugtede, saaledes 111t Stov
ning ikke kan finde Sted; H0et eller Halmen udtages og brændes, og Vaarenc 
behandles paa den ovenfor angivne Mande. 

Pletter af Blod eller Materie mna, forinden Desinfekition ved kogende Vand 
eller Damp anvendes, fjernes ved UdblOdning i en kold desinficerende Vædske. 

Alt, hvad der ikke ·taaler kogende Vand eller Vadsk, brin~e~ indpakket pnn den 
ovennævnte Maade .til Dcsinfek,tionsupparatet. Hvor dette ikke kan ske, bors.tes Gen
standene med en i stærkt Karbolvand dyppet Borste og udluftes derefaer i 3- 1· 
Uger pna et tort, for Regn besky.Uet Sted, helst i Træk. 

Genstande af Læder, Skind, Saffian, Gummi, (Fodtoj, Kufferter, Tasker 'O. s. v.), 
der ikke tanle Desinfdotion ved Damp, afvadskes gentagne Gange omhyggeligt med 
stærkt Karbolvand eller desinficeres ved Ophængning .i Værel!ier, der underkastes 
Formalindesinfektion (se nedenfor) eller bedre ved Fordampning af Formalin i et 
særligt dertil indrellet tætlukket Skab. De paagældende Genstande anbdnges i san 
udbredt Tilstand soon muligt. Med Hen:syn til det Mængdeforhold, hvori Formalin 
mna anvendes, henvises til det folgende. 

Mobler, Husgeraaå og andre Genstande. Polstrede l\10bler, Gulvtæpper, Gardiner, 
og 1lignende Sager man, naar det lader sig gore, helt underka-stes Desinfektion 
med Formalin eller Damp; de man ikke rystes, bankes eller borstes COr Desinfektio· 
nen, og under en eventuel Transport til Desinfekti-0nsstedet man de indpakkes i 
Lagener eller Sække, gennemvædede med .svagt Karbolvand. Kan Formalin- eller 
Dampdesinfektion i•kke anvendes, borstes Genstandene, for snu vidt de taale det, 
med en .i stærkt Karbolvand dyppet Borste og udluftes derpaa i 3- 4 Uger paa et 
tort, for Regn beskyttet Sted, helst i Trruk. 

Polerede og udskaarne Mobler, Skilder.ier og lignende Genstande, der ikke taale at 
behandles med stærkt Karbolvand, afgnides med blade Klude, dyppede i s1:agt Kar· 
bolvand og atter udtrykkede, hvorefter de s traks gnides .torre med en ren tor 
Klud. De ikke polerede eller hejtsede Dele ar de nævnte Genstande afvadskes to 
Gange efter hinanden med stærkt Karbolvand ; ere de meget smudsige, man de 
Jorst renses med hedt Sæbevand. De brugte Klude renses eller brændes straks. 

Alle Genstande, der kunne nedlægges i en V ædske, maa efter deres Beskaffen. 
hed enten koges i Vand eller læ~ges i stærkt eller svagt Karbol\'and i ·I· Timer. Vær· 
dilose Smaating brændes. 

Værelser og andre Rum (/. Eks. Vogtle, /Jaude, Fartojer). Tor Fejning eller Af. 
viskning af saadanne man ikke finde Sted. Kalk- eller limfarvede og oliemnlede 
Vægge saml Gulve og Lofter saavel som Vinduer, Dore, Paneler og andet Træværk 
behandles med stærkt Karbolvand eller, hvor den fornodne Kontrol er til Stede 
(se ovenfor), med Sublimntopliisningen. l\led disse Oplosninger foretages enten 
en Afvadskning med Klude, eller, naar Fladerne taale del, en Afskrubning med 
Gulvskrubbe eller en Oversprojtning ved Hjælp af en dertil .indrettet Sprojte 
(eller et Sprayapparat)'. Kalkede Vægge kunne ogsau desinriceres ved al kalkes 
pnany eller ved ul overstryges med en Blanding af I Del Klorkalk med to Dele 
Vand. 

Rum, der ved Tætning eller Overklistring af Sprækker og andre Aabninger kunne 
lukkes .tilstrækkelig luft·tæl, kunne desinficeres ved Fordampning af «a. 10 Gram 
Formalin ('i Gram Formaldehyd) for hver Kubikmeter Rumfang af det J)aagæl· 
dende Rum under samtidig Fordampning af ca. 30 Gram Vand. De tætlukkede 
Rum, hvis Temperatur ikike man være for luv, skal i mindst 5 Timer forblive 
udsat for Formn:ldehyddampens Paavirkning . . Derefter ·finder forsvarlig Udluftning 
Sted. Til hurtigere Fjernelse af den Lilhagehlivende irriterende Formaldehyddump 
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kan benyttes Fordampning uf en 25 pCt.holdig vandig Ammoniakoplosning i et 
Forhold af 45 Kub .• Centmtr. for hver 3 Kubikmeter Rumfang af det desinficerede 
Rum, •i Mangel deraf Ovcrvadskning af Gulvet med Ammoniakvand. Anvendes 
Ammoniak •Lil Neutralisation af Formaldehyddampene, maa alle forhaandenværende 
Metaldele, der angribes af 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 -0g 33 Gram krystalli
seret Kaliumpermanganal. En passende stor Beholder, hvis Bund dækkes med Av.is· 
papir, opstilles saaledes, al Stænk Ira Formaldchydudv.iklingen ikke kan skade sarte 
Genstande; der paafyldes fOrst .Vand og Formalinoplosning; derefter tilsættes Ka· 
liumpermanganat, hvorefter <let omrores. 

Det man noje pauses, at ethvert iPunkt af de Flader, der skulle desinficeres, grun· 
digt behandles med Desinfektionsmidlet, og at dette trænger godt ind i alle Spræk· 
ker og Huller, fru hvilke Stov og Smuds om fornodent udskrabes og optages med 
Klude, dyppede i de desinficerende V ædsker, hvilke Klude derefter brændes. Sær· 
lig Omhu maa anvendes paa Rensningen af saudunne Steder af Gulv eller Vægge, 
der ere besudlede med de syges Udtommelser; Tapetpapir, der er besudlet paa 
denne Mande, ·man ef.ter forudgaaende Befugtning med en af de nævnte Oplos
ninger aftages og brændes. 

Efter endt desinficerende Behandling Jader man saa v.iclt muligt Rummet hen
staa i 12 Timer, hvorefter de desinficerede Flader afvndskes grundigt med Sæbe 
og varmt Vand. Endelig udluf,tes Rummel ved stærk Gennemtræk, om muligt i 
mindst 1 Uge. 

Særlig Omhu fordrer Desinfektionen af det Rum i Skibe, hvori Lastvandel staar. 
Denne foretages, naar Skibet er .i Havn, under vedkommende ·Epi<.lemilæges Kon
trol efter af denne særli.gt givne Bestemmelser. Er Skibet paa Rejse, maa Last
vandet udpumpes og Rummet derefter mindst 2 Gange udskylles med Sovand. 
Baude, som have været benyttede til Trunspor.l af smiUefarlige Patienter (Toj), 
skulle inden fortsat Brug paa Epidemilægens Foranledning renses under Tilsyn 
af Epidemilægen eller en af denne dertil valgt Mand.· 

Personer, der .have haft Samkvem med syge, lidende af smitsomme Sygdomme, 
skulle omhyggeligt vndske Hænder, Arme og Ansigt i svagt Karholvand eller den 
svage KlorkalkoplOsning og derefter i varmt Sæbevand. Klæder og Hnar borstes 
med Borster, vædede med svagt Karbolvand. 

Personer, der vedholdende ofre sig til de syges Pleje eller have stadigt Ophold 
i Sygestue, bor, nnar de nfloses fra deres Tjeneste, lade de under denne brugte 
Klæder forblive pau Stedet og ikke gaa til sunde Personer eller Boliger, uden al 
de fOrsl har desinficeret sig omhyggeligt med pau den fOr angivne Maade og der· 
efter om muligt have taget et varmt Bad samt endelig have iIOrit sig en smillefri 
Dragt. 

Saudanne Personer og navnlig Sygeplejere skulle, hver Gang der er Grund til 
al antage, at der hæfter Smitstof ved deres Hænder, underkaste disse en energisk 
og omhyggelig Hensning ved Vadskning med varmt Sæbevand og Borstning særli g 
af Neglene med Negleborsle. Ef.ter Hensningen desinficeres Hænderne .med svagt 
Karbolvand, svag Klorkalkoplosning eller Spiritus. 

Helbredede syge fan en Afvadskning af hele Legemet (Haaret indbefn~tet) med 
svagt Karbolvand eller den svage Klorkalkoplosning og derpua et varmt Bad, hvor· 
efter de ifures en smittefri Dragt, fOrend der tilstedes dem Samkvem med sunde. 
De Klæder, de have baarel under Sygdommen, desinficeres efter de tidligere givne 
Hegler. 

Personer, der ere be,,;kæftigede med Desinfektion af smiuede Rum eller Gen· 
stande, skulle .under UdfOrelsen af deres Arbejde ihære en Lærredsd ragt, hestaaendc 
af 13lu:;e, Benklæder og Hue, hvilken Dragt desinficeres efter endt Arbejde. De 
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Personer, der have udIOrt Desinfektionen, skulle senere rense nuvnlig Hænder, 
Arme og Ansigt paa den ovenfor angivne Maade. 

Vand og Fademidler. Drikkevand, Mælk, Øl, Madvarer o. s. v., som have været 
udsatte for Smitte, hor om muligt uskadeliggores paa den efter ·Forholdene hen
sigtsmæssigste Maade og bor under ingen Omtændighed nydes, uden at de lige i 
Forvejen ere godt .gennemkogle; tiloversblevne Rester hor koges paa ny, inden de 
nydes. 

11. Nov. - ANORDN. (NR. 251) FOH FÆRØERNE ANG. DE FORSIGTIG
HEDSREGLER, DER SKULLE IAGTTAGES VED TRANSPORT AF VISSE EKS
PLODERENDE STOFFER. I MedfOr af Lov Nr. 68 for Færoerne angaaende Spræng
stoffer af 1. April d. A. § 8 fastsættes herved fOlgende: 

1 Naar andre Sprængstoffer end: 
u) de udelukkende af Salpeter, Kul og Svovl sammensatte Krudtsorter, 
h) Haandvaahen·Patroner indeholdende rogfrit Jagtkrudt samt Knald- og Tænd

satser, der ere forarbejdede til Kna.ldhæller eller lignende Antændelsesmidler eller 
til FyrlOjer, Fyrværkerisager og andre Brugsgenstande, transporteres over Land 
samt ad indenlandske Vandveje, blive nedenstaaende Forskrif.ter at iagttage. 

2 Faste Sprængstoffer skulle ved Transport af Mængder over 21h kg være an
bragte i .tætsluttende Kasser af Træ, der, naar Sprængstoffet ikke er indesluttet 
i .Patroner a:f vandtætte Pergamenthylstre eller Metalhylstre, skJUlle være bekJædte 
indvendig med Asfaltpap eller et andet vandtæt Stof. Kasserne skulle være samlede 
uden Anvendelse af Som eller Stifter, ligesom Laaget 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 rog
fri t Krudt og iUe mere end 5 kg nf et hvilket som helst andet Sprængstof, skal 
være tydeligt mærket med Sprængstoffets Navn samt: :.-farligt Sprængstof«. 

3 Flydende Sprængstoffer skulle ved Transport være indesluuede i tælle 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 
lnf usoriekisel eller et andet pulverformet, ikke brændbart Stof, i en Trækasse 
saa fast, at det ik.ke kan forskyde sig; Halm, Savspoan, Bloar, Klude eller Pnpir
affold moa 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 Moode. Hver enkelt 
Kasse skal være forsynet med stærke Haandtog pao to modsatte Sider snmt tyde
ligt mærket med Sprængstoffets Navn samt: >farligt Sprængstof«. 

4 Karrene eller Kassenne, der indeholde Sprængstofferne, skul·le ved Paa- og Af
læsning (Ind- og Udladning) samt under Transporten omgaas med storste Forsig
hed, navnlig soa•ledes, al de undgaa St.Od og holdes fjernede fra Bd og Lys. Under 
FIOrsendelser skulle de være anbragte saaledes, at de ikke kunne forskyde sig. 

5 I samme Kar eller Emballage maa der ikke findes mere end eet af de paa. 
gældende Sprængstoffer og i.kike andre Stoffer. 

6 .De til Sprængning fornodne Tændmidler (Knaldhæuer, Stupintfaad o. I. } skulle, 
naar de fragtes sammen med Sprængstofferne, holdes adskilte i storst mulige og 
mindst 2,5 m.s Afstand fra disse, fon•arcde i særskilt Emballage, som udvendig 
er forsynet med Angivelse 111f Indholdet. 

7 Ved enhver Transport ha.ve Transportens Ledsagere a.f. rette sig efter de For
skrifter, som Politiet for den almindelige Sikkerheds Skyld maaHe gi\'e. 

8 Transport af andre af de omhandlede Sprængstoffer end Dynomiol., Skydebom
uld og rogfri.t Krudt man kun finde Sted med Politiets for hvert enkelt Tilfælde 
meddelte Tilladelse og under Poli.tiets Tilsyn. 

9 Enhver Transport skal være ledsaget af en Fragtseddel, som viser Afsendel
sestiden, Bestemmelsesstedet, Afsenderens og Modtagerens Navne, Sprængstoffernes 
Ar.i. >0g l\længde saml Karrenes eller Kassernes Antal; ved Dynamit skal Procent-
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indholdet af Nitroglycerin og ved Skydebomuld Procentindholdet af Vand tillige 
angives. 

10 Sanfreml der paa Landeveje skal transporteres storre !\'længder end 50 kg af 
Dynamit, Skydebomuld og rogfrit Krudt eller 5 kg af ethvert andet af de om· 
handlede Sprængstoffer, bliver herved al iagttage: 

n) Vognen skal være forsynet med en tætsluttende Presenning af ikke 1mtænde
ligt Stof (til Eksempel imprægneret Lærred), og hver Vogn skal udvendig være for
synet med el Skilt, ipaamalet i Bogstaver af mindst 13 cm.s Hojde >Spræng· 
stof« samt fore et rodt Flag. . 

b) Hver enkelt Vogn, som af Dynamit, Skydebomuld eller rogfrit Krudt .kun man 
fore 250 kg og af ethver:t andet af de omhandlede Sprængstoffer kun 5 kg, skal 
være under Tilsyn af en voksen, pna;lidelig Mand. Ledsageren mna under Pna· 
og Aflæsningen saml under Transporten ikke roge Tobak eller benytte aaben 
lid. 

c) Der rnaa kun kures i Skridt. 
d) Ved Transpor.ler, der omfatte mere end l Vogn, skal Ledelsen være overdra· 

gen til en paalidelig Person, som skal være forsynet med de Transporten \'edro· 
rende Papirer. Ved Standsninger skal der holdes mindst 300 m fra beboet Hus, 
og man Transporten aldrig være uden Tilsyn. For saa vidt Transporten bestnar 
af flere Vogne, skulle disse, naar de passere forbi eller igennem storre Samlinger 
af Huse, holde en indbyrdes Afstand af mindst 300 rn; der rnaa 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 iagUage: 

a) Fores Karrene eller Kasserne paa Dæk eller i aabenl Fartoj, skulle de være 
bedækkede med et tætsluttende Presenning af ikke antændeligt Stof (jfr. § 10). 
Selvan·tændelige eller let antændelige Stoffer samt ætsende Syrer man ikke stu\'es 
i samme Rum som Sprængstofferne. 

b) Fartojer skal stedse fOre rodt Flag pan Masten eller pan en oprejst Stang 
af mindst 3 m.s Hojde. 

c) Der mna ikke uden Nodvendi.ghed stoppes, lægges bi eller ankres i kortere 
Afstand fra beboet Hus eller andet ·Fnrtoj end 300 m. 

12 Enhver Transport af storre Mængder end 250 kg af Dynamit, Skydebomuld 
eller rogfrit Krudt eller 5 kg af ethvert andet af de omhandlede Sprængstoffer skal 
Forsenderen, snafremt Politiet ikke pna Grund af særegne Omstændigheder skulle 
finde en kortere Anmeldelsesfrist tilstræ.lckelig, senest .}, Dage for F10rsendelsen 
anmelde for Politiet (i Thorshavn og Sydstromo til Lnndfogden og ellers •til ved
kommende Sysselmand) med Angivelse af Afsendelsestiden, den Vej, som agtes 
fulgt, Mængden, Vognenes Antal, Bestemmelsesstedet, Afsendernes, Forsendernes 
og l\fodtagernes Navne samt, for saa vidt Transporten skal ske ad Vandvej, det eller 
de til Transporten bestemte Fartojer. Po.litiet kan forlange Afsendelsesliden for
andret, og for san vidt der gives flere Veje, bestemme, hvilken af disse Transpor· 
ten skal IOlge; d~t kan fastsætte, paa hvilke Steder der skal tages Nattekvar:ter, og 
hvor stor:t Vagtholdet om Nallen skal være; det skal i betimelig Tid meddele Po
litiet i de Jurisdiktioner, Trru1s11orten kommer til al passere, fornoden Underret
ning. 

13 Sprængstoffer, som ikke henhore .til de i § 1 angivne Undtagelser, maa ikke 
fOres med Transportmidler, som samtidig befordre Passagerer. 

14 Findes der i strandet Skib Sprængstoffer, som ikke henhore til de i § 1 an
givne Undtagelser, skal Bjergningen af de nævnte Stoffer foregna i nærmest mulige 
Overensstemmelse med de i denne Anordning givne Forskrifter. 

15 Bestemmelserne i denne Anordning komme ikke til An\'endelse pan de Trans· 
porter af Sprængstoffer, der ske under l\lilitæretaternes Ansvar og Ledelse, og ej 
heller paa Transporter, der ske som Postforsendelser. 
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Snnf remt det mnntle vise sig nodvendigt, knn Amtmandenl) i enkelte Tilfælde 
dispensere fra Bestemmelserne i denne Anordning. 

16 Nærværende Anordning træder i Kraft den 1. Januar n. A. 

13. Nov. -- ANORDNING {NR. 253) HVORVED LOV NR. 137 AF B. JUNI 
1912 OM STRAF FOR ·BRUG AF URIGTIG VAREBETEGNELSE M. M. SÆT
TES I KRAFT PAA FÆRØERNE MED VISSE LEMPELSER. Til·§ 7, lste Stykke 
fojes: >Ej heller maa en handlende holde mere end 2 offentlige Auk-tioner om 
Anret.« 

7. Dec. - BEK. (NR. 283) FOR FÆRØERNE ANG. DENATURERING AF 
SPIRITUS.2) I Henhold til den Justitsministeriet ved § 1, Nr. 5, i Lov Nr. -16 for 
Færoerne nI 7de Mnrts d. A. o'I' Forandring i forskellige Skatter og Afgif~er:J) 
og ved § 3 i ollerhojeste Anordning af 6te d. · M. indeholdende nærmere Bestem· 
melser i Henhold til ~ 25, 2det Stykke, i Lov Nr. 99 for Fær0erne nf lOde Mnj 
d. A.4) ·om Handel med -0g Udskænkning wf •berusende !Drikke, meddelte Bemyn
digelse fastsættes det herved, at den i anfiirtc 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 Denalurering af Spiritus eller Denalurering af Hospitalsprit. Hvor Told
væsenet af en eller anden Grund er ude af Stand til al meddele Attest e>m en fore· 
tagen Denaturering, tillades ikke desmindre afgif.tsfri IndfOrsel :til Færoerne paa 
Betingelse af, at Afsenderen har æfgiivet Forsikring paa Tro og Love om, at det 
paagældende Parti er fuldstændig dena·turerel Spiritus, og at Toldsedlen har er
holdt Pantegning om, al en saadnn Forsikring er afgiven og af Toldopsynel skonnes 
rigtig. Nærværende Dekendtgorelse træder i Kraft den lste Januar 1913, fra hvil
ket Tidspunkt ophæves saavel Justitsministeriets Bekendtgorelse af 2lde Au· 
gust 1908 i den under 29de April 1911 bekendtgjorte ændrede AfCaHelse som Justits· 
ministeriets Bekendtgorelse af 19de Juni d. A. 

13. Febr. 1913 - BEK. (NR. 2·1.) ANG. DELING A-F SUDERØ PRÆSTEGÆLD 
BLANDT FÆRØERNE. Sudero Præstegæld deles i .tvende selvstændige Præstegæld, 
Sudero nordre og Sudero sondre Præstegæld, snaledes at Delingen træder i Kraft 
fra den Dag, da den Mand, der beskikkes til Sognepræst for Sudero sondre Præste
gæld, tiltræder delle Embede, -0g Frodcbo, Kvalbo -0g Famien Sogne med de dertil 
horende Kirker fra samme Dag al regne henlægges under Sudero nordre P·ræste· 
gæld, medens Sutribo, Va·ag og Porkere5) Sogne med .de dertil horende Kirker 
henlægges under Suderi:i sondre Præstegæld. 

29. April - LOV (NR. 101) OM HJÆLPEKASSER. {Se Anordning Nr. f.l 
ni 25. Februar 1914). 

29. April - LOV {NR. 127) 01\·I ANLÆG AF HAVNE M. V. PAA FÆR· 
ØERNE.6) 

1 Ministeren for offenllige Arbejder bemyndiges til at lade anlægge en Havn 
ved Thorshavn. Af Udgifterne, der er anslaaede li! 2.070.000, afholder Statskassen 
'1.J5, Thorshavns Kommune 1/5. 

Anlægget udfores snnledes, at der IOrst hy.gges en Dækmole. Efter dennes Fuld· 

I) Nu Lnnds~tyret. 
2) Jfr. midi. Best. Nr. 4 af 7. Fehr. 19,H o~ nek. Nr. 5 nf s. Il. 
S) Jfr. Lov Nr. 23. af Jl. Febr. 1950. 
4) Jfr. nu Lo,· Nr. 115 af 4. April 1928. 
6) Ved JustilsministcricL~ Skrh·clse nf 11:1. Marts 1920 er Parkere Sogn delt i Parkere Ol( 

Jim l' Sogne. 
11) Snm u•nilrt•t H•1l Lm Nr. 510 nf 5. ll1·1·. 1921 Ol! Lm- Nr. 125 nf 5. Juni 1927. 
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fOrelse kan efter Ministerens Bestemmelse foretages Bygning af en Anlægskaj, 
Veje m, v., saaledes al det i fOrste Stykke nævnte Be!Oh ikke overskrides. 

Ministeren for offentlige Arbejder fnslsæt•ler de nærmere Bestemmelser om Hav· 
nens Beny.ttelse og Bestyrelse samt om Opkrævning af Havneafgifter, der ligesom 
ved de andre Statshavne i Kongeriget indgaar i Statskassen. 

Saafremt Thor.shavns Kommune mantte onske det, .kan Havnen straks ved dens 
FuldfOrelse eller eventuelt senere overgaa fri K-0mmunen S-Om 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 at vedligeholde Havnen .forsvarligt efter Ministerens nærmere Bestemmelse. 

2 Til fOlgende Anlæg: a. En Kaj rved Trangisvaaig, anslaael Udgift 3'11,000 Kr., 
b. En Havn ved Skopen, anslaael Udgift 192,500 Kr., c, En Pier ved Sorvaag, 
anslaaet Udgift 13,200 Kr., d. En Havn eller Dækmole ved Midvnng, even·tuell 
i Forbindelse med en Pier i Sandevaag, anslnaer Udgift 231,000 Kr., saml e. En 
Dækmole ved Kvivig, anslaael Udgift 22,000 Kr., alt.sna en samlet Overslagssum 
af 799,700 Kr., kan af Statskassen tilskydes Bidrag svarende til 4Js nf de .til de 
enkelte Anlæg medgaaende Udbri!ter under Forudsætning uf, at den resterende 
Femtedel af Udgifterne tilvejebringes paa anden Mande. 

For si-Ostnævnte Belobs Vedkommende slnar Statskassen derhos i F-0rskud saalc
de:s, al Belobet vil være at refundere denne, efterhaanden som ·hvert enkelt Anlæg 
er ·bragt Lil Afslutning. 

Statskassen deltager kun i Dækning nf Overskridelser af de i denne Paragraf 
for hvert Anlæg fo.!llsalle Belob, dersom Overskridelserne hidrorer fra Forandrin
ger elle Udvidelser, som efter Arbejdets Paabegyndelse har vist sig nodvendige 
efter forhandling imellem Ministeriel for offentlige Arbejder og de paagældende 
Kommuner, og kun med .i/s af det for hvert Anlæg overs.ky.dende. 

Disse Havne- og Moleanlæ.g skal være kommunale og skal under Lagtingets 
Tilsyn vedligeholdes .forsvarligt af de paagældende Kommuner. Lagtinget er over
for Staten ansvarlig for, at vedkommende kommunale Styrelser ikke forsommer 
deres Vedligeholdelsespligt. .Hamenes (1\folernes) Indtægter og Udgifter skal hol· 
des udski:lte ifra Kommunernes abnindelige Kasser; deres Midler kan k.un anvendes 
til bedste for dem selv. Min.isteren for offentlige Ar.hejder 'kan efter at hnrve ind· 
hentet Laglingels Betænkning fastsætte de nærmere Hegler for Havnenes og Moler· 
nes Forvaltning, bl. a. indeholdende de forni:idne Bestemmelser om Lagtingets Til
syn med deres forsvarlige Drift og Vedligeholdelse. 

3 For san vidt ikke aJle de i §§ 1-2 nævnte Anlæg mnalle komme til UdfOrelse, 
eller de ansln.aede Udgi.f-ter ikke maaue medgna, vil der indenfor det derved for 
Staten besparede Belob kunne ydes Statstilskud til Anlægget af en Pier ved Vang 
i summe f.orhold og paa samme Vilka·ar som ived de i § 2 omhandlede Anlæg. 

4 Til Dækning af Udgifterne ved Anlægget af en Vej fra Skopen til Sand pan 
Sando med en Arm til Trodum, der er anslanet til 50.000 Kr., kan af Statskassen 
tilskydes et Bidrag svarende til '*/r. af Anlægsudgi.fterne under F10rudsætning af, 
al <len resterende Femtedel af Udgifterne tilvejebringes paa anden J\foade. 

5 Det -overdrages Ministeren for oofentli·ge Ar.bejder efter derom af Lagtinget 
nfgi\'en Erklæring at træffe Bestemmelse om, i hvilken RækkefOLge de i §§ 2 og 1J, 
og eventuelt § 3 omhandlede Anlæg vil være at bringe til UdfOrelse, idet der 
herved holdes for Øje, at Statskassens Tilskud -til de paagældende Anlægs Til
vejebringelse er begrænset til 4/5 af det samlede Beloh for de i §§ 2 og .) anslaaede 
Anlægsudgifter. 

6 De Beli)b, der i Henhold ti'l § 1, 2det Stykke vil være at udrede a.f Statskassen 
til Kaj· og Vejanlrug m. v., fordeles over Finnnsnarene 1927-28-29. l Finans· 
naret 1927- 28 vil der kunne anvendes indtil ,165.000 Kr. 

7 Færo Amtskommune indestanr over for Staten for Tilvejebringelsen af Femte-

1) 1111\'nen 1)r nu kornm11nol 
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delen af Anlægsudgifterne ved samtlige de under ·§§ 1-4 nævnte Anlæg. 
Benyttelsen af de i §§ 2 og 3 ommeldte Havne- og Broanlæg sker i Henhold 

til Takster, der for et Tidsrum nf 5 Aor ad Gongen approberes af Ministeren for 
offentlige Arbejder.1) Saafreml den i lste Stykke nævnte Femtedel ikke ved ved
kommende Anlægs Afslutning ·muatte blive refunderet Stolen, og Færo Amtskom
mune ikke maatte være i Stand til at tilvejebringe de paagældende Belob, skal 
disse betragtes som Laan, ydet vedkommende Kommune af Staten, saaledes at 
Laonel forrentes og afdrages med en fast oarlig Ydelse af 7 pCt., hvoraf 1h pCl. 
under Nationalbankens til enhver Tid gældende Diskonto, dog ikke udover 6 pCt., 
beregnes som Rente. Færo Amtskommune inde.stanr ligeledes o\'erfor Staten for 
Er:læggelsen af Hente nf og Afdrag _poa disse Laan. 

8 I Anledning af Anlægget af den i § 1 omhandlede Statshavn ved Thorsho\'n 
med dertil horende Vejanlæg, kan der kræves Afstaaelse af Grunde, Raamaterialier 
m. v. i det Omfang, som af Ministeren for offentJi·ge Arbejder anses for nodven· 
digt. 

Hovne- og VejanJæggene i Thorshavn betinges af, at de pnogældende Grunde 
af stans vederlagsfrit til .Havnen, hvad en.ten de tilhorer Thorshavn Kommune eller 
man erhverves af denne ved Ekspropriation efter Reglerne i nedennævnte Lov. 

Statens Tilskud -til de i §:§ 2, 3 og 4, nævnte Anlæg betinges af, at de Grunde, 
der er nodvendige for Anlæggenes GennemfOrelsc, stilles saaledes til Disposition, 
al Udgif4er.ne tiJ deres Erhvervelse ikke indgaar i de Summer, hvoraf Staten 
udreder 4/5• For saa vidt tvungen Afstaaelse skulde vise sig fornoden ·til noget 
af de i denne Lov omhandlede Anlæg, kan 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 til offentlige Skoler paa Freroerne. 

29. April 1913. - LOV (NR. 14-3) OM ARBEJDE I FABRIKKER M. V. (se 
Anordn. Nr. 308 af 23. Juli 1923). 

27. Sept. 1913. - BEK. (NR. 321) OM ÆNDRINGER I DEN AF JUSTITS
\<lINISTEHIET UNDER 23. MAJ 1882 STADFÆSTEDE SUNDHEDSV0EDTÆGT 
FOH THOHSHA VN. (lndCOjet i denne). 

18. Okt. 1913. - BEK. (NR. 325) om Ændringer i den af Justitsminis1eriet 
under 20. Juli 1906 stadfæstede Vedtæ~t for BenyHelse of Vand fra Thorshavns 
Vandværk. (lndfOjet ·i denne). 

18. Okt. 1913. - BEK. (NR. 326) OM HAVNEHEGLEMENT FOR KONGS
HAVN (Skaalefjord). 

1 Til 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 Stenvarde. 

2!!) Ethvert Fartoj, der indkammer i Harnen, skal med nedennævnte Undtagel
ser, hvad enten det er bestuvet med Gods, ballastet eller tomt, betale i Hameaf
gift 10 Øre for hver Hegislerton af Skibets Drægtighed. Samme Afgif.t betales 
af Skibe, der ankre paa Heden (indenfor en Linie mellem Spidsen nf Raktanga 
og Toftefyr), for saa vidt de Ira Land indtage eller .til Land afskibe Varer. (De 
andre Paragraffer udelades som værende af lignende Indhold som §-§ 2- 15 i 
Bek. 29. Jan. 1909 Heglem. for Sorvaag) . 

18. Okt. 1913. - JUST. SKH. om, at Justitsministeriet har bifaldet en af Fær· 
oernes Lagting .gjor:t Indstilling om, at Bygden Kvalvig pau Syderu fremtidig maa 
he1lde Sand\'ig (Sandvik). 

1) Nu ni Lnn1L"'-5lyreL 
!?) Som ændret \'cd Bek. ni li. De«'. 1931. 
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13. Nov. 1913. - BEK. tNR. 361) OM HAVNEREGLEME~I FOR FUGLE· 
FJORD. 

11) TH Havnen Fuglefjor<I bliver al henregne Fnnvnndet indenfor en Linie mel· 
lem Enni~ pna Østsiden og Toflnnes pan Vestsiden aI Fjorden. I den Del af Hav
nen, som ligger indenfor en .Linie mellem IGrkjuryggså paa Østsiden og Ringin 
paa Vestsiden, er det forbudt nt fortoje eller opankre Fartojer, medmindre Hnvne
heslyrelsen har meddelt vedlæmmende Tilladelse dertil og .givet den i saa Hen
seende fornodne Anvisning. Den sidstnævnte Linie vil nærmere være nt betegne 
ved lo gronne Lys paa Østsiden af Fjorden \'ed Kirkjuryggså. (De andre Para· 
graffer udelades som værende nf lign. Indhold som Bek. Nr. 7 af 29. Januar 1909.) 

25. Febr. 1914.. - ANORDN. (NR. tU), HVORV.ED LOV NR. 101 AF 29. 
APRIL 1913 OM HJÆLPEKASSER SÆTTES I KRAFT PAA FÆRØERNE. 

I Henhold til den Regeringen ved § 16 i Lov Nr. 101 nI 29de April 1913 om 
Hjælpekasser dertil meddelte Bemyndigelse smiles bemeldte Lov herved i Krait 
pan Færoerne med de Lempelser, som ifolge disse Øers særlige Forhold findes 
hensigtsmæssige, idet Vi samtidig toil lettelse ved Brugen aI Loven vil have bekendt
gjort Jolgende Optryk af samme i den Atffauclse, i hvilken den sættes i Kraft paa 
Færocrne. lov af 29. April 1913 om Hjælpekasser skal herefter være gældende 
pna Fær0erne i fOlgende Skikkelse: 

1 De ved § 13 i Lov Nr. 97 af 10. April 1895 om Fattigvæsenet paa Færoerne 
stiftede kommunale Understiittelseskasser ophæves fra 1. Oktober 191'~ at regne, 
og der oprettes i hvert Sogn en Hjælpekasse. 

2 De Midler, som ejes af den kommunale Underslottelseskasse, overgaar til Sog
nets Hjælpeknsse. 

3 I Hjælpekassen indgaar de Indtægter, der for Tiden i Henhold til Lov, Anord
ning eller privat Villiebeslemmelse .L~lflyder Understollelsesknsserne. Ethvert For
standerska.h kan uden Samtykke af Lagtinget yde Bidrag til Sognets Hjælpekasse. 

4 Hjælpeknssens Opgave er midlertidig al stolle værdige trængende, som har fnsl 
Ophold indenfor vedkommende Kasses Omrande og ikke nyder Fattigunders!Ullelse, 
i deres Bestræbelser for ni ernære sig uden Hjælp af Fattigvæsenet. Fattighjælp, 
der er ydet en gift !\fond paa Grund af forskyldt eller uforskyldt Trang, skal ikke 
efter Ægteskabets Ophor have i MedfOr, al hans Enke eller fraskilte Hustru udeluk
kes Ira Understottelse a.f H jælpeknssen, 

Tidligere modtagen Fattighjælp udelukker ikke fra Understottelse af Hjælpekas
sen, nnar der er hengaaet mindst tre Maaneder efter Fattighjælpens Ophor. 

Hejseunderstollelse aJ Hjælpekassen man ikke ydes, medmindre det forinden er 
godtgjort, at der er sikret den pangældende mere end rent forelobigt Arbejde eller 
Udkomme paa anden V~s paa Ankomststedet. 

Understottelse man ikke ydes til Personer, der oppebærer Alderdomsunderstot· 
telse2) ni det offentHge. 

Hjælpekasserne man ikke paal•age sig Udgifter til trængende i en Kommune, hvis 
disse Udgifter kan afholdes af Kommunekassen uden Fattighjælps Virkning for 
Modtageren. 

Understollelse af Hjælpekassen ydes efter Skon i hvert enkelt Tillælde. 
5 For saa viidt en Person, der .opholder sig udenfor sit Forsorgelsesdistrikt, in

denfor et samlet Tidsrum nf 3 Mnaneder nf sit Opholdssogns Hjælpekasse hnr mod· 
tngel Hjælp til et BelOb af mindst 15 KT., betragtes hans Erhvervelse af Forsor
gelsesret i Opholdssognet som hvilende i 3 Maaneder fra det Tidspunkt at regne, 
da Hjælpen udgjorde fornævnte Belob. 

For san vidt en Person, efter nærværende Anordnings Ikrafttræden, forinden sit 
fyldte 55de Aar indenfor et samlet Tidsrum af 18 Manneder af Hjælpekassen har 

I) Som ændret \'Cd Bek. 7. April 1926. Ani;11acn1le Ha\'ne· og Rrotnkstcr se Kundi;. Nr 9 
af 1. .Marts 1952. 

1) Nu Aldt!rsri•ntc. 
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modtaget Underslottelse til Belob af i alt 180 Kr. eller derover, kan der, nlWr ikke 
særlige Forhold taler derfor, ikke inden et Aar fra UdlObet af det Tidsrum, for 
hvilket Understollelse er beregnet, paany tilslaas den paagældende Person Hjælp 
af Kassens Midler. 

6 Hjælpekassen bestyres i Thorshavn af Byrandet og ellers ordentligvis af Sogne· 
kommissionen; i Sogne, der udgor særskilte Kommuner, og hrnr der ingen Sogne· 
kommission lindes, uf Kommunens Forslanderskab. Uddelingen af Underslottel· 
serne foretages af de nævnte l\olyndigheder i Forbindelse med vedkommende Sogne· 
præst. 

Naar der fra en Kommunes Bestyrelse fremkommer Begæring derom, kan Ju. 
stilsministeriet efter Lagtingels Indstilling .bestemme, at en Hjælpekasse skal be· 
styres uf en særlig Bestyrelse paa mindst 3 Medlemmer. Denne Bestyrelse væl· 
ges eller de samme Regler, som gælder ved kommunale Valg, og Valget gælder 
for 4 Anr. I en Bestyrelse, hvis Medlemsan~nl er mindre end 20, kan hverken Mand 
eller Hustru eJlcr beslægtede ·i OJ>· og nedstigende Linie samtidig være Medlem· 
mer. 

1 Hjælpekassens samlede Bestyrelse er ansvarlig for de Kapitaler og ovrige Ak· 
Liver, der tilhorer Kassen. Kassens Værdipapirer forsynes med Paategning om, at 
der ·kun ·kan raades over samme af den samlede Bestyrelse. 

Hvor Hjælpekassen har en særlig Bestyrelse, bestemmer denne selv sin Forret
ningsgang og ' 'ælger sin Formand for el Aar ad Gangen, hvorhos den er berettiget 
til 1med det kommunale Rands Samtykke af Kussens Midler al æfholde mjndre Ud· 
gifter til Administration og Organisalionsojemed. 

8 Hjælpekassens Regngkabsaar er Kommunens. Hjælpekassens Bestyrelse af· 
faller et specificeret Regnskab for del forlobne Regnskabsnar og skal, for saa vidt 
der er en særlig Bestyrelse, afgive delle, bilagt med Kvitteringer fra de underslot
lede, til Kommunens Forstanderskub inden 1. December. Af Regnskabet, der affat
tes efter et af Indenrigsministeriet udarbejdet Skema, skal fremgaa, til hvi.lke Per· 
soner Underslotteisen er ydet, Storrelsen og Varigheden a'f hver enkelt Under
stiittelse og, hvor særlige Forhold har foreligget, tillige Grunden til dens Ydelse. 
Regnskabet skal være ledsaget af et Uddrag af samme, der ikke rnaa meddele Op
lysning om Navnet paa nogen underslotlel, og af en Beretning om Kassens Virk· 
somhed i det pnagældende Aar. Er F~nstanderskabet selv Be5tyrer af Kassen, 
affaller det Regns-kabet, Uddraget af dette og Beretningen paa samme Mande, dog 
IOrsl paa samme Tid som Kommunens Regnskab. Regnskaberne for Hjælpekasserne 
revideres og decideres pna summe Mande som Kommunens Regnskab, dog al De
cisionen foregnar for lukkede Dore. Samtidig med, at Kommunens Regnskuib frem
lægges til Eftersyn for Sognets Beboere, bor ogsaa det ovennævnte Uddrag nf Hjælpe· 
kassens Regnskab og Beretning om dens Virksomhed fremlægges. 

9 Saafreml Byraadet i Thorshavn eJler el Forslanderskab i et Hegnskabsnar har 
ydet direkte Pengebidrag Lil en eJler flere Hjælpekasser, er vedkommende Kom· 
mune .berettiget til at kræve saadanne Bidrag erstattede med en efter Bidraget 
afpasset forholdsvis Andel i det Be!Ob, som uartig bliver al stille til Rnadighed uf 
Statskassen i nævnte Øjemed, dog saaledes at ingen Kommune af Statskassen kan 
oppebære mere end Tredicdelen af det Tilskud, der af Kommunekassen er ydet 
Hjælpekassen. 

10 Enhver Kommune, der vil opnaa det i § 9 omtalte Stul5tilskud, indsender til 
Amtet snarest mulig efter Regnskabsaarets Udlob vedkommende Kassers Kvitte
ringer for de af dem modtagne Kommunetilskud. Amtet indberetter derefter til In· 
denrigsministeriel, ihvad der af hver enkelt Kommune er anvendt i delte Øjemed. 

21. April - LOV (NR. 87) OM EMBEDSLÆGEV ÆSENETS ORDNING (se An· 
ordning 4. Oktober 1919). 
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13. Juni - LOV (Nit 126) Ol\l JQllDEMODEHVÆSENET. (Se Anordn. 11. 
Febr. 1920). 

26. Nov. - JUSTITSl\t SKH. ANG. BEVAHING OG FREDNING AF FORTIDS· 
LEVNINGER - - - al de for den ovrige Del af Kongerigel gældende Regler om 
Bevaring og Fredning af Fortidslevninger ogsuu er gældende paa Færoerne,1 ) dog 
med den Ændring, at N. L. 5-9-3 til 6 træder i Stedet for D. L. 5-9- 3, hvor.if 
folger, al den Godt.gorelse, som i Henhold til Plakat 7. August 1752 udbetales for 
Oldsager, der indlemmes i Nationalmuseet, udbetales til de efter N. L. 5-9- 3 til 6, 
sammenholdt med nævnte Plakat, berettigede. 

23. Febr. 1915 - K. U. M. SKR" ang. UDDELING AF BEVILLll\'GEll TIL UN. 
DEHSTØTTELSE AF FÆRINGER TIL UDDANNELSE PAA ET SE!\llNAHIU~I 
I DET ØVRIGE KONGERIGE. - - - Fremgangsmnuden vil herefter bli\•e den, 
ut Direktionen hvert Aar i Begyndelsen uf April Maaned ved Bekendtgorelse i den 
stedlige <>Hentlige Avis indkalder Ansogninger og med sin Indstilling indsender 
disse til l\Hnisteriet, som derefter træffer Bestemmelse om Belobets Fordeling. \'et.I 
Valget mellem Ansiigerne tages særligt Hensyn til tidligere Uddannelse; iO\'rigL 
Lages et vist Hensyn til dem, der tidligere har faaet Unclerstollelse af den herom
handlede Be,•illing og siiger Understiittelse fornyet til Fortsættelse af Studier. For 
ut kunne komme i Betragtning man Ans()gernc afgive Erklæring om, at de efter 
endt Seminarieuddannelse ugler al soge Ansættelse paa Færoerne. Understotteiser· 
nes Antal og Storrelse er ikke forud bestemt, men fastsættes under Hen~yn til. 
hvor mange kvalificerede Ansiigere der har meldt sig. Der vil derhos saa\·el for de 
Ansogere, der endnu ikke har puubegyndt deres Seminarieuddannelse, som for cle 
Ansogere, der alt er optagne pua Seminarier i Kongeriget, blive knyttet den Ile· 
tingelse til den' endelige Tildeling ar disse Understottel:;er, ut Vedkommende hestuar 
henholdsvis Optagelsespr0ven, Oprykningsproven til 2den Klasse og Eksa· 
mens lste Del med et tilfredsstillende Resultat, foruden at der for deres vedkom· 
mende, der allerede er Elever paa et herværende Seminurium, maa kræves en god 
Anbefaling frn vedkommende Seminarieforstander. l!nderstottelserne vil være al 
udbetale de paugældende med Halvdelen rved Undervisningsaarets Begyndelse -0g med 
Resten efter et halvt Aars For.JC:ib. 

(Gejst. Reskr.) 

10. i\faj - LOV (Nit 149) OM ANERKENDTE SYGEKASSER (se An. 59 af 
21. Febr. 1930). 

H. Juli - KGL. STADFÆSTELSE (NH. 89), udfærdiget gennem Justitsministe· 
riet PAA FUNDATS FOR KUNSTDREJER W. M. DEHES LEGAT. I Henhold 
til Testamente, oprettet den 20de April 1910 af Kunstdrejer Wenceslaus Marius 
Debes af Thorshavn, med Kodicil af 28de September 1911, hur vi undertegnede 
Landfoged paa Færiierne, Fr. Vest og Sognepræst til Sydstromo Præstegæld, J. Dal1l, 
under Forventning af kongelig Konfirmation, oprettet saalydende Fundats. 1. Le· 
galets Navn er :. Wencesluus Marius Debes' Legal«. 2. Legatets Formue heslaar af: 
a. En Husejendom i Thorshavn med Kæld og tilhiirende Grundstykke, under Skiftet 
efter Legatstifteren, vurderet til 1.580 Kr. h. Legatstifterens uvrige Formue, der un· 
lages ved Skiftets Afslutning at ville blive udlagt med c;a, 30.000 Kr. 3. Den Lega· 
let tilhorende Husejendom indrettes til 2 friboliger, hver til een Person, jfr. clog 
§ 6, 3die Afsnit, saaledes al hver Person fuar sin Lejlighed og sin Del af Kælderen. 
4. Legatets Kapital skal anbringes efter de til enll\'er Tid for Anbringelsen af umyn· 
diges Midler gældende Regler. Legatets Pengeeffekter forsynes med Forbudspuuteg· 
ning af Amtmanden over Færoerne. Kreditforeningsobligationer o. I. noteres i ved
kommende Instituts Boger som tilhorende Legatet. 5. Af Kapitalrenten udredes 
fOrsl Administrationsudgifter, derunder Bestyrelsens Honorar, Skutter og Afgifter 
samt Assurance af Husejendommen, saml de til dennes Vedligeholdelse fornodne 

1) Dette ansaa det paagældende Lagtingsud\alg for tvivlsomt. 
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Be!Ob. Til Forogel!e uf Kapitalen henlægges dernæst uartig 10 pCt. af den hele i 
Aareli; Lob indvundne Rente. Der udbetales dernæst et Legatbelob paa 100 Kr. 
aarlig til hver af de lo Fribolig nydende Personer. Det overskydende udbetales i 
Legatbelob af 50 Kr. aarlig, dog ut Portionernes Antal ikke sættes hojere, end hvad 
Lcgalel med Sikkerhed skannes stadig al kunne bære uden Formindskelse af Kapi· 
talen. Hvad der herefter, eller fordi der ikke melder sig et tilstrækkeligt Antal kvu· 
lificerede Ansogere, maalle blive tilovers, lægges til Kapitalen. Delle gælder li~c· 
ledes, hvad der mnutle indvindes ved lndkob uf Obligationer under pari. LegatbelOb, 
der i over 2 Aar fru Forfaldsdag har henstnaet uhævede, skal af Bestyrelsen kunne 
inddrages ti1 Forogelse af Kapitalen. 6. Fribolig og LegathelOb kun alene tillægges 
værdige -trængende Enker og Enkemænd eller .ugifte Kvinder og Mænd; for at 
komme i Betragtning man vedkommende være over 50 Aar :gumme!. Fraskilte 
kan ikke komme i Betragtning. Fortrinsberettigede er Descendenter uf Ane Eli· 
sabeth Nyholm- i hendes Ægte~kab med Handelsforvalter Samuel Hammers· 
huimb og Descendenter efter Laugmand Hans Debes og Hustru Rachel, 
fOdt Weilhe. Over disse Slægter foder Bestyrelsen paa Legatets Be
kostning udarbejde Stnmtarvler, der med 10 Aars Mellemrum. snu viclt 
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 Augustina Ohristiansen, saa længe de begge 
eller en af dem er i Live. Disse •Personer, der ved Legatslifterens Testamente er sær
lig indsatte, bevarer Retten for Livstid, uanset om de ikke opfylder de for Nydel
sen i Almindelighed gældende Betingelser, bortset fra den 1 denne Paragraf, 6te 
Stk., 2det Punktum, fastsatte. Legntportionerne er strengt personlige; som Folge 
haraf er de fritagne for enhver som helst ForfOlgning fra Legatnyderne.s Kreditorers 
Side, saa længe de endnu henstaar uhævede. Fribolig og Legatbe!Ob tillægges de 
paugældende for Livstid, men bortfalder, snafremt Nyderen ophorer nt opfylde de 
foran angivne Betingelser for Adgang til Legatet. Retten til Fribolig og dertil ho· 
rende Legatportion bortfalder desuden, naar en Nyder i væsentlig Grad undlader at 
opfylde de Bestemmelser, som Bestyrelsen af Ordens og Sommelighedshensyn maalle 
træffe, eller ikke personlig benytter FriboHgen. Sporgsmaal. om hvorvidt en Ansiiger 
kan anses for al opfylde Betingelserne for at opnau Legatet, samt en Nyder Betin· 
gelserne for vedblivende at nyde det, saavel som ethvert Sporgsmaal om, hvem der 
henholdsvis blandt fortrinsberettigede og ikke-fortrinsberettigede Ansogcre bor fore· 
trækkes, ufgores endeligt af Bestyrelsen. 7. Ansogninger om Legatportioner indkal· 
des ved Bekendtgorelse med rundeligt Varsel i Berlingske Tidende og den for offent· 
lige ·Bekendtgorlser pna Færoerne autoriserede Avis. 8. Legatet bestyres af Land
Iogden pau Færoerne og Sognepræsten til Sydstromo Præstegæld, saaledes al fiirsl
nævnte er Kasserer for Legatet og besorger al RegnskabsfOrelse og Korrespondance. 
I Tilfælde af Meningsforskel mellem Bestyrelsens Medlemmer afgores Sporgsmaalet 
af Amtmanden over Færoerne. Hvert af Bestyrelsens l\'ledlemmer oppebærer et aar
ligt Honorar uf 50 Kr. 9. Det paahviler Bestyrelsen nt fOre Forhandlingsprotokol, 
en Kassebog, en Hoved.bog med Konti for Legatets Kapital samt for hver af Legat
nyderne, og endelig en Fortegnelse over Legatets Aktiver, hvilke Protokol·ler autori
seres af Amtmanden over Færoerne. Der foretages mindst een Gang aarlig Kasse
eftersyn af denne. 10. Regnsknbsaaret er Kalendernaret. Legatportionerne udbeta
les med Halvdelen lste April og Halvdelen hver lsle Oktober, henholdsvis Aarels 
lsle og Aarels 2det Halvaar. Afganr en Legntnyder ved Doden, forinden Portio
nen for det Hnlvaar, i hvilket Dodsfaldet finder Sted, er ham udbetalt, udbetales 
denne Portion til hans Bo som Begravelseshjælp. Over Legatets Indtægter og Ud
gifter aflægger Bestyrelsen uarligt, inden det paafOlgende Aars lste Marts, Regn
skab til Amtmanden over Færoerne, ledsaget af Kapital-Regnskab for Legatets F'or· 
mue. Regnskabet revideres ved en af Amtmanden antngen 1Revisor mod et Honorar, 
hvis Storrelse fastsættes af Amtmanden; Regnskabet decideres af Amtmanden. 11. Le
gatet kan træde i Virksomhed fra lste Januar 1915. 
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2. August - K. U. l\l. SKIL ang. HVORVIDT EN LÆHERINDE MED EKSA· 
MEN FRA FÆRØERNES SEl\UNARIUM KAN BETRAGTES SOM KVALIFICE
R:ET ANSØGER TlL ET FORSKOLELÆRERINDEEMBEDE I DET EGENTLIGE 
KONGERIGE. I Skrivelse af 14" f. M. har Direktionen i Anledning af, at en 
Lærerinde fra ·Fær0erne med Eksamen fra Færaernes Seminarium har meldt sig 
som Ansager Lil el Forskolelærerindeembede i Provstiet, forespurgt, om hun med 
den nævnte Eksamen kan betragtes som kvalificeret Ansager til et Embede i det 
egentlige Kongerige, samt om der, hvis hun blev indstillet, maalle kunne forventes 
Bemyndigelse for Direktionen til al ansætte 11ende. I Anledning heraf skal man 
tjenstlig melde til behagelig Efterretning, at den paagældende ik.ke kan betragtes 
som kvalificeret Ansager til det omhandlede Embede, og at det ikke, medmindre 
ganske særlige Omstændigheder maatte foreligge, kan forventes, al Ministeriet vil 
bemyndige Direktionen til at ansætte hende. 

{Gejst. Reskr.) 

25. Febr. 1916 - LOV (Nit IJ) OM FORANDRET AFFATTELSE AF § 72 
I FATTIGLOVEN AF 1895 1\1. V., jfr. Fattiglo,•en af 10. April 1895 § 18, Noten. 

11. April - LOV {NR. 90) OM RETTENS PLEJE. (Se Lav for Færoerne Nr. 171 
af 11. llnj 1935 om Rettens Pleje). 

19. April - KGL. STADFÆS'I1ELSE (NR. 58), udfærdiget gennem Justitsmini
steriet PAA FUNDATS FOR VICEKONSUL, KØBMAND JOHANNES HANSEN 
OG HUSTRUS, Betzy Elkin Adelaide, fod.t Sommers LEGAT for værdige træn· 
gende Kvinder i Thorshavn. 1. Af en Kapital paa ca. 9.700 Kr. oprettes et Legat, 
der bærer Navnet: Vicekonsul, Johannes Hansen <>g Hustrus Betzy Elkin Adelaide 
Hansen, Hidt Sommers, Legat for værdige trængende Kvinder i Thorshavn. 2. Lega· 
let bestyres af Thorshavns Byraad, der drager Omsorg for, at Legatets Aktiver 
forsynes med Prohibitivpaategning af Færa Amt. Legatets Kapital frugtbargores 
efter de Regler, der gælder for Anbringelse af umyndiges Midler. 3. Legatets Ind· 
lægter deles i Portioner paa 50 Kr" der udbetales halvaarlig med 25 Kr. hver lstc 
Juli og lste Januar, og gives til værdige trængende gifte eller ugifte Kvinder af 
Thorshavn, som er over 50 Aar og horer til Folkekirken, blandt saadanne skal 
de Kvinder IOrst komme i Betragtning, som har været i Legatslifternes Tjeneste. 
Legatportionerne tildeles vedkommende pau Livstid, dog saaledes, ut Legatbesty· 
relsen, hvis Modtagerindens okonomiske Forhold bliver i væsentlig Grad forbed· 
rede, saaledes al hun, bortset fra Legatet, ikke længere kan kaldes trængende, 
skal kunne fratage hende Legatet efter et Aars forudgnaende Titkendegivelse herom 
til en af de nævnte Terminer. Den Del af Legatets Renter, der efter Uddelingen af 
de nævnte Portioner paa 50 Kr. maatte hlive tilovers, Jægges til Legatets Kapital, 
indtil Henten •bliver tilstrækkelig stor til Uddeling aif en ny Portion pua 50 Kr. Skulde 
Henterne af Legatets Formue el Aar ikke dække Udgifterne til de 8 Legatportioner 
(400 Kr.), afkortes disse forholdsvis med et fri det man.glende svarende Belab, dog 
ikke i mindre Dele end hele Kroner. 4. Regnskab for Legatet og del:S Anvendelse 
aflægges uartig inden Udgangen af l\lurts Maaned for det foregaaende Kalender· 
aur, der revideres af Kommunens Revisor og decideres af Færo Amt. 

28. April - LOV (NR. 126) 01\l OFFEN'f.LIGT TILSKUD TIL LÆGE. OG 
SYOEBEFO~DRINGSKASSER PAA FÆRØERNE. 

1 Statskassen udreder Halvdelen af Udgifterne til Befordring af Læ~e og Jorde
moder Lil Medlemmerne af de paa Fæ·roerne værende Befordring;;kosser og deres 
hjemmeværende Bom under 15 Aar samt Halvdelen af Udgifterne ved Beford· 
ring af de samme Personer i Anledning af Indlæggelse pau Sygehus, dog ikke ud· 
over I Kr. aarlig pr. Medlem, og kun for saa vidt vedkommende Medlem enten er 
nydende Medlem u( en anerkendt Sygekasse eller senest 3 Mauneder efter Lovens 
Ikrafttræden eller, efter al en hans Hjembygd omfattende Sygekasse er blevet 
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anerkendt, har nuaet en saadan Alder, ul han ikke kan blive nydende Sygekusse
medlem.I) 

22) Den i § 1 ommeldle Stalsslolle tilkommer Befordringskusser i Bygder, hvor 
der er en anerkendt Sygekasse, som ikke er faglig begrænset, dog kun under For
udsætning af, nt de omfatter i det mindste % a'f samtlige nydende Sygekassemed
lemmer indenfor Befordringskassens Landomrnade, 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 paa Sygehus. Statsslotte kan derimod 
ikke ydes til Befordring af Læge og Jordemoder indenfor den Bygd, hvor disse bor. 
Vedtægterne for Befordringskasserne skal godkendes uf Justit.sministeren, der pan
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 
ogsau saudanne Personer blive. som ikke kan ·blive Sygekassemedlemmer paa Grund 
af Sygdom, eller af hvem det paa Grund af deres ringe okonomiske Evne ikke kun 
kræves, at de melder sig ind i Sygekassen; om denne sidste Betingelse er ti.I Stede, 
afgåres i Tvivlstilfælde af det i Lov om anerkendte Sygekasser af 12. April 1892 
§ 7, jfr. kgl. Anordning af 21. November 1893,:J) ommeldte Ud,·alg under Hekurs 
til Justitsministeren. For de i dette Stykke omhandlede l\ledlemmers Vedkommende 
udreder den Kommune, hvor den pnagældende er bosat, det Staten ifolge forun
staaende Paragraffer puahvilende Bidrag, uden at det betragtes som Fattighjælp. 

I Befordringskassernes Vedtægter kan der derhos optages en Bestemmelse om.al 
og.saa Personer, der pau Grund af deres okonomiske Forhold ikke er berettiget til 
at være Sygekassemedlemmer, kan hlive Medlemmer af Befordringskassen uden Til
skud fra Statskassen eller Kommunen mod i det mindste at betale dobbelt Kontin
gent. 

4 En Befordringskasses Ret til Tilskud af det oHentlige kan efter J uslitsministe
rens Bestemmelse bortfalde, saafremt dens Forhold puu lignende l\fnade som i Lov 
om anerkendte Sygekasser af 12. April 1892 § 28 ommeldte maatte give Anled
ning dertil. 

28. April - LOV (NR. 127) 0:\1 FOLKETINGSVALG PAA FÆRØERNE.·') 
1 Paa Færoerne vælges to Medlemmer til Folketinget. 
Valgret og Valgbarlied. 
2 Valgret til Folketinget tilkommer med de i den fOlgen<lc Paragraf indeholdte 

Indskrænkninger enhver Mund og Kvinde, som har IndfOdsret, har fyldt sit 25dc 
Anr (jfr. dog Paragraf 56) og har fast Bopæl i Landet. 

3 Ingen kan udove Valgret, der 
a!i) ved Dom er fundet skyldig i en i den offentlige J\lening vanærende Handling 

uden at denne Virkning af Dommen er bortfaldet. En strafbar Handling kun ikke 
anses for vanærende, medmindre domfældte paa Cerningsticlen var fyldt 18 Aar, 
og der er idomt ubetinget Fængsel i •l Maunedcr eller derover, Arbejdshus- eller 
Sikkerhedsforvaring, ej heller nuur der er forlobet 5 Aur fru Straffens Udstaaelse, 
Forældelse eller Eftergivelse eller fra den endelige Losladelse fra Arbejdshus eller 
Sikkerhedsforvaring. 

b) nyder eller har nydt Understi.itt_else af Fattigvæsenet, som ikke er enten efter
givet eller tilbagebetalt, 

c) er ude af Randighed over sit Bo paa Grund af Konkurs eller Umyndiggorelse. 
Ingen kun udove Valgret uden at være 01>tagel paa Valglisten. 

1) lff1lge Lrn· Nr. 180 a[ lste April 1921 ophæves l\lnksimumsgrænscn for ile nnrligc Stals
tilsku<l. 

2) Snnle<les som denne er n[fouet i Henhold til Lov Nr. 93 n[ 1. April 1925, <ler trnudte i 
Kraft <len l. April 1925. 

6) Nu Anordn. 59 a[ 21. Februar 1930 me<l Ecnere Ændringer. 
4) Som ændret \'ed Lov Nr. 5311 nf 22. Dec. 1947. 
6) Som ændret \'e<l Lov Nr. 88 af 15. Marts 1939. 
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4 Valgbar Hl Folkelingel er med de i § 3 n, b og c nævnte Undtagelser enhver 
Mand og Kvinde, som har lndfOds.ret, har fyldt sit. 25de Aar og har fast Bopæl 

Landet. 
Valglister. 
5 For hver Kommune eller, for i;an vidt Kommunen er delt mellem flere Valg

distrikter (§ 17), da for hver af disse Dele skal der ved Kommunalbestyrelsens (i 
Thorshavn Byrandets, udenfor Thorshavn Forslanderskabets) Foranstaltning fOres 
Lister over de valghereltigede, der har fast Bopæl i Kommunen eller i de særlige 
Dele af den. 

Den, som har fast Bopæl pua flere Steder, skal optages pan Valglisten paa hvert 
af disse. Han kan ved samme Valg kun afgive Stemme eet Sted, men bestemmer 
selv, pau hvilket af disse han vil go re sin V al grel .gældende. 

6 V ulglisterne skal i forskellige dertil indrettede Rækker foruden Lobenumre 
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 ~kul affattes en Gang hvert Aur; 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 borl· 
flyttet eller har tabt deres Valgret (§ 3), og med TilfOjelse af dem, som har op· 
nuaet, eller inden 1. Januar vil kunne opnau Valgret. Endvidere skal de, der kan 
\'Cilles i Lobet ar det Aar, for hvilket Valglisterne gælder, al ville opfylde Ile· 
tingelserne for Valgret, opfOres pna en særskilt Liste (Tillægsliste) med udtryk
kelig Angivelse af den Dag i Anret, du Valgretten indtræder. 

8 Denne Valglisternes Fornyelse og Fuldstændiggorelse skal foretages i Lobel 
af November Maaned. De derved opslaaede Tvi,·1 afgores, efter indhentede Oplys
ninger, af Kommunalbestyrelsen. 

9 Fra den 1. December til den 12. s. M., begge Dage indbefauede, skal Valg· 
listerne ligge fremme til almindeligt Eftersyn pna el for Kommunens Beboere be
heml Sted i otte Timer hver Dag. Bestaar en Landkommune af lo eller flere Sogne, 
skal V nlglisterne fremlægges i hvert Sogn, ligesom de ogsna skal fremlægges paa 
flere Steder i et Sogn, naar delles Udstrækning eller andre Forhold taler derfor. 
Denne Fremlæggelse kan ske i Afskrifter, hvis Rigtighed er bekræftet af Kommu
nalbestyrelsens Formand. Fremlæggelsens Tid og Sted hekendtgores med mind.it 
fl Dages Varsel ved Opslag paa de i Henhold til Lo\' for Færoerne om Ophævelse af 
Kundgorelse ved Kirkestævne m. m. af 1. April 1912 indrettede Tavler eller pan 
den for offentlige Kundgorel~er pan vedkommende Sted ellers brugelige :\fonde. 

10 Inden 3 Dage fra Udlohel af den Tid, hvori Valglisterne ligger fremme, kan 
enhver, som tror sig uden Foje at være udeladt, eller som mener, at en uberel· 
tiget er optaget, skriftlig fremsætte Paastund om sin Optagelse eller om en andens 
Udslettelse, ledsaget af en kort Angivelse af de Grunde, hvorpaa Paustanden er 
hy.gget. 

11 De mod Valglisterne snaledes fremkomne Anker paakendes af Kommunal
bestyrelsen i el Mode, som a01oldes i Lobet af de paafOlgcnde fjorten Dage. Til 
dette Mode tilsigcs med 3 Dages V nrsel saavel de, der har fremfort Anker, som 
de, mod hvem Indsigelse er gjort; en Genpart af den mod de sidstnævnte retlede 
Skrivelse skal leveres samtidig med Tilsigelsen. Efter de af Parterne fremlagte 
Dokumenter og de fremstillede Vidners Forklaringer ufgorc3 de opstnaede Sporgs
maal, hvorom en kort Kendelse tilfores Kommunalbestyrelsens sædvanlige For· 
handlingsprotokol, og skriftligt Svar tilstilles Klagerne. De derefter fornyede Valg· 
lister underskrives af Kommunulhestyrelsens Formand. I Anrets Lob kun 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 V alghestyrelsen. 
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Naar Valg til Folketinget er udskrevet, tilbagesendes Afskrifterne til vedkommende 
Kommunalbestyrelser, der overleverer saavel Afskrifterne som den originale Valg
Jisle til Formændene for Valgslyrerne i de Valgdistrikter eller Dele af disse, hvoraf 
Kommunen bestnar. 

13 Formanden for Valgbestyrelsen skal inden den 15. Januar indberette til Amt
manden, om han har modtaget samtlige Genparter, og i modsat Fuld, hvilke der 
savnes. 

Amtmanden drager da, i fornodent Fuld ved Anvendelse af passende Tvangsboder, 
Omsorg for, at de savnede Afskrifter bringes til Veje, saa snart det efter Postfor
bindelsen er muligt. 

14 Opdages det, al Valglisterne ikke paa lovbefalet Maude er fornyede, skal 
Indberetning gores til Justitsministeren, og der skal du straks lages Beslutning om 

Sags Anlæg, hvorhos Amtmanden skal panlægge Kommunalbestyrelsen, i fornodenl 
Fald under en passende Tvangsbode, ufortovet at træffe de i Loven befalede For
anstaltninger. Amtmanden er i saa Tilfælde bemyndiget til at forkorte de 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 Spc>r.gsmaalet til Af giirelse ved Domstolene. Saadanne Sager behandles 
gæ3teretsvis og kan, selv om de er rettede mod et Forstanderskab i Sudero Syssel, 
af Klageren indbringes for Thorshavns Ting. Parterne er i fiirste Instans fritagne 
for at erlægge Retsgebyr. Amtmanden beskikker en l\fond til at mode for den 
indstævnede Kommunalbestyrelse. Opnaar Klageren Dom for at være valgberetti
get, skn.l han optages paa Valglisten eller Tillægslisten, saa snart han foreviser en 
Udskrift af Dommen. 

16 Efter de i Henhold til § 7 affattede og derefter fornyede Valglister foretages 
alle i Aarets Lob forefaldende Valg til Folketinget, dog saaledes, at det paases, 
at de pau Tillregslisten opfOrte Personer kun er stemmeberettigede, dersom de puu 
Valgdagen har opfyldt Betingelserne for Valgret. Dersom der i Aarets Lob gentagne 
Gange foretages Valg, og Valglisterne een Gang er benyttede ved Afstemning, skul 
fornodne, af Kommunalbestyrelsen bekræftede Afskrifter nf Listerne tilvejebringes 
til Benyttelse ved den ny Valghandling. 

Valgdistrikter og Valgbestyrelse. 
17 Valget foregaar i de Valgdistrikter, som er opfi:irte i nær\'ærende Lov \'ed

fOjede Fortegnelse. Forandringer i Distrikternes Omruade og Valgsteder kan efter 
Lagtingets Indstilling bifaldes af Justitsministeren.1) 

Under sær.lige Omstændigheder kan Amtmanden be:>temme et andet Valgsted end 
i den ovennævnte Fortegnelse anfiirt. 

18 Lagtinget vælger aarlig en Valgbestyrelse, bestauende af 13 Medlemmer saml 
lige saa mange Suppleanter, hvoraf mindst 1 Medlem og 1 Suppleant fra hvert 
Syssel. Forsædet i Valgbestyrelsen indtages af Medlemmerne i den Orden, hvori 
de er valgte, dog saaledes, at de i Thorshavn bosatte Medlemmer gaar forud for 
andre paa samme Liste valgte Medlemmer. De af Lagtinget udnævnte Personer er 
forpligtede til at overtage Hvervet, medmindre de har fyldt 60 Aar eller er forhind
rede ved lovligt, af Lagtinget for gyldigt, anset Forfald. 

19 Formanden for Valgbestyrelsen forestaar 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 til Brug ved V al gel fornodne Stemmesedler og dertil pas
sende Konvolutter (jfr. § 29). 

Valgbestyrelsen drager gennem de for de enkelte Valgdistrikter valgte Valgsly
rer (jfr. § 27) Omsorg for, at alt er til Rede til Afstemningen. Den forvisser sig ved 
Foresporgsel til de forskellige Formænd for Valgslyrerne saa vidt muligt om, al de 

1) Se Fortegnelse i Bek. 294 nf 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 V alglisle, skal den tilstede
værende bekræftede Afskrift benyttes. Valgbestyrelsen tilstiller snarest muligt og 
senest 4. Dage efter Udlohet af Frislen for Kandidaters Anmeldelse Formændene 
for Valgslyrerne det fornodne Antal Stemmesedler og Konv()luller. Det paahviler 
Kommunalbestyrelserne at stille det tilstrækkelige Antal Stemmekasser og Stemmerum 
af den i § 30 angivne Beskaffenhed til Valgbestyrelsens Raadighed. 

Ved alle Lil Valgbestyrelsen overladte Beslutninger gi:ir, i Tilfælde af Stemmelig
hed, Formandens Stemme Udslaget. 

20 Valgbestyrelsen fi:irer en Valgbog, h\'ori indfOres det \'æsentligste Indhold af alt, 
hvad der "edrorcr 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 pna hvert 
af de Lagtingspar.tier, der har Kandidater paa Valg, saml Antallet af Stemmer paa 
hver af disse Kandidater og paa hver af Kandidaterne uden for Partierne og hvad 
Valgbestyrelsen har erklæret for al være Valgets Udfald. Valglisterne og de til 
Valgbestyrelsen indkomne Skrivelser fremlægges til Valgbogen. Denne underskri
ves af Valgbestyrelsen og opbevares af dens Formand. 

Senest Dagen efter Valgets endelige Opgorelse skal For.manden for Valgbestyrel
sen tilstille Indenrigsministeren en fuldstændig, af ham bekræftet Udskrift af, hvacl 
der er tilfort Valgbogen om det stedfundne Valg; til denne Indberetning skal be· 
nyltes de af Ministeriet dertil udfærdigede Skemaer. 

Valgpartier og Valgkandidater. 
211) - - -
22 Ingen kan komme i Betragtning \•ed Valg til Folketinget, som ikke selv har 

stillet sig og anbefales af i det mindste en af Valgkredsens Vælgere som Stiller. 
En Kandidat maa ikke have mere end 50 Stillere. 

23 Skriftlig Anmeldelse saavel om Kandidaten som om den eller dem, der vil under
stolle hans V ulg, underskreven enten af Kandidaten selv eller af en af hans Stil
lere, man senest Kl. 6 Aften paa 3-Ugersdagen forinden Valgdagen være indleveret 
til Formanden for Valgbestyrelsen. 

I den nævnte Anmeldelse gives der tillige Meddelelse til Valgbestyrelsen om, 
hvilket Lagtingsparti den puagældende sluller 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 Dage for Valgdagen kan vedkommende Lagtingspar:li skrift
ligt til Formanden for Valgbestyrelsen anmelde, hvilke af de 011stillede Kandidater 
det godkender som Partiets Kandidater; sker ingen snadan Anmeldelse, betragtes 
de Kandidater, der slutter sig Lil Partiet, som godkendt af dette. Kandidater, der 
ikke godkendes af et Lagtingspal'ti, betragtes som opstillet uden for Partierne. 
Lagtingspartierne og Kandidaterne uden for Partierne kan derhos inden for samme 
Frist anmelde at ville stolte hinanden (Listeforbund). 

De modtagne Anmeldelsers Indhold skal af Valgbestyrelsen uden Henstand be
kendtgorcs ved at indrykkes een Gang i et eller flere offentlige Blade og tilstilles 
samtlige Valgstyrer til videre Bekendtgorelse, 

24 Kandidaten hehover ikke for Valgbestyrelsen at godtgore sin Vulgharhed. 
Fremkommer der Indsigelser eller endog Beviser mod den, kan Valgbestyrelsen 
dog ikke undslan sig for al stille Kandidaten til Valg. 

25 Ingen mna melde sig ti,J samtidigt Valg pna og uden for Færoerne eller som 
Kandidat for mere end eet Parti eller anmelde sig uden for Partierne og samti· 
dig slutte sig til et Parti. Handler nogen herimod, bliver Valget, hvis det falder pau 
ham, ugyldigt. 

1) Udgnnr ifiilge Lov Nr. 538 nf 22. Dec. 19•17. 
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Valget. 
26 Naar almindelige Valg til Folketinget skal foretages, sender Indenrigsministe

ren Amtmanden, om fornodent telegrafisk, Meddelelse om Valgdagen, sna vidt mu
ligt saa betids, at Valget paa Færoerne kan foretages samtidig med (§ 20) Valgene 
i det ovrige Land. 

Dagen, da Valget paa Færi:ierne skal finde Sted, bestemmes af Amtmanden. Den 
kundgores mindst een Gang, senest s.Ugersdagen for Valget, af Amtmanden, lige
som han snarest har særlig al underrelle Valgbestyrelsen derom. Denne sender 
snarest Meddelelse til samtlige Formænd for Valgslyrerne, der hurtigst muligt efter 
Modtagelsen af denne Meddelelse sorger for, at Dagen og K.lokkeslættet (jfr. § 33) 
ved Opslag paa de til offentlige Bekendtgorelser bestemte Tavler og paa enhver 
anden hensigtsmæssig Maade bringes til Beboernes Kundskah i samtlige Sogne. 
Afstemningslll'kalet (jfr. § 17, 1. Stykke) kundgores samtidig dermed eller saa 
snart derefter, som ske kan. 

27 Afstemningen ledes af VnJgslyrel. 
Valgslyrerne udnævnes af de paagældende Kommunalbestyrelser, dels blandt dis· 

ses egne Medlemmer, dels blandt de i vedkommende Valgdistrikt bosatte Vælgere. 
Valgstyrernes Antal skal være mindst 3 og hojst 5 for hvert Valgdistrikt. 

I de Tilfælde, hvor et Valgdistrikt henhorer under flere Kommuner, vælger hver 
af de paagældende · Kommunalbestyrelser sin Del af det samlede Antal V nlgsty· 
rere. Efter hver Folketælling bestemmes det af Amtmanden, hvor mange V algstyrere 
hver Kommunalbestyrelse har at vælge. 

Valgstyret vælger selv sin Formand. Det forer en af Valgstedets Kommunalhesty· 
relse stadfæstet Forhandlingsbog. Valgstyret kan bestemme, at der i det Værelse, 
hvori et Stemmerum er anbragt, ikke under Afstemningen, foruden Medlemmer af 
Valgbestyrelsen, Valgslyrerne og de ved Valget tilforordnede Vælgere, maa opholde 
sig andre end de med Afgivning af Stemme sysselsatle og de paa Adgang til Stemme· 
girning ventende Vælgere - hvilke sidstnævntes Tal kan beg.rænses efter, hvad Or
denen kræver - samt Kandidaterne og paa hvert Stemmested og for hver Kandidat 
een af Kandidaten til Valgslyrerne O)>given Vælger. De tilstedeværende er plig· 
tige al rette sig efter 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 til 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 
opforl i den paa St.emmesedlerne trykte RækkefOlge. Ligeledes skal der findes Op· 
slag om indgaaede Listeforbund. 

29 Afstemningen foregaar ved Afgivelse af de dertil tilvejebragte Stemmesedler, 
indlagte i de dertil horende Konvolutter (§ 19). Enhver Stemmeseddel skal inde· 
holde Navnene paa samtlige opstillede Kandidater. Kandidater, der er godkendt 
af et Lagtingsparti, opfOres i Felter for sig, og Kandidater, der staar uden for 
Partierne (jfr. § 23, Stk. 3), opfores i et særli gt Felt efter de andre. Felterne an· 
bringe~ paa Stemmesedlerne under hinanden, adskilte ved tykke trykte Streger. I 
hvert Felt anfOres fOrst med fede Typer Partibetegnelsen og derunder, adskilt 
fra Partibetegnelsen ved en tyk Streg og trykt med halvfede Typer, Navnet pna 
den eller de anmeldte Kandidater, der er godkendt af vedkommende Lagtingsparti, 
i alfabetisk Rækkefolge. 

I Feltet for Kandidater uden for Partierne anbringes fOrst med fede Typer Or
dene: :oUden for Partierne« og derefter med halvfede Typer de paagældendc Kan
didaters Navne i alfabetisk llækkefiilge. 
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De forskellige Lagtingspartier anbringes i Felterne paa Stemme3edlerne i alfa
betisk RækkefOlge. 

Kandidaternes Navne i Felterne skal være adskilt ved en tyndere trykt Streg. 
Intet andet Ord eller Bogstav o.g intet Navn, Tal eller Tegn man være panfOrt 

nogen Stemmeseddel ved Tryk, ved Skrift eller pan anden Mande. 
Konvolutterne skal være uigennemsigtige og saaledes tildannede, at de helt dæk

ker den indlagte Stemmeseddel; paa hver Konvolut skal være trykt Valgdistriktets 
Betegnelse og Valgets Aar og Dag. Intet andet Navn, Ord, Tal eller Tegn maa være 
paafOrt nogen Konvolut enten ved Tryk eller Skrift eller paa anden Mande. 

30 Stemmerummet skal være et ved Opstilling eller ved Ophængning dannet Rum 
af saadnn Beskaffenhed, at en Mand kan stan oprejst deri uden at kunne ses af 
nogen udenfor Rummet værende Person. Stemmerummet skal være tilstrækkelig lyst 
til, at Skrift tydeligt kan ·læses derinde; det skal være forsynet med almindelig sort 
Blyant og en fast Plade til Underlag ved Skrivning. 

Stemmekassen skal være aflaaset og saaledes indrelt.el, at ingen Stemmeseddel 
kan udtages af den, uden al Kassen aabnes. 

31 Valgstyrerne fordeler Valglislerne, Stemmesedlerne med Konvolutter og Stem· 
rnt>kasserne mellem sig og det fornodne Antal af tilforordnede Vælgere. Derpaa 
deles Arbejdet saaledes mellem dem, at der ved hvert Sternrnerurn findes en Valg· 
listefOrer, en SternrnelistefOrer, en Stemmemodtager og en Mand ved Indgangen til 
Stemmerummet for al pause, al alt gaar retteligt til. ValglistefOreren har Valglisten, 
SternmelistefOreren har Stemmesedlerne og Konvolutterne, Stemmemodtageren har 
Stemmekassen. I Stedet for selve Valglisten kan Afskrifter af forskellige Dele af 
den benyttes, naar hver Dels Overensstemmelse med Valglisten er bekræftet af 
Kommunalbestyrelsen. 

32 Ved Afstemningens Begyndelse, inden den fOrsle Stemmeseddel nedlægges i 
Kassen, aabner Stemmemodtageren denne og viser de tilstedeværende, al den er 
torn, hvorpaa han straks i de tilstedeværendes Pansyn lukker og ufinaser den samt 
leverer ValglistefOreren Noglen. 

Valgret udoves ved personligt Mode (jfr. dog § 44). I den Orden, hvori Væl
gerne moder, fremstiller de sig til Valglisten for der at anerkendes som Vælgere. 
Nanr Valglisteforeren har fundet Vælgerens Navn pan Valglisten, sætter han et 
Kryds derved, og StemmelistefOreren opfOrer paa en Liste Vælgerens Navn og 
hans Lobenummer paa Valglisten. Derpaa udleverer StemmelistefOreren til Vælge· 
ren en Stemmeseddel og en Konvolut. 

Efter at have modtaget Stemmeseddel og Konvolut skal Vælgeren straks begive 
sig ind i Stemmerummet, hvor ingen anden man være til Stede. Her foretages 
Afstemningen ved at mærke Stemmesedlen med et Kryds enten ved Partiheteg· 
nelsen eller ud for Navnet pan den Kandidat, som onskes valgt. Ingen kan sam· 
tidig stemme for flere Partiers Kandidater eller for mere end een Kandidat uden 
for Partierne. Naar Stemmesedlen er afmærket, lægger Vælgeren den i Konvolut
ten, hvorefter han straks gaar ud af Stemmerummel og Jeverer Konvolutten med 
den indla@te Stemmeseddel ·til Stemmemodtageren, alt med sun lidet Ophold som 
muligt.· 

I Vælgerens og andre tilstedeværendes Paasyn og uden at aabne Konvolutten 
nedlægger Stemmemodtageren den konvoluterede Stemmeseddel i den af!aasede 
Stemmekasse. 

Hvis en Stemmeseddel eller Konvolut efter Udlevering til Vælgeren, men inden 
Nedlægning i Stemmekassen, findes ubrugelig eller af Uagtsomhed bliver ubrugelig
gjort, kan den paagældende Vælger gaa tilbage til Stemmelisteioreren og, naar han 
tilfredsstillende forklarer det skete og tilbageleverer saavel Stemmeseddel som Kon· 
volut, fon dem ombyttet. 

Naar en Vælger frmfOrer for Valgslyrerne, at han ikke er i Stand til al foretage 
Afstemningen paa den foreskreme Mande, og V nlgstyrerne skonner, al det saaledes 
fremfOrte er rigtigt, skal en af Valgslyrerne eller en dertil særlig tilforordnet Vælger 
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yde den paagældende Vælger fornoden Bistand ved Stemmegivningen, hvorved du 
tillige de nodvendige Lempelser i den foreskrevne Fremgangsmande maa foretages. 
Er den pnagældende Vælger blind, kan han forlange, at 2 ni Valgslyrerne eller af 
de tilforordnede Vælgere yder ham Bistand ved Stemmeafgivningen. 

33 Afstemningen begynder KJ. 10 Formiddag og fortsættes til KJ. 1 Eftermiddag, 
hv-0refter den udsættes til KL 3 Eftermiddag; derefter fortsættes den til Kl. 8 Af. 
ten, og sna længe der endnu derefter indfinder sig Vælgere, men sluttes, naar efter 
Kl. 8, uagtet Opfordring, ingen Vælger melder sig for al afgive Stemme. 

Medens Valget er udsat, skal Stemmekasser og Valglister være forvarede under 
hehorig Aflansning og Forsegling. Naar Valget er afsluttet, sammenhinder Stemme
·listefOrerne i særskilte Pakker: 1) de ikke udleverede Stemmesedler, 2) de dertil 
horende Konvolutter, 3) de ved Ombytning tilbageleverede Stemmesedler og 4.) de 
dertil horende Konvolutter. Valglisteforeren, medfOrende Valglisten, Stemmeliste
fOreren, medfOrende Stemmelisten og de betegnede Pakker, og Stemmemodtageren, 
medfOrende Stemmekassen, begiver sig derpa11 til det af VaJgstyrerne for Afstemnin
gens Begyndelse for Vælgernes om Slutningsstemmested 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 al 
afgive Stemme, skal have Adgang dertil. Naur disse Stemmer er modtagne, eller 
naar ingen efter den skete Kundgorelse melder sig, gives der endnu kun Valgsly
rerne og Medhjælperne Adgang til at afgive deres Stemmer. 

Afstemningen paa Slutningsstemmestedet foregaar paa summe M1111de som i de 
enkelte Stemmelokaler, kun al Vælgerne fra samtlige Valglister kan betjenes med 
eet Stemmerum, og at Valgstyrerne bestemmer, hvem der til ethvert Tidspunkt skal 
betjene Valg.Jiste, Stemmeliste og Stemmekasse. 

Naar Valgstyrerne og deres Medhjælpere har haft Lejlighed til at stemme, un
derskriver hver Valglistef-Orer sin Valgliste og hver StemrnelistefOrer sin Stemmeliste, 
hvorpa.a disse Lister saavel som Stemmekasserne, Noglerne herti'I og Pakkerne med 
ikke nedlagte Stemmesedler og Konvoluller afgives til Valgstyrels Formand, som 
da kundgor, at Afstemningen er sluttet. 

34 Valgstyrerne og Medhjælperne udtager derefter Konvolutterne af Stemmekas
serne og blander dem, for Stemmesedlerne udtages aI Konvolutterne. Indeholder en 
Konvolut andet eller mere end een Stemmeseddel, er dens Indhold ugrldigt. En 
Stemme3eddel er endvidere ugyldig, I) naar det ikke med Sikkerhed Iremgaar 
hvilket Parti eller hvilken af Kandidaterne Vælgeren har villet give sin Stemme, 
2) naar Beskaffenheden af Stemmesedlen eller den Konvolut, der har omgivet 
den, giver Grund til at antage, at Stemmesedlen ikke er en af en Stemmeliste
Iiirer udleveret og i et Stemmerum mærket Stemmeseddel, 3) nanr der paa Stem
mesedlen eller Konvolutten findes skrevet, tegnet eller paa anden Maade anbragt 
noget, hvorved det findes forsætlig tilkendegivet, hvem den si.emmende er, eller der 
overhovedet ved en Behandling, som kun kan antages at være foretaget af Vælgeren, 
findes forsætlig at være givet Stemmesedlen et Særpræg. Valgslyrerne og Medhjæl
perne optæller, hvor mange Stemmer der ved Afstemningen er afgivet for hvent 
af de paa Stemmesedlerne opfOrte Partier og for hver Kandidat uden for Partierne. 
En Stemmeseddel er afgivet for det Parti, i hvis Felt paa Stemmesedlen de Kan
didater er opfOrl, ved hvis Navn eller ved hvis Partibetegnelse Vælgeren har sat 
Kryds. Optællingen sker, efterhaanden som Stemmesedlerne fremtages, derved, at 
en af V algstyrerne oplæser, for hvilket Parti eller for hvilken Kandidat uden for 
Partierne Stemmesedlen er afgivet, medens samtidig lo 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 særskihe Optællinger. 

V algstyrerne afgor derpaa, om de tvivlsomme Stemmesedler skal anses for gyldige 
eJ.ler ej, og anfOrer, for saa vidt nogen af disse kasseres, Grunden hertil i Forband-
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lingsbogen. Antallet af de af V algstyrerne godkendte tvivlsomme Stemmer læe;ges 
Lil det ved den ovenomtalte Optælling fremkomne Tal. 

35 Udfaldet af Stemmeoptællingen paa hvert Afstemningssted tiUores Forhand
lingsbogen og kundgores for de tilstedeværende, hvorpaa Meddelelse snarest mu
ligt (soon Regel ved Telefontelegram) gives til Formanden for Valgbestyrelsen. 

Alle Valgslyrere, der har været tilstede under Afstemningen eller deilaget i Stem
meoptællingen, underskriver Forhandlingsbogen, Valglisterne og Stemmelisterne. 
Derefter sammenhinder de de 1J, i § 33 under Nr. 1- 4 nævnte Arter af Stemme· 
sedler og Konvolutter og 5) de af Stemmekasserne udtagne gyldige Stemmesedler, 
6) de dertil horende Konvolutter, 7) de af Stemmekasserne udtagne ugyldige Stem
mesedler og 8) de "dertil horende Konvolutter. Efter al hver Pakke er betegnet 
efter sit Indhold, indpakkes de tillige med Valglisterne og Stemmelisterne samt en 
Udskrift af Forhandlingsbogen. Pakken forsegles og afsendes snarest muligt til 
Thorshavn til Valgbestyrelsen. 

Valgbestyrelsen sammentræder ·i Thorsliavn Ugedagen efter, at Afstemningen 
har fundet Sted. Amtmanden kan dog bestemme, at den skal sammentræde for. 
Medlemmerne har fri Rejse frem og tilbage. 

Valgbestyrelsen foretager en fornyet Optælling og Bedommelse af de i de enkelte 
Valgdistrikter afgivne Stemmesedler efter Reglerne i § 34. Saafreml den i 2dct 
Stykke nævnte Pakke med Stemmesedler ikke er kommet til Stede fra nogle af 
Afstemningsstederne, medens der er tilgaaet Valgbestyrelsen tydelig skriftlig Med
delelse (herunder Telefontelegram) om Udfaldet af Valgslyrerens Opgorelse af Af
stemningen, herunder udtrykkelig Oplysning om, hvor mange Stemmer hver enkelt 
Kandidat har opnaael, 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 dertil indrellede Skema i Valgbogen; ved Sammentæt.ling findes derefter, 
hvor mange Stemmer der i hele Kredsen er tilf uldet hvert enkelt Parti og hver 
Kandidat uden for Partierne. Resuilatet indfOres i Valgbogen og kundgores for de 
tilstedeværende. 

Vulgbestyrelsen foretuger derefter en Opgorelse uf, hvor mange Stemmer, hver 
enkelt Kandidat har opnaaet; Opgorelsen foretages særskilt for h\•ert Parti efter 
fOlgende Regler: 
a) Har Vælgeren sal Kryds ud for Navnet paa en Kandidat eller saavel ud for 

Nuvnet paa en Kandidat som ud for Partibetegnelsen for det Parti, denne Lil· 
horer, og iovrigt ikke foretaget Afmærkning paa Stemmesedlen, anses Stem
mesedlen som afgivet for denne Kandidat. 

b) Har Vælgeren sat Kryds ud for Partibetegneli>en, eller ud for Na\'nene paa 
flere Kandidater eller anbragt Kryds over hele Partifeltet eller iovrigt foretaget 
Afkrydsningen pan en saadan Mande, al det ·ikke med Sikkerhed fremgaar, 
hvilken af Partiets Kandidater Vælgeren har villet give sin Stemme, anses 
Stemmesedlen som ufgivet for Partiet som saadanl. 

Valgbestyrelsen kan ikke forkaste Stemmer, fordi dis~e falder paa Personer, om 
hvis Valgbarhed der kan rejses Tvivl, men saadanne Sporgsmual bliver i forno · 
dent Fald al afgore af Folketinget. 

Hvert uf de ved Sammentællingen fremkomne Stemmetal for Partierne eller -
hvor Listeforbund er anmeldt - for disse og for Kandiduterne uden for Partierne 
deles med 1 og med 2, og den slorste af de saaledes fremkomne Kvotienter giver 
det Parti (Listeforbund) eller den Kandidat uden for Partierne, den er tilfaldet, 
Het til det fOrste Mandat, medens den næststorslc Kvotient gh·er Ret til det andet 
Mandat. Er Kvotienterne lige store, afgores Valget ved Lodtrækning, som Jedes 
af Formanden. Det Antal Mandater, der er tilfaldet et i Henhold til § 23 indgaaet 
Listeforbund, fordeles pua de Lister, hvoruf For.bundet besluar, med Benyttelse af 
den lige foran beskrevne Fremgangsmande. 

Saafremt det ene eller begge de omhandlede l\fandaler er tiIIaldet et eller 
flere af Partierne, er den eller de af Partiets Kandidater valgt, som har opnnaaet 
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flest Stemmer, jfr. Stk. 5. Hnr flere lige mange Stemmer, nfgores Valget ved Lod
trækning, som ledes nf Formanden. 

Kandidater uden for Partierne, der i Henhold -til Beregningen efter Stk. 7 har 
opnaaet det fornodne Stemmetal, erklæres for valgt uden for Panticme. 

Valgets Udfold ti\Iores Kredsens Valgbog og kundgores for de tilstedeværende. 
· Stedfortrædere for de valgte Kandida·ter, der har sluHct sig til et Parti, er de 
ovrige Kandidater, der sluttede sig Lil Partiet, i RækkefOlge efter deres personlige 
Stemmetal. 

En Stedfortræder tager Sæde i Folketinget, nna.r et Folketingsmedlem ophorer at 
være Medlem af Tinget, ·og iovrigt efter de i Folketingets Forretningsorden fast· 
salte Bestemmelser. 

Saafremt der ved Mandatledighed ikke kan udpeges nogen Stedfortræder, fore· 
tages nyt Valg. 

3G Valgbogen underskrives af hele Valgbestyrelsen. Valglisterne tilbageleveres 
til vedkommende Kommune. Stemmelisterne vedlægges Valgbogen. Formanden fade r 
i særskilte Pakker sammenbinde de i § 33 under 1- 4 nævnte A11ter af Stemme
sedler og Konvolutter Qg 5) de af Stemmekasserne udtagne gyldige Stemmesedler, 
6) de der.til horende Konvolutter, 7) de af Stemmekusserne udtagne ugyldige Stem· 
mesedler og 8) de dertil horende Konvolullter; efter al hver Pukke er betegnet 
efter sit Indhold, forsegler hun den. Disse Pukker vedlægges ligeledes Valgbogen, 
men de deri indeholdte Stemmesedler og Konvoluller 01>bevures kun, indtil el Aar 
er gaael, uden al der i Anledning af V nlget er gjort retligt Ansvar gældende 
imod nogen. Derefter skal de tilintetgores. 

Hver af de opstillede Kandidllder har Hel til selv tillige med -to uf ham til For· 
manden .opgivne Vælgere at overvære Opgorelscn af Valgets Udfald. 

37 Saafremt der ved Udlobet af den i § 23, Stk. 1, fastsatte Frist for Anmeldelse 
af Valgkandidater kun er anmeldt to Kandidater, betragtes de paugældende som 
valgt uden Afstemning. Under disse Omstændigheder vil de samme Stillere, som 
har anmeldt de nævnte 2 Kandidater, inden l Uge kunne anmelde en eller i en 
angiven Række!Olge flere Stedfortrædere for de paugældende. 

Valgbestyrelsen tilforer Valgbogen det fornodne. 
Formanden for Valgbestyrelsen tilstiller efter Valgets Afslutning uden uforno· 

dent Ophold Indenrigsministeren en fuldstændig, af ham bekræftet Udskrift af, hvad 
der er tilfOrt Valgbogen. 

De valgte fnnr Valgbreve, som udfærdiges efter en uf Indenrigsministeren fore· 
skreven Form og underskrives uf den samlede Valgbestyrelse. 

1'i/lægsma11datemes Fordeling. 
38 De ved folketingsvalg pnu Færoerne afgivne Stemmer medregnes ikke ved 

Fordelingen af de i §§ 1}4 og t{.5 i Lov Nr. 139 af 11. April 1920 om Valg til Rigs
dagen, jfr. Lov Nr. 471 af 1. Oktober 19-15, omhandlede Tillægsmandater. 

Almindelige Bestemmelser. 
39 Klager over Folketingsvalg skul indgives til Folketinget og være Amtet i 

Hænde senest 2 Dage efter Optællingen i Valgbestyrelsen. Amtet sender uopholdeligt 
Klagen videre til Indenrigsministeren. 

40 Forsommer nogen Ud!Orelsen uf Forretninger, som denne Lov medfOrer, iken· 
des han, for saa vidt han ikke efter Lovgivningens Bestemmelser har gjort sig 
skyldig til en storre Straf, en Bode Ira 20 indti-1 ,f()() Kr. 

4llngen Vælger, som har afgivet Stemme ved folketingsvalg, skal være pligtig 
for Retten i nogen Sag at opgive, hvilken Kandidat eller hvilken Liste han har stemt 
paa. 

42 Intet Medlem af Valgbestyrelsen eller nogen uf Valgstyreme eller nogen til· 
forordnet •til samme eller nogen anden, som efter Bestemmelserne i denne Lov har 
Ilet til at være tilstede i det Værelse, i hvilket Stemmesedler modtage:;, maa under 
Afstemningen give nogen Vælger Raacl. Anvisning eller Opfordring med Hensyn 
til, pua lwilken Kandidat han skal stemme. Ej heller man nogen a f dem nogen 
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Sinde give nogen anden Underretning om, hvorvidt nogen Vælger har været tilstede, 
forlangt eller afleveret Stemmeseddel, eller nogen Sinde meddele nogen anden, hvad 
han paa Stemmestedet maatlc have erfaret med Hensyn til, 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 Mande al IOre systematisk 
Kontrol med, at Vælgerne moder og afgiver Stemme. Overtrædelse heraf straffes 
med Boder Ira 100 til 1,000 Kr. Sagerne herom behandles som offentlige Politi· 
sager, og Boderne tiUalder .Kommunens Hjælpekasse eller, hvor ingen sandan fin· 
des, Kommunens Kasse. 

43 Omkostningerne ved F.olketingsvalg og ved Valglisternes Fornyelse og Fuld· 
stændiggorelse udredes af Amtsrepartitionsfonden, med Undtagelse af Skydsudgif· 
ter, der afholdes af Skydskassen.l) 

So/olks Adgang til at deltage i Folketillgsvalg. 
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 Hel ·tilkommer: 
a) Sofolk, derunder indbefattet Fiskere, og Personer ansatte ved Fyrvæsenet, som 

paa Grund af deres Vi·rksomhed om Bord eller paa vedkommende Fyr er forhindret 
i at komme til Stede paa Afstemningsstedet. 

Ved Sofolk forstans alle, der som SkibsfOrere eller Mandskab farer til Sos i 
Skibe, der tilhorer dem selv eller andre, samt iOvrigt enhver, der ved Stilling eller 
Kontralctforhold er bundet til at forrette Tjeneste paa el Skib, uden Hensyn til Ar· 
ten af vedkommendes Virksomhed. Ved Fiskere forstaas ikke blot Personer, der er 
beskæftiget om Bord i Fiskerskibe, men ogsna suadunne, <ler paa den Tid, Valget 
foregaar, opholder sig udenfor Færoerne for der at drive Fiskeri, tilberede Fisk 
og lignende. 

b) Vælgere, der som Folge af Ansættelse i Statens eller Kommunens Tjeneste 
eller Varetagelse nf offentligt Hverv eller ved privat Kontrakt- eller Arbejdsfor. 
hold er nodsnget til at opholde sig udenfor Kommunen pna en soadan Mande, at 
de er udelukket fra al indfinde sig pna Afstemningsstedet inden for de for Af. 
stemningen Instsatte Tidsfrister. 

c) Patienter pna Sygehuse og Sanatorier samt andre syge Personer, der opholder 
sig pna 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 
fans udleverede paa Færoerne hos Landfogden, Sysselmændene, Forstanderskaberne, 
og Karantænebetjentene, 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 bor, snu vidt muligt, altid 
findes ombord i færoske Skibe. 

Stemmesedlerne skal være af hvidt Papir, pantegnet Ordet >Stemmeseddel< paa 
begge Sider, men i ovrigt uden Paategning eller Særmærke nf nogen Art. Konvolut
terne skal være uigennemsigtige og nf en sandan Storrclse, at de fuldstændig dæk. 
ker Stemmesedlen. Omslagene skal paa Forsiden være paatrykt Angivelse af, at 
de indeholder en Stemmeseddel, og pna Bagsiden være forsynede med en Rubrik, 
hvor Vælgeren kun angive sit Navn og sin Bopæl i den Kommune, hvori hnn er 
opfort paa Valglisten. 

1) Nu ifl. Lo\' Nr. 96 af 17. tlfarts 1922 Paragraf 2 nf Amtsrcpnrtitionsfondcn. 
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Konvolutterne skal være uigennemsigtige og saaledes tildannede, al de heil dækker 
den indlagte Stemmeseddel. 

Skema for Folgebreve og de Attester, der pantegnes samme, fastsættes af Indenrigs· 
ministeren. 

Stemmeafgivningen er kun gyldig, n1111r den sker ved Benytitelse af de ommeldte 
Blanketter og Skemaer. 

46 Stemmesedlen ekal lyde p1111 en navngiven Person blandt dem, der stiller sig 
til Valg, med TiW:ijelse af vedkommendes Partibetegnelse, (eventueiL om han staar 
uden for Partierne) eller Navnet paa el af de Partier, der har Kandidater pan 
Vulg. 

For de Vælgere, som afgiver Stemme pan Fa:roerne, man Stemmesedlen ikke 
være afgiven paa el tidligere Tidspunkt end 8 Uger fiir Valgets Afholdelse. For 
de Vælgeres Vedkommende, som afgiver Stemme udenfor Færoerne, maa Stem· 
mesedlen tidligst være afgivet 3 Maander !Or Valget. Saa snart Valgdagen er be· 
Slemt, sendes telegrafisk Meddelelse derom til Justitsministeren, der derefter med· 
deler det til Islands Minii;ter med Anmodning om paa Foresporgsel at sætte de her 
omhandlede Vælgere i Kundskab om Valgets Udskrivning og om Dagen for dets 
Afholdelse. Stemmesedlen anses for at være af givet paa den Dag, da Folgebrevct 
underskrives (jfr. §§ 't7 og 1J8). 

Saafremt Afstemningen maatte blive aflyst i MedIOr af § 37, sendes telegrafisk 
Meddelelse derom til Justitsministeren, der derefter sender Islands Minister for· 
noden Meddelelse. 

Ingen man i Anledning af samme Valg afgive mere end en Stcmme$Cddel. Stem· 
mesedlen betragtes nitid som gældende for det IOrste efter dens Afgivelse afholdte 
Valg. 

47 Konvolutten med Stemmesedlen skal ved Indsendelsen til Kommunnlbestyrel· 
sen være ledsaget af et Folgebrev og indeholde: 

1) En af Vælgeren given Redegorelse for de Omstændigheder, der hindrer ham 
i at stemme pna almindelig Mande, samt en uf Vælgeren egenhændig pna Ære og 
Samvittighed underskreven Erklæring om, at han selv frivillig og uden Overvæ· 
relse af andre bar udfyldt Stemmesedlen, lagl den i Konvolutten og tilklæbet denne. 
Vælgerens Underskrift skal finde Sted i Q,•erværelse nf 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) nævnte Erklæring med Bevidnelse af, nl Underskriften er ægle 
og skrevet pna 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, al Vælgeren som horende til en af de i § 4-t opregnede Grupper 
nf Personer er forhindret i at stemme pan a~mindelig Mande. 

Den under 3) nævnte Attest, som FOlgebrevel skal indeholde angaaende Vælgerens 
Berelligelse Lil at slemme ved Brev, skal have fOlgende Beskaffenhed: 

a) For Sofolks og Fiskeres Vedkommende skal Attesten lyde pna, at Vælge· 
ren er beordret til eller kontraktmæssig bundet til 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. Atteslen skal 
være underskrevet enten af Skibets Forer, af vedkommende Monslringsbestyrer eller 
Toldtjenestemand (paa Fær0erne Landfogeden eller vedkommende Sysselmand eller 
Karantænebetjent) eller, naar Skibets Forer selv vil afgive Stemme eller er for· 
hindret i at udstede Attesten, da af hans Stedfortræder om Bord. For Fyrvæsenets 
Vedkommende skal Attesten være underskrevet af en Tjenestemand ved Fyrvæse· 
net og lyde paa, at Vælgerens Tjeneste udelukker ham fra al afgive Stemme paa 
almindelig Mande. 

b) For de i § •l·~ b) næ\'nle Personers Vedkommende skal Attesten lyde paa, al 
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Vælgeren som Folge af Stilling eller Hverv eller ved Kontrakt- eller Arbejdsforhold 
er nodsaget til at opholde sig uden for Kommunen paa en saadan l\foade, al han 
er udelukket frn al indfinde sig paa Afstemningsstedet inden for de for Astemnin
gen fastsatte Frister. Auesten skal for Stats- og kommunale Tjenestemænds Ved
kommende være underskrevet af Tjenestemandens nærmeste foresatte; for Per
soner, der er forhindret i at mode ved Afstemningen som FOlge af Varetagelse af 
offentlige Hverv, af Kommunal•bestyrelsen i den Kommune, hvori den paugæl
dende er optaget paa Valglisten, og ellers af Vælgerens Arhejdsgiver eller dennes 
Stedfortræder. 

c) For de i § •14 c) nævnte Personers Vedkommende skal Allesten lyde paa, at 
Vælgeren som FOlge af Sygdom er forhindret i at give Mode paa Valgstedet. 
Atlesten skal, for saa vidt angaar Patienter paa Sygehuse og Sanatorier være un
derskrevet af en ved Sygehuset eller Sanatoriet ansat Læge eller af en Statstjeneste
mand og for andre syge Personers Vedkommende af en Læge, en Statstjeneste· 
mand eller en af Sysselmanden dertil udpeget troværdig Person. 

Nanr Lovens Forudsætninger for de omhandlede Allesters Udstedels:e er til Stede, 
er de paagældende Arhejdsgivere m. Il. pligtige al underskrive Attesterne. 

48 Stemmeafgivningen kan ske saavel i den Kommune, h'•or Vælgeren er opfOrt 
pan Valglisten, som paa det Sted ·udenfor Kommunen, hvor han er nudsaget til at 
011holde sig, paa Grund af Tjenesteforhold m. v. 

Naar Vælgeren har stemt og FOlgebre\'et er behorigt udfyldt og attesteret, ind
lægger han KonvoluHen 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 han den pan Omslagets 
Bagside anbragte Hubrik med tydelig Angivelse af sit Navn og Bopæl i den nævnte 
Kommune. 

49 I en Bog, der skal indrettes efter el af Justitsministeren foreskrevet Skema 
og autoriserere;; af Amtmanden, indfi.irer 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 
\'edkommende Valgstyrere saa ·betids, at de er dem i Hænde senest paa det for 
Afstemningens Begyndelse 1berammede Klokkeslet. Samtidig sendes Bogen - eller 
en bekræftet Udskrift af denne til Valgslyrerne. Ved den endelige Opgorelse af 
Valget (jfr. § 35) skal den nævnte Bog - eller en bekræftet Udskrift af denne 
- , samtlige Omslag og Fi.ilgebreve være til Stede. 

De Omslag, som derefter indkommer inden Afstemningens Slutning, tilstilles Valg
styrerne, der nummerer dem, men i den ommeldte Bog alene anfOrer, hvor mange 
saadnnne Omslag der i alt er modtaget. 

Saafremt Afstemningen maaHe blive aflyst i l\ledfor af § 37, foranstaller For
manden for Kommunalbestyrelsen de Omslag, som paa det paagældende Tidspunkt 
er indkomne eller senere indkommer, tilintetgjort. De Omslag, der alt maatte \·ære 
sendt til Valgstyrerne, foranstalter disses Formand tilintetgjort. 

50 De modtagne Omslag aabnes af 2 Valgstyrere, der for hvert enkelt af Omsla
gene noje undersoger, om den Person, fra h\'em det hidrorer, er opfiirt 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, eller at han tidligere har slemt, eller oplyse;; det, al han inden Valgdagen er 
afgaaet ved Doden, lægges den uaabnede Konvolut tilligemed Fi.ilgeskrivelsen paa ny 
ind i Omslaget, og dette kommer ikke videre i Betragtning. Det samme gælder, 
naar Omslaget indeholder andet eller mere end een Folgeskri\'clse og een Konvo· 
lut, eller der efter Beskaffenheden af Omslaget, Folgebrevel eller Konvolutten er 
Grund til nl antage, at de ikke horer til de ved Regeringens Foranstaltning tilvejc· 
bragte, eller al der ved deres Udfyldning, Underskrift eller Indsendelse ikkP er 
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guuel frem som foreskre\'el. I Tvivlstilfælde skal de ommeldte 2 Valgi!-lyrerc fore· 
lægge del paagældcndc Sporgsmaal for del samlede Valgslyre. 

De Konvolutter, som ikke efter foran~tnaende Regler lades ude af Betragtning, 
blandes mellem de ovrige Stemmesedler, forinden Optællingen uf disse begynder. 

De efter Afstemningen:; Paabegyndelse, men for dens Afslutning indkomne Om· 
slag behandles under eel paa samme i\foude som !!kel med de tidligere indkomne 
Omslag. 

51 De heromhandlede Stemme:;edler er ugyldige, 
1) naar det ikke med Sikkerhed kan afgorea, hvilken uf Kandidaterne eller lnilkel 

uf Partierne Vælgeren har villet give sin Stemme, 
2)1) 
3) naar en Konvolut indeholder andel eller mere end een Stemmeseddel, 
•I.) naar der efter Beskaffenheden af en Stemmeseddel er Grund til al antage, al 

den ikke horer til de ved Regeringens Foranstaltning til\'ejebragte, eller al der ved 
dens Udfyldning ikke er gaaet frem som i denne Lov foreskrevet. 

52 Del paahvilcr danske SkibsfOrere, Statstjenestemænd, Konsuler (Vicekonsu· 
ler) saml Kommunalbe;;Lyrelsesmedlemmer uopholdelig al meddele Underretning til 
vedkommende Kommunalbestyrelse, snu snart det kommer til deres Kundskab, al 
nogen, som har afgivet Stemme efter de her fnslsalle Hegler, er afgauet \'ed Doclen 
inden Valgets Af:llutning. 

53 SkibsfOreren paa fa:rosk Skib ~kal sorgc for, at der om Bord findes et Eks· 
emplnr a( denne Lov, samt at der i Mandskabets Opholdsrum findes opslnael el 
af Justitsministeren affattet Uddrag af Reglerne om Sofolks Stemmegivning. End· 
videre skul Ski:bsfOreren pau Iæroske Skibe eller hans Stedfortræder om Bord, :saa 
snart det kommer Lil deres Kundskab, give Mandskabet Underretning om, naar cl 
Valg, til hvilket fraværende Sofolk har Adgang til al slemme, finder Sted, og de 
maa, saufremt Mandskabet pr. Post eller anden Befordring er i Stund til at af· 
sende Stemmeseddel rettidig, ikke nægte deres Medvirkning ved Stemmeafgivnin· 
gen eller Landlov til Stemmegivning for Konsul (Vicekonsul) eller anden Myndighed, 
all forudsat, at ik·ke tvingende og uopsællelige Skibsforretninger er til Hinder der· 
for. Overtrædelse af disse Bestemmelser straffes med Boder af indtil tfOO Kr. Bo
derne tilfalde Statskassen. 

54 For Udfærdigelse af Allester, P1U1tegninger og Bevidnelser, som afgives efter 
de her faslsalle Regler, erlægges ingen Betaling. 

Slutningsbcstcmmelser og midlertidige Bcstcmmelst?r. 
55 Lov om Folketingsvalg pna Færoerne af 2. Marts 1903 og Lov om Adgang 

for Sofolk, hjemmehorende pna Færoerne, til al deltage i Folketingsvalg af 10. Maj 
1912 saml endvidere alle ovrige Bestemmelser, som mantte stride mod nærværende 
Lov, ophæves. 

56 Pau Folketingsvalglisterne for det fi:irsle Valg, der foretages efter nærvæ· 
rende Valglovs Regler, og de IOlgende 3 Aars Valglister OJtlages, 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 IOlgendc 3 Aar optages de Mænd og Kvinder. 
der har fyldt deres 28de Aar, og sanledes fremdeles hvert 'Ide Aar en ny Aargang 
indtil den i § 2 fastsalle Valgretsalder. 

57 For del IOrsle Valg til Folketinget efter nærværende Lov skal Justitsministe· 
ren være bemyndiget til i Tidsrummet, indtil Grundloven af 5. Juni 1915 i sin 
Helhed træder i Kraft, al lade træffe de fornodne Forberedelser med Hensyn til 
Affauelsen af Valglisterne, deres Fremlæggelse, Valgbestyrelsens Dannelse m. v. 

Justitsministeren bemyndiges til al bestemme, al Udfærdigelsen af de Valglister, 
der i Henhold til Lov om Folketingsvalg pan Færoerne af 2. l\forts 1903 § 12 o. flg. 
skulde have været nffnucde for Aaret fra den 1. Juli 1916 til 31. Maj 1917, bort· 
falder. 

58 I de Tilfælde, hvor Folketingsvalget pan Færi:ierne ikke foretages samtidig 

1) Udgaar ifiilge Lov Nr. 538 of 22. Dec. 19·17. 
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med (§ 20) Valget i det ovrige Land, medregnes de paa Fær0crne afgivne Stem· 
mer ikke ved Tillægsmandaternes fordeling (jfr. § 38) . 

59 De i nærværende Lov indeholdte Bestemmelser kommer til Anvendelse, naar 
Grundloven af 5. Juni 1915 i sin Helhed er lraadl i Kraft. Dog lræ<ler § 57 i KraIL 
straks. 

28. April - LOV (NR. 128) FOR FÆRØERNE 01\1 AFSTAAELSE AF GRUND 
TIL KIRKER OG KIRKEGAARDE. 

11) Enhver er forpligtet til at afstna den til Byggegrund for Kirker og til An· 
læg nf Kirkeganrde saml Lilhorende Vejforhindelse.r m. v. fornodne Grund, dog kun 
imod fuldstændig Erstatning efter de almindelige Regler om Af stanelse af Ej en· 
dom Lil offentligt Brug. 

Ligeledes kan enhver tilpligtes al laale, at de Lil OpfOrelse eller Vedligeholdelse 
nf Kirker 1>g til Anlæg eller Vedligeholdelse af Kirkegaarde nodvendige l\fatcrialier, 
saasom Sten, Grus, Sand, Ler o. s. v., lages Ira eller fOrcs over hans Grund imod 
Erstatning saavel for Materinliernes Værdi som for den hnm ved BorHagelsen og 
Arbejdet i ovrigt panfOrte Skade. 

2:?) I hvilket Omfang Grundafstnaelse og midlertidig Benyllelse af Andenmands 
Grund i Overensstemmelse med § l skal finde Sted, 1bestemmes i hvert enkelt Til· 
fælde ar Lagtinget. 

Lagtingets Af gorelse kan gennem Amtet punklages for Justitsministeriet. Snadan 
Paaklage man ske inden 3 Manneder, efter at de vedkommende Ejere og Brugere 
af den Jord, der ag-tes indtaget eller benyllet, bevislig. har modtaget Underretning 
om Afgorelsen. Ejes eller bruges Jorden af flere i Fællig, skal det dog være til
strækkeligt, at 4, af de storre Lodsejere eller Brugere underrettes om Laglingets 
Af gorelse; men denne man i sna Fuld tillige bekendtgores ved Opslag paa de i 
Henhold til Lov forFæroerne om Ophævelse af Kundgorelse ved Kirkestævne m. m. 
af 1. April 1912 indreilede Tavler i vedkommende Sogn eller paa den for offentlige 
Kundgorelser i Sognet ellers brugelige Mande samt ved lndrykkelse cen Gang i 
den til Optagelse af retslige og offentlige Bekcndtgorelser pnn Færoerne autoriserede 
Avis. Fristen for Punkingen, der stnar an.ben for enhver Lodsejer eller Bruger, 
regnes dn fra den Dag, da Bekendtgorelscn i Avisen har fundet Sted. Oversiddcs 
Fristen, er den nf Lagtinget trufne Afgorelse bindende. 

3 I Mangel ar Overenskomst bliver Erstatningen i alle fornævnte Tilfælde at 
fastsætte ved Taksation af uvildige, inden Retten udmeldte l\lænd i Overensstemmelse 
med Reglerne i § 4, i Lov om Forpligtelse til Jords Afgivelse til offentlige Veje, 
Ha\'ne og Landingssteder samt Lil offentlige Skoler paa Færoerne af 7. Maj 1881. 

17. Maj - LOV (NR. 152) OM VÆHN FOH DYH (se An. Nr. 110 I. Marts 
1919). 

31. Juli - CIHKULÆHE (NH. 128) OM FNAT. (Se Justm. Skr. 28. Okt. 1922). 

1. ~larts 1917 - U. l\'I. SKR. nng. AUTORISATION AF LÆREMrDLEH VED 
DE FÆRØSKE FOLKESKOLEH. Med Skrivelse uf 28. November f. A. hnr Direktio
nen hertil fremsendt et Andragende Ira Sognepræst Evensen, hvori denne hen
stiller, at to af ham udgivne Skoleboger >Stavingarbok« og >Lesi•bok fyri yngri 
horn« man blive autoriserede som Læremidler ved de færoske folkeskoler, idet 
det efter Andragerens Formening ikke bor være overladt den enkelte Lærer al 
·bestemme, hvilke Boger der skul benyttes ved Undervisningen i den paagældende 

1) Hr. Resol. 16. Oktober 1833 og Lov of 4. Januor 1854 Punkt 16. 
2) Kirker er Fa:llesonliggende, men Kirkegoorde Særonliggende. 
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Skole. Direktionen har for sil Vedkommende i ovennævnte Skrivelse hensLillet, al 
det pnalægges Direktionen at indhente Ministeriets Approbation nf 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 man hnve det overladt til Direktionen 
al tage endelig Bestemmelse om Bogemes Autorisation. 

(Gejst. Rcskr.) 

17. Juni - INSTRUKS FOR LANDBRUGSKONSULEiNTEN PAA FÆRØERNE. 
1 Landbrugskonsulenten har at tage Bolig pna det Sted, som Justi-tsministerietl) 

bestemmer. Han man ikke uden Amtmandens I) Tilladelse rejse udenfor Færoerne. 
Han vil have at finde sig i Forandringer i eller Deling af Konsulent\'irksomheden, 
saavel som i senere Ændringer af denne Instruks. 

2 Ved UdfOrelsen af Konsulentvirksomheden vil han have at rette sig efter de 
Forskrifter, der gives ham af Justitsministeriet.I) Han vil have inden hvert Aars 
1. Juni nt indsende Beretning om sin Virksomhed samt sine andre skriftlige Hen
vendelser gennem Amtet!) ·til Lagtinget. Amtet kan til enhver Tid, naar dertil 
maatte findes Anledning, sætte sig i direkte Forbindelse med Landbrugskonsu
lenten. 

3 Landhmgskonsulenten skal have sin Opmærksomhed aarvnngent fæstet pan de 
Forbedringer, der maatle kunne fremme det færoske Landbrug, og skal, noar hun 
finder Anledning dertil, henlede offentlige Myndigheders og privates Opmærksom· 
hed paa, hvad der i saa Henseende man anses for onskeligt og nyttigt. 

4 Han har at bistna med Undersogelser, Oplysninger og Erklæringer angaaende 
de offentlige Sager, som forelægges ham. Hver.t Aar inden 1. Juni tilstiller han 
Lagtinget Forslag om, hvad der for kommende Anr bor soges bevilget af oHentligc 
Midler til Landbrugets Fremme. 

5 Han har at fOre Journal over ind- og udgaaende Korrespondance, Kopibog, 
Dagbog over udfOrte Forretninger og Fortegnelse over indlobne Anmodninger om 
Bistand. Han skal desuden fore Protokol vedrorende StnmbogfOring, Udstationering 
af Avlsdyr m. v. 

6 Hnn vil have at yde Befolkningen Rand og Bistand i snu stor Udstrækning, som 
hans Tid og Indsigt tillader det, paa !Olgende Omraader: Jordbrug, Husdyrbrug, 
11/ejerivæsen, Bygningsvæsen og Redskabsbmg, Vej- og Brobygning, Pla11er og Re· 
regninger, landbrugets Binæringer. Herunder for de enkelte Grenes Vedkommende: 
a. Jordbruget, Afgroftning, Engvnnding og andre Kultiveringsarbejder i lndmark 
og Udmark. Desuden vedrorende lndmarken: Jordbearbejdning, Godningens Be
handling og Anvendelse, Valg af Saasæd, Vækslfolge, Planternes Behandling under 
Væksttiden, IndhOstnings· og Opbevaringsmethoder. b. Husdyrbmget. Udvalg og An· 
skaffelse af Avlsdyr, planmæssig A"·1, Stnmbogfi:iring, Husdyrenes Rogt og Fodring, 
herunder Haugernes Udnyttelse. c. Mejerivæsen. Mælkens Behandling og Foræd· 
Jing. 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· 
gro!tnings- og Engvandingsanlæg, Beregning af tilstedeværende Vandkraft og den· 
nes land.brugsmæssige Udnyttelse, Togbaneanlæg m. v. g. landbrugets Binæringer. 
Havebrug, herunder Grontsagers og Bærbuskes Dyrkning, Haveprodukters Opbeva
ring, Fjerkræat'l, Gedeliold, Fugleriigt, herunder hensigtsmæssig Ordning til Beva
ring og Formering af Mark· og Bjergfuglebestanden, Torvemarkernes Behandling. 

7 Konsulenten skal foretage Rejser paa Færoerne i det Omfang, som hans Virk· 
somhed udfordrer. Ved Ordningen af Arbejds- og Rejseplan har Konsulenten at 
iagttage, at flere Forretninger paa samme Sted saa vidt muligt udfOres under 

1) Nu Londsslyret. 
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samme Besog paa Stedet, saml al Hejserne lægges paa den mcsl hcnsiglsmæs· 
sige Maade. Rekvirenterne underrelles i betimelig Tid om Konsulentens Ankomst. 

8 Konsulentens Bistand ydes gratis, dog er han berettiget til al forlange Veder· 
lag for Artikler og Afhandlinger, som han udarbejder efter Anmodning af Blad
rcdaktorer, Forlæggere og lignende. Han man ikke uden Justilsministerietsl) Til
ladelse overtage andel lonnet Arbejde. 

9 Pladsen kan fra hl-er af Siderne opsiges med 6 i\laaneders Varsel. Ti/lægsbestem· 
melsc. I Tilfælde af, al der paa Færoerne oprelles en Landbrugsskole eller etableres 
et Forsogsbrug i Plantekultur, skal Konsulenten \'ære forpligtet til at medvirke ved 
disse Foranstaltningers Virksomhed i det Omfang, som Justit.sminislerietl) ti-I den 
Tid bestemmer. 

(Utr.) 

22. Juni - LOV (Nit 313) FOH FÆHØEHl\'E 01"1 AFSTAAELSE AF GHUi\D 
TIL ANLÆG AF SPORFORBINDELSE FRA KULMINER TIL UDSKIBNINGS. 
STEDER l\f. l\f. 

1 Justitsministeren bemyndiges til at ekspropriere de Arealer, som er fornodne Lil 
Driften og Udnyllelsen af de Kulminer paa Færoerne, hvor Staten hnr paabegyndt 
eller senere maalte paahegynde Kulhrydning, derunder Arealet til Anlæg af Spor
forbindelser til Transport af Kul til \'edkomrnen<le Udskibningssleder samt til de 
fornodne Oplagspladser for Kullene. 

2 I Mangel af Overenskomst bliver Erstalningen for Afstaaelsen at foslsælle ved 
Taksalion af uvildige inden Retten udmeldte :\lænd i Overensstemmelse med 
Reglerne i § 11. i Lov om Forpligtelse til Jords Afgi\'clse til offentlige Veje, Havne 
og Landingssteder samt til offentlige Skoler paa Færoerne af 7. l\faj 1881. 

:n. Okt. 1917. - INSTRUKS (NR. 223) OM Æ NDRINGER I INSTRUKS AF 
10. MARTS 1906 OM UDFØRELSEN AF NOTARIALFORRETNI.NGEN PAA 
FÆRØERNE i Henhold til Lov af 9. l\forts 1906. ( lndfOjet i Instruks af 1906). 

8. No,•. 1917. - BEK. (NH. 62) 01\I EN v .EDTÆGT FOH LA~DINGSSTEDET 
SKALAi\IØL I KV ALBØ. 

Under Dag::; Dato har Justitsministeriet i Henhold til Lov om Udfærdigelse af 
reglementnrh,ke Bestemmelser for Benyttelsen ll'f Havne m. "· af 30tc Januar 1875 
stadfæ:1tet fOlgende Vedtægt for Landingsstedet Skålamol i Kvalbo. 

1 Enhver Ilnad, som gaar til Sos fra Landingsstedet Skålnmol i K\'albo, skal he· 
tale i Afgift til Landingsstedets Kasse 15 Øre, hver Dag, den ganr ud. 

2 Landing:.stedets D6ft varetages af en af Forslnnderskuhet for Kva·lho Sogns 
Kommune for et Aar ad Gangen \'algl Destyre1se, hestanende af 3 l\fodlemmer, af 
hvilke mindst de 2 skal være .Medlemmer af Forswnderskabet. Til Afholdelse af 
Udgifter og til Foranstaltninger, der vil medfOre saadnnne, udkræves Forstander
skabets Samtykke. Landingsstedets Regnskabsvæsen udsondres som en særlig Af
deling af K\•albo Sogns Kommunes Regnskab, og dets Indtægter man ikke forbruges 
li:) andre kommunale Øjemed end til Landingsstedets Administration og Forbedring. 
IOnigt skal Landingsstedets Kasse bestyres ganske efter de for Kommunekassen 
gældende Regler. 

3 Forstanderskabet antager efter Indstilling fra Landingsstedets Bestyrelse en due· 
lig l\fond 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 til dette horende Ind· 
retning eller at anbringe noget ud for Landingsstedet, som \'anskeliggor Adgang til 
dette. 

1) Nu Lnntl'IStyrct. 
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5 Landingsstedets Bestyrelse skul være berettiget til al træffe de fornodne For· 
anstaltninger til 111 opretholde god Orden paa den til Landingsstedet horende Lan· 
dingsbro saasom ved al kræve Bande, som er anbragte her, flyttede eller ved al kræve 
Fiskeaffold, som er henlagt paa Broen, fjernet. 

6 Overtrædelser ll'f denne Vedtægts Bestemmelser straffes med Boder indtil 200 
Kr. Sager angaaende saadanne o,·ertrædelser behandles som offentlige Politisager, 
og Boderne tilfalder Landingsstedets Kasse. I alle Tilfælde, hvor der er Tale om 
Bode eller Ertatning efter denne Vedtægt, er det Landingsstedets Bestyrelse tilladt 
at .bestemme og affordre vedkommende de Pengebelob, der skal erlægges; vil ved· 
kommende i'kke betale disse, afgores Sagen ved Politiretten. 

21. Dec. 1917. - ANORDNING (NR. 6'1.9) OM, HVAD DER I LOV FOR FÆR
ØERNE OM FOR.BUD MOD AT DRIVE ERHVERV MED BERUSENDE 
DRIKKE 1\1. l\I. AF 21. DECBR. 1917 SKAL FORSTAAS V1ED DRIKKE. I Henhold 
til § 5, 2det Styloke i Lov for Færoerne om Forbud mod at drive .Er
hverv med berusende Drikke m. m. af Dags .Datol) udfærdiges herved saalydende 
Anordning: Ved >Dr.ikke« forstuas i den o\'ennævnte Lov 1. Vædsker, som 
efter deres almindeli·ge Beskaffenhed er bestemte til, ufortyndet eller fortyndet, 
ublandet eHer blandet, at drikkes som Nydelses- eller Beruselsesmiddel, eller som, 
uden al hore til de Apotekerne fo11heholdte V urer - er bestemte ti!, ufortyndet eller 
fortyndet, ublandet eller iblandet, al drikke som i\ledicin (Lægedrik). 2. Vredsker, 
som - uden at hore til de Apotekerne for.beholdte Varer - yed Fortynding eller 
Blanding efter deres almindelige Beskaffenhed bliver egnede til al drikkes som 
Nydelses- eller Beruselsesmiddel. 3. Vædsker, som vel efter deres almindelige Be
skaffenhed er bestemte til andet Brug, men som .gores til Genstand for Kub og 
Salg under saadanne Forhold, al det mau antages ul være aaben:bart for Sælgeren, 
ut Koberen ngter nt .bruge den til al drikke som Nydelses· eller Beruseh;esmiddel. I 
denne Henseende kun Justitsministeriet:!) bestemme, nl en Vædske hliver al hen
regne til >Dr.ikkec, sunfremt der manlle finde l\lisbrug n:f vedkommende Vædske 
Sted. Spiritus, der er gjort udrikkelig (denatureret) efter nærmere af Justitsmini
sleriet2) fastsatte Regler, kan kun i Henhold til Reglen under P.unktum 3 blive at 
henregne til Drikke. Fra Reglen under Punktum l, forsaavidt angaar Vædsker. der 
er bestemt til al drikkes som Medicin (Lægedrik) , snmt Ira Reglen under Punktum 
2 kan Justitsminis teriet efter Lagtingels lndstilling2) undtage Væd, ker. Nærværende 
Anordning træder i Kraft den 1. Januar 1918. Samtidig træder Anordning af 6te 
December 1912, indeholdende nærmere Bestemmelser i Henhold til § 25, 2det 
Stykke, i Lov for Færoerne Nr. 99 af lOde l\faj 1912 om Handel med og Udskænk· 
ning nf herusende Drikke ud af Kraft. 

28. Dec. - BEK. (NR. 662) OM Æl\' DHI.NG I ThEGLEM•ENT I HENHOLD TIL 
SØLOVENS § J.5 FOR SKlBSl\·1Al\1DSKAilETS FORPLEJ:"JING OG OPHOLDS
RU~l 01\'l BORD I FÆRØSKE FISKERSKIBE AF 6. NOVEMBER 1893. Bestem
melsen i Afsnit I Nr. 3, 3die Stk. i Reglement i Henhold til Solovens § 45 for Skihs
mandskabets For1,lejning og Opholdsrum -0m Bord i færoskc Fiskerskibe af 6te 
November 1893 ophiuves fra den l sle Januar 1918 ul regne. 

·I·. l\forts 1918 - LOV (NR. 102) 01\'1 VEDERLAGSFRI AFSTAAELSE AF 
KONGSJOHD OG BENEFICERET JORD TIL ANLÆG AF OFF0ENTLIGE VEJE.:•) 
Justitsministeren bemyndiges til uden Vederlag til Statskassen at afstau saadanne 
Arealer uf Kongsjorden paa Færoerne, som agtes benytlede til Anlæg af offen~lige 
Veje, særn.g nanr de interesserede Odelsejere og Kongsbiinder for deres Vedkom
mende frlllfnlder Erstatning i Anledning af Afstaaelsen uf Jord til Anlægget. Saadan 
vederlagsfri Afslaaelse skal under tilsvarende Forudsætninger og med Kirkemini· 
steriets Samtykke ogsua kunne finde Sted med Hensyn til beneficeret Jord. 

1) Nu Lov Nr. 115 of 4. April 1928. 
~) Nu LnnJsstyrcl. 
I) l\linistcricls l\lynJiglicJ nu formentlig hos Hj1:mm1:~tyrt1 . 
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12. Marts - LOV (NR. HS) OM FOHANSTALTNINGER TIL TUBEHKULO· 
SENS BEKÆMruJLSE. (Se Anordn. 1. April 1921). 

23. April - BEK. (NR. 230) OM AT VAAG SOGN PAA FÆRØERNE FREM. 
TLDIG BENÆVNES KLAKSVIG SOGN. 

30. Nov. - ANORDN. (NR. 62'1.) OM UDLEVERING AF BERUSENDE DIUK
KE FRA APOTHEKER PAA ·FÆRØERNE. I Henhold til § 1, 2det Stykke, i Lov 
for Færoerne om For.bud mod at drive Erhverv med be11usende Drikke m. m. nif 21. 
December 19171) fastsættes det herved, al Udlevering af snndanne Drikke fra 
færoske Apotheker kun maa finde Sted efter en af en aulor.iseret Læge udstedt 
Recept, i hvilken det er angi:vet, hvor stort et Kvantum af den pnagældcnde Drik 
der man udleveres. Der mna kun udleveres een Gang efter hver Recept, <>g denne 
skal annulleres af Apotekeren efter Brugen. Denne Anordning træder i Kraft den 
lste Januar 1919. 

13. Dec. 1918 - BEK. (NR. M9) OM HAANDKØBSUDSALG PAA FÆR· 
ØERNE. I Henhold til § 7, 2det Stykke, i Lov om Apotekervæsenet pan Færoerne af 
29de April 19132) fastsætter Justitsministeriet herved !Olgende Regler for de 
i Henhold fri den nævnte Lovs § 'L oprettede Haandkåhsudsalg wf Lægemidler. 

1 Amtmanden3) meddeler Fysicus, hvem der antages som Bestyrer af Hannd· 
kobsudsalg. Tilladelse til at •have snadnnne Udsalg kan tilbageknildes af Justitsmini· 
steriet.3) 

2 I snadnnne Udsalg man der forhandles de Lægemidler, hvis Forhandling i 
visse mindre Dele er foaibeholdt Apotekerne i Henhold til § 5 i Loven om Apo· 
tekervæsenet pan Fæ11oerne; herfra undtages dog Lægemidler, hvis Sammensæt· 
ning ikke er angivet, Lægemidler, som kun man udleveres fra Apoteker efter Re· 
cept, saml IOlgende Lægemidler: 

I. Binasyre. Acidum hydr-0cyana1Jum. 2. Cyankalium. Cyanetum kalicum. 3. Diklor· 
eddikesyre. Acidum dichloracelicum. 4. Heksamethylentelrnmin under dets forskel
ige Betegnelser. Hexnmethy.lentetraminum ejusque synonymn. 5. KJoroformvand. 
Aqva Chloroformii. 6. Kromsyre. Acidum chromicum. 7. Lakser-K-0render. Fructus 
Vitis sennnlus. 8. Monokloreddikesyre. Acidum monoch'loraceticum. 9. Trikloreddi
kesyre. Acidum lrichloracelicum. Det er derhos tilladt fra Hnnndkobsudsnlg at ud
levere fOlgende Lægemidler: 1. Allcock's Plaster. 2. Alun. Sulfns aluminicoc10nlii;us. 
3. Borsyre. Acidum boricum. 4. Brandrcths Piller. 5. Citronsyre. Acidum citrjlOum. 
6. Fnaretnlg. Sebum. 7. Forbindsstof, som man sælges i Hnandkob pna Apotekerne. 
8. Formalin. Solution Formaldehyd. 9. Glaubersnlt. Sulf ns natricus. 10. Glycerin. 
Glycerinum. 11. Hæfteplaster, svensk. Emplaslrwn ndhaesivum. 12. Kali, klorsurt. 
Chlorns knlicus. 13. Kali, kulsur, ren.set. Carbonas cakus depuornlus. 14. Kamfer. 
hel. Camphorn totn. 15. Knutschuk-Hæfteplnster. Collemplnstru.rn ndhncsivum supra 
linteum extensum. 16, Lakrids, engelsk. Extractum Glycyrrhizae composilum. 17. La
nolin. Adeps Lnnae cum Aqva. 18.Lanolin, vandfrit. Adeps Lnnne. 19. Levertran. 
Oleum Jecoris Aselli. 20. Lusefrc), hele. Semen Sabadillae totum. 21. Natron, tve· 
kulsurt. Bicarbonas nalricus. 22. Oliven-0lie. Oleum olivae. 23. Salep, vestindisk. 
Amylum Marnntae. 24. Salicylsyrepudder. Pulvis snlicylicus compositus. 25. Vaselin. 
Vaselinum. 

3 Fra Apotekets Side skal de Lægemidler, som leveres tH et Haandkobsudsulg, 
være forsvarligt indpakkede, forsynede med Etikette, der tydeligt angiver Apotekets 
Navn, Lægemidlets danske Benævnelse - for de Lægemidlers Vedkommende, der 
findes nmvnt i Farmnkopeerne, den der pna.budte Benævnelse - , dets Pris og Ud· 

1) Nu Lov 115 ur 4. April 1928. 
1) Hr. nu Ll. Nr. 14 ur 28. Marts 1949 om Apotekcna:sencl. 
•) Nu Landsstyret. 
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leveringsdato, og med Apotekets Segl i Lak eller med Metalplombe; Pnpiroblater eller 
li-gnende kan kun for For.bindsstofifers Vedkommende træde i Stedet for Forseg· 
!ing. 

Benyttelse paa Etikeller af Navne, der antyder Lægemidlets therapeutiske An· 
vendelse eHer Virkning, f. Eks Hovedpinepuh•ere, Stoppedraaber eller lignende, er 
ikke tilladt. 

Med Hensyn tH den Form, hvori Lægemidlerne skal udleveres fra Apoteket, deres 
Indpakning eller lignende, er Apotekerne iOvrigt forpligtede til -al rette sig e.fter 
de Forskrifter, Sundhedsslyrelsenl) finder del fornodent at giive. Apotekerne har 
Ansvaret for Lægemidlernes rette Kivalitet, tHborlige og hensigtsmæssi•ge Indpak
ning i de efter Stoffernes Anvendelse og ovrige Forhold passende Mængder, deres 
Forsegling og Mærkning, deres Friskhed og ovrige Tilstand. 

I Udsalget man der ikke foretages nogen som ·helst Behandling, Omhældning eller 
Deling af de fra Apoteket modtagne Lægemidler; disse skad leveres Kiiberne i 
ganske samme Tilstand, i hvilken de er udloverede fra Apoteket. 

4 Der man ikke afkræves Koberen hOjere Betn'1ing for Lægemidlerne end den 
paaskrevne Pris. Udsalgets Bestyrer man soge sit Vederlag i den Prov.ision, om 
hvilken han slutter Af tale med Apotekeren. 

5 De i el Haandkobsudsnlg beroende Lægemidler skal opbevares pna særli~e 
Hylder, i særlige Skuffer eller Skabe, der ikke man indeholde andre Varer end 
dem, der hidrorer fra det Apotek, som forsyner Udsal·get, alt e.fter nærmere An· 
visning af vedkonunende Apoteker, der har Ansvaret for, al Lægemidlerne op· 
bevares i Udsalget pan en saadan Mande, al de .ikke fordærves, og at der er 
saa ringe Fure for Forveksling som muligt. 

Skabe, Skiuffer, Hylder og Beholdere skal holdes omhyggeligt rene og i god 
Orden. 

De Lii .udvortes Brug bestemte Lægemidler skul holdes samlede for sig, og de 
tidligst modtagne Lægemidler skul sliHes nærmest ved Haunden for saa vidt muligt 
al forhindre, nt der udleveres overgemte Varer. 

[ den varme Aarstid kan Saft og andre Lægemidler, som skal opbevares koligt, 
ull'bringes i en Kælder eller paa et lignende Sted efter vedk<>mmende Apotekers 
nærmere Anvisning. 

6 Pnn Skilt, Annoncer o. s. v. man Udsalget kun betegnes som >Hnandkobsud
sa·lg fra N. N. Apotek«, derimod ikke som >Medicinhandel«, >HnandkObsapotekc 
eller lignende. 

Benævnelsen >!Haandkobsudsn.lg« er forbeholdt de i Henhold til nærværende Reg
ler tilladte Udsalg. 

7 Apotekeren er forpligtet til, sun snart han kqmmer til Kundskab om, at der 
ved et Udsalg forekommer Uorden eller l\Hslighed uf nogen Art, uopholdelig at 
foretage det fornodne til Manglens Afhjælpning. 

Mindst een Gang narJig foretager den Embedslæge, indenfor hvis Embcdsom· 
rande Udsalget er beliggende, et Eftersyn af Udsalget, hvol'Ved det paases, at 
samtlige foranstaaende Bestemmelser noje overholdes. 

Fordærvede V urer eller Varer, hvis Indpakning eller Mærkning skonnes man
geUuld, sendes tiJbage til det pangældende Apotek. 

Under særlige Omstændigheder kan der, saafremt Embedslægen slciinner det for
nodent, .paakaldes Bistand fra en for.maceuLisk uddannet, af Justitsministeriet!) ud
peget Visitator. 

8 For de Udsalgs Vedkommen.de, hvor Udlevering af Varer er begyndt, skal Be
stemmelserne i § 2 v~re gennemfiirte senest den lste Juli 1919. 

1. Marts 1919 - AN. (NH. 110), HVORVED LOV OM VÆRN FOR DYR AF 
17. MAJ 1916 SÆTI'ES I KRAFT PAA FÆRØEHNE. 

I) Nu Landsstyret. 

211 



1919 1. Maris 

1 Den, som mishandler Dyr eller ·ved Overanstrengelse, Vanrogt eller paa an
den Mande behandler Dyr uforsvarligt, straffes med Bode fra 20 Kr. tH 4.000 
Kr. eller Fængsel. . 

2 Ret til at udFOre Slagtning kan for en Tjd eller for bestandig ved Dom fraken· 
des den, der har gjort sig skyldig i grov Mishandling af Dyr. 

3 Politiet skal, naar det kommer til Kundskæb om, at et tilskadekommet eller 
sygt Husdyr ikke kan helbredes, og al det vil medfOre unodig Lidelse at lade 
det leve, hurtigst muligt foretage Undersi:igelse, 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 Politiet i Henhold til foranfi:irte Bestemmelse har gi\'et Paalæg, ikke dette, 
ifalder den paagroldende Straf efter § 1. 

4 Om Tilladelse til at foretage smerteforvoldende Forsog med Dyr i videnska
beligt Øjemed saml om Straffen for Overtrædelse af de med Hensyn hertil givne 
Regler gæider, hvad der derom er foreskrevet i den til enhver Tid gældende Lov· 
givning. 

5 Angnaende Dyrs Transport, Slagtning eller deres Behandling i særlig Ret
ning kan Justitsministerietl) efter indhentet Erklæring fra Lagtinget give Forskrif· 
ter, ligesom der i Politivedtægter kan optages Bestemmelse i saa Henseende. Over· 
trædelse af snadnnne Forskrifter straffes som Overtrædelse af Politivedtægt, for· 
snavidt ikke hojere Straf er forskyldt. 

6 Sager om Overtrædelse af denne ·Lov behand.Jes som offentlige Politisager. 
Udgifter i Henhold til denne Lov afholdes efter Reglerne om Delinkventomkost
ninger. 

7 § 297 i almindeli·g borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 ophæves. 

4.. Okt. - LOV (NR. 544) OM TILSYN l\1ED DAMPKEDLER PAA LAND
JORDEN. (Se An. Nr. 171 af 18. Juni 1926. ) 

11. Okt. - ANORDNING (iNR. 5·15) HVORVED LOV OM EMBEDSLÆGE· 
VÆSENEfS ORDNING AF 21. APRIL 191<1 SÆTIES I KRAFT PAA FÆR· 
ØERNE. 

I. Organisalionen. 
1 Færoerne udgi:ir en Amtslægekreds, som deles i 4. Lægekredse nemlig: Thors· 

havn Lægekreds, hestanende af Sando og Sydstr0mo Sysler med undtagelse af Øen 
Store Dimon, og Næs og Sjov Sogne i Østero Syssel. Suderi:i Lægekreds, bestan· 
ende af Sudero Syssel samt Øen Store Dimon. Veslmanhavn Lægekreds, hestanende 
af Vaago og Nordstromo Sysler samt Ejde Sogn, og Norderoernes Lægekreds, be· 
staaende af Norderoernes Syssel samt Funding. Andefjord, Fuglefjord og Gate 
Sogne. 

I hver Kreds ansættes en af Kongen udnævnt Kredslæge. Den, der beskikkes til 
Kredslæge i Thorshavn, er tilJi.ge Amtslæge. Det bestemmes af Just itsministeren, 
hvor Kredslægerne skal have Bopæl.!!) 

2 Fra et Tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren, kan der som Embeds· 
læge pna Færoeme kun ansættes Læger, der har bestnaet den i Lov om Embede.;· 
lægevæsenets Ordning nf 21de April 191'1. § 2, lste Stykke omhandlede Pri:ive. Efter 
Udgangen af 1926 kan ingen, der ikke har aflagt Priiven, beklæde Stillingen som 
Embedslæge. 

3 Amtslægen og Kredslægerne staar, for saa vidt deres Embede angaar, under 
Sundhedsstyrelsen og er forpligtede til at ud!Ore de Syn og afgive de Erklæringer, 
som denne begærer; de udgor Mellemleddet mellem Sundhedsstyrelsen og Læger, 
Tandlæger, Apotekere, Jordemodre, de til begrænset Lægegerning bemyndigede Per· 
soner, eventuelt Sygeplejere, Massi:irer og lignende. 

1) Forskrifterne kan nu gives of Lnndsstyret. 
I) Dekendtgiirelse Nr. 546 a{ 4. Oktober 1919. 
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If. Virksomhedsomraadet. 
41) Amtslægen er Amtmandens og Lagtingets sagkyndige }laadgiver og skal 

som saadan hores i alle Amtet eHer Lagtinget vedriirende Sager, der skonnes at 
kræve lægekyndig Indsigt, derunder indbefattet Sager om Beskikkelse af Distrikts· 
og Reservejordemodre og Valg af Jordemoderelever. Han skal hores angaaende 
Ansættelse af Overlæger og Enelæger ved amts. og bykommunnle Sygehuse samt 
Sygehuse, som nyder Tiiskud af Stat eHer Kommune og skal have Lejlighed til 
at udtale sig .om P.laner til OpfOrelse af og Ombygning af Skoleby.gninger. 

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 Steder, med hvilke han i 
Embeds Medfor forer Tilsyn. 

5 Kredslægen er lægekyndig Raadgiver for Kredsens dommende og administra· 
live Myndigheder og dens by. og sognekommunale Raad, skal som saadan hores 
i alle Kredsen vedri:irende Sager, der skonnes at kræve lægekyndig Indsigt, og 
skal afgive de Betænkninger, der i saadanne Sager affordres ham. Han kan af de 
kommunale Rand kaldes t~I Deltagelse i deres Forhandlinger, dog uden Stemmeret, 
og skal deltage i alle Forhandlinger om Sundhedsvedtægter, ligeledes uden Stemme· 
ret. 

Kredslægen forer Tilsyn med Sundbedsforholdene i Kredsen paa den Mande, 
som bestemmes i en Instruks, der udfærdiges af Justitsministeren:l) Under dette 
Tilsyn horer navnlig: 

1) de i § 3 nævnte Personers Kaldsvirksomhed, for saa vidt den vedkommer det 
offentlige; 

2) Anliggender, der vedrorer Sundheds- og Syigeplejen i saadanne Anstalter, 
hvor flere Mennesker holdes sUIIIllede, saasom Forsorgelsesanstalter, Aolder
domshjem, Plejeanstalter, Fattighuse, Arbejdsanstalter, Straffeanstalter, Fængsler, 
Arrester, Tvangsarbejdsanstalter, Opdrngelsesnnstalter, Internater, Bornehjem, Asyler, 
Vuggestuer, Skoler, Abejderboliger og lignende; 

3) Virksomheder, som er undergivne L()ve, Anordninger eller Regulativer af sund· 
hedsmæssig Art, saasom Bagerier, Mejerier, Slagterier, Fabrikker m. v. samt Ku1l· 
brydning og Minedrift; 

1t) Sygehuse, Sanatorier, Klinikker, ~ursteder, Fodehjem, Helbredelsesanstalter, 
Rekonvalescenthjem, Anstalter til Behandling eller Forplejning aI syge, vanfOre, 
blinde, dovstumme, aandssvage, Epileptikere, Morfinister, Drankere, nervesvage og 
lignende samt alle private Hjem, hvor svangre eller fodende Kvinder, Plejehorn, 
alderdomssvækkede eHer syge af hvi'lken som helst A11t i erhvervsmæssig Hen
sigt haves tH Huse; 

5) Apoteker, Haandkobsudsalg og lignende; 
6) almindelige sundhedsmæssige Forhold, derunder indbefattet Aflohs·, og Be

gravelses· og Byggeforhold, Desinfektion, Vandforsyning saml Tilberedelse af og 
Handel med Næringsmidler og lignende, hvorfra Fare for Befolkningens Sundhed 
kan befrygtes. 

Kredslægen har, naar hans embedsmæssige Tilsyn gor det nodvendigt, uhindret 
Adgang til de paagældende Steder. 

1). Ophævet ved An. Nr. 35 af 26. Felir. 1935, forsaavidt angear Bestemmelsen om, at Amts-
lægen ski hores ang. Indsættelse af Overlæger og Enelæger ved Sygehuse. 

:!) Jfr. Lov 86 17. Marts 1922 Paragraf 2. 
I) Instruks Nr. 502 1. Dec. 1921. 
') Instruks Nr. 503 1. Dec. 1921. 
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6 Kredslægen er forpligtet til paa eget lnitiotiv at overvange Sundhedsfr mol· 
dene i sin Kreds. 

Om hvad der ifolge det horn paahvilende Tilsyn kommer til hans Kundsknib og 
af ham skonnes ot være til Skade for de offentlige Sundhedsinteresser, er han for· 
pligtet til at gore Indberetning til de poagældende Myndigheder, ligesom han er 
forpligtet til ved Rood og Vejledning at soge opnnnet en Forbedring nf Forhol
dene. Hvis Kredslægen skonner, at en sundhedsmæssig Foranstaltning er son pno
trængende nodvendig, Dl dens Undladelse med!Orer overhængende Fore for Men
neskers Liv og Helbred, kan han beordre snadnn Foranstaltning iværksat; dog 
skal han uopholdelig gore Indberetning om Sagen til vedkommende Myndighed 
og til Sundhedsstyrelsen. 

7 Kredslægen er Medlem af Sundhedskommissionen i det af Kredsens Sogne, hvor 
han hor Bopæl. Han er Randgiver for de ovrige Sundbedskommissioner i Kred
sen og hor Ret til at deltage i deres Forhandlinger, dog uden Stemmeret. Han skal 
i betimelig Tid underrettes om Tid og Sted for hvert Modes Afholdelse og om de 
vigtigste Forhandlingsemner. 

8 Kredslægen har nl udfOre de Hverv og Pligter, som det ved Lov om Foran
staltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme paa Færoerne af 29de Morts 
1904,1) Anordning af 6te December 1912, hvorved Lov af lste April 1912 om 
Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse med forskeHige Ændringer udvides 
til at gælde for Færoerne,2) o-g Lov om Foranstaltninger til al forhindre den nsi· 
atiske Koleras Indbringelse til Færoerne m. m. af Bde Januar 1872 og de i Hen· 
hold hertil tnufne Bestemmelser er panlagt de hidtidige Embedslæger nt udfOre, 
alt i Overensstemmelse med den i § 5 omhandlede Instruks. 

9 Kredslægen skal udfOre de P.ligter, som ifOlge Lov om Modarbejdelse af of· 
fentli1g Usædelighed og veneriske Srgdomme af 30. Marts 1906 panhviler den 
offentlige Læge; jfr. herved § H, 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 Kokoppeindpo<lning 11aa Færoerne af lOde s. M. paahvi'ler de nu
værende Embedslæger i Egenskab af Epidemilæger, jfr. herved § 14, 3die Stykke. 

11 Kredslægen forer det regelmæssige Ti.Jsyn med Jordemodervæsenet i Kred
sen. 

12 Kredslægen indsamler og bearbejder det medicinalstatistiske Materiale, fOrer 
Embedsboger og afgiver Beretninger m. v. i saa Henseende efter de Regler, som 
af Sundhedsstyrelsen er eller manlle blive givne. 

Poa Grundlag af de indsamlede Oplysninger skal hon soge at udforske Aarsn
gerl\e til Sygdommes Optræden i Kredsen og for de paagældende Myndigheder 
fremsætte Fprslag til deres Bekæmpelse. 

Det af Kredslægerne behandlede medicinalstatistiEfce Materiale indsendes gennem 
Amtslægen ti-I Sundhedsstyrelsen. 

13 Kredslægen har Forpligtelse til vederlagsfrit al behandle fattige og alderdoms· 
underslotlede i de Distrikter i Kredsen, for hvilke ingen Kommunelæge er ansat. 
Dog kan han kræve Befordringsudgifter, der afholdes i Anledning af suadan Be-
handling, godtgjort af vedkommende Kommune. • 

I Tilfælde af Uenighed mellem Kredslægen og Kommunen om Godtgorelsen af
gores Spor-gsmaalet af Amtet. 

14 Amtslægen er Kredsens autoriserede Retslæge; som saadan foretager han 
sammen med en anden nf Amtmanden udpeget Læge de lovmæssige Obduktioner 
i Kredsen i Overensstemmelse med en Instruks, der fastsættes af Justitsministeren 
efter Forhandling med Retslægerandet og Sundhedsstyrelsen.:1) 

l) Nu Lo\' Nr. 86 af 17. Marts 1922. 
2) Nu An. Nr. 185 ar 1. April 1921. 
D) Instruks Nr. 505 1. Ocremher 1921. 
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Kredslægen er, for saa vidt ingen særlig Arrest· eller Fængselslæge er ansat, 
forpligtet til at behandle de Arrestanter, der hensidder i Arresthusene i Kredsen. 

Hvor særlige Forhold gor det onskeligt, kan Justitsministeren efter Fo1"5lng fra 
Sundhedsstyrelsen helt eller delvis overdrage de i denne Paragraf og de i §§ 9 
og 10 omhandlede Forretninger til en anden Læge, der for saa vidt bliver nutori· 
seret Retslæge for Jurisdiktionen. 

Ill. Andre Beslemme~cr. 
151) For de Forretninger, Embedslægerne udfOrer i Medfiir af nærværende Lov 

med dertil sig sluttende Instrukser, til.kommer der dem intet særligt Honorar. 
Herfra gælder dog fO)gende Undtagelser: 
1) For retsmedicinske Forretninger, krævede til offent.lig Brug nf diimmende eller 

administrative Myndigheder, saasom lovmæssige Ligsyn, Obduktioner, Undersogelser 
af en Persons Sindstilstand eller Sundhedstilstand og lignende, tilkommer der for 
hver Forretning med tilhorende Erklæring Embedslægen en Betaling, der som hidtil 
udredes af Amtsrepartitionsfondon, og som fastsættes til folgende Belob: For et 
lovmæssigt Ligsyn 6 Kr. For en Obduktion 12 Kr. For en Undersogelse af en Per· 
sons Sindstilstand 12 Kr. For en Underogelse af en Persons Sundhedstilstand og 
lignende 6 Kr. 

2) For Forretninger i Medfiir af Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af 
smitsomme Sygdomme paa Færiierne af 29de Marts 190<1~2) jfr. Anordning af 6te 
December 1912, hvorved Lov Nr. 55 af lste April 1912 om Foranstaltninger til 
Tuberkulosens Bekæmpelse med forskellige Ændringer udvides til al gælde for Fær
oerne3) og Lov om Foranstaltninger til at forl1indre den asiatiske Kolerns Ind
bringelse til Færoerne m. m. af Bde Januar 1872 gælder disse Loves Regler, der
under ogsan indbefattet Reglerne om Befordringsgodtgorelse og Dagpenge. 

3) For Forretninger i Medfor af Lov om Modarbejdel!e af offentlig Usædelig
hed og og venerisk Smitte af 30te Marts 1906 § 12 oppebærer Embedslægen af 
Amtsrepartilionsfonden tJ. Kr. for !Orsle Konsultation og 2 Kr. for hver IOlgende; 
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 lOde s. M. tilkommer der vedkommende Læge Betaling efter de hid
til gældende Regler. 

5) For Attester til Brug ved Ligbrænding, iIOlge Lov om Ligbrænding af lste 
April 18924) ~ 3 har Embedslægen Ret til at kræve el Honorar af tJ, Kr. 

165) Naar en Embedslæge foret•ager Embedsrejser ud over 2 km fra sin Bo
pæl og udenfor den By, hvor han er bosat, tilkommer der ham, hvis Returbeford
ring ikke uden uforholdsmæssig Tidsspilde har kunnet benyttes, Godtgorelse for 
Leje af Motorkiiretoj, Motorband eller Robaad i Tilfælde, hvor disse Befordrings
midler efter Stedets Sædvane og Rejsens Natur almindeligt anvendes. Udgifterne 
hertil godtgores efter Regning, dog i<kke udover den almindelige lokale Takst for 
den benyttede Befordring. I andre Tilfælde tilkommer der Embedslægen Beford
ringsgodtgorelse efter en af 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 fordre, naar ikke særlig 
Overenskomst er truffet.6) 

Godtgorelsen skal fastsæt-tes til et vist Beliib pr. panbegyndt lobende km, og der 
skll'I angives et vist passende Mindste·Belob for korte Rejser. 

1) Jfr, An. Nr. 35 nr 26. Febr. 1935, 
li) Nu Lov Nr. 86 nr 17. l\lnrts 1922. 
0 ) Nu An. Nr. 185 ar ]. April 1921. 
') Jfr. Bek. Nr. 102 nr 27. Marts 1923. 
11) Som ændret ved An. Nr. 23 nf 30, Jan. 1939. 
0) Bek. Nr. 115 nf 21. Marts 1950, 
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I Dagpenge oppebærer en Embedslæge derhos, naar han foretager Embedsrejser 
af den fornævnte Art, 3 Kr. for Rejser fra 2 til 8 km og G Kr. for Rejser ud· 
over 8 km. 

Befordringsgodtgorelse og Dagpenge udredes som hidtil af Amtsrepartitionsfon· 
den. 

17 Inden en Kredslæge overtager Stillingen som Læge ved nogen under hans 
Tilsyn staaende Institution, skal han indhente Justitsministerens Tilladelse dertil. 

18 Hvis en Embedslæge onsker at fritages for sine Embedsforretninger i mere 
end 2 Dogn, skal han indgive Andragende derom til Amtmanden, som om fornodent 
konstituerer en anden Læge. Hvis Embedslægen onsker at fritages for længere Tid 
end en Uge, skal han indgive Andragende derom til Sundhedsstyrelsen, som kon· 
stiluerer en Læge i hans Sted og uopholdelig underretter Amlmanden om Konsli· 
tutionen. I paatrængende Tilfælde foretager Amtmanden fornoden Konstitution og 
meddeler Permission ogsaa for længere Tidsrum end en Uge. 

Hvis Embedslægen onsker at fritages i længere Tid end l Uger, man han ind· 
give Ansogning derom til Justitsministeren. 

19 Denne Anordning træder i Kraft den lste Oktober 1919 og skal underkastes 
Revision inden Udgangen af Anret 1926. 

·L Okt. - BEK. (NR. 5116) OM DE FÆRØSKE EMBEDSLÆGERS BOPÆL. 
I MedfOr af § l i Anordning om Embedslægevæsenets Ordning pan Færoeme af 
:J. d. 1\1. bestemmes det herved, al de Embedslæger, der ansættes i de ved den nævnte 
Anordning fastsatte Lægekredse skal ha\'e Bopæl som nedenfor angi\•et: 

Lægekrcclsens Norn: 

Thorshavn Lægekreds 
Sudero Lægekreds 
Veslmnnhavn Lægekreds 
Norderoernes Lægekreds 

Bopæl: 

Thorshavn 
Tveraa · 
Vestmanhavn 
Klaksvig 

26. Jan. 1920 - BEK. (NR. 19) 01\1 FOHSENDELSE AF POSTPAKKER MEL· 
LE:\l FÆRØERNE OG DET ØVRIGE DANMARK. Bekendtgorelse af 22. Septem· 
her 1919 om Forsendelse af Postpakker mellem Færiierne og det ovrige Danmark 
ændres til fOlgende Affnuelse: Postpakker, der skal udveksles mellem Færoerne og 
det ovrige Danmark, man ikke være voluminose (Postanordning af 20. Juni 1919, 
§ 8 a. 3. n.) og modtages ej heller til Posthesorgelse, saafremt Pakkerne efter 
deres Art eller det Antal, hvori de indleveres fra samme Afsender til samme 
Adressat, man henregnes til Fragtgods, idet de f. Eks. man formenes at henhore 
til et Fragtparti, der er delt for al opnaa Postbesorgelse. Hvilket herved bringes 
til almindelig Kundskab med TilfOjende, al denne Bekendtgorelse straks træder 
i Kraft. 

11. Fehr. - ANORDN. (NR. 49), HVORVED LOV OM JORDEMODERVÆSE
NET AF 13. JUNI 1914. SÆTTES I KRAFT PAA FÆRØERNE. 

I. Almindelige Regler om alle til Praksis bereUigede f ordemodre. 
1 Ret ti•I at drive Næring som Jordemoder har kun Kvinder, der paa lovlig 

:Mande har erholdt Lærebrev som Jordemoder her i Riget, nnar de har under· 
skrevet en Forsikring om at ville opfylde de dem som Jordemodre paahvilende 
Pligter. Forsikringens Form fastsættes af Justitsministeren. Lægers Hel til al yde 
Fodselshjælp .berores ikke nf denne Lov. 

Forinden nogen Jordemoder begynder at praktisere, skal hun forevise sil Lære
brev for vedkommende Embedslæge, hvem hun skal holde underrettet om sin Bo· 
pæl, sua længe hun praktiserer indenfor hans Embedsomraade; naar hun ophorer 
at praktisere der, skal hun ligeledes underrellc ham derom. 

2 Jordemodrene slanr under Sundhedsstyrelsen, som nærmere bestemt i Lov om 
Sundhedsvæsenets Cenlralstyrelse af 30. April 1909. 
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Enhver Jordemoder, der praktiserer, er forpligtet til nt begive sig til de fOdende 
Kvinder, til hvilke hun hentes. 

Det nærmere nnganende denne Pligts Omfang bestemmes ved en af Justitsmini· 
steren udfærdiget Instruks, der ligeledes .bl. 11 . bestemmer, hvilke Forretninger der 
henhorer til Jordemodrenes Praksis, og hvorledes de med Hensyn til dem hnr at 
forholde sig, samt hvilke Bibeskæftigelser det er forbudt dem at have.I ) 

Nnnr en Jordennoder i sin Praksis foretager Rejser •udover 2 km Ira sin Bo
pæl og udenfor den By, hvor hun er bosat, har hun Krav pnn passende Beford
ring. Foregnar Rejsen til Fods, har Jordemoderen Krav 1m11 en Befordringsgodt· 
gorelse af 15 Øre for !hver IObende Kilometer, der tilbagelægges. 

Jordemodrene har med Hensyn til deres Virksomhed al rette sig efter de Be
stemmelser, der indeholdes i Instruksen eller pan anden Mande gives dem af Ju. 
stilsministeren eller Sundhedsstyrelsen. 

Jordemoderens nærmeste foresatte er Embedslægen for den Kommune, hvori 
hun er bosat. J-lan fOrer Tilsyn med Jordemoderen og hendes Virksomhed. 

3 Jordemodrenes Udgifter ved de særlige Pligter, der er pnalngle dem, sansom 
at fOrc Dagbog over Virksomheden, afgive Fodselsnnmeldelser og lignende, derun
der indbefattet Udgifterne til Anskaffelse af de til saadnnt Forman] Iornodne 
Protokoller, Skemaer, Papir og Porto, udredes af Statskassen. Udgifterne til de 
Desinfektionsmidler, som det er pnalagl Jordemodrene al anvende i deres Prak· 
sis, udredes af Amtsrepnrlitionsfonden, der ligeledes betaler Jordemodrenes Be
fordringsgodtgorelse for Rejser til Jordemoderkonferencer. 

4 •En Jordemoder man kun optage svangre eller fOdende i sit Hjem, nuar Hjem· 
met er godkendt i san Henseende af vedkommende Embedslæge, som da har for
nodent Tilsyn med Hjemmet. Tilladelsen kan til enhver Tid tages tilbage. En Jorde
moder, der benytter si g a( en saadan Tilladelse, sknl melde de optngncs Til- og 
Afgang til Embedslægen. 

En Jordemoder, der af rette vedkommende !nar 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 det nyfOdte Barn, har ikke i den Anledning 
noget Retskrav pna det offentlige. 

Udgifter til Desinfektionsforanstaltninger, pnnbudte Jordemoderen af Embeds· 
lægen, eller godkendte af denne, udredes uf Amtsre1,nrtitionsfonden efter Regning, 
attesteret af Embedslægen. 

5 Enhver til Praksis berettiget Jordemoder, der ikke inden 4 Uger efter ydet 
Fodselshjælp og dermed i umiddelbar Forbindelse stauende Hjælp til Barselkvinde 
og Barn trods bevisligt Paakrnv ved Postopkrævning eller pan anden Mande mod
tager sit Tilgodehavende fra den, hvem Betalingspligten paahviler, har Ret til al 
kræve Bet1tling af Fnttigvæsenet paa det Sted, hvor Hjælpen hlev ydet. Kravet 
overfor Fattigvæsenet mna dog fremsættes senest ~ Maaneder efter Hjælpens Ydelse, 
og Kommunen har da at afkræve vedkommende Belobet, der ikke maa overstige 
den for Fattigpraksis fastsnlle Mindstebetaling, jfr. § 11, og bliver at betragte 
som Fattighjælp, hvis det ikke er tilbagebetalt 2 Mnnneder efter, al den paagæl· 
dende bevislig er varslet herom uf Kommunen. 

6 En Jordemoder er forpligtet til ut iagttage Tavshed om, hvad der under Ud
ovelsen af hendes Kald hliver hende betroet, eller hvad hun derunder erfarer 
eller faar Formodning om vedrorende Barselspatientens Forhold, medmindre Pligt 
til at udtale sig fOlger af den almindelige Lovgivning. 

11. Distriktsjordemodre. 
7 Det pnahviter Amtskommunen!!) nt sorge for, at der .til enhve~ Tid er til-

t) Instruks Nr. 504 I. Decemhcr 1921. 
2) Af Amtsrcportitionsfonden he, ilges oorlig til en eller to Jordemiidres Deltagelse i Fort• 

sættdseskursus for Jordemiidre \ed Rigshospitalets Jordemoderskole i Kiihenhovn et Beliih 
nf indtil 500 Kr., mod ot Stats:kossen yder et tils\'orende Beliih til somme Formnnl (Log· 
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strækkelig Adgang for Befolkningen ti,) Fodselshjælp. Amtskommunen modtager !rn 
Embedslægerne de til Opfyldelsen af de til denne Pligt fornodne Oplysninger. 

Der skal ansættes saa mange Distrikt.sjordemodre, nt .Beboerne uden for stort 
Besvær kan fon Jordemoderhjælp. Distrikternes Storrelse og Grænser samt Di· 
striktsjordemodrenes Bopæl bestemmes af Lngtingetl ), efter at dette har indhentet 
Udtalelser fra Embedslæger og kornmunafo Styrelser, dog med Forbehold af Ju. 
stitsministerens Godkendelse. Omfatter et Jordemoderdistrikt flere Sogne eller Dele 
af Sogne, fordeles Udgifterne paa de enkelte Sognekommuner efter Folketallet i 
de Bygder, der horer til Distriktet. Med Henssyn til Thorshavn og det Landdistrikt, 
der mnatte have Jordemoder fælles med samme, bliver Forholdet for Fordelingen 
af de omhandlede Udgifter i Mangel n{ mindelig Overenskomst nt fastsætte nf Ju. 
stitsministeren.1) 

Omkostningerne ved Jordemodrenes Oplærelse, derunder indbefattet Ornkostnin· 
gerne ved deres Rejse ti,) det Sted, hvor de O))læres, og tilbage til deres Hjem, 
udredes af Amtsrepnrtitionsfonden. 

Ansættelse af Distriktsjordemodre kan undlades, nnar det for Justitsministeren 
godtgores, at der paa anden Mande er sorget for den nodvendige Fodselshjælp 
derved, at et tilstrækkeligt Antal Jordemodre - mindst 2 - praktiserer i det 
paagældende Distrikt. 

82) Besættelse af Dlstriktsjordemoderstilling foretages af Amtmanden e~ter Ind
stilling af vedkommende kommunale Styrelse, efter nt vedkommende Embedslæge 
har haft Lejlighed til at udtale sig.3) 

De pangældende Stillinger skal opslaas ledige med en Ansogningsfrist af mindst 
4 Uger og Bekendtgorelse i saa Henseende ske i passende Omfang. 

Enhver Distriktsjordemoder skal have i Lon mindst 900 Kr. med Alderstillæg 
hvert 4. Anr 50 Kr. indtil 1100 Kr. Af Lonnen udreder Staten direkte ti,I Di· 
striktsjordemodrene de dem tilkommende Alderstillæg og desuden af Grundlonnen 
250 Kr. anrlig i de Jordemoderdistrikter, hvis Indbyggerantal i<kke 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 at Amtsrepartitionsfonden yder som Tilskud 150 Kr. aarlig i de 
Distrikter, hvis lndbyggerantll'I ikke overstiger 700. Tjenestealderen regnes frn fOrsle 
Ansættelse i Distriktsjordemodersti'lling eller Reservejordemoderstilling. 

For snn vidt Distriktsjordemoderen ikke har en efter Amtets Skon tilfredsstil· 
!ende Bolig pna det Sted i Distriktet, hvor hun ifOlge § 7, 2det Stk., skal ho, skal 
Kommunen sknffe hende en sandan, dog at 1 ordemoderen i Stedet kan kræve en 
en aarlig Godtgorelse paa 250 Kr. Endvidere tillægges der saavidt mulig Distrikts
jordemoderen Telefon.-1) Jordlod man ikke tiHægges Jordemodre. For de nu ansatte 
Distriktsjordemodre har det sil Forblivende ved de hidtil gældende Regler. 

De kommunale Kasser udreder Udgifterne ved Anskaffelse og Vedligeholdelse 
af de nodvendige Jordemoderinstrumenter, ligesom Vedligeholdelse og Skatter af 
Boligen er Jordemoderen uvedkommende. 

95) Naar en Distriktsj.ordemoder har naaet en Alder ll'f 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 taber i begge Tilfælde Retten til at prak-

tingets Beslutning af 7. September 1920). Senere er Tilskudet ændret til 350 Kr. og til· 
S\'Drende fra Staten. (Se Lagt. 1931) . 

1) Nu Landsstyret. 
li) Som ændret ved midi. Best. 15. Apr. 1947. 
B) Jfr. An. 545, 4. Oktober 1919, § 4. 
~) For sao vidt der af et Kommunalforstanderskab fremsættei; Begæring om, al Stedets Jorde

moder <Jordemiidre) moa hove Telefonohonnemenl, vil saodnnl Abonnement kunne op• 
naos mod Be.lcostning ar Halvdelen ar den til enlwer Tid gældende Takst (Lagtingets Be
slutning ar 25. September 1919). 

5) Som ændrnt \'ed An. Nr. 498 a( 22. De<'. 1939. 
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tisere indenfor det Distrikt, hvor hun sidst har været ansat, eller i de tilgræn
sende Distrikter. 

!Ovrigt kan en Distriktsjordemoder afskediges af den Myndighed, der har ansat 
11ende, nanr der ydes hende den hende tilkommende Pension, og uden Pension, 
naar hun ved en strafbar Handling eller pnn anden Mande har vist sig uværdig til 
den for Stillingen fornodne Agtelse og Tillid. Bortset Ira de Tilfælde, hvor en 
Jordemoder afskediges i Henhold til Pnrngrnffens 1. Stykke, kan hun dog ikke 
afskediges, forinden vedkommende kommunale Myndigheder og Lngtingetl) er ble
vet hort. Den ansættende Myndighed kan, naar den finder det paakrævet, suspen· 
dere hende naar som helst. 

Naar der for en Distri·ktsjordemoderstilling bestemmes eJ.ler aftales en Opsigel
sesfrist, kan dette kun ske med den Begrænsning, nt Fristen ikke gælder for 
Distriktsjordemoderen, nnar hun forflyttes til anden Distriktsjordemoderstilling. 

10 Anser en Distriktsjordemoder sig forurettet ved en af vedkommende Myndig
hed truffen Bestemmelse om hendes Forhold, saasom om den hende tillngte Lon, 
Bolig eller Pension, kan hun indbringe Sporgsmaalet for Justitsministeren. Herved 
sker dog ingen Indskrænkning i den Ret, Jordemoderen maatte have ti·l al indbringe 
Sagen for Domstolene. 

11 For Fodselshjælp og anden under Jordemoderpraksis horende Virksomhecl 
tilkommer der Distriktsjordemoderen Betaling. 

Ved en for 10 Aar ad Gangen udfærdiget Bekendtgorelse fastsætter Justitsmini
steren -efter at hove indhentet Udtalelser fro Lagtinget,!) de konununnle Styrelser, 
Embedslægerne, eventiuelt Foreninger for Jordemodre, saml Sundhedsstyrelsen de 
Mindstebelob, som skol ydes Distriktsjordemoderen.2) Disse Belob fastsættes i en Sko· 
In efter vedkommende Barselspatients Livsvilk1111r, og tillige fastsættes el Mind
stebelob for det Tilfælde, at Betalingen skol udredes af Fattigvæsenel. De nuvæ· 
rende Takster for f.odselshjælp m. v" jfr. Lov Nr. 37 af 29. Marts 1876 § 6, 

skol gælde, indtil en Bekendtgorelse herom er udfærdiget nf Justitsministeren. 
for de takstmæssige Betalinger tilkommer der Distriktsjordemoderen Udpant· 

ningsret. 

12:1) Naar en Distriktsjordemoder afskediges, tilkommer der hende Pension efter 
Hegleme i Pensionslov af S. Januar 1851, beregnet nf den Sum, der fremkommer ved 
en Sammenlægning af: 1) Pengelon, 2) Alderstillæg, 3) Friboligens anslanede Vær· 
di eller den i § 8 omhandlede Godtgorelse og 4.) et Belob, der svarer til 2 Kr. for 
hver Fodsel, ved hvilken hun aarlig har ydet sin Tjeneste, idet Fodselsantallet 
beregnes efter Gennemsnittet for de sidste 5 Knlenderaar og ikke man overstige 100. 
Pensionen kan dog ingen Sinde andrage over 550 Kr. eller under 300 K.r. 

Halvdelen af Pensionen udredes af Statskassen direkte til de paagældende Di· 
striktsjordemodre, medens Resten udredes af Amtsrepartitionsfonden forskudsvis 
for vedkommende kommunale Kasses Regning, dog at Amtsrepartitionsfonden yder 
som Tilskud en Fjerdedel af den samlede Pension i de Jordemoderdistrikter, hvis 
Indbyggerantal efter sidste almindelige FolketæUing ikke overstiger 300, samt en 
Ottendedel i de Distrikter, hvis Indbyggerantal ikke overstiger 700. 

Ill. Straf og Opliævelsesbeslemmelser m.m. 
13 Over~rædelse 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 ira 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 1hende af Embedslægen forelagt, vedkommende Hjælpekasse tilfaldende Bode 
ni passende Storrelse indenfor de ovenfor angivne Grænser. 

I) Nu Landsstyret. 
2) Jfr. Bek. Nr. 32 nf 26. Juni 1941. 
D) Som ændret \·ed An. Nr. 63 nf 4. Mnrl'> 1939. 
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141) Retten til at praktisere .som Jordemoder kan frakendes vedkommende erter 
Reglerne i Lov om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse uf 30. April 1909 § 7. 

Endvidere ·kun Retten Iradommes hende enten for bestandig eller for en Tid 
uf fra 1 til 5 Aar, saafremt hun ved strafbart Forhold har vist sig uskikket til 
ot udove Virksomhed som Jordemoder eller uværdig til den for en saadan forniidne 
Tillid. Straffelovens § 79, Stk. 3 og 1i, finder tilsvarende Anvendelse. 

Er Retten frakendt for bestandig, kan_ Indenrigsministeren, dog tidligst efter 5 
Aars Forlob, meddele vedkommende Tillodelse til pno ny at udove Virksomhed 
som Jordemoder, nanr Omstændighederne taler derfor. 

15 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 1920, dog at Reglerne om 
lJon og Ponsion i §§ 8 og 12 hor Gyldighed fra den 1. Januar 1920 at regne. 
Fra Anordningens lkraftLræden ol regne ophæves Lov om Jordemodervæsenel paa 
Færoerne af 29. Marts 1878, jCr. dog § 11, 2. Stk" sidste Pkt. Instruks af 11·. No· 
vember 1881 viol være al ophæve og erstatte af den i § 2 omhandlede Instruks. 

IV. Overgangsbestemmel.se. 
16 For de Distriktsjordemodre, der er ansaHe ved Anordningens Ikrafttræden, 

eller som Folge af § 9 afskediges paa nævnte Tidspunkt, beregnes Alderstillæg 
og Pension, som om de havde været ansatte og lonnede eher nærværende Lov. 

12. Febr. - JUSTM. SKR. OM FÆRØERNES INDDELING I JORDEMODER
DISTHIKTER. Justitsministeriet godkender det af Lagtinget vedtagne Forslag til 
Færoernes Inddeling i Jordemoderdistrikter, snnledes at Færiieme inddeles i fol
gende Distrikter :2) A. Norderoernes Lægedistrikt, l) Videro Distrikt bestaaende 
af: Viderejde, Mule, Norddeble, Dehle, Nordtofte og Kvannesund. 2) Svino Di
strikt hestanende af: Svino. 3) FuglO Distrikt hestaaende af Fuglo. 4) Klaksvig 
Distrikt hestoaende af: Klaksvig. Vang, Gjerdum, Upsalon, Morkenore, Nordore, 
Anerne, Strond, Arnefjord, Skaaletofte og Haraldsund. 5) Husum Distrikt he
stanende ur: Husum, Sydredal, Mygledal, Trollenæs, Kuno og Skard. 6) Fuglefjord 
Distrikt bestaaende ar: Fuglefjord, Hellerne og Anderjord. 7) Gote Distrikt hestaa· 
ende af: Nordregote, Gotegjov, Sydregote, Lervig, Skibenæs, Solmundefjord og 
Skaalebotn. 8) Funding Distrikt hestanende nf: Funding, Fundingsbotn, Gjov og 
Eldevig. B. Thorshavn Lægedistrikt. 9) Strænder Distrikt bestanende af: Stræn· 
der, Skanle, Lamhauge, Glibre, Saltangeraa, Saltnæs, Tofte, Næs, Ridevig og A\'e· 
vig. 10) Thorshavn Distrikt bestaaende af: Thorshavn, Knlbak, Sund, Hvidenæs, 
Hojvig, Arge, Bo, Kirkebo, Velhestad, Sydredal, Nordredal, Hesto og Kolter. 
11) Nol so Distrikt beslaaende af: Nolso. 12) Sand Distrikt hestanende af: Sand 
og Skopen. 13) Husevig Distrikt hestanende af: Husevig, Skaalcvig, Dal og Sknr\'e· 
næs. l i) Skuo Distrikt hestanende af: Skuo og Store Dimon. C. Vestmanhavn Læge· 
distrikt. 15) Vestmanhavn Distrikt hestanende af: Vestmnnhnvn, Vanlen, Næsset 
og Slettenæs. 16) Kvivig Distrikt hestanende af: Kvi\'ig, Stykket, Lejnum, Skæl· 
Jing og Gjoven. 17) Kollefjord Distrikt hestanende af: Kollefjord, Thorsvig, Kvalvig, 
Stromnæs, Øre, Sellelræ og Morskranæs. 18) Ejde Distrikt hestanende af: Ejde, 
Lysna, Svinaner, Nordskanle, Tjornevig, Holdersvig, Langesand (Nybo ) og Snksen. 
19) Midvaag Distrikt hestanende af: Mid,•aag og Sandevang. 20) Sorvang Distrikt 
bestaaende af : Sorvang, Bo, Gansedal og Vigum. 21) Myggenæs Distrikt bestna· 
ende af: Myggenæs. D. Sudero LægedisLrikt. 22) Kvnlbo Distrikt bestanende af : 
Kva-lbo og Sandvig. 23) Tveran Distrikt hestanende af: Tveraa, Trnngisvang, Frode-

1) Som ændret \ed An. Nr. 498 d 22. Dec. 1939. 
11) Ved Skr. ar 30. Marts 1931 har l\linisteriet godkendt, at der oprettes et Jordemoder· 

distrikt i Næs Sogn, dog kun for 5 Aar, og i delle Tidsrum \'il de Distrikter, der 
beriires ar Omlægningen, omfatte: 1) Gote Distrikt: Nordregiite, Gotcgjov, Sydregote og 
Lcrvig. 2) Strænder Distrikt: Strændcr, Skaalc, Scllctræ, J\lor•krnnæs og Skanlcbotn. 
3) Saltnæs Distrikt: Skibenæs, Solmunde, Lamhaugc, Glibrc, Saltangeran, Sahnæs, Tofte, 
Næs, Ride,·ig og A\'c\·ig. 4} Ko Ilerjord Distrikt: Kollefjord, Thors\·ig, Kvalvig, Stnirn· 
næs og Øre. 
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bo, Ørde\•ig og Famien. 21) Voag Distrikt be;;taaende ol: Vang, Porkere, Næs 
og Hove. 25) Sumbo Distrikt bestaaende af: Lopra, Øgrum, Vigerbirge og Sumbo. 

27. Maj - BEK. (NR. 218) nngnoende Ændring i kgl. Anordning af 16de Januar 
1912 angnoende forskellige Forhold VEDRØRENDE FOLKESKOLEN I BYGDERNE 
PAA FÆHØER~E. (lndfOjet i Anordn. af 1912). 

17. Sept. - BEK. ('.'11t ·189) AF DAN:\iIARKS RIGES GHUNDLOV AF 5. JUNI 
1915 MED ÆNDHINGER AF 10. SEPTEMBER 1920. - - -

36 Antallet af Landstingets Medlemmer man ikke overstige 78 ... ". 1 pna Fær· 
oerne. 

37 .. "" Pna Færoerne foretoges V ulget uf en Valgforsamling, hestanende af 
Lngtingets folkevalgte l\fodlemmer.1) 

15. Dec. - ANORDN. (NR. 667) 01\1 OPBEVARIXG AF KALc;IU;\'tKAHBID 
PAA FÆRØERNE. I Henhold til § 5 i Lov om Sundhedsvedtægter m. m. pna 
Færoerne af 7de l\foj 1881 og § 18 i Lov om de læroske Landkommuners Sty· 
relse af 28de Februar 1872 fastsælles herved folgende Bestemmelser om Opbeva
ring af Kalciumkarbid paa Færoerne: 

1 Karbid man kun opbevares i vandtætte, lukkede Metalbeholdere. Alle Behol· 
dere skal være mærkede: >Karbid. Forlig, naar den ikke holdes fuldkommen tor.< 
Ved Aobning af Karbidbeholdere mon ikke anvendes Loddeappnroter eller gnisl
Irembringende Værktoj. Beholdninger ol Kolciumkarbid paa ikke over 1h kg kan 
dog indtil videre opbevares i stærke, tælle Beholdere uf Pap med tætsluttende 
Lang, der er samlet med Bunden ved en fastklistret Papirstrimmel. 

2 Private Forbrugere mna have en Beholdning pnn indtil 10 kg i hver enkelt 
Lejlighed eller Forretningslokale og pno indtil 50 kg i hvert enkelt Fartoj, paa 
Betingelse af, al Beholdningen opbevares i lukkede Beholdere, som skul anbringes 
paa et tort Sted, hvor Korbidel ikke er udsat for nogen Art af Fugtighed, og som 
ikke maa komme i Nærheden af lid eller stærkt ophedede Genstande. 

3 Forhandlere man i deres Udsalgslakale hn\·e 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 mon kun ske i de under §.§ 5-7 an
fOrte IO\•lige Op'log. Udsalgsstedet skal anmeldes for Politiet (Landfogden eller ved
kommende Sysselmand). J ustitsministeriet2 ) bemyndiges til at fastsætte, hvilke For
skrifter der skal fOlge med ved Snig af Karbid. Ved ethvert sandant Salg skal 
el Eksemplar af disse Forskrifter være klæbet paa Beholderen,3) 

4 Alle andre Oplag af Karbid skal anmeldes til Politiet (Landfogden eller ved· 
kommende Sysselmand) og delles Godkendelse indhentes, forinden Oplaget man 
tages i Brug. 

5 Oplag paa ikke over 200 kg skal anbringes i lukket Rum ved Jordoverfladen, 
men ikke i Kælder. Rummets Gulv skal være hæ\•et mindst 10 cm over Jordover
fladen. Rummet skal \·ære tort, lyst og godt venfrleret saml under alle Omstæn
digheder beskyttet mod Indtrængen af Vand og Fugtighed, hvorved ogsaa tages Hen
syn til Vandledninger, Centralvarmeanlæg o. I. I Rummet man ikke oplægges 
brændbare eller eksplosive Genstande. Karbidbeholderne skal være anbragt paa el 
Underlag, der er hævet mindst 20 cm over Gu~vet. Der maa kun aabnes det til det 
daglige For.brug fornådne Antal Fade; aabnede Karbidfade dækkes med overgri
bende vandtæt Dække. Tobaksrygning saml al Anvendelse uf lid 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 Ha.und· 
lygte eller Lommelygte er tilladt. 

1) JCr. Re, Ier om Valget ar 3. Fel>r. 1921. 
S) Nu Landsstyret. 
B) Jfr. Bek. 668 ar 15. Dec. 1920. 
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6 Opla·g paa 200 til 1000 kg man - foruden nt være underkastet de under § 5 
nævnte Bestemmelser - lcun findes i dertil udelukkende bestemte Rum, Rum· 
mel man have tælle, fast anbragte Vinduer ; hvis kunstigt Lys skal benyttes, man 
delle kun ske udefra. Uvedkommende man ikke ha\'e Adgang til Rummet; et 
iojnefoldende Opslag herom: >Karbidoplag ; Adgang forbudt. Til Slukning af 
Brand man ikke anvendes Vande, skal findes ved enhver Adgang til Rummet. 

7 Oplag pan over 1000 kg mna - for.uden at være underkastet de under §§ 5 og 
og 6 nnfOrte 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 skal have en Afstand af mindst 5 m fra nærmeste Bygning. Doren skal 
1udf0res som selvlukkende ' og brandsikker og kun være til at aahne udefter. Rum· 
mels Gulv skal være af brandsikkert Materiale; hvis der under Rummet findes 
Krulder, skal denne være overhvælvet. 

8 Oplag i det frie kan tillades, naar Oplaget er fjernet mindst 5 m fra nær· 
meste Bygning. Lagerplndsen omgives til alle Sider i mindst 1 m Afstand med 
Hegn eller Trnadgiller; Rummel mellem Lageret og Hegnet man holdes frit for 
Oplægning af enhver Art. Karbidbeholderne skal ligge paa el Underlag af mindst 
20 cm.s Hojde og man være beskyllet med Tag eller vandtælle Finger. Adgang 
til Lagerpladsen er forbudt uvedkommende, hvorom Opslag som anfOrt i § 6 
l'kal forefindes. Karbid, der er opbevaret i de i § 1, 2det Stykke, nævnte Pap· 
beholdere, mna dog ikke oplagres i det frie. 

9 Overtrædelser nf disse Bestemmelser straffes med Boder indtil 400 Kr. eller 
simpelt Fængsel indtil 2 Manneder. 

15. Dec. - BEK. FOR FÆRØERNE (NR. 668) 01\I FORSKRIFTER, der skal 
fOlge med VED SALG AF KARBID. I MedfOr 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 pna 
Beholderen : Karbid vil ved Beroring ved Vand straks udvikle den brændbare 
Gas Acetylen, der, blandet med Luft, er stærkt eksplosiv. Husk derfor folgende: 
1) Opbevar altid Karbid i vandtætte, lukkede Metalbeholdere. Sæt altid Langet 
paa igen efter Brugen. 2) Beskyt Karbidbeholderen omhyggelig mod Fugtighed. 
3) Spores Lugt af Acetylen, vil enhver aaben Flamme kunne give Anledning til 
fn11lige Eksplosioner. 4) Karbidbeholderen maa ikke nabnes i et Rum, hvor der 
er Ild pan Udstedet eller tændt Lys. Til Oplukning man ikke bruges Loddeapparater 
eller gnistfrembringende Værktoj, Private Forbrugere man have en Beholdning pna 
indtil 10 kg i hver enkelt Lejlighed eller Forretningslokale og paa indtH 50 kg i 
hvert enkelt Fnrtoj pna Betingelse af, at Beholdningen opbevares i lukkede Be· 
holdere, som skal anbringes pan el tort Sted, hvor Karbidet ikke er udsat for nogen 
Art af Fugtighed, og som ikke man komme i Nærheden af Ild eller stærkt op· 
hedede Genstande. 

16. Dec. - BEK. (NR. 669) ANGAAENDE SMITSTOF, der er fn11ligt for Men· 
neskers Sundhed. (Se Juslm. Skr. 28. Oktober 1922), 

27. Jan. 1921. - U. M. SKR. ANGAAENDE VIKARFORHOLD VED MEL· 
LEMSKOLEN. 

- - - er det for Ministeriet oplyst, at Froken N, allerede under 8. Mar.ts f. A. 
af Skoledirektionen havde fonet Tilladelse til Tjenestefrihed mod at stille Vikar 
indtil Sommerferien 1920, at hun ikke ihnr modtaget Lon for Tiden ef.ter 1. April 
f. A., samt al hun i Tiden fra den 8.- 20. December 1919 pan Grund af Sygdom 
har ha[t en Udgift pan 75 Kr. til Vikar. Under disse Omstændrgheder skal Mini
steriet paa dertil given Anledning tjenslig melde til Efterretning og videre Be· 
kendtgorelse, at man man anse Frk. N. for berettiget til al staa i Lonning 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, at den anordningsmæssige Lon med 
samtlige Tillæg for Tidsrummet Ira 1. April til 31. Juli 1920 med Fradrag af 
Vikarudgiften tilstH!es Frk. N. Ligeledes skal man anmode Direktionen om at ville 
refundere Froken N. de 75 Kr., som hun under Sygdomsforfold har udlagt til 
Vikar i December Maaned 1919, idet man med Henvisning til Direktionens Skri· 
velse af 16. November f. A. skal bemærke, al 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 l\foaneder udredes af det offent
lige.- - -

28. Jan. - BEK. (Nit 38) O:M OPRETTELSE AF ET EMBEDE SOM KALDS
KAPPELAN I SYDSTRØMØ PRÆSTEGÆLD. 

- - - at der oprettes el Embede som Kaldskavpelan i Sydstromo Præste· 
gæld blandt Færoerne, hvilket Embede i Overensstemmelse med Reglerne i Lon
ningslov for Folkekirkens Tjenestmænd udenfor Kobenhavn og Frederiksberg m. v. 
af •l. Oktober 1919 § 6, 1. Stk. IOnnes i tJ .• Lonningsklusse med. en Begyndelses
lon af 3,120 Kr.1) 

3. Febr. -REGLEH 01\1 FREMGANCSl\-IAADEN VED LANDSTINGSVALG.:.!) 
(Vedtaget af Lagtinget). 

Lagtingels Formand indkalder til Landstingsvalg og berammer Tidspunktet for 
dettes Foretagelse. Lagtinget 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 to Sekretærer. Formanden 
leder Valget af Lundstingsmand og Suppleanter saml underskriver sammen med 
Sekretærerne Protokollen og Valgbrev. 

(Lngt. 1921). 

1. April. - LOV (Nit 177) OM DE TIL FÆRØERNE ANKOMMENDE SKIBES 
FORPLIGTELSE TIL FØRST AT ANLØBE VISSE HAVNE. 

1 Alle til Færiierne sauvel fru Udlandet som fra Indlandet ankommende Skibe 
skal, forinden de besejler andre Havne paa Øerne, anlobe en af de af Justitsmini
steren efter Lagtingets Indstilling godkendte Klareringshavne. 

2 I alle Tilfælde, i hvilke en forudgaaet Lægeundersogelse efter de gældende 
Regler er eller efter Skibsparirernes Udvisende, Skipperens Fork.Ja.ring og det i 
ovrigt foreliggende bor kræves som Betingelse for, at Forbindelse med Lund kan 
tilstedes vedkommende Skib, vil den fremdeles være al kræve ogsaa i Havne, hvor 
ingen Læge er bosnt .Forlanges den derfor i disse Havne nf Sysselmanden eller 
vedkommende Karantænebetjent, man Forbindel!'e med Land ikke finde Sted, for
inden en Undersogelse paa Skibets Bekostning og Foranstaltning er tilvejebragt enten 
ved en ti1stedekommen Læge eller efter Afgang til en Havn, hvor en Læge er bosat. 

3 Lov af 25. Februar 1916 om Forandring i Bestemmelserne om de til Færiierne 
ankommende Skibes Forpligtelse til fOrst at nnlobe visse Havne ophæves. 

1. April - LOV (NR. 179) OM AFLØSNING .A!F VINTERGRÆSNINGSRET
TEN PAA TRØER, INDLAGTE FRA FÆSTEGAARDEN HUSEGAARD OG FRA 
EMBEDSGAARDEN AALEKÆR."') 

1 Retten til Vintergræsning for Fanr pna Troer, indlugte fru F'æstegaarden Huse· 

1) Nu Liinningslo\• Nr. 418 nf 12. Juli 1946. 
S) Jfr. Bek. 17. Sept. 1920 uf Grundloven. 
B) lfolge Lngtingslm·en uf 28. l\lnrts 1923 er Amtmand og Provst ikke mere Medlemmer af 

Tinget. 
4) Jfr. nu Reglerne i Lov (Nr. 87) af 31. l\lnrls 1931 om Salg til Thorshavn Kommune 

nf Emhedsgoorden Anlckær. Jfr. ogsoo Lov Nr. 172 af 18. l\laj 1937 om Haugers Styrelse og 
Drift m.m. Kop. 8 og midi. Best. Nr. 6 af 4. Jon. 1944. 
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gaard og fra den til Amtmandsembedet .henlagte Gaurd Aulekær ved Thorshavn 
kan, saafremt den ikke maalle blive aflost ved frivillig Overenskomst, af Troejeren 
kræves uflost mod et af Landvæsenskammissionen fastsat Pengevederlag. 

2 Det i § 1 omhandlede Vederlag tilfalder, Iorsaavidt angaar Aalekær, Statskassen. 
For Husegaards vedkommende tilfalder Halvdelen af Aflosningssummen Fæsteren. 
Den anden Halvdel skal, saafreml det i Henhold ti'\ Lov Nr. 63 af 12. April 1892 
pauhviler Fæstet al afdrage Godtgorelsessummer for udfOrte Grundforbedringer, 
afskrives som Afdrag paa disse Summer. medens den io\•rigt skal frugtbargores 
efter Justitsministerietsl) nærmere Bestemmelse, saaledes at den til enhver Tid 
værende Fæster oppebærer Renterne. Fæsteren sku,J derhos, naar han kan paa· 
vise, at han paa Fæstet har udfOrt Foranstaltninger, som enten har almindelig 
lnndbrugsguvnlig Betydning eller har givet Fæstet en varig Værdiforogelse, have Ret 
til al fan udbetalt en saa stor Del af Belobet, som efter Godsbestyrelsens Skon 
svarer til de afholdte Udgifter. 

I. April - LOV (NR. 180) 01\1 ÆNDRING I LOV 28. APHIL 1916 OM TIL
SKUD TIL BEFORDRINGSKAS.SER. 

( lndfOjel i denne.) 

1. April. - LOV (NR. 185), HVOHVED LOV Nit 145 12. MARTS 1918 01\1 
FORANSTALTNINGER TIL TUBERKULOSENS BEKÆMPELSE UDVIDES TIL 
AT GÆLDE FOR FÆRØERNE. 

1 Den stedlige Ledelse af Foranstaltninger til Tuberkulo~ens Bekæmpelse pan· 
hviler Kredslægen med Bistand af de kommunale Styrelser og de til enhver Tid 
be.staaende Sundhedskammissioner under Overtilsyn af Færoerne Oversundhedskom· 
mission. 

2 Enhver Læge ska·I efter Regler, som fastsættes af Sundhedsstyrel:;en, indgh·e 
Beretning om de Tilfælde af Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, som han foar 
under Behandling, til Kredslægen pna det Sted, hvor Patienten har Bopæl eller 
i l\fnngel af snadan opholder sig. Beretningen affattes poa dertil af Sundheds· 
styrelsen godkendte Skemaer, der hl. a. skal indeholde Oplysning om Patientens Navn, 
Alder, Stilling og Bopæl, og som ved Sundhedsstyrelsens Fornn~taltning bliver al 
udlevere Lil Lægerne uden Betaling. 

Det paahviler enhver Læge, som fanr el sandant Tilfælde under Behandling, al 
give den syges Omgivelser Anvisning pon de Foranstaltninger, som det vi·! være hen
sigtsmæssigt al træffe til Forhindring af Smittes UdbredelEe. 

3 Naar en Person, der er angrebet of Tuberkulose, dor, skal den Læge eller de 
Ligsynsmænd, som foretager Ligsynet, snarest muligt anmelde Dodsfnldet til Kreds· 
lægen paa Dodsstedet. 

4 Kredslægen kan paahyde, al Lokaler - udenfor Sygehuse eller lignende - -, 
i In ilke en af Tuberkulose lidende Person har haft Ophold, skal renses og des
inficeres i Overensstemmelse med del uf Justitsministeriet i Henhold til Lov Nr. 
1JO af 29. Marts 19042) om Fornnstnllninger imod Udbredelse af smitsomme Syg· 
domme paa Færoerne givne Regulativ, nuar Patienten dor eller flyller derfra, eller 
naar Kredslægen iOvrigl maalle finde Anledning dertil. Oversundhedskommissionen 
kun bemyndige andre Læger til al give saadant Paubud. 

Linned, Gang- og Sengeklæder, som hur været benyttede af en af smilleforlig 
Tuberikulose lidende Prson, kan ligeledes underkastes Rensning og Desinfektion og 
man kun med den behandlende Læges Tilladelse og ikke imod Kredslægens For· 
bud sælges, bortgives, udlaanes eller paa anden Mande overlade~ andre til Benyttelse 
uden i Forvejen at være behorig desinficerede. 

5 Kommer Kredslægen til Kundskab om, ut en Person, der lider af Tuberkulose, 

1) Nu Lnndsstyret. 
2) Nu Lov 86 nf 17. l\forl!i 1922. 
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lever eller arbejder under saadunne Fonl1old, eller nt Forholdene i vedkommendes 
Bolig er nf saadun Art, at de frembyder en ganske særlig Fure for andre med 
Hensyn til Smitte, kan hnn efter nærmere Undersogelse af Forholdene tnge Be
stemmelse om, hvilke Forholdsregler der vil være nt træffe. Vægrer den syge sig 
ved al efterkomme Kredslægens Bestemmelser, indstilles disse til Afgorelse nf Over
sundhedskommissionen. Dog kan der ikke paabydes nogen Forholdsregel, som vilde 
medfOre, at Samlivet mellem Æ gtefæller mod deres Vilje bliver umuligt. De trufne 
Fornnstuhninger man ikke ophore uden Kredslægens, eventuelt Oversundhedskom
missionens, Samtykke. 

Udgifter ved syges Indlæggelse og Kur pan Sygehus eller ved andre Foranstalt
ninger i Henhold til nærværende Paragraf afholdes uf det offentlige, jfr. § 13, 
2det Stykke, medmindre Patienten eller dennes Forsorger efter den vedkommende 
Kommunalbestyrelses Skon ikke kan anses for uformuende, i hvilket Fold Ud
giften skal refunderes og i l\fongel af Betaling inddrh·es Yed Udpantning. 

Udgifter, der af det offentlige udredes til Forplejning af Personer, der som lidende 
af Tuherkulose er indlagte, eller til Underhold for Familier, h\'is Forsorgere er 
indlagte paa Sygehus i Henhold til denne Bestemmelse, saml det offentliges Ud
gifter ved andre Foranstaltninger i Henhold til nær\'ærende Paragraf betragtes i 
Forholdet til den understollede ikke som Fattighjælp. 

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 l l\foaned, saale<les al Udgifterne (heri ikke indbefattet Rejseudgifter), nnar 
de er indlagte alene JHla Grund af Formodning om Tuberkulose og alene behandles 
herfor, afholdes i Overensstemmelse md § 2, sidste Stk. i Lov Nr. 40 af 29. Marts 
190:J.l) om Foranstaltninger mod Udbredelse af smitsomme Sygdomme paa Fær
oerne, medmindre vedkommende efter den kommunale Styrelses Skon ikke kan anses 
for uformuende. 

6 Ingen Kvinde mun tage Tjeneste som Amme, forinden del ved Lægeunder
sogelse er godtgjort, at hun ikke lider af Tuberkulose. 

Personer, som er lidende af smillefnrlig Tuberkulose, man ikke have Tjeneste ved 
Bornehjem, Asyler, Vuggestuer og lignende. 

7 Forinden nogen for Betaling anbringer et Barn under l •I. Aar i Pleje, rona 
der forelægges Politiet Erklæring fru en Læge om, al der ikke i det Hjem, hvor 
Barnet agtes anbragt, hersker Tuberkulose af smittefarlig Form, og i Tilfælde, hvor 
vedkommende Barn onskes i Pleje i el Hjem, hvor der er andre Bom, tillige om, nt 
Barnet ikke selv lider af nævnte Sygdom. 

Naar der i el saadant Plejehjem opstaar Tilfælde af smittefarlig Tuberkulose, skul 
de Barn, der er anbragt i Pleje, som Regel anbringes andet Steds, for saa vidt den 
syge ikke uopholdelig fjernes. 

8 I alle offentlige same! som private Skoler skal Lokaler og Brugsgenstande 
holdes tilborlig rene og fri for Stov og Smuds. 

For l\Iellem- og Realskolen i Thorshavn fastsættes nærmere Regler herom af Under
visningsministeriet. 

For de kommunale Skolers Vedkommende paahviler det hver enkelt Kommunal
bestyrelse al dra~e Omsorg for, al Kommunens Skoler renholdes i Overensstem
melse med den for Kommunen i Henhold til Anordning r. 177 af I. December 1905 
§ 9 stadfæstede Vedtægt for Skolernes Renholdelse. Kommunen afholder de der· 
med forbundne Omkostninger, der, hvor Kommunen hestaar af flere Sogne, afhol
des af hvert Sogn for sig. Ved fremtidig Udfærdigelse af saadanne Vedtægter 
bli,·er Forslag nf Kommunalbestyrelsen al udarbejde under Forhandling med Skole
kommissionen og Kredslægen og al indsende til Skoledirektionen til Stadfæstelse. Fin
der denne ikke n.t kunne stadfæste Vedtægtsforslaget, indstilles Sagen til Afgorelse af 
Undervisningsministeriet. Udenfor denne Kommunernes Pligt ligger dog Omsorgen 
for. at Skolelokalet udluftes, hvorfor vedkommende Lærer har at sorge. Skolekommis-

1) Nu Lov Nr. 86 11( 17. Marts 1922. Jfr. ogsa11 Lov Nr. 76 af 15. Marts 1939. 
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sionen og Kredslægen har at forvisse sig om, at Vedtægtens Forskrifter noje over· 
holdes. - For Mellem- og Realskolen i T.horshavn skal Skolekommissionen have 
de samme Pligter i Retning af Renlif!holdelse, som Kommunen har med HrJ•syn 
til dens Skolelokaler. Omkostningerne udredes af Færo Amts Skolefond. 

For private Skolers Vedkommende har Kredslægen Tilsyn med, at tilhorlige 
Foranstaltninger til Renholdelse finder Sted. Dog kan det ikke paabydes den pri· 
vate Skole al foranstalte noget, som ikke er panlngl Stedets offentlige Skoler af 
samme Art. Af gorelse heraf træffes af Undervisningsministeriet. 

I alle offentlige Lokaler, saasom Kirker, Forsamlingshuse, Kontorer, Venteværel
ser og i Butikker, Skibslukafer saml i Arbejdslokaler og Værksteder, hvor der 
holdes Medhjælp, skal der forefindes Opslag med Anmodning til Tilstedeværende om 
af Sundheds·, Renligbeds· og Sommeligheds Hensyn ikke at spytte pna Gulvet. Sund· 
hedspolitiet IOrer Tilsyn med disse Opslags Tilstedeværelse. 

9 Enhver Lærer eller Lærerinde ved en offentlig eller privat Skole, som kommer 
til Kundskab om, al et skolesogende Barn lider af Tuberkulose, skal ufortovet gen· 
nem Skolens Leder gore Anmeldel~e derom til Kredslægen. Ligeledes er enhver 
Læge, som konstaterer, al et skolesO.gende Barn er smittefarligt som lidende af Tu· 
berkulose, forpligtet til uopholdelig at anmelde dette til Kredslægen. Denne har da at 
træffe Bestemmelse om, hvorvidt Barnet vedblivende man soge Skolen. Ogsaa udenfor 
de Tilfælde, hvor saadan Anmeldelse finder Sted, kan Kredslægen forbyde, at et Barn, 
der er lidende af smittefarlig Tuberkulose, soger offentlige eller private Skoler. 

·For saa vidt Bestemmelse træffes om, at et Barn pna Gr.und af Smittefare ikke 
man ~oge Skole, anmeldes dette gennem Skolekommissionen for Skoledirektionen, 
der da har at træffe Bestemmelse om, hvorledes der kan gives det paagældende 
Barn en til Forholdene svarende Undervisning udenfor Skolen. Udgiften herved 
bæres af vedkommende Kommune, hvem Statskassen godtgor de tre Fjerdedele. 
Nanr der indrelles særlige Skoler til denne Undervisning, skal Planerne forelægges 
Sundhedsstyrelsen. 

Enhver Læge, som konstaterer, at en Lærer eller Lærerinde ved en offentlig eller 
privat Skole lider af smittefarlig Tl\Jberkulose, skal uopholdelig anmelde dette til 
Kredslægen eller vedkommende Skolemyndighed. 

10 Ingen mon enholde Ansættelse som Lærer eller Lærerinde ved det offentlige 
Skolevæsen, som Præst ved de almindelige folkekirkelige Menigheder eller som 
Distriktsjordemoder, forinden det ved Lægeattest, der ikke er ældre end 3 Man· 
neder, er godtgjort, at vedkommende ikke lider af smittefarlig Tuberkulose i 
Lunge eller Strubehoved, medmindre vedkommende umiddelbart forud var ansat 
i en saadan Stilling og ved sin Ansættelse i denne har tilvejebragt en snadan At· 
test. 

For andre offentlige civile Tjenestestillinger kan Justitsministeriet efter indhentet 
Erklæring fra Sundhedsstyrelsen og efter Forhandling med Finansministeriet so.ml 
eventuelt det l\'linisterium, under hvis Arbejdsommade den pnagældende Tjeneste
stilling iOvrigt maalle hore, ved Anordning træffe tilsvarende Bestemmelse, naar 
Udovelsen af den Gerning, der i Almindelighed er forbundet med Stillingen, med. 
forer snadanne Beroringer med Befolkningen, at denne utvivlsomt flldsættes for 
Smittefare Ira Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved. 

For de under Marineministeriet horende Tjenestestillingers Vedkommende træf· 
fer dette efter Forhandling med lustilsministeriet og Finansministeriel Bestemmelse 
om, for hvilke en tilsvarende Regel skal gælde. 

Nnnr Kredslægen erfarer, at en af de i denne Paragraf omhandlede Tjeneste· 
mænd lider af smitteforlig Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, skal han ind· 
berette dette til den pnagældendes foresatte. 

Naar nogen nf de i denne Paragrafs 1. Stykke nævnte Tjenestemænd afskediges 
pna Grund af, at han lider af smittefarlig Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, 
fanr han i Pension 2/3 af den Tjenesteindtægt, han oppebærer ved sin Afsked. 
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En tilsvarende Hegel gælder om andre offentlige Tjenestemænd, saafreml deres 
Gerning efter Justitsministeriets Skon medfOrer saadanne Beroringer med Befolk· 
ningen, al denne efter de foreliggende Omstændigheder utvivlsomt udsættes for 
Smittefare fra T1Uberkulose i Lunge eller Strubehoved. 

De Pensioner, der tillægges i MedIOr af fonmstaaende Bestemmelser, bæres 
for de af Staten ansaue Tjenestemænds 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 Almueskolevæsenet 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 Lagtingel.s Bestyrelse staaende Kasser og Færii 
Amts Skolefond efter Lagtinget Skon,2) Helbredes den pensionerede saaledes, at 
Smittefare skonnes udelukket, og han pnany ansættes i offentlig Tjeneste med 
Lonning, ophorer Pensionen ganske eller forholdsvis. Ligeledes ophorer Pensio
nen, nnar den helbredede vægrer sig ved nt modtage ny Ansættelse i oCCentlig Tje
nestestilling, der svarer til den, han tidligere indehavde. 

De i denne Paragraf indeholdte Regler om særlig Pension for Tjenestemænd 
bliver uden IndClydelse paa disses Enkers pensionsretlige Stilling. 

11 Enhver værnepligtig, der under sin Indkaldelse til militær Tjeneste viser sig 
lidende af smittefarlig Tuberkulose, kan paa Statens Bekostning blive indlagt til Kur 
og Pleje paa et statsanerkendt Sygehus for ~uberkuHise. 

12 I Fængsler, Fattigforsorgelsesnnstnher, Alderdomshjem, Opdragelsesnnstalter, 
Biirnehjem og lignende skal Personer, som lider af smittefarlig Tuberkulose i Lunge 
eller Strubehoved, paa betryggende l\faade holdes afsondrede fra andre. 

133) Omkostningerne ved de i Henhold til § 11 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 nf smitsomme 
Sygdomme paa Færoerne næ\'nle tilsvarende Udgifter. 

Af det oCCentliges Udgifter til Forplejning af tuberku!Ose paa Sygehus i Henhold 
til § 5 ·godtgor Statskassen vedkommende kommunale Kasse de tre Fjerdedele, snale
des at Udgiften pr. Sygedag beregnes efter samme Takst som den for det ovrige 
Kongerige til enhver Tid gældende Refusionstakst for saadan Indlæggelse, med
mindre andet særligt er bestemt for Fær0erne. Den Del nf de pangældende Ud
gifter, der ikke betales af Statskassen, afholdes af vedkommende Patients For· 
sorgelseskommune eller nf den offentlige Kasse, som efter Lovgivningens alminde· 
lige Regler træder i den forsorgclsespligtige Kommunes Sted. Udgifter ved andre 
Foranstaltninger i Henhold til § 5 afholdes efter samme Regler som de i 1. Stykke 
omhandlede Udgifter, jfr. dog § 5, sidste Stykke. 

14 Overtrædelser af denne Anordning eller af de almindelige eller særlige Pan· 
bud, som gives i MedfOr af den, straffes, forsaavidt hojere Straf ikke er for· 
skyldt efter den almindelige Lovgivning, med Boder fra 2 til 2,000 Kr. eller med 
Fængsel") {almindelig borgerlig Straffelovs § 251 jfr. midlertidig Lov om nogle 
Ændringer i Straffelovgivningen af 1. April 1911 § 13). Boderne tilfalder Stats
kas~en. Sagerne behandles som offentlige Politisager. 

15 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Juli 1921. 
21. April - BEK. (NR. 218) 01\1 TAKSTEN FOR OPTAGELSE af retslige og 

andre offentlige Bekendtgorelser I ~DI.Ml\IALÆTTINGii: , Amtstidende for Færoerne. 
For 01>tagelse af retslige og andre offentlige Bekendtgorelser i Bladet >Dimmalætt
ing, Amtstidende for Færoernec, som ved kongelig Bevilling af 10. Juli 1879 er 
autoriseret til Optagelse af saadanne Bekendtgorelser, betales, forsaavidt de ikke 
kan fordres optagne uden Vederlag, efter Bladets almindelige Takst, sanledes at 
der ydes samme Habat, som ellers indrommes averterende under tilsvarende Om· 

l) Jfr. Lov Nr. 199 ni 12. April 1949. 
li) Jfr. Lo\' Nr. 269 12. Juni 1922. 
R) Som ænJrct ved An. Nr. 1B8 ar 22. hforls 1939. 
~) Hr. nu Lov Nr. 127 ar 15. April 1930 § 7. 
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stændigheder. Som Legitimation for Bekendlgorelsens 01>ta~elGe har den averte
rende Ret til for .hver Bekendtgorelse al erholde et Eksemplar af Bladet uden 
Vederlag, medens der for hvert yderligere Eksemplar betales 15 Øre. Denne Be
kendtgorelse træder i Kraft den 1. Maj 1921. Fra samme Tidspunkt ophæves 
Bekendtgorelse Nr. 90 af 10. Juli 1879. 

6. Maj - LOV FOR FÆRØERNE (NR. 260) 01\'I BOGFØIUNG M. V. 
1 Enhver Enkeltmand eller Selskab, der driver Handel, Vekselerer· eller Bank

virksomhed, Kommissionshandel, Forlagsvirksomhed, Forsikringsvirksomhed, Mæg· 
lervirksomhed, Apotek, Beværtning, Haandværk, Fabriksvirksomhed, Entreprenor
virksomhed, Virksomhed med Befordring af Personer, Gods eller Meddelelser, eller 
som for egen Regning driver Erhverv ved RegnskabsfOrelse (Ind· og Udbetaling) 
for nogen af de ovennævnte Virk~omheder, er pligtig al fOre Forretningsbager i 
Overensstemmelse med de i denne Lov givne Regler. Snadnn Forpligtelse panhviler 
endvidere SagfOrere, der driver Virksomhed som snadanne, og andre. som erhvervs
mæssigt uden offentlig Beskikkelse udforer juridiske Forretninger, samt Perso
ner, der som Erhverv driver Teatervirksomhed, eller fore3lnar Forlystelsesanstal
ter, forsonvidt den dertil meddelte Bevilling eller Tilladel.se indeholder Paalæg om 
Forretningsbogers Forelse. Endvidere Brugs-, Andels- og lignende F<>reninger med 
begrænset Ansvar samt Foreninger, der er forpligtede til al Jose Næringsadkomst. 

BogfOringspligten pnahviler dog ikke den, som driver en Handelsvirksomhed, hvor· 
til der ikke i Henhold til Lov om Ophævelse af den kgl. Enehandel paa Fær· 
oerne nf 21. Marts 1855 § 10 kræves Antagelsesbrev, eller som ifOlge Lovgivningen 
har Ret til at omfore visse Varer uden Næringsadkomst, og ej heller Fragtmænd 
og lign. eller Skibsforere, som fOrer eget Skib. Ogsan Haandværkere, der som Re
gel ikke beskæftiger flere end 2 Medhjælpere, eller som udelukkende driver deres 
Virksomhed ved Hustrus og Boms Hjælp, fritages for BogfOringspligten. Ligeledes 
fritages Beværtere, som ikke beskæftiger flere end 1 Medhjælper. 

2 Uanset Forretningens Storrelse eller Virksomhedens Omfang pnahviler det ved· 
kommende Forretningsdrivende, jfr. § 1, lste Stykke, ol fore en Kassebog, i hvilken 
samtlige ind- og udgnaende Pengebetalinger daglig indfores særskilt for hver en
kelt Post eller, naar Biboger fores, med en samlet Sum for hver nf disse. Ind
tægter, hidrorende fra kontant Salg, kan indfOres som en enkelt Post for samtlige 
en Dags Salg. Endvidere skal der fOres en Hovedbog og en Statusbog, i hvilken der 
en Gong aarlig for det sidst forlobne Regnsknbsaar vil være at indfOre Forret
ningens Status (med Angivelse af Aktiver og Passiver), saaledes som denne stil· 
ler sig efter omhyggelig Hensyntagen til de tilstedeværende Værdier og Forplig· 
telser. Dog kon den norlige Status inctfOres i Hovedbogen og Statusbogen i son 
Fald bortfalde. 

Den nævnte lndforelse af Forretningens Status skal være foretagen og Status un
derskreven inden 6 - for Filialforretninger samt for Rederier, der driver Fragt· 
fart med Sejlskibe, 9 - l\foaneder efter Udlobet af det sidst nfslu11ede Regn· 
skabsnar. 

Fores Bager udover Kassebogen, Hovedbogen og Statusbogen, bor fornoden An· 
givelse om disse Boger findes i Statusbogen. 

3 En·hver i Statusbogen eller Hovedbogen indfi:irt Statusopgorelse skal under· 
skrives af Forretningens Bestyrer eller, hvis der er flere BC3tyrere, af alle disse. 
Saafremt Statusopgorelse i en Filialforretning er optaget ved en Udsending fra 
Hovedforretningen, bliver Opgorelsen foruden af Filialforretningens Indehaver eller 
Bestyrer tillige al underskrive af vedkommende Udsending. 

4 Kassebog, Hovedbog og Stntusbog skal autoriseres, medens andre Forretnings· 
boger paa Forlangende kan autoriseres. Autorisationerne meddeles af Lnndfogden 
og kan udenfor Thorshavn meddeles af vedkommende Sysselmand. For Autorisa
tionen betales et Gebyr af 1 Kr. for hver Bog. Ingen Forretningsbog kan autori-

228 



G. Maj 1921 

seres, forinden den er pagineret og gennemdrngen. Ogsaa Forretningsboger, der 
tidligere har været benyttede som saadanne, kan autoriseres. 

Enhver forretningsdrivende, hvis Virksomhed ikke falder ind under Bestemmel
·;;erne i !} 1, lste Stk., kan forlange sine Forretningsboger autoriseret. 

5 Det paahviler enhver, der efter denne Lov er bogfi>ringspligtig, at opbevare 
alle de i Forretningen eller Virksoonheden fQrte 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 nf 
eller rettes mod den bogforingspligtige i Anledning af vedkommende Forretnings
forhold, kan være forældede efter Lov Nr. 274 om Furældelse ar visse fordringer af 
22. December 1908. 

6 Den sæl1lige Beviskraft, som i N. L. 5--13-116, •17 og •18 er tillagt ordentlig 
forte Handelsboger, skal herefter tilkomme Forretningsboger, som er ordentligt forte 
og autor:iserede, saaledes at den Frist, inden hvilken Fordringen skal gores gæl
dende, er 2 Aar. 

7 § •l.S 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 nf 13. 
Februar 1873, affalles herefter saaledes: 

>Som handlende, henholds.,,is Fabrikant eller Skibsreder anses i denne Lov 
enhver, der efter Lovgivningen er forpli gtet til al fOre Forretningsboger.« 

Lovgivningens almindelige Regler om Handelsboger skal ogsaa gælde for Forret
ningsboger autoriserede efter denne Lov. 

Lov om Konkurs m. m. aif 25. Marts 1872 § 148, lste Stykke, jfr. Anordning 
Nr. 13 af 13. Februar 1873, ophæves. 

§ 262 i almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 lllffnttes saaledes: 
>Befindes det, at nogen, som er pligtig til al IQre Forretningsboger, og hvis Bo 
er kommet under Fallitbehandling, har forvansket, bortskaffet eller tilintetgjort 
disse Boger eller har fort dem paa en uredelig Mande eller i svigagtig Hensigt 
undladt at fare 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 Henseende til Foreisen af sine 
Forretningsboger, biiver han at straffe med simpelt Fængsel indtil 6 Maaneder. 
Har han gjort sig skyldig i grove Uordener ved den ved Lov foreskrevne Opbeva
ring af Forrelningsbogerne eller deres Bilag, bliver han al straffe med Boder 
eller simpelt Fængsel indtil 6 Maaneder.« . 

8 Det panhviler vedkommende Øvrigheder ved alle forekommende Lejligheder 
at paase, at de bogfOringspligtige er forsynede med de foreskrevne Forretnings
boger. 

Overtrædelse af Bestemmelserne i § 2, 2det Stykke, § 3 og § 4, lste Punktum, 
straffes med Boder fra 5 til 500 Kr. 

Overtrædelse llif Pligten til paa behonig Mande at fOre de efter Be~lemmelserne 
i § 2, lste Stykke, fornodne Boger straffes med Boder fra 10 til 1.000 Kr.!!} 

Sagerne behandles som offentlige Politisager. Boderne, saavel idomte som ved
tagne, tilfalder Kommunens Kasse. 

9 Denne Lov træder i Krlllft den l. Januar 1923. 

21. Juni - BEK. (Nll. 350) om Ændringer i de \·ed Kgl. Resolution af 3. Fe· 
bruar 1910 fastsatte BESTEl\lMELSER FOR FÆRØERNES MELLEM· OG REAL
SKOLE. ( lndfOjet i Bek. af 1910). 

29. Okt. - KGL. STADF. (Nit 179) PAA FUNDATS FOR DR. PHIL. JA
KOB JAKOBSENS LEGAT. Fundatsen er saailydende: 1. Legatet, der oprettes af 
afdode Dr. phil. Jakob Jakobsens Si.ister, Enkefru Anna Horsbol, fOdt Jakobsen, 

l) Ophæ\"es iiiilge § 2 i Lo\• Nr. 127 nf 15. April 1930 om lkrafttra•clen nf Borgerlig 
Straffelov m.m. 

2) § H, 3die Stk., ophæ,·e~ Hiil~e §· 3 i Lov Nr. 127 uf 15. April 19.~0. 
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for Midler, som er tilfaldet hende i Arv efter of-dode, bærer Navnet: :>Dr. phil. 
Jakob Jakobsens Legal«. 2. Lega·tets Kapital ondrager 3,537 Kr" indestaaende poa 
lndlaansbog Litra A Nr. 3'1865 med Landmandsbankens Frederiksberg Afdeling. 
Legatets Aktiv overleveres Lagtinget paa Færoerne, under hvem Legatets Besty· 
relse er henlagt. Kapitalen skal bevares urort og stedse være anbragt ef'ter Reg· 
Jerne for Anbringelse af umyndiges l\'lidler. Legatets Aktiver forsynes med Prohibi· 
tivpantegning. 3. Legatets Regnskabsnar er Kalendernaret. Lagtinget fastsætter selv 
Legatets nærmere Forretningsgang. Over Legatet affattes aarligt Regnskab, som 
revideres paa samme Mande som de andre Lagtinget underingle Legater. '1·. Den 
aarlige Rente af Legatet efter Fradrag af mulige Omkostninger tildeles en fær· 
osk Student, som studerer nordisk Filologi. Ved Legatets Uddeling bliver der al 
tage Hensyn til Ansogernes Evner og okonomiske Forhold. Saafremt der efter 
Lagtingets Skon ikke skulde findes kvalificeret Ansoger til Legatet, kan dettes 
Indtægt i det paagældende Aar anvendes til Udgivelse nf Arbejder vedrorende de 
færoske Forhold og fortriinsvis til Frennne af saadanne Emner, som afdode Dr. 
phil. Jakob Jakobsen viede sin Interesse og Arbejdskraft. 5. Skulde Forholdene 
gore det onskeligt, at der foretages mindre Forandringer i eller Tilfojelser til 
denne Fundats, skal saadanne Ændringer kunne ske efter Indstilling af Lag· 
tinget og med Samtykke af Undervisnfogsministeriet. 6. Uden Samtykke af Opret· 
terinden maa Legatet ikke træde i Virksomhed fOr efter hendes Dod, og de nar· 
lige Renter bliver derfor indtH da at tillægge Kapitalen til dennes Forogelse. 

8. Nov. - ANORDN. (NR. tl68), HVORVED LOV OM ARVEAFGIFT AF 27. 
MAJ 1908 SÆ'ITES I KRAFT PAA FÆRØERNE. I Henhold til den Hegeringen 
ved § 4.3 i Lov om Arveafgift af 27. Maj 1908 meddelte Bemyndigelse sættes 
herved den nævnte Lov i Kra1It paa Færoeme i folgende Skikkelse: 

1 De i forordningerne af 12. September 1792 og 8. Februar 1810, N. L. 5-2- 76 
tiil 80, kongelig Resolution af 18. Maj 1796 og Plarkat af 18. August 1812 inde
holdte Bestemmelser om Afgift af Arv bortfalder, og Iremt,idig svares Arveafgift 
efter nedenstaaende Regler. 

2 Afgiften udgor: A. Naar Arven tilfalder Arveladerens Ægtefælle, Afkom eller 
Adoptivborn. 

1) Af Arvelodder paa ikke over 1,000 Kr. 1 pCt. 
2) Af Arvelodder pan over 1,000 Kr., men ikke over 2,000 Kr" llfl pGt. 
3) Af Arvelodder paa over 2,000 Kr., men ikke over 3,000 Kr. 11h pCt. 
4) Af Arvelodder pna over 3,000 Kr" men ikke over 5,000 Kr. 1% pCt. 
5) Af Arvelodder pna over 5,000 Kr., men i·kke over 10,000 Kr. 2 pCt. 
6) Af Arvelodder paa over 10,000 Kr., men ikke over 20,000 Kr. 214 pCt. 
7) Af Arvelodder paa over 20,000 Kr" men ikke over 50,000 Kr. 21/2 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 tilfalder 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. 4 pCt. 
2) Af Arvelodder paa over 1,000 Kr" men ~loke over 2,000 Kr. 41,4 pCt. 
3) Af Arvelodder paa over 2,000 Kr., men ikke over 3,000 Kr. 41h pCt. 
11·) Af Arvelodder paa over 3,000 Kr., men ikke over 5,000 Kr. 4% pCt. 
5) Af Arvelodder paa over 5,000 Kr., men ikke over 10,000 Kr. 5 pCt. 
6) Af Arvelodder pan over 10,000 Kr., men ikke over 20,0UO Kr. 51/.i pCt. 
7) Af Arvelodder pna 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% pCt. 
9) Af Arvelodder pnn over 100,000 Kr. 6 pCt. 
C. Naar Arven tilfalder Arveladerens Bedsteforældre eller Personer henhorende til 

disses Afkom, forsaavidt de ikke falder ind under Litra A. og Litra Il. 
1) Af Arvelodder paa iloke over 1,000 Kr. 7 pCt. 
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2) Af Arvelodder pna over 1,000 Kr., men ikke over 2,000 Kr. 7%, pCl. 
3) Af Arvelodder pnn over 2,000 Kr., men ikke over 3,000 Kr. 7% pCt. 
4) Af Arvelodder paa over 3,000 Kr., men ikke over 5,000 Kr., 7% .pCt. 
5) Af Arvelodder paa over 5,000 Kr., men ikke over 10,000 Kr., 8 pCt. 
6) Af Arvelodder pan over 10,000 Kr., men ikke over 20,000 Kr. 81/4 pCt. 
7 ) Af Arvelodder pna over 20,000 Kr., men ikke over 50,000 Kr. 8% pCt. 
8) Af Arvelodder pan over 50,000 Kr., men ikke over 100,000 Kr. 8% pCt. 
9) Af Arvelodder pun over 100,000 Kr. 9 pGt. 
D. Nanr Arven tilfn!lder fjernere Slægtninge af Arveladeren eller Personer, der 

ikke er beslægtede med ham. 
1) Af Arvelodder pnn ikke over 1,000 Kr. 10 pCt. 
2) Af Arvelodder pnn over 1,000 Kr., men ikke 'OVer 2,000 Kr. 101,4 pCt. 
3) Af Arvelodder pnn over 2,000 Kr" men ikke over 3,000 Kr. l01h pCt. 
1l} Af Arvelodder pna over 3,000 Kr., men ikke over 5,000 Kr. 10% pCt. 
5) Af Arvelodder paa over 5,000 Kr., men ikke over 10,000 Kr. 11 pCt. 
6) Af Arvelodder paa over 10,000 Kr., men ikke over 20,000 Kr. Ulf.i pCt. 
7) Af Arvelodder paa over 20,000 Kr., men ikke over 50,000 Kr. llJ.h pCt. 
8) Af Arvelodder pna over 50,000 Kr., men ikke over 100,000 Kr. 11% pCt. 
9) Af Arvelodder pø.a over 100,000 Kr. 12 pCt. 
Af Arv, der tilfalder Staten, Kirker, Kommuner, Foreninger, Selskaber ,Stiftelser, 

Legater og lignende, svares 10 pCt. i Arveafgift uden Hensyn til Arveloddens Stor· 
relse. Dog bliver Af!Øften af Arv, der tilfalder Familiestiftelser eller Legater, der 
falder ind under Reglerne i denne Lovs § •i 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 pna 50 Kr. og Multipla hernJ, sanledes 
at Brokdele af det nævnte BelOb udelades ved Afgiftsberegningen. 

I Boer, hvis hele beholdne Formue ikke udgor 200 Kr., svares ingen Arveaf· 
gift. 

Fritagne for at svare Arveafgift er endvidere Arveladerens Ægtefælle og Bom 
under 18 Aur, naar Værdien af den Del af Boel, der falder i Arv, ikke overstiger 
500 Kr. De i dette og foregauende Stykke nævnte Fritagelser omfouer .dog ikke Er· 
hverveiser, der falder ind under Bestemmelserne i § 1i e. og § 5. 

Justitsministeren kan, efter at Erklæring er indhentet fra Lagtingets Formand,1) 
fritage 1) Kunstvænker, Hanndskrifter, Boger 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 § M, 3. Stykke, naar de ydede Midler i alt 
væsentligt er forbrugte af Modtageren forinden Tidspunktet for Afgiftspligtens 111d
lræden, og Modtagerens okonomiske og andre Forhold taler for en sandan Fri
tagelse. - Endviidere kan Justitsministeren, efter at Erklæring er indhentet fra 
Lagtingels Formand,1) nedsætte Afgiften til il pGt. af Arv, som tilfalder offentlige 
Institutioner, Foreninger, Selskaber eller Stiftelser med almenvelgorende eller an
det almennyttigt Forman!, eller som paa anden Mande 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 lo Generationer. 

Af Arvelodder, derunder Legater eller Dodsgaver, pnn indtil 2,000 Kr., som til
falder Personer, der i de sidste 5 Aar hor opholdt sig i Arveladerens Hus eller 
bevislig \'æret Okonomisk afhængige nf Arveladeren, beregnes Af gift efter § 2 A. 

IOvrigl bortfalder alle hidtil ved Lov eller Bevilling hjemlede Fritagelser for Arve
afgift, ligesom ogsaø. den Administrationen givne Bemyndigelse til i ' iisse Tilfælde 
at lilstan Nedsættelse i Arveafgiften, jfr. dog nedenfor § 9, 2. Stk., og § 22, 3. Stk. 

1) Nu Landsstyret. 
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4 Afgiften svares foruden aI al egentlig Arv tillige i fd)gende Tilfælde: 
a) af Legater og Dodsgaver, derunder indbefattet saadanne, der har Karakter 

af en Be!Onning, og saadanne, ·hvortil der er knyllel et Paalæg; 
b) ved Succession i Len, Stamhuse og Fideikommisser eller Dele af saadanne, 

hvad enten Successionen s'kyldes den forrige Besidders Dod elle fundotsmæssige 
Bestemmelser; 

c) ved Erhvervelsen af Ret bil at nyde godt af Fomilielegaler eller Familiestif. 
lelser, der i Kraft af legal eller Iundatsmæssig Successionsorden o\"ergaar til den 
berettigede; 

d) ved Erhvervelsen af Rentenydelsen eller Nytten og Brugen af borteblevne Per· 
soners Formue ved dennes forclobige Overgang til Arvingerne i MedfOr uf §§ 8 
og H i Frd. 11, September 1839 saavel som ved Succession i saadan Indtægts· 
nydelse; 

e) uf Arveforskud samt uf Forstrækninger til Livsarvinger, der i Henhold til 
§ 10 i Frd. om Arv af 21. Maj 18·~5 kommer til Afkortning i Modtagerens Arv. 

5 Samme Afgift som af Arv svares endvidere ved en Persons DOd: 
a) af, hvad der ved Dodsfnldct maalte tilfalde nogen i Henhold til Forsikrings· 

eller andre Kontrn.kter, nanr afdode har bela·lt Præmierne eller Vederlaget uden at 
have erholdt dette godtgjort af Erhververen. Har denne ydet ufdode el Vederlag, 
der dog ikke helt dækker, hvad afdode har udlagt, kan del ~maledes ydede Vederlag 
fradrages i del afgiftspligtige Belob. Fra Afgiftspligten er endvidere undtaget, hvacl 
der maalte blive udbetalt nogen i Henhold til Forsikringskontrn.kter og lignende, som 
er indgaaede til Opfyldelse af en vedkommende i Henhold til Lov eller adminislrn· 
liv Forskrift paahvilende Forpligtelse. Af Forsikringer, tegnede til Fordel for efter
levende Ægtefælle, beregnes Afgiften kun, naar Forsikringens samlede Belob - for 
Livreniers Vedkommende kapitaliseret efter § 20 - overstiger 3,000 Kr.; 

b) af Gaver, som vedkommende Person har bortskænket i levende Live, naar 
han havde forbeholdt sig Indtægterne eller Nytten og Brugen af det borlskænkede 
for sin Livstid eller for el Tidsrum, der endnu ikke er udlobet ved hans Dod; 

c) af Overdragelser, vedkommende Person har foretaget ti'l Omgaaelse af Afgifts· 
pligten efter denne Lov. 

6 I de i § 4, Litra a . og e., samt i de i § 5 nævnte Tilfælde beregnes Arvea{gif
ten li·gcsom ved egentlig Arv efter Erh\•erverens Slægtskabsforhold bil Arveladeren 
eller Overdrageren; i de i § ,J" Litr. b. og c" nævnte Tilfælde efter hans Slægt
skabsforhold til sidste Besidder; i de i § 4, Litr. d" nævnte Tilfælde efter hans 
Slægtskabsforhold til den borteblevne. Naar Samlivet mellem Ægtefæller var hævet 
ved SeparaLion, beregnes Afgiften af Arv fra den ene Ægtefælle til den anden 
efter deres Slægtskabsforhold til hinanden. 

AI Arvemidler, som anvendes til Oprettelse af Familiestilleiser eller Legater, der 
falder ind under Reglen i § 4" Litr. c" beregnes Arveafgiften efter Arveladerens 
Slægtskabsforhold til de fOrste Nydere af vedkommende Stiftelse eller Legat; af 
Midler, der senere skænkes til saadanne Slåftelser eller Legater, efter hans Slægt
skabsforhCJ1ld 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 Afgiften, naar Arven inddrages under Formuefællesskabet, efter den Ægte
tælles Slægtskabsforhold til Arveladeren, som er nærme!jl i Slægt med denne. Pau 
tilsvarende Mande beregnes Afgiften af Arv, der tilfalder nogen efter to j For· 
muefællesskub levende Ægtefæller og udredes uf Fællesboet, efter vedkommende 
Arvings Slægtskabsforhold til den Ægtefælle, med hvem han er nærme3l beslægtet. 

Har to i Formuefællesskab levende Ægtefæller i et gensidigt Testamente bestemt, 
h\•em den fælles Formue, ved den længstlevendes Dod skul tilfalde, beregnes Afgif· 
len af den Formue, som ved den længstlevendes Dod falder i Arv i Henhold til denne 
Bestemmelse, ligeledes efter vedkommende Aniingers Slægtskabsforhold t·il den 
Ægtefa:lle, merl hem de er nærmest heslægtede. Er der ved del gensidige Testa· 
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menle forbeholdt den længstlevende Teslalionsret over Formuen, og denne Tesla· 
lionsrel bcnylles, bliver dog Afgiften nf alt, hvad der tilfalder de af den længsl· 
levende indsalle Arvinger, al beregne efter dis~es Slægtskah!Jforhold til denne, selv 
om de maalle være nærmere beslægtede med den fOrstafdode. 

Har i andre Tilfælde to eller flere Personer gensidig indsat hinanden til Arvin<>'!r, 
bliver ved hver Arveladers Dod Afgiften nt beregne efter de indsatte Arvingers 
Slægtskabsforhold til den nfdode. 

8 Har Arveladeren eller den, fra hvem en efter det foranstaaende af giftsplig· 
tig Erhvervelse hidrorer, Hjemsted udenfor Færoerne, bliver Arveafgift kun at 
erlægge, forsnnvidt den afgiftspLigtige Erhvervelse omfatter: 

a) Fasle Ejendomme paa Færoerne eller Helten til al oppebære Arvefæsteaf· 
gifter eller lignende Afgifter af snadanne; 

b) Nydelsen af færoske Familielegater eller Familiestiflelser. 
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 1874, jfr. Anordning af 14. Januar 
1876, henvises til Behandling ved Færoernes Sorenskriveris Skifteret, bliver dog at 
svare Arveafgift af samtlige de Midler, der inddrages under dette Skifte. 

9 Hidrorer den afgiftspligtige Erhvervelse derimod fra en pan Færoerne hjemme· 
horende Person, svares Arveafgift af samtlige de Midler, Erhvervelsen omfatter, 
uden Hensyn til, h\•or Midlerne befinder sig. 

Nanr der blandt de afgifJspliglige Genslande findes faste Ejendomme eller Fi· 
deikommisser udenfor Færiierne, aJ hvilke Arveafgift svares udenfor Færoerne, 
skal Justitsministeren, dog, efter al Erklæring er indhentet fra Lagtingets Formand, I ) 
kunne tilstaa en saadan Nedsættelse i Afgiften af disse Midler, som svarer til den 
udenfor Færiierne erlagte Arveafgift, eller, forsaavidt denne er ligesaa slor eller 
slorre end Afgiften efter nærværende Anordning, heil 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 FamiliestHtelser udenfor Færoerne. 

Ved Anvendelsen af de i denne og den foranslaaende Paragraf indeholdte Reg· 
ler bliver al tage Hensyn ti'I, hvor Arveladeren eller den, fra hvem den afgiftsplig· 
lige Erhvervelse hidrorer, havde Hjemsted paa Tidspunktet for Afgiftspligtens Ind· 
lræden, jfr. § 10. 

10 Afgi-flspligten indtræder ved al egentlig Arv saavel som ved de i § 1J., Litr. a. 
og e, og de i § 5 omrneldte Erhvervelser ved Arveladerens, Giverens eller Over· 
dragerens Dod. I de i § 4, Lilr. b. og c. nævnte Tilfælde indtræder Afgiftspligten 
ved Successionen; nanr en bortbleven Persons Arvinger erholder hans Formue Lil· 
kendt Lil Ejendom saavel som de i § •I" Lilr. d., nævnte Tilfælde, indtræder Afgifts· 
pligten ved den Dom, der kender Arvingerne berelligede til den borteblevnes For· 
mue eller Indtægtsnydelsen af denne. 

11 I fOlgende Tilfælde, nemlig: 
1) ved Succession i Len, Stamhuse og Fideikommisser, 
2) ved Succession i Indlæglsnydelser, der folder ind under Reglen i § 4" Li tr. c., 
3) ved Erhvervelsen af lndtæglsnydelser af en bortebleven Persons Formue, 
•I) ved Erhvervelsen af Livrenler eller andre lndtæglsnydelser, med Hensyn til 

hvilke .Reglen i § 21, 2. Stk., ikke kan finde Anvendelse, 
kan Afgiften, naar den er 2 pCl. eller derover, erlægges i lige saa mange anrlige 
Afdrag, som Procenlanlallet udgor i hele Tal. iNaar denne Adgang Lil afdragsvis 
Betaling benyttes, bliver Afgiftsbe!Obet dog paa Forhaand at forhoje .med 2 pCt. 
for hvert af de Aar, over h\-ilke Berigtigelsen af Afgif.ten fordeles. 

Nuar en efter denne Anordning afgiftspligtig Erhvervelse omfatter fast Ejen· 
dom paa Færiierne, kan Justitsministeren derhos tillade, at Arveafgiften helt eller 
delvis berigtiges afdragsvis paa den ovenfor angivne Maade og mod den der 
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foreskrevne Forhojelse af Afgiftsbelobet. Denne Tilladelse '1il dog ordentHgvis være 
at betinge af, at Afgiftsbelobet sikres ved Pant i den eller de paagældende Ejen· 
domme efter de forud for Erhvervelsen .tinglæste Hæftelser. Forskrivninger, 
som i saadan Anledning vil være al udstede, tinglæses uden Aigift ti'! det offent· 
lige. 

12 Afgaar Erhververen af en af~ftspligtig Kapital eller af andre afgiftspligtige 
Formuegenstande ved Doden, forinden Afgiften eller nogen Del af samme efter 
de i denne Anordning indeholdte Regler bor være erlagt, svares tkun een Gang 
Arveafgift, men hvis Midlerne overgaar ti-I 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 medfOrer den hojesle 
Afgift. Det samme gælder, naar Erhververen af et Len, Stamhus eller Fiideiikommis 
eller en efter § .f., Litra c, afgiftspligtig Indtægtsnydelse afgaar ved Diiden eller Ira· 
træder Besiddelsen eller Indtægtsnydelsen forinden samme Tidspunkt. Af gaar i 
andre Tilfælde iErhververen af en afgiftspligtig Brugs- eller Indtægtsnydelse ved 
DCiden, forinden Afgiften efter denne Anordnings Regler skal erlægges, hortfnl· 
der AI@iften af vedkommende Brugs· eller Indtægtsnydelse. 

Dor Erhververen, efter at en afdragsvis Berigtigelse af Afgiften i Overensstem· 
melse med Reglerne i § 11 er paabegyndt, men inden Afgiften endnu er fuldt 
berigtiget, bortfalder i de i ·§ 11, Nr. 3 og •1·, nævnte Tilfælde den resterende Det · 
af Afgiften. I de i § 11, Nr. 1 og 2, nævnte Tilfælde tilsvarer den ny Erhverver 
det resterende Afgiftsbetob i Forbindelse med den Afgift, han selv vil have al er
lægge, dog at han ikke paa denne Mande kommer til al udrede mere i Arveafgift 
end, om han havde succesderet en Per~on, der var en Arve-Afgiflskla:1se fjernere be
slægtet med ham end den sidst afdode Besidder. 

13 Er en afgiftspligtig Erhvervelse gjort afhængig af visse Betingelsers lndtræ· 
den, bliver Afgiften forst al erlægge, naar disse Bet.ingelser koonmer til Stede. 

Er der til en afgiftspligtig Erhvervelse knyllet -Betingelser, ved hvis Indtræden 
Erhververen aller man afgive det modtagne, kan Justitsministeren, efter at .Er
klæring er indhentet fra Lagtingels .Formand,l) tillade, at Afgiften beregnes efter 
den af den paagæl<lende virkelig 1mfte Fordel, saa'1edes at det derefter for meget 
erlagte tilbagebetales. 

14 Naar en gift Person afgaar ved Doden, og den efterlevende Ægtefælle for· 
bliver hensiddende i uskiftet Bo, betales iingen Arveafgift af de Midler, hvormed 
den efterlevende Ægtefælle forbliver hensiddende, men Boels Storrelse bliver at 
konstatere pau den i § 31 angivne Munde. 

Overgaar nogen Del af Arven efter den fOrstafdode Ægtefælle, medens den 
efterlevende hensidder med Boet, til andre Personer end dem, der var Arvinger 
ved den forstafdodes Dod, bliver heller ingen Afgift al erlægge af disse Arveover
gange, men Arveafgift erlægges IOrsl, naar Boel kommer til Skifte, og Afgiften 
beregnes da af, hvad der tilfalder de ti1I den Tid tHtrædende Arvinger, efter deres 
Slægtskabsforhold til Ægtefællerne. 

Viser det sig, naar Boet skiftes ,at den efterlevende ÆgtefæJ.le har fyldestgjort 
en eller flere af den fiirslafdodes Arvinger for deres Arv eller har opf}"ldt legata· 
riske Bestemmelser af forstafdode, eller har nogen af Ægtefællerne iovrigt fore· 
taget Dispositioner, der medforer Afg;iftspligt efter Bestemmelserne i §§ 4, og 5, 
bliver dog tillige at svare Arveafgift af de saaledes udbetalte Belob. Er Boet 
paa anden Mande forringet med mere end Halvdelen af Formuen, bliver tillige 
de Forstrækninger og Gaver, som den efterlevende Ægtefælle maalle have ydet 
sine eller den fiirstafdi:ides Arvinger af ·Fællesboet, al medregne til den efterladte 
Formue, men dog ikke ii videre Omfang end op til Halvdelen af, hvad Boet an· 
drog ved den forstafdiides Dod. Ved Opgorelsen af, hvor meget l\fodtagerne af de 
omhandlede Forstrækninger og Gaver i Henhold tiil denne Bestemmelse skal svare 
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i Arveafgift, kan snavel Boels Fonmue som de af Ægtefællen udbetalte Forstræk· 
ninger m. m. afrundes nedad til det nærmeste med 100 Kr. 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 naar Brugs· eller Indtægtsnydelsen af visse Ejen· 
dele for kortere eller •længere Tid forbeholdes en anden end den, de paagældende 
Ejendele endelig skal tilfalde, svares ved Arveladerens Dod kun Arveafgift af Rente· 
nydelsens kapitaliserede Værdi. Ved eventuelt indtrædende Succession i Rente· 
eller Indtægtsnydelsen svares paany Rentenydelsesafgift, medens Kapitalarveafgiften 
fOrst e11lægges ved Rente- eller lndtægtsnydelsens Ophor. 

Naar et Arvebe\Ob udlægges en Arving eller Legatar, mod at han skal tilsvare en 
Rentenydelse, der dog ikke udgår hele Indtægten af det pnngældende Arvebeliib, 
betales ved Arveladerens Dod Arveafgift dels af Renlenydelsens kapitaliserede Værdi, 
dels af Arvebelobet med Fradrag af Rentenydelsens kapitaliserede Værdi. Ved even
tuelt indtrædende 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, ska~ det dog være ham tilladt i Kapitalarveafgiften 
at fradrage det Belob, han alt har erlagt i Afgift af Rentenydelsen. 

16 Afgiftspligtens Genstand er, hvad der i Henhold til den afgiftspligtige Erhver
velse kommer de afgiftspligtige tilgode. 

Omfatter Afgiftspligten samtlige en afdods Efte11ladenskaher, kan derfor ogsaa 
samtlige de ham paahvilende Gældsforpligtelser ligesom de ovrige den efterladte 
Formue panhvilende 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 l\foade Hensyn til de disse Genstande eller denne For
muemasse paahvilende eller af sammes Erhvervelse flydende Forpligtelser. 

Gældsforpligtelser, som Arveladeren eller den, Ira hvem en ifolge denne Anord
ning afgiftspligtig Erhvervelse hidrorer, maalle have pantaget sig overfor sin Ægte
fælle eller sine Barn eller overfor disses Descendenter eller ÆgtefæHer, kan dog 
ikke fradrages, naar de ·ikke hidrorer fra cl virkelig ydet Laan eller andre Præ
stationer, men deres Belob bliver da at medregne til vedkommende Fordringshavers 
Arv eller al -betragte som et ham tillagt Legat. 

Afgifter, der udenfor Færoerne mnatte 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 
f.inder Sted, det Tidspunkt at lægge ti'\ Grund, da den endelige Opgorelse i Boel 
foretages, saaledes at Boels Aktiver ansættes til den Værdi, de har paa deue Tids
punkt, ligesom de indtil dette Tidspunkt indvundne Jlenter eller andre Indtægter 
maa medregnes. 

Paa lignende Mande bliver, naar offentligt Skifte ikke finder Sted, det Tids· 
punkt al lægge til Grund, da de i § 26, jfr. § 29, foreskrevne Arveanmeldelser 
indgives. 

Foranstaaende Regler finder dog ikke Anvendelse paa Arveforskud, Forstræknin
ger eller Gaver, der er endelig erhvervede uf den afgift.spligtige forinden Arvela
derens eller Giverens Dod, idet saadanne Ydelser bliver al ansætte til den Værdi, 
de havde paa Modtagelsens Tid, ligesom Midler, som under en Skiftebehandling 
mantle blive forlods udloddede ·til enkelte Arvinger eller Legatarer, man ansæt
tes til den Værdi, de havde paa Udlodningens Tid. Paa lignende Vis bliver den 
afgiftspligtige Værdi af Rente. eller Indtægtsnydelser, som maalle være tillagt nogen, 
al beregne eher Forholdene paa det Tidspunkt, da Rente. eller Indtægtsnydelsen tog 
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sin Begyndelse, men ved den snnledes beregnede Afgift nnses da tillige frigjort 
de BelOb, som forinden Afgiftsberegningens Tidspunkt maale være udbetalt til 
Fyldestgorelse af pangældende Rente- eller Indtægtsnydelse. 

18 Gaar den nfgiiflspligtige Erhvervelse ud paa, al Erhververen bliver Ejer af 
visse Genstnnde eHer Formuerettigheder, beregnes Afgiften af disse Genstandes 
eller Rettigheders Værdi i Handel og Vandel. 

Ved den nærmere Fastsættelse af denne Værdi bliver fOlgende Regler at iagt· 
lage: 

1) Faste Ejendomme, for ·hvilke der ikike af det offentl-ige eller af vedkommende 
Arving foranlediges en særlig Vurdering, ansættes til deres Værdi i Handel og 
Vandel paa paagældende Sted. 

2) Værdipapirer ansættes, forsaavidt de noteres paa Kobenhavns Bors, efter Kurs· 
værdien, i modsnt Fald efter deres Paulydende, medmindre det skannes, al deres 
Værdi er forskellig derfra. 

3) Udestaaende Fordringer, som ikke kan inddrives, medregnes ikke. 
4.) Skibe og andre Losoregenstande ansælles efter deres Salgsværdi. 
5) Reelle Privilegier, Ret tj.] al oppebære Tiende, Jordskyld eHer Arvefæste· 

afgifter og deslige vedvarende Rettigheder ansættes til det 25.dobbelte af den 
anrlige Ydelses Neuoværdi, eller, hvor denne Nelloværdi ikke kan ud findes, efter 
den Vederlagssum, der kan pnnregnes opnaael for dem. Er sandanne Afgifter el· 
ler Ydelser afloselige, kan Værdien ansættes til Aflosningssummen. 

19 Besiddere nf Len, Stamhuse og Fideikommisser anses ved Afgiftsberegningen 
som Ejere. 

Er der i Forening med en Brugs- eller Indtægtsnydelse tillagt en Person Ret 
til i levende Live al forbruge eller pna anden Mande disponere over de paagældende 
Midler eller Ret til al rande over disse ved Testamente, anses han ligeledes ved Af. 
giftsberegningen som .Ejer af disse. 

Af Arv, der tilfalder Familiestiftelser eller Legater, der falder ind under Regelen 
i § tJ., Utr. 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 Indtægtsnydere. 

20 Angaar den afgiftspligtige Erhvervelse en Brugs· eller Indtægtsnydelse, bereg· 
nes Afgiften af Brugs· eller lndtæglsnydelsens Værdi som saadan. 

Ved Fastsættelsen af denne bliver fOlgende Regler at iagttage: 
1) Er Nydelsen stedsevarende, ansættes dens Værdi til det 25.dobbehe nf dens 

aarlige Belob. 
2) Er Nydelsen af ubestemt Varighed, ansættes dens Værdi Lil det JO.dobbelte 

af dens aarlige BelOb, forsaavidt Reglerne under 3) ikke kommer til Anvendelse. 
3) Er Nydelsen begrænset til et bestemt Tidsrum eller til en eller Ilere Perso· 

ners Levetid, fastsættes Værdien efter de Regler, hvorefter den danske Statsanstalt 
for livsforsikring beregner Værdien uf tilsvarende Ydelser, dog sauledes, al det 
Belob, der beregnes for Administration og Erhvervelsesomkostninger, ikke med
regnes. De i saa Henseende fornodne Beregninger leveres uden Betaling af Stats· 
anstalten for Livsforsikring. 

tJ.) Den aarlige Rentenydelse uf en Kapital, hvis Forrentning ikke nojagtig kan 
angives, ansættes til 4 pCt. af Kapitalen. 

Efter de her angivne Regler, beregnes ligeledes Værdien af Rentenydelser el· 
ler andre periodiske Ydelser, naar der skal fradrages ved Beregningen af An·e· 
afgiften af de Kapitaler eller andre Genstande, hvorpaa de hviler, eller naur en 
Arving eller Legatar, hvem Udredelsen af saadanne Ydelser maalle være pnalagl, 
skal fradrages disse ved Beregningen af Arveafgiften af den ham tilfaldne Lod. Hente· 
eller lndtæglsnydelsens Værdi bliver i disse Tiilfælde al bestemme efter Forhol· 
dene, navnlig de paagældende Personers Alder paa den Tid, Afgiften beregnes 
af den Kapital, hvorpaa Hente eller Indtægtsnydelsen hviler. 

21 Afgiften beregnes af de enkelte Arvelodder og udredes af disse. 
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Den, h\'em en Brugs· eller Indtægtsnydelse af visse Ejendele eller en vis Kapi· 
tal er tillagt, kan kræve, al Afgiften udredes uf de l\Iidler, ·hvorpaa Brugs- eller 
Indtægtsnydelsen hviler, eller al det til Afgiftens Udredelse fornodne Belob til
vejebringes ved Laan mod Pant i disse Midler. Disse Hegler finder dog ikke An· 
\'endelse i de i § 4, Litr. c. og d., ommeldte Tilfælde. 

Er det ved Testamente bestemt, al visse Arvelodder skal udredes fri for Af gi!· 
ler, betragtes de paagælden<le Arvelodder som forogede med det til Afgifternes 
Udredel5e fornodne Belob, og Afgifterne udregnes paa den Maade, at der til ArYe· 
loddens Belob IOrst lægges det Belob, som Afgifterne af samme vilde udgore, be
regnede paa sædvanlig Vis, og af det sualedes fremkomne Belob beregnes den 
Afgift, der vil være at erlægge. 

Ved Opgorelscn af de enkelte Arvelodders Storrelse bliver alt, hvad samme Per· 
son erhverver efter samme Arvelader, al betragte som en samlet Arvelod. Har 
en Arving eller Legatar tidligere modtaget Arv, Legal eller afgiftspligtige Forskud 
eller Forstrækninger fra samme Arvelader, mua som Folge heraf de saaledes mod· 
tagne Belob medregnes ved Opgorelsen af den afgiftspligtige Lod, men i den Af· 
gift, som derved fremkommer, fradrages den Arveafgift, som tidligere maalle være 
erlagt uf de paagældende Erhvervelser. I Formuefællesskab levende Ægtefæller 
betragtes i denne Forbindelse som samme An-elader, naar de af giftspligtige Bel oh 
er udredede af Fællesboet eller skal udredes af dette, ligesom ogsaa Arv, der til· 
falder i Formuefællesskab levende Ægtefæller, betragtes som en samlet An', med
mindre An·eladeren mualle 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 har el 
storre Belob at tilsvare i Ar\'eufgift, end der tilkommer hnm \'ed Delingen, be
tragtes det overskydende som en ham persol\'lig panlwilende Gæld, der er Boet 
og de ovrige Lodtngere uvedkommende. Det samme gælder om Arveforskud eller 
Forstrækninger, som maatte være ydede Personer, der ikke kommer til at tage 
Arv efter Yde ren. 

Forsaavidt Bestemmelserne i § 4·, Litr. e., og § 5., Litr. b. og c., finder Anven· 
delse med Hensyn til Overdragelser, ved hvilke der er erlagt Halvprocentafgift efter 
Frd. uf 8. Februar 1810, kan de saaledes erlagte Afgiftsbelob fradrages i Arve· 
afgiften. Samme Regel kommer fri Anvendelse, naur der i Henhold til § l•l~ 3. 
Stk" under Arveafgiftsberegningen inddrage5 Midler, hvorover en i uskiftet Bo 
hensiddende Ægtefælle har disponeret. 

22 Arveafgift efter de i denne Anordning indeholdte Regler bliver al svare af 
alle Erhvervelser, med Hensyn til hvilke Tidspunktet for Afgiftspligtens Indtræden 
efter Reglerne i § 10, j fr. §§- 13 og 15, falder efter denne Anordnings Ikraft
træden. Ligeledes bliver, naar den længstlevende af tvende Ægtefæller har hen
siddet i uskiftet Bo, Afgiften af Boel at beregne efter denne Anordning, nnar 
den længstlevende Ægtefælle dor, eller Skiftet paabegyndes efter denne Anord· 
nings Ikrafttræden, selv om den fiirst afdode Ægtefælle maatte være di:id forinden 
delle Tidspunkt; dog kommer i sidstnævnte Tilfælde Reglerne i § 14·, 3. Stk" 2. 
og 3. Punktum, ikke til Anvendelse. 

Er Arveafgiften af visse Erhvervelser inden Anordningens Ikrafttræden endelig 
berigtiget i Overensstemmelse med de 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 mauHe hove forlangt Berigtigelsen af Arve
afgiften af visse Midler udsat som Vilkaar for en tilstaaet Afgiftsnedsættelse, bliver 
Afgiften at beregne efter den \•ed Resolutionens Afgivelse gældende Lovgivning. 

23 I Boer, der undergives offentlig Skiftebehandling, har vedkommende suavel 
ordentlige som overordentlige Skifteforvaltere, til hvilke sidste i denne Anordning 
henregnes snavel Testamenlseksekutorer som Skiflekommissnrier, al drage Omsorg 
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for, at Arveafgiften berigtiges af samtlige den afdodes Efterludenskaber saavel som 
af de ovrige fra ham hidrorende Erhvervelser, med Hensyn til hvilke Afgiftspligten 
indtræder ved hans Dod, :i hvilket Øjemed Skifteforvalteren bl. a. bor soge op
lyst, om afdode har truffet Dispositioner, der medfOrer Afgiftspligt efter Reglerne 
i Anordningens § 5. 

Skifteforvalteren har endvidere at soge tilvejebragt Oplysning om, hvorvidt afdode 
maatte have været Besidder af Len, Stamhuse eller Fideikommisser eller n( Brugs-, 
Indtægts. eller Rentenydelser, med Hensyn til hvilke en afgiftspligtig Succession har 
fundet Sted, eller har nydt Brugen eller Indtægten af Midler, af hvilke ved hans 
Dod vil være at svare Arveafgift. Forsaavidt Arveanmeldelsen med Hensyn til de 
her omtalte afgiftspligtige Erhvervelser ikke vil være at indgive til Færoernes So
renskriveris Skifteret, har denne at tilstille den Skifteret, til hvem Arveanmeldel
sen efter de nedenfor bestemte Regler vil være ut indgive, de tilvejebragte Oplys
ninger. 

24 Naar ordentligt Skifte finder Sted, forfalder Afgiften til Betaling ved Boets 
Slutning. 

Kan et Bo, der behandles af o\'erordentlige Skifteforvaltere, ikke sluttes inden 
2 Aar efter Dodsfoldet, skal der inden Udlobet af denne Frist derom gores Indberet
ning til Færoernes Sorenskriveris Skifteret med Oplysning om Grunden dertil. Skifte
retten kan forlange det oplyst ved Udskrift af Skifteprotokollen, at Boets vedkom
mende er bekendte med Grunden til Udsættelsen. I Boer, der ved Anordningens 
Ikrafttræden henstaar under Behandling af ekstraordinære Skifteforvaltere, regne:. 
næmte Frist af 2 Aar Irn Anordningens Ikrafttræden. Den nævnte Indberetning 
skal gentages aarlig, saa længe Udsættelsen varer. Nnnr Skiftet sluttes, og Opgorelsen 
foreligger, bliver Afgiftsberegning at foretage og Afgiften at berigtige. 

Overordentlige Skifteforvaltere skal uden Ophold tii Færoernes Sorenskriveris 
Skifteret indsende Indberetning om, hvad de foretager med Hensyn til Berigtigel
sen af Arveafgiften. 

25 Saavel ordentlige som overordentlige Skifteforvaltere er med den af Bestem
melsen i § 21, næstsidste Stk., IOlgende Begrænsning lige overfor del offentlige an
svarlige for, at Arveafgiften behiirig berigtiges i de af dem behandlede Boer. 

26 Naar et Bo overtages af Arvinger til privat Skifte, samt i de Til
fælde, hvor Pligt til Erlæggelse af Arveafgift i MedIOr af Bestemmelserne i denne 
Anordning indtræder, uden at noget Skifte finder Sted pna Færoerne, har de af
giftspligtige inden 1 Aar efter Afgiftspligtens Indtræden at indgive Arveanmel
delse til Færoernes Sorenskriveris Skifteret. 

Arveanmeldelsen, der afgives paa Tro og Love og under Eds Tilbud, skal for
uden Oplysning om den Begivenhed, der har givet Anledning til den afgiftsplig
tige Erhvervelse, indeholde en Fortegnelse over de til den afgiftspligtige Formue 
horende Aktiver og over de Udgifter, Gældsforpligtelser og andre Byrder, der me
nes at kunne komme til Fradrag, saml en Opgorelse over, hvorledes Formuen er 
eller vil blive fordelt, med Angivelse af Erhververnes Slægtskabsforhold til Arve· 
Inderen og, forsnavidt Arveladeren hensad i uskiftel Bo efter en tidligere af dod 
Ægtefælle, -tillige en Angivelse af, hvor og naar denne er afgaaet ved Doden. 

Forsauvidt der er flere Arvinger eller afgiftspligtige, har de derhos i Arveanmel
delsen al udpege en Person, til hvem Meddelelse om Afgiftsberegningens Udfald 
eller andre Meddelelser i Sagen paa samtliges Vegne kun rettes. 

IOvrigl er Arvingerne paa Skifteforvalterens Begæring pligtige a·t meddele denne 
samtlige de Oplysninger, hvoraf de maalle være i Besiddelse, og som kan have 
Betydning for Afgiftsberegningen. 

Skema for nævnte Arveanmeldelser fastsættes af Justitsministeriet og udleveres 
gratis gennem Færi>ernes Sorenskriveris Skifteret. 

27 Anmeldelsespligten paahviler i Dodsboer samtlige den afdodes Arvinger og, 
forsuavidt der rnuntte findes en efterlevende Ægtefælle, der er lodtagen i Boet, 
tillige denne, derimod ikke blotte Legatarer. I de i § ti, Litr. d., ommeldte Tilfælde 
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paahvilcr Anmeldelsespligten samtlige Domhavere, i de i § I, Utr. b. og c., samt 
naar Afgiftspligten indtræder, som FOlge af Successionen i ·Rentenydelsen og des!., de 
afgiftspligtige Successorer. 

Anmeldelsen skal underskrives af samtlige de anmeldelsespligtige. For 
umyndiges Vedkommende underskrives Anmeldelsen af disses Værge; mindre· 
aarige underskriver i Forening med deres Kurator; Enker, for hvem der er 
beskikket Lavværge, underskriver i Forening med denne. For en fraværende Ar· 
ving, der har deltaget i Skiftet ved Repræsentant, kan denne underskrive, men den 
ham meddelte Fuldmagt man paa Forlangende kunne dokumenteres. 

28 I Dodsboer efter paa Færoerne hjemmehorende Personer indgiveJ Arveanmel· 
delsen til Færocrnes Serenskriveris Skifteret. I de i § 87 i Lov om Skifte af Dods· 
bo og Fællesbo af 30. November 1874, jfr. Anordning af H. Jnnuar 1876, om· 
meldte Tilfælde indgives Anmeldelsen til den Skifteret, til hvilken Boet er hen
vist. 

Ved Succession i Nydelsen af Familiestiftelser indgives Arveanmeldelsen til Skifte
retten paa det Sted, hvor Stiftelsen eller dennes Bestyrelse har sit Hjemsted. 

Ved Succession i Brugs- og Indtægtsnydelser saml ved saadannes Ophor sker 
Anmeldelsen til den Skifteret, der har behandlet Arveladerens Bo, eller, forsaa· 
vidt Boet er behandlet af overordentlige Skifteforvaltere eller af selvskiftende Ar· 
vinger, til den Skifteret, under hvis Jurisdiktion Boet henhorte. 

Ved Erhvervelsen nf en bortebleven Persons Formue eller Indtægtsnydelsen af 
denne i Henhold til Reg·lerne i Eorordn. 11. September 1839 indgives Anmeldel
sen til Skifteretten i den Jurisdiktion, hvor Dom i fi:irsle Instans er afsagt. 

Naar i Henhold til Reglen i § 8 Arveafgift skal erlægges nf en udenfor Fær· 
oerne hjemmehorende Persons faste Ejendomme pnn Færoerne eller de der om· 
meldte Rettigheder over saadanne, indgives Arvennmeldelsen til Færoernes Soren
skriveris Skifteret. 

29 Naar et Bo efter nt have henstanet under offentlig Skiftebehandling ekstrade
res Arvingerne til videre Behandling, uden al Arveafgiften er berigtiget, bliver 
Arveanmeldelse i Overensstemmelse med de foran givne Regler nl indgive inden 
l Aar efter Ekstraditionen. 

Er de afgiftspligtige forst paa et senere Tidspunkt end det, paa hvilket Af gifts· 
plig.ten efter de i denne Anordning indeholdte Regler indtræder, kommet til Kund
skab om den af giftspligtige Erhvervelse, regnes den i § 26 ommeldte Frist af 
1 Aar fra det Tidspunkt, da de paagældende fik Kundskab om Erhvervelsen, hvor· 
for der man gores Rede i Arveanmeldelsen. 

Naar Andragende derom indgives inden Udlohet nf den lovbestemte Frist for 
Arveanmeldelsens Indgivelse, og Omstændighederne iovrigt taler derfor, kan Skifte· 
forvalteren bevilge en Forlængelse nf Fristen nf indtil 6 Maaneder. Skulde p:rn 
Grund nf sæ11lige Omstændigheder en yderligere Forlængelse af Fristen anses for· 
noden, kan en saadan Forlængelse efter derom indgiven Ansogning bevilges af 
Justitsministeriel. 

30 Indkommer Arveanmeldelsen ikke inden Udlobet af de i § 26 og § 29 fore· 
skrevne Frister, bliver Arveafgiften for de anmeldelsespligtiges Vedkommende nt 
forhoje med 1/3. Det samme gælder, hvis den indkomne Arveanmeldelse Hder af 
snu væsentlige Mangler, at den er uskikket til al danne Grundlaget for en Afgifts· 
beregning. Er Arveanmeldelsen ilcke underskreven af samtlige de anmeldelsesplig· 
Lige, indtræder en tilsvarende Afgiftsforhojelse for de anmeldelsespligtiges Ved
kommende, som ikke har underskrevet Anmeldelsen. 

Overovrigheden kan derhos efter Indstilling fru Skifteforvalteren forelægge de 
paagældende en passende Frist til at fremkomme med lovlig Arveanmeldelse og 
eventuelt fremtvinge dennes Indgivelse ved Paalæg af Daghoder. 

Justitsministeriet er bemyndiget til helt eller delvis at frafalde den i denne Para· 
grafs Iorsle Stykke foreskrevne Afgiftsforhojelse, nnnr Omstændighederne finde:> 
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ul tale derfor, navnlig nuar Oversiddeisen uf de foreskrevne Frister kun bur \U!· 

rel korlvudg. 

31 Skifteforvalteren har al gennemguu de indkomne Arveanmeldelser, og for snu 
, idt saadant skannes Iornodenl, at soge de i disse indeholdte Oplysninger berig· 
tigede eller supplerede ved Henvendelse til Parterne eller paa anden formaalsl}eniig 
Mande. Han skal endvidere soge tilvejebragt de iovrigt for Afgiftsberegningen for
nodne Oplysninger, derunder na\'lllig om, hvorvidt nogen af de afgiftspligtige tid
ligere har modtagel Forstrækninger eller deslige, som bliver al lage i Betragtning 
ved Af giftsberegningen, saml om, hvorvidt afdode har truffet Dispositioner, der 
folder ind under Reglerne i § 5 og i § 14, 3. Stykke. 

Naar Sagen paa foranfOrle Mande er tilstrækkelig oplyst, eller der dog er til
vejebragt de Oplysninger, som efter Omstændighederne mna anses for erholde
lige, foretager Skifteforvalteren paa Grundlag af de foreliggende Oplysninger en 
Beregning af de Afgiftsbelob, som vil være at erlægge i Anledning af den Begi
venhed, Ar\'eanmeldelsen vedrorer, og tilstiller Parterne eller den af disse udpe
gede Repræsentant en Afskrifl af denne Afgiftsberegning. 

Naar en efterlevende Ægtefælle forbliver hensiddende i uskiftet Bo, har den 
paagældende, inden Udlobet af den i § 26, L Stk" nævnte Frist, og under samme 
Vilkaur som i § 30, 2. Stk" anCOrt, til Skiftefon ulteren at indlevere en Opgorelse 
paa Tro og Love og under Eds Tilbud over Boels Aktiver og Passiver; denne 
Opgorelse bliver, naar den ikke godtgcires al være urigtig, at lægge tH Grund. 
saafremt der til sin Tid, naar Boet skiftes, bliver Sporgsmaalet om Anvendelse af 
Heglerne i § 14, 3. Stk" 2. og 3. Piktm. 

32 Anser nogen uf de afgiftspligtige sig for forurettet ved den af Skifteforrnlteren 
foretagne Afgiftsberegning, kan han inden 3 Ma:meder efter, al han har mod
taget Underretning om summe, eller for de nnmeldelsespligtiges Vedkommende in
den 3 Maaneder efter, at saadan Underretning er tilstillet den af dem i Henhold 
til Reglen i § 26 udpegede Repræsentant, indbringe Sagen for Justitsministeriet. 

Anser den paagældende ·heller ikke den Afgorelse, Justitsministeriet træffer, for 
rigtig, kan han, naar Begæring derom fremsættes inden 3 Maancder efter, at han 
har modtaget Underretning om Ministeriets Afgorelse, forlange Sporgsmaalet af· 
gjort ved Rellergang under en mod ham ved det offentliges Foranstaltning anlagt 
Sag. 

Undlader de afgiftspligtige at paannke den uf Skiftefon·ulteren foretagne Afgifts· 
beregning inden den foran foreskrevne Frist, er Afgiftsberegningen bindende for 
dem, medmindre det offentlige, for hvilket Skif.teforvalterens Afgiftsberegning ikke 
er bindende af egen Drift eller i Henhold til derom fremsat Andragende maalle 
foranledige Sporgsmnalet om Afgiftsberegningens Rigtighed optaget til fornyet Pro
velse. De af Justitsministeriet med Hensyn til Afgiftsberegningen trufne Afgorelser 
er, naar de ikke paaunkes inden den foreskrevne Frist, bindende sanvel for det 
offentlige som for den afgiftspligtige. 

33 Afgiften forfalder til Betaling paa 6·Ugers-Dagen efter, al Af.giftsberegnin
gen efter de i forunstaaende Paragraf indeholdte Regler er bleven bindende for 
de af giftspligtige eller, forsaavidt denne Dag er en Helligdag, paa den nærmest 
panfOlgende Sognedag. Oversiddes denne Frist, bliver der at erlægge en Straf
rente af 1/6 pro mille af Afgiftens Belob for hver Dug, Fristen er oversiddet. 

I de Tilfælde, hvor en nfdrags\'is Betaling er tilladt, forfalder det forste Af. 
drug til Indbetaling efter de foran fremstillede Regler, Det næste Afdrag for. 
folder til Indbetaling pan Aarsdagen efter det forste Afdrags Forfaldsdag eller, 
hvis denne er en Helligdag, paa den nærmest panfOlgende Sognedag og snu frem· 
deles. Udeblives med Betalingen af noget Afdrag, beregnes Strafrente som foran 
angivet. 

De afgiftspligtige har inden 3 Uger ef.Ler Indbetalingsfristens Ud!Ob for Skifte· 
forvalteren al godtgore, at Af giften med muligt panlObne Renter er betalt. 
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Reglerne om Stedet for AfgHtens Indbetaling fastsættes af Justilsministeriet.1 ) 

34 Har Skifteforvalteren ikke inden 3 Uger efter Indbetalingsfristens Udlob mod
taget fyldestgorende Oplysning om, al den skyldige Afgift er betalt, eller fremgaar 
det af de ham forelagte Oplysninger, at der er indbetah for lidt, har han at drage 
Omsorg for Afgiftens Inddrivelse. 

Selvskiftende Arvinger er, eventuelt i Forbindelse med afdodes med disse skif
tende Ægtefælle, med den af Reglen i § 21, næstsidste Stykke, fo\gende Begræns
ning, solidarisk ansvarlige for Berigtigelsen af de AfgiftsbelOb, der vil være al er· 
lægge i de af dem behandlede Boer. Det fulde Afgiftsbelob kan derfor efter Skifte· 
forvalterens Valg inddrives hos en hvilken som ·helst af de paagældende. 

Saafremt færoske Repræsentanter for Arvinger udenfor Færoerne alene eller i 
Forening med pna Færoerne hjemmehorende Arvinger har overtaget en paa Fær· 
oerne hjemmehorende Persons Bo til privat Skifte, er de ligesom Arvingerne og 
efter samme Regler som disse ansvarlige for Arveafgiftens Berigtigelse. 

Naar Arvemidler eller andre efter denne Anordning afgiftspligtige Midler utl
betales en Person udenfor Færoerne gennem en paa Færoerne hjemmehorende Re· 
præsentant, er denne ligeoverfor det offen~lige ansvarlig for Afgiften af de paa· 
gældende Midler. Udbetales deslige Midler til en Person udenfor Færoerne uden 
Mellemmand paa Færoerne, er den, af hvem l\'lidlerne udbetales, pligtig til at 
fradrage Afgiftens Belob og er overfor det offentlige ansvarlig for Afgiftens rig· 
lige Indbetaling. 

Naar Ejendomme eller Rettigheder ,der har tilhorl en udenfor Færoerne hjemme· 
horende Person, og hvoraf skal svares Arveafgift efter Reglen i § 8, o.verganr til 
en anden Person udenfor Færoerne, er det offentlige berettiget til at soge Fyldest· 
gorele for Afgiften i de paagældende Ejendomme og Rettigheder uden Hensyn 
til de efter Afgiftspligtens Indtræden med Hensyn til samme mulig trufne Dispo· 
sitioner. 

35 Offentlige Embedsmænd sanvel som Bestyrerne af offentlige Stiftelser, Ban
ker og lignende Pengeinstitutioner, der har baandlagle Midler under Bestyrelse, er 
pligtige at meddele Skifteforvalteren eller J uslitsministeriet Underretning om. naar 
saadanne Midler kommer til Udbetaling, eller naar der finder Succession Sted i 
Indtægtsnydelsen af samme. 

Summe Pligt paahviler Bestyrerne af Fideikommisser saavel som Familielegater 
eller Familiestiftelser, der falder ind under Reglen i § 11· c., naar der finder Suc
cession Sted i Besiddelsen af Fideikommisset eller i Indtægtsnydelsen af paagæl
dende Legat eller Stiftelse. 

36 Alle Embedsmænd og andre offentlige )1yndigheder, derunder Skattelignings· 
myndigheder, samt Bestyrelser for Banker, Forsikringsselskaber, Aktieselskaber, Kre
ditforeninger, Sparekasser og deslige, er forpligtede Lil uden Betaling at meddele 
sanvel Skifteforvalteren som de 1ivrige l\'Iyndigheder, hvem Tilsynet med Afgiftens 
Berigtigelse paahviler, ælte Oplysninger, hvoraf de er i Besiddelse, og som kan 
tjene til Vejledning ved Afgiftens Beregning, saasom angauendc den Formue, hvor· 
efter en afdod har svaret Formueskat, de hos Banken eller Sparekassen for af. 
dode Personer indestaaende Kapitaler, de paa saadannes Navn noterede Obliga· 
tioner eller Aktier og deslige. 

Saavel ordentlige som overordentlige Skifteforvaltere er derhos, nnar de har For
modning om, at en afdod, af hvis Efterladenskaber det paahviler dem al beregne 
Arveafgiften, har ydet nogen Forskud eller Forstrækninger eller har indgaaet Over
enskomster eHer foretaget Overdragelser, hvoraf Afgift bli\'er al svare efter Reg
lerne i denne Anordning, berettigede til at afkræve den eller dem, til Fordel for 
hvem de afgiftspligtige Dispositioner formodes trufne, en skriftlig Erklæring an
gaaende det paagældende Forhold. 

Vmgrer nogen sig ved al meddele de Oplysninger eller Erklæringer, som i Med-

1) Bek. Nr. 553 ar 30. Dec. 1921. 
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for al denne Anordnings Bestemmelser afæskes •ham, bestemmer ]ustitsministe· 
riet, hvis Af gorelse i saa Henseende ikke kan paaankes for Domstolene, om de 
begærede Oplysninger skal meddeles, eller den begærede Erklæring afgives, og Mi· 
nisteriet kan om Cornodent fremtvinge Begæringens Opfyldelse ved Paalæg af Dag· 
boder. 

37 Har Arvinger eller andre efter denne Anordning afgiftspli•gtige forsætlig sogt 
at unddrage sig Afgiftspligten ved at undlade al indgive de paabudte Anmeldelser i 
Tilfælde, hvor saodant efter de foreliggende Omstændigheder kunde medf ore, nt 
den afgiftspligtige Erhvervelse undgik vedkommende offentlige Myndigheds Op· 
mærksomhed, eller ved paa anden 1\foade at fordolge den afgiftspligtige Erhver· 
velse, uden nt Tilfældet dog falder ind under Bestemmelsen i § 38, bliver Af gif • 
ten, hvis ikke Sagen med Justitsministeriets Samtykke af go res i !\lindelighed, nt 
erlægge med dens dobbelte Belob. 

38 Den, som til Brug ved Beregningen af Afgiften efter nærværende Anordning 
til de Myndigheder, hvem Afgiftens Beregning pnahviler, derunder indbefattet over· 
ordentlige Skifteforvaltere, mod bedre Vidende afgiver uri~tige Anmeldelser, Oplys
ninger eller Enklæringer nngaaende de Forhold, hvorpan 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, forsnavidt ikke Sagen med Justitsministeriets Samtykke 
afgores i Mindelighed, med en Bode lig det femdobbelte af det Belob, hvormed Af
giften som Folge af de urigtige eller ufuldstændige Oplysninger er bleven forringet, 
eller hvormed den vilde være bleven forringet, hvis Afgiften var bleven bereg
net pan Grunding af disse Oplysninger. 

Er de foran ommeldte Anmeldelser, Oplysninger eller Erklæringer afgivne nf 
flere i Forening, bliver den foreskrevne Bode nt ikende hver enkelt af de pongæl
dende med dens folde BelOb, Iorsaavidt de har været vidende om de afgivne Op· 
lysningers Urigtighed eller Ufuldstændighed. 

Sager, hvorunder der er Sporgsmnnl om Ansvar efter denne P11r11gr11f eller efter 
§ 37, behandles efter de for 'kriminelle Sager gældende Regler. 

39 Skulde nogen uf de Tjenestemænd, hvem Tilsynet med Overholdelsen af dl' 
i denne Anordning givne Bestemmelser er betroet ,gore sig skyldig i Efterladenhed 
hermed, bliver han efter Justitsministeriets Resolution, der ej kan paaonkes for 
Domstolene, at anse med en Bode fOrste Gang fra 20 til 100 Kr., anden Gang fra 
40 til 200 Kr" tredje Gang fra 80 til 400 Kr. Gor han sig oftere skyldig i lignende 
Forseelser, bliver han efter Omstændighedern~ at anse med en hojere Bode eller 
at tiltale til Forbrydelse nf sin Stilling. 

Overordentlige Skifteforvaltere kan under de samme Betingelser anses med Boder 
fra 20 til 400 Kr. ·Er grov Forsommelighed udvist, kan derhos den dem meddelte Be· 
villing til det poagældende Bos Behandling fratages dem. 

40 N nar Bestyrere af offentlige Stiftelser, Banker og lignende Institutioner for
semmer de i § 35 pnnbudte Indberetninger, kan de el.ter Justitsministeriets Reso
lution anses med Boder fra 20 til 400 Kr. 

Er de paagældende utilfredse med det af ] ustitsministeriet givne Bodepaalreg, kan 
de forlange Sporgsmnalet om sammes Berettigelse afgjort ved Domstolene under 
en mod dem ved det offentliges Foranstaltning anlagt Sag. 

41 Snavl Af.giften selv med de denne mulig paalobne Renter som Boder, der 1 

Henhold til denne Anordning er panlagt nogen af Administrationen, bliver i Mangel 
nf Betaling pan lovlig Mande nt inddrive ved Udpantning. 

Boder, som er paalagte nogen ved Domstolene, eller hvis Poalæg er stadfæstet 
af disse, bliver i Mangel nf Betaling nt afsone i Overensstemmelse med de om Af· 
soning nf Boder udenfor kriminelle Sager gældende Regler. 

Alle Boder efter denne Anordning tilfalder Statskassen. 
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42 Justitsministeriet faslsæller de nærmere Regler angaaende Skifteforvalterens 
Virksomhed med Hensyn til AfgHtens Beregning og Opkrævning.I ) 

43 Arveafgiften fordeles mellem Statskassen og Færo Amts Fattigkasse efter fOl. 
gende Regler: 

I de i § 2 A. omhandlede Tilfælde Statskassen 1h pCt. Af gift, Amtsfattigkassen 
Resten. 

I de i § 2 B. omhandlede Tilfælde Statskassen ved offentlig Skifte 21;2 pCt. Af. 
gift og ved privat Skifte 11;2 pCt. Afgift, Amtsfattigknsscn Resten. 

I de i § 2 C. omhandlede Tilfælde Statskassen ved offentlig! Skifte 'i pCt. Afgift 
og ved privat Skifte 3 pCt. Afgift, Amtsfattigkassen Resten. 

I de i § 2 D. samt sidste Stykke, 1. Punktum, omhnndlcde Tilfælde Statskassen 
ved offentligt Skifte 5 pCt. Afgift og ,•ed privat Skifte 'i pCt. Afgift ,AmtsfaLtig· 
kassen Resten. 

Naar der i Medfår af Bestemmelserne i denne Anordning finder en Forhojelse 
eller Nedsættelse af Arveafgiften Sted, fordele:; Afgiften mellem Statskassen og Færo 
Amts Fattigkasse i samme Forhold, i hvilket den i l\IedfOr af fOrste Stykke vilde 
være blevet fordelt, dersom ingen Forhojelse eller Nedsættelse havde fundet Sted. 

44 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Januar 1922. 

1. Dec. - INSTRUKS (NR. 502) FOR AMTSLÆGEN PAA FÆRØERNE. 
I Henhold til § 4. i Anordning Nr. 5,15 af 4. Oktober 1919, hvorved Lov om Em

bedslægevæsenets Ordning af 21. April 1914 sættes i Kraft pan .færoerne, fastsættes 
herved fOlgende Instruks, efter hvis Be;;temmelser Amt~lægen paa Færoerne vil ha\'C 
at rette sig under UdfOrelsen 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 til <len særlige Kredslægevirksomhed at rene sig efter 
Instruksen for Kredslæger paa Færoerne med de Lempelser, som fOlger nJ de lo 
Funktioners Forening. 

2 Amtslægen er den overste 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 almenvigtige Sager af Sundhedsstyrelsen tilkaldes til Moder i 
Kobenhavn, jfr. Lov om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse af 30. April 1909 § 5, 
sidste Stykke.2) 

Til Sundhedsstyrelsen afgiver han dels alle foreskrevne Anmeldelser og Indberet· 
ninger samt Erklæringer og Betænkninger, som bliver ham særlig affordrede, dels 
saadanne Forslag til Ordning og Forbedring af Sundheds- og Medicinalforholdene 
i hans Emhedsomraade, som han finder Anledning til at fremsætte, og som ikke kan 
gennemfores ved Hem•endelse til de stedlige Myndigheder. 

3 Amtslægen er Arntmundens og Lagtingets sagkyndige Randgiver og sknl som 
saadan hores i alle Amtet eller Lagtinget vedrorende Sager, der skonnes at kræve 
lægekyndig Indsigt, derunder indbefattet Suger om Amtets Inddeling i Jordemoder~ 
distrikter og Distriktsjordemodres Bopæl, Beskilckelse af Distriktsjordemodre og Valg 
af Jordemoderelever. Hun skul hores nnganende Ansættelse af Overlæger og Ene· 
læger ved amts- og bykommunale Sygehuse samt Sygehuse, der nyder Tilskud af 
Stal eller Kommune,3) og skal huve Lejlighed til at udtale sig om Planer til Op· 
fOrelse og Ombygning af Skolebygninger. Han bor om fornodent selv drage Om· 
sorg for, at disse Sager forelægges ham. 

Over Planer for Opforelse, Forandring eller Udvidelse af offentlige Sygehuse skal 

1) Hr. Bestemmelser Nr. 301 ar 30. Dec. 1921. 
2) Jfr. nu Lov Nr. 182 al 23. Juni 1932. 
8) Bortraldet ved An. Nr. 35 ar 26. Febr. 1935. 
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han afgive Betænkning Lil den Myndighed, af hvilken det forlanges, og kan ikke 
undslaa sig for paa Amtets Opfordring at være behjælpelig ved Planernes Udar
bejdelse. Han bor saavidt muligt foranledige, at snndnnne Planer ledsages af noj
agtige Beskrivelser og giver Oplysning om alle Enkeltheder, forinden de forelæg
ges Ministeriet eller Sundhedsstyrelsen. 

Ogsna over Planer for de i Anordningen om Embedslægevæsenets Ordning paa 
Færoerne § 5 under Nr. 2 omhandlede Anstalter har Amtslægen at afgive sag
kyndig Betænkning, naar det forlanges af ham. 

Amtslægen er forpligtet Lil at foretage de ,Eftersyn og Undersogelser og afgive 
de Betænkninger, Skon og :Erklæringer, som begæres af Amtmanden eller Lagtin
get. 

4 Amtslægen forer indenfor Amtslægekredsen O\'ertilsyn med Kredslægernes Em
bedsvirksomhed. Han skal fore en nojagtig Fortegnelse over Kredslægerne med Op
lysning om deres Alder, Eksamensnar, Ansættelsesnar, tidligere Stillinger, Forflyt
telse og Dod. 

Han skal som Regel en Gang aarlig ved personligt Eftersyn forvisse sig om, al 
Kredslægerne holder deres Embedsboger og Embedsarkiv i Orden. 

Han har al paase, at de indenfor de fastsatte Tidsfrister afgiver foreskrevne Ind
beretninger og Anmeldelser. 

Han vanger over, at Kredslægerne foretager de Eftersyn og Undersogelser og 
udforer de Forretninger, der paahviler dem, og han skal paase, at Kredslægernes 
Embedsrejser lægges pna den hensigtsmæssigste og for det offentlige mindst be
kostelige Mande. 

Bliver en Kredslæge pludselig sal ud af Stand til at besorge sine ·Embedsforrel· 
ninger, skal Amtslægen ved Henvendelse til Amtmanden hurtigst muligt foranle
dige, at denne foretager fornoden Konstitution, og indberette del skele til Sund
hedssl yrelsen. 

Ved indtrædende Vakance i el Kredslægeembede skal han forvisse sig om, ul 
Embedets Boger er til Stede, og al Arkivet er i Orden, og foranledige, at delte 
tages i Bevaring paa en saadan Mande, al det kan overgives den nye Indehaver 
af Embedet fuldstændigt og i let overskuelig Orden. 

5 Amtslægen IOrer indenfor sit Embedsomraade Overtilsynet med, hvorledes Læ
ger, Tandlæger Apotekere, Jordemodre, til begrænset Lægegerning bemyndigede Per
soner, eventuelt Sygeplejere, Massorer og lignende udover deres Kaldsvirksomhed, 
for san vidt denne vedkommer det offentlige. 

Over de i Amtslægekredsen bosatte eller 'irkende praktiserende Læger, Tand
læger, Apotekere og Jordemodre skal Amtslægen f-Ore en nojagtig Fortegnelse merl 
Angivelse af Navn, Alder, Stilling, Eksamensnar, Nedsættelsesdato, 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 Læge dor eller fraflytter det Sogn, hvor han hid
til har boet. 

6 Amtslægen foretager sammen med en af Amtmanden udpeget Læge eller en far
maceutisk uddannet, af Justitsministeriet udpeget Visitator Eftersyn af Amtslæge
k.redsens Apotekerl) og Hopitalsapoteker efter de derom givne Regler. Han fore
tager ligeledes de ekstraordinære Eftersyn, ~om Sundhedsstyrelsen paulægger ham, 
efter de af denne i hvert enkelt Tilfælde givne Anvisninger. 

Amtslægen skal ogsaa underkaste de dispenserende eller distribuerende Lægers 
Medicinbeholdninger Eftersyn efter de derom givne Regler. 

Han har at holde sig underrettet om, al der altid paa Apotekerne findes den 
forn<>dne eksaminerede Medhjælp, og kan i dette Øjemed forlange sig tilstillet 
Meddelelser om Til- og Afgang af Medhjælpere fra hver.I enkelt Apotek med An· 
givelse af Navn, Eksamen og Tiltrædelses-, eventuelt Fraflytningsdato. 

1) Apotekervæsenet er nu Særanli~endc. 
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Han panser, at der ikke paa Apotekerne antages Elever, som iJcke har de for
nodne forberedende Eksaminer, og har Krav paa, at der tilstilles ham Meddelelse 
om enhver Elevs Antagelse, ledsaget af vedkommendes Eksamensbevis. 

Amtslægen kan godkende Ordningen af et Apoteks midlertidige Bestyrelse under 
Privilegiehaverens kortvarige Forfald, for saavidt snadan 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 
delle sker med Sundhedsstyrelsens Godkendelse eller for kortvarig Bestyrelse med 
Amtslægens egen Godkendelse. De underskrevne Erklæringer indsendes til Sund
hedsstyrelsen. 

7 Amstlægen fiirer Over!ilsynet med Amtslægekredsens Jordemodervæsen. 
Han har i det hele at vange over, at Jordemodrene ikke overtræder de i An· 

ordning Nr. 49 af 11. Februar 1920 om Jordemodervæsenet pna Færoerne og de:t 
dertil sig sluttende Instruks eller i særlige Vejledninger indeholdte Bestemmelser for 
deres Virksomhed. Hvor en begnneL Forseelse mod disse Bestemmelser er ringe, kan 
han indskrænke sig til personlig al pnatnle Overtrædelsen; ved storre Forseelser el· 
ler i Gentagelsestilfælde bor han ved Henvendelse til vedkommende Øvrighed for
anledige indledet offentlig Undersiigelse. For saa vidt der foreligger Overtrædelse 
alene af den særlige Jordemoderlovgivning og ikke f. Eks. tillige af den alminde
lige borgerlige Straffelov, er han bemyndiget Lil efter den hegnnede Forseelses Na· 
tur at ordne Sagen saaledes, at Jordemoderen i Mindelighed inden en af ham 
fastsat Frist betaler en hende af ham forelagt Bode fra 2 til 200 Kr. til vedkom· 
mende Sogns Hjælpekasse, jfr. Anordning om Jordemodervæsenet § 13. I saadanne 
Titrælde skal han underrette den nævnte Kasse om den trufne Ordning, og Jorde· 
moderen er forpligtet olil inden ·Fristens Udlob al forelægge ham Bevis for, al 
Boden er betalt. 

Nanr Amtslægen fra Kredslægen modtager Indberetning om smitsom Sygdoms 
Optræden hos en Jordemoder eller hendes Husstand eller blandt hendes Pntien· 
ter, ska·I han pause, at der træffes de Forholdsregler, som findes nodvendi.ge for 
at sikre, al Sygdommen ikke forplantes; dersom Sygdomstilfældet hos en Kvinde, 
Jordemoderen har betjent, eller hos det nyfOdte Barn er Barselsfeber eller anden 
smitsom Sygdom, som ikke omfattes af Epidemilovgivningens Bestemmelser, f. Eks. 
Rosen, Stivkrampe, Blæresygdom (Pemfigus), Forbuldninger, Snarfeber, smitsom 
Øjenbetændelse, er han bemyndiget til, naar det skonnes fornodent, al forbyde 
vedkommende Jordemoder at praktisere i en bestemt begrænset Tid. Om en saa
dan Forholdsregel skul han gore Indberetning til Amtmanden, dersom han ikke 
forud har forhandlet med denne om Sagen, samt til Sundhedsstyrelsen. 

En Gang hvert Anr skal Amtslægen i Forbindelse med den vedkommende Kreds· 
læge afholde Konference med Jordemodrene i hver enkelt Kreds, idet han gen· 
nem Kredslægen indkalder dem til l\'1Cide paa et bestemt Tidspunkt og el bestemt 
Sted. 

Ved Konferencen skal Amtslægen overbevise sig om, at Jordemodrene holder de· 
res Instrumenter i Orden og forer deres Protokoller og Skemaer pna befalet Mande. 
Han skal forvisse sig om, al de vedligeholder deres Kundskaber, og at deres Hel· 
bredstilstand og sjælelige Evner ikke lægger Hindringer i Vejen for tilfredssti'l· 
lende Udovelse af deres Kald. Han pnntaler Forseelser, retter Misforstnnelser, gi· 
ver Vejledning og Instruktion med Hensyn til nye faglige Metoder, nyerhvervet Vi
den paa Jordemoderkunstens Omraade og nye Lovbestemmelser saavelsom med 
Hensyn til den rette og fulde Forstaaelse af Jordemodrenes Pligter og Retlig· 
heder. 

Han bor saavidt muligt soge at skaffe sig noje Kendskab til hver enkelt Jorde· 
moders Person og Forhold. 

8 Amtslægen har indenfor Amtslægekredsen Overtilsynet med, at 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
dikamenthandel og Handel med Gift samt om Reklamering for Bandager, Helbre
delsesapparater, Lægemidler og Desinfektionsmidler hnnndhæves, og at herom ned· 
lagte Forhud ikke overlrædes. 

Kommer han enten gennem Indberetning eller Anmeldelse fra Kredslæger eller 
pnn anden Mande til Kundskab om, at Bestemmelserne i de nævnte Henseender er 
overtrnadte, skal han gennem Henvendelse til Øvrigheden foranledige, at Sagen go· 
res til Genstand for retslig Undersogelse, eventuelt for retslig Paatale. Hvis en 
saadan Indstilling ikke tages til FOlge, kan han forelægge Sagen for Amtmanden 
eller Sundhedsstyrelsen. 

9 Amtslægen fiirer indenfor Amtslægekredsen Overtilsynet med alle Anliggen
der, som vedrorer den offentlige Sundheds- og Sygepleje. 

I alle saadanne Embedsanliggender kan han paa eget Initiativ foretage nod
vendige stedlige Undersogelser, afgive Betænkninger og fremsætte Forslag overfor 
Amtmanden og Lagtinget. 

Skannes 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 § 'l, 2. Stykke, Overtilsynet med samtlige de Forhold i Amtslægekredsen, som 
omfattes af Bestemmelserne i Anordningens § 5 under Nr. 2-6 og §§ 6-12. 

Overtilsynet oves dels derved, at Amtslægen kontrollerer, hvorvidt Kredslægerne 
regelmæssig udover det dem ifOlge de nævnte Bestemmelser paahvilende Tilsyn 
og afgiver fornodne Beretninger derom samt træffer paakrævede Foranstaltnin
ger, dels ved, at han selv foretager Unders0gelser af de paagældende Forhold,eventu
elt ved Besog paa Stedet, hvorved bemærkes, at Amtslægen naar som helst har 
uhindret Adgang til Steder, med hvilke han i Embeds l\'ledfOr fiirer Tilsyn. 

De paagældende stedlige Unders0gelser foretages i det Omfang, Amtslægen skon· 
ner forni:ident, og udfOres saavidt muligt enten efter en forud lagt Plan lejligheds
vis paa Embedsrejser i andet Øjemed. Paa de omhandlede Rejser bor Amtslæ
gen benytte Lejligheden til al erhverve el san indgnaende Kendskab til Forhol
dene indenfor sit Emhedsomrande som muligt. 

Særlig skal Amtslægen ni:ije holde sig underrettet om Indretningen og Driften af og 
Sundhedstilstanden i alle de i Anordningen om Embedslægevæsenets Ordning § 5 
under Nr. 4 ommeldle Institutioner. Ved mindst een Gang aarlig at aflægge Be
sog paa enhver nf 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 gi:ire 
Optegnelser om de forefundne Forhold og paa Grunding af disse Optegnelser ind· 
fore en Beretning om Eftersynet i en dertil bestemt Eftersynsprotokol; hver Be· 
retning forsynes med Dato og Lobenummer. 

Overalt, hvor han iagttager Forhold, som kan antages at virke skadeligt pnn Be· 
folkningens Sundhedstilstand, skal han paa enhver Mande ved Henvendelse til ved· 
kommende l\•lyndighed soge dem rettede og forbedrede. 

Hvis Amtslægen skonner, at en sundhedsmæssig Foranstaltning er snn pautræn
gende nodvendig, at dens Undladelse medfOrer overhængende Fare for Menneskers 
Liv eller Helbred, kan han beordre saadnn Foranstaltning iværksat; dog skal hen 
uopholdelig gore Indberetning om Sngen til vedkommende Myndighed og til Sund· 
hedsstyrelsen. 

11 Amtslægen er Medlem af Færoernes Oversundhedskommission og har som san
dan niije al opfylde de Pligter, som de paagældende Love og Anordninger paalæg· 
ger ham.I) 

lovrigt har Amtslægen Overtilsynet med, al der indenfor Amtslægekredsen trær-

1) Hr. Lm· Nr. 86 uf 17. l\fnrls 1922 § 2. 
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fes alle fornodne Foranstaltninger til at hindre smitsomme Sygdommes Optræden 
og Udbredelse, og at disse Foranstaltninger udIOres efter en saavidt muligt ens
artet Plan i alle under hans Overtilsyn staaende 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 Iuar Formodning om, at der ikke træffes de rette og mest for. 
maalstjenlige Foranstaltninger til at hindre Smilleudhredelse, skal han straks be
give sig til det paagældende Sted for i Forbindelse med vedkommende Kredslæge 
og saavidt muligt de behandlende Læger at underssoge Forholdene og soge iværk· 
sat, hvad der er nodvendigt for, at Sygdommen Jean blive behandlet paa bedste 
Mande og dens videre Udbredelse blive hindret. 

Optræder der indenfor Embedsomraadet noget Tilfælde af Sygdomme, der altid 
er Genstand for offentlig Behandling, gor Amtslægen uopholdelig Indberetning til 
Sundhedsstyrelsen. Ligeledes skal han straks give Sundhedsstyrelsen Meddelelse, 
hvis en anden epidemisk Sygdom truer med at vinde storre Udbredelse. 

For saa vidt det af Epidemikommissionen paabydes, at der til Oplysning om, 
hvorvidt en Sy.gdom bor tages under offentlig Behandling, skal foretages Ohduk· 
tion, bor Amtslægen komme til Stede ved Obduktionen og bistaa og om Iornodent 
vejlede vedkommende Kredslæge paa bedste l\laade. 

Amtslægen vanger indenfor Amtslægekredsen over Desinfektionen for offentlig 
Regning og skal overbevise sig om, al der altid er fornodent Materiel og uddan
net Personale til Raadighed, og at Materiellet er i god Orden og virker effektivt. 

Amtslægen har i Tilfælde af, at epidemiske Sygdomme tages under offentlig Be
handling, at drage Omsorg for, at der antages det fornodne Antal velkvalificerede 
Epidemilæger, 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 B~handling, eventuelt kunde tages i Brug som Isolations
og Behandlingslokaler, og virke hen til, at der paa Forhnnnd er truffet bindende 
Aftaler med Hensyn til saadanne Lokalers Anvendelse. Ligeledes hor hnn virke hen 
til, al der er sorget for Adgang til, al saadanne Lokaler i paakommende Tilfælde 
uden Ophold kan forsynes med forniident Udstyr, samt til, at den fornodl.ll" 5yge
plejebetjening og de nod,·endige Transportmidler kan skaffes til Veje med kortest 
muligt Varsel. 

Amtslægen har Overtilsynet med, al der overalt er let og hurtig Adgang for 
Sundhedspolitiet til i paakommende Tilfælde at tilkalde Læge til Eftersyn af anlo
hende Skibe, samt med, at der findes de fornodne, i Lovgivningen om Foran· 
staltninger mod smitsomme Sygdommes lndfOrelse paa Færoeme paabudte Isola
tionsl<>kaler, og al di~se er i Orden og paa ethvert Tidspunkt kan forsynes med pas· 
sende Udstyr og Betjening. 

Amtslægen vanger over, al den offentlige Kokoppeindpodning regelmæssig fin· 
der Sted, og godkender Kredslægernes Planer for de anrlige Vakcinationsrejser. 
Han vanger i Tilfælde af Koppesygdommes Optræden over, at der forholdes i 
Overensstemmelse med § 4 i Lov for Færoerne om Indpodning af Kokopper af 
9. Marts 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, forsaavidt Retslægeforretningerne ikke af Justitsministeriet er 
overdragne en anden Læge, autoriseret Retslæge for Kredsens Jurisdiktioner. Han 
har som saadan at foretage alle de Undersogelser, at give de sagkyndige Oply.o;
ninger og at udfærdige de Betænkninger og Attester, om hvilke de dommende el
ler administrative Myndigheder anmoder ham. 

Hvis der af Retslægemadet eller Sundhedsstyrelsen rettes særlige Anmodninger 
til ham i hans Egenskab af Retslæge, har han at efterkomme disse ligesom al IOlge 
de særlige Anvisninger med Hensyn til Undersogelsesmetoder m, v. eller Formen 
af skriftlige Udfærdigelser, som mnatte blive givne af disse 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.I) 

Han bor som Retslæge virke hen til, nt Politiet Inder foretage lovmæssig Obduk. 
tion i ethvert Tilfælde, i hvilket det lovmæssige Ligsyn ikke har kunnet fnstslaa 
Dodsaarsagen pnn utvivlsom Mande. 

13 Amtslægen samler og bearbejder det Amtslægekredsen vedrorende, fra Kreds
lægerne modtagne statistiske Materiale. Han panser, at de befalede, Medicinnlvæse· 
net vedrorende Beretninger og Anmeldelser indenfor de fastsatte Tidsfrister ind
sendes til ham fra enhver, som er forpligtet til at afgive saadan Beretning. Han 
modtager disse Beretninger, samler, ordner dem, soger 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 Iornodne Bilag indenfor de fastsatte Tidsfrister. 

Amtslægen sorger for at komme i Besiddelse af den mest omfattende Kundskab 
om de Forhold, der vedrorer Amtets Medicinalstatistik, og samler til Embedsnrki
vet alle Dokumenter, Efterretninger og Oplysninger, som kan tjene til Grunding 
for sandan Statistik. 

Den nnrlige 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
bedsomrnade vedrorende Anke, der findes omtall i de til ham indsendte Medici· 
nnlberetninger, bliver san fyldestgorende begrundet som muligt, og a t det medde
les, hvad der er foretaget eller efter vedkommendes Formening bor foretages for 
at afhjælpe det panankede Forhold. Angaar en snadan Anke Forhold, som efter 
Amtslægens Skon trænger til særlig Behandling eller hurtig Afhjælpning, bor han 
giire den til Genstand for en særlig Indberetning, medmindre han selv kan af
hjælpe den eller fan den afhjulpet ved Henvendelse til de stedlige Myndigheder. 

14 Amtslægen skal fiire særlige Embedsbi:iger for Amtslægeembedet. 
Han skal holde det til Embedet horende Arkiv i Orden og sondret fra Kredslæge

urkivel. 
Han skul fOre el særligt Register over Amtslægearkivet. 
Udgifterne ved Anskaffelse af Embedsboger saml til Indbinding, Samling, Ord

ning og Opbevaring af Arkivsager afholdes af det Embedet tillagte Kontorholds
vederlag. 

Embedsbiigerne er for Tiden fOlgende: l, Journal over indkommende og udgnn· 
ende Sager. 2. Kopibog, hvori indfOres Genpnrt uf udgaaende Skrivelser og At· 
tester, 3. Protokol med Fortegnelse over samtlige Læger, Tandlæger, Apotekere og 
Jordemodre i Amtslægekredsen, jfr. ovenfor § 5. t Eftersynsprotokol, jfr. ovenfor 
§ 10. 5, Regnsknbshog over de Embedet vedrorende Indtægter og Udgifter. 

Specificerede Oplysninger om Kontorudgifter samt over oppebanrne uvisse Ind
tægter indsendes pan dertil bestemte Blankeller for hvert Finansnar inden en Man· 
ned efter delles Udloh gennem Sundhedsstyrelsen til Justitsministeriet. 

Emhedsbogerne 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 for Kredslægers Vedkommende. 

15 Amtslægen skal indberette til SundhedsE.tyrelsen, nnar han overtager sit Em· 
bede. 

Ønsker Amtslægen al fritages for sine Embedsforretninger i mere end 2 Dogn, 
skal han indsende Andragende herom til Amtmanden, snafremt Fritagelsen onskes 

1) Jfr. Instruks Nr. 505 nf 1. Oeremher 1921. 
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for længere Tid end en Uge, gennem Amtet til Sundhedsstyrclsi:n, - idet han 
samtidig stiller Forslag om, hvorledes og ved hvem Embedsforretningerne kan he· 
si:irges. 

Hvis en pludselig indtraadt Sygdom hindrer ham i at bei;0 rge en uopsættelig 
Embedshandling, er han bemyndiget til at overdrage en anden Læge at forrette 
Handlingen i sit Sted. 

16 Amtslægen bor dels selv, saavidt han har Lejlighed dertil, bibringe, dels be· 
stræbe sig for at opnaa, at 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
stræbe sig for al komme i saa nært Forhold som muligt til Befolkningen og dens 
Repræsentanter. 

1. Dec. - INSTRUKS (NR. 503) FOR KREDSI.:ÆGER PAA FÆRØERNE. 
I Henhold til § 5 i Anordning Nr. 5-15 af •L Oktober 1919, hvorved Lov om Em
bedslægevæsenets Ordning af 21. April 19H sættes i Kraft paa Færoerne, fast· 
!!rettes herved fi:ilgende Instruks, efter hvis Bestemmelser Kredslægerne paa Fær· 
oerne vil have at rette 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 at virke som Kred'>
læge. 

Kredslægen skal have Bopæl pna det Sted, Justitsministeren hestcmmer.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 lægekyndig Randgiver for Kredsens dommende og administrative 
Myndigheder og dens by- og sognekommunale Rand, skal som saadan hores i 
alle Kredsen vedrorende Sager, der skonnes at kræve lægekyndig lndsigt, og skal 
afgive de Betænkninger, der i saadanne Sager uffordres ham. Han .kan af de kom
munale Rand kaldes til Deltagelse i deres Forhandlinger, dog uden Stemmeret. 
og skal deltage i alle Forhandlinger om Sundhedsvedtægter, ligeledes uden Stem
meret. 

Beretninger, Forslag og Klager angaaendc stedlige Sundhedsforhold, som Kreds
lægen finder sig befOjeL til al fremkomme med, kun rettes til den Myndighed, 
der leder eller har Tilsyn med de paagældende Forhold, men bor indsendes til 
Amtslægen, hvis de nngaar Sundhcdsforhold, som er af mere almindelig og væ
sentlig Betydning for hele Kredsen eller andre Dele af Færi:ierne. 

Indberetninger, Blanketanmeldelser og lignende, som Kredslægen skal afgive i 
Henhold til de gældende Forskrifter, indsendes til Amtslægen, og kun, naar dette 
særligt er krævet, tillige direkte 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 Kuldsvirksomhed, for
saavidt denne vedkommer det offentlige, og pauser navnlig, at de paagældende 
holder sig de i saa Henseende gældende Love og administrative Bestemmelser ef
terrettelig. Han gor Anmeldelse til Amtslægen om Overtrædelser eller Forsommei
ser, nnar han finder et sandant Skridt fornodent. Kredslægen skal give de oven· 
nævnte Personer Hund og Vejledning med Hensyn til deres Plig-ter overfor det 
ol!entlige, naar de henvender sig til ham derom. 

Kredslægen skul stadig holde sig underrettet om, hvilke af de i lste Stykke 

1) Hr. Bek. Nr. 546 4. Okt. 1919. 
~} A11otekt>nu•scnet er nu Særnnliggcn1l1!. 



19211. December 

nævnte Personer, der virker i Kredsen, og fiire en nojagtig Fortegnelse over Læ· 
ger, Tandlæger, Apotekere og Jordemodre. Om Forandringer paa dette Punkt skal 
han straks underrelte Amtslægen. 

Hvis Amtslægen dor, panhviler det den Kredslæge indenfor Amtslægekredsen, 
som Amtmanden udpeger dertil, midlertidigt al varetage Amtslægeforretningerne 
og at indberette til Sundhedsstyrelsen, hvad der passerer i sna Henseende. 

Opstaar der Sporgsmaal om, at nogen af de i lste Stykke nævnte Personers Ud
ovelse af deres Kaldsvirksomhed er forlig for deres Medmennesker, enten paa 
Grund af varig eller med Mellemrum indtrædende mangelfuld Sjælstilstand, hid· 
COrt 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 Amtslægen. 

4 Det er Kredslægens Pligt ogsaa gennem personlig Paavirkning at sorge for, at 
de praktiserende Læger indenfor de fastsalte Tidsfrister afgiver de Anmeldelser 
og Indberetninger, som det er dem paalngt at afgive enten 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 Blanketter. 

Kredslægen bor have sin Opmærksomhed henvendt paa, al Lægerne i det hele 
overholder de for deres Virksomhed givne Bestemmelser, navnlig Forskrifterne for 
Receptskrivning og Medikamenters Udlevering. 

Naar Kredslægen foretager Undersogelser paa Stedet angaaende Sygdomsforhold, 
Epidemier eller andre sundhedsmæssige Forhold, bor han give de Læger, der be· 
handler de syge, eller som paa en eller anden Mande som randgivende eller ledende 
har Indflydelse paa de paagældende Forhold, Lejlighed til at komme til Stede ved 
Undersogelsen. 

5 Kredslægen fOrer Tilsyn med Udovelsen af Tandlægevirksomhed i Kredsen 
samt indberetter forefaldende Misbrug til Sundhedsstyrelsen. 

6 Kredslægen fOrer Tilsyn med Apotekerl) og Hospitalsapoteker og det ved saa· 
danne beskæftigede Personale samt med Apotekernes autoriserede Udsalg af saa· 
danne Lægemidler, som man udleveres uden Recept, og med de dispenserende og 
distribuerende Lægers Mdiknrnentbeholdninger, alt i Overensstemmelse med de der· 
om gældende Regler. Han modtager og undersoger Besværinger, som maaUe frem· 
komme, og bor have sin Opmærksomhed henvendt paa mulige Forsommeiser eller 
Overtrædelser og pan forekommende Mangler med Hensyn til Lægemidlernes Ud· 
levering og Varernes Godhed. 

Han skal fore nojagtig Fortegnelse sanvel over Apoteker som over Haandkohs· 
udsalg med Angivelse af Bevillingens eller Tilladelsens Dntum og Vilknar samt af 
Personskifte, Flytning, Ombygning o. s. v. Endvidere fOrer han For.tegnelse over 
dispenserende og distribuerende Læger i Kredsen med Angivelse ol Tilladelsens 
Dato og Apoteket, hvorfra vedkommende skal forsyne sig. 

Det i Bekendtgorelse om Apotekervæsenet m. v. pan Færoerne af 13. Decem· 
her 19182) § 18 pnabudte Eftersyn nf Apoteker panhviler ikke Kredslægen; dog er 
han plig.tig 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 Amtslægens Vegne. Kredslægen foretager Eftersyn nf 
Hanndkobsudsalg i Overensstemmelse med de i den nævnte Bekendtgorelses § 13 
indeholdte Regler. 

Naar en Apoteker afgaar ved Doden, skal Kredslægen gennem Amtslægen straks 
indberette dette til Sundhedsstyrelsen, og snarest fremsende supplerende Meddelelse 
om, hvorvidt Arv og Gæld er vedgaaet i Boet. 

1) Apolekervæsenel er nu Smronliggende. 
2) Hr. An. Nr. 272 ar 22. Scp1. 1937. 
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7 Kredslægen forer det stadige nærmere Tilsyn med Kredsens Jordemodervæsen etg 
bor vejlede og stolle Jordemodrene i Udovelsen af deres Kaldspligter. Han panser, al 
de efterkommer den for dem gældende Instruks, og fiirer Tilsyn med Sundhedstilstan· 
den i deres Bolig og Familie. Han forsyner dem med de Protokoller, Skemaer og 
Anmeldelsesblanketter, som de skal benytte. 

Han gor Indstilling til Amtslægen, hvis han finder, at 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 undslan sig for efter Amtslægens Anmodning at 
sammenkalde Jordemodrene til saadan Konference og al sarge. for Tilvejebringelsen 
ar Lokale, hvor Konferencen kan finde Sted. 

Kredslægen skal vange over, at Jordemodre kun optager svangre eller fOdende 
i Hjemmet, naar delle i saa Henseende er godkendt af ham; han skal i saa Fald 
fOre fornodent Tilsyn med Hjemmet og kan til enhver Tid tage Godkendelsen tilbage. 
De paagældende Jordemodre skal melde de optagnes Til· og Afgang til ham. 

I Tilfælde af smitsomme Sygdommes Optræden enten hos en Jordemoder selv 
eller i hendes Hjem og Familie eller blandt hendes Patienter skal Kredslægen træffe 
de Foranstaltninger i Henhold til Lovgivningen og den for Jordemiidrene gældende 
Instruks, som man anses for fornodne for at hindre Smittens Udbredelse ved 
Jordemoderen. Om Sygdomstilfældene og de trufne Foranstaltninger skal han gore 
Indberetning til Amtslægen. Dersom der foreligger et Sygdomstilfælde, for hvilket 
Lovbestemmelserne om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse 
gælder, -skal disse fOlges. Dersom Sygdomtilfældet hos en Kvinde, Jordemoderen 
har betjent, eller hos det nyfOdte Barn er Barselsfeber eller anden smitsom Syg· 
dom, som ikke omfalles af Epidemilovgivningens Bestemmelser, f. Eks. Rosen, Stiv· 
krampe, Blæresygdom (Pemfigus), Forbuldninger, Snarfeber, smitsom Øjenbetæn· 
delse, kan Kredslægen forbyde Jordemoderen at paatage sig nogen Fodselsforret· 
ning eller at betjene nogen Barselkvinde, indtil betryggende Desinfektion er gen
nemfOrt, eller hvis han finder det nodvendigt at give el saadant Forbud for et længere, 
bestemt begrænset Tidsrum. I sidstnævnte Tilfælde skal han ufortovet gore Ind· 
beretning til Amtslægen om Forhudet, saml om Grunden dertil, og soge dennes Bil· 
\igelse af Forbudet. 

Hvis han eller Amtslægen paabyder, at en Jordemoder, hendes Hjem og Jn. 
strumenler underkastes Desinfektion, skal han overbevise sig om, at denne bliver 
gennemfiir.t pna virksom Mande 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 Udgifterne. 

Naar en Kredslæge fra en Jordemoder har modtaget udskrevne eller paabegyndte, 
ved Fraflytning, Dod eller Ophor af Praksis indsendte Protokoller eller Skemaer 
over Tegnene pna udenfor Ægteskab fOdte Boms Udviklingsgrad, har han samme 
Forpligtelse, som Jordemoderen havde, til al give Udskrift deraf mod det derfor 
fastsaHe Gebyr. 

8 Kredslægen skal vange over, at gældende Forbudsbestemmelser mod uberetti
get Udovelse af Jordemodervirksomhed overholdes, og om fornodent gore Ind
beretning til Amtslægen om Overtrædelser; naar han finder det paakrævet ,kan han 
rette Henvendelse til Øvrigheden, men skal da snarest sende Indberetning om det 
skete til Amtslægen. 

Kredslægen skal vange over, at der ikke i hans Kreds drives ulovlig Handel med 
Gift eller Lægemidler, og skal indberelle til Amtslægen, hvad der i sua Henseende 
kommer til hans Kundskab. 

Han skal ligeledes paase, at Bestemmelserne i Bekendtgorelse om Apotekervæse· 
net m. v. pna Færoerne af 13. December 19181) § 14. om Reklamering og de af 
Sundhedsstyrelsen i Henhold hertil nedlagte Forbud ikke overtrædes. I Tilfælde af 

1) .Ur. An. Nr. 272 nf 22. Sept. 1937. 
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Overtrædelse bor han henlede Øvrighedens Opmærksomhed derpaa eller om for. 
nodent indberette Sagen -til Amtslægen. 

Kredslægen er forpligtet til uden Vederlag at afholde den i Lov angaaende Bar
hernæringen samt om Adgang til at aarelade og kopsætte af 30. Januar 1861 § 6 
omhandlede Prove i at aarelade.1) 

9 Kredslægen IOrer, for saavid.t angaar Sundheds- og Syge1>lejen, Tilsyn med de 
i § 5 under Nr. 2 i Anordning om Anstalter, hvor flere Mennesker holdes samlede, 
saasom Forsorgelsesantalter, Alderdomshjem, Plejeanstalter, Fattighuse, Arbejdsan· 
staller, Straffeanstalter, Fængsler, Arrester, Tvang;;arbejdsanstalter, Opdragelsesan· 
staller, Internater, Bornehjem, Asyler, Vuggestuer, Skoler, Arbejderboliger og lig· 
oende. 

Han maa derfor stadig holde sig underrettet om, hvilke Anstalter, der findes, og 
fOre nojagtig Fortegnelse over dem. 

Kredslægen skal gore sig bekendt med de Bestemmelser, der gives for saadanne 
Anstalters Indretning og Drift i sundhedsmæssig Henseende, saavel Bestemme). 
ser af mere almindelig Karakter som Bestemmelser for visse Grupper af Anstalter 
eller specielle Bestemmelser vedrorende den enkelte Anstalt. Om fornoden.t bor han 
ved Henvendelse til Anstaltens Forstander suge Oplysning om sno.danne Bestemmel· 
sers Eksistens. 

Paatale af forefundne Mangler eller Overtrædelser rettes til vedkommende An· 
stalts Forstander eller Ejer. Saafremt Kedslægen skonner det fornodent, gor han 
Indberetning om Sagen til Amtslægen. 

For alle de i denne Paragraf omhandlede Anstalters og Virksomheders Vedkom· 
mende bor Kredslægen særlig vange over, at de gældende Bestemmelser om Vak· 
cination og de Bestemmelser, der er givne for al forhindre lndfOrelse og Udbredelse 
af epidemiske Sygdomme, Tuberkulose og veneriske Sygdomme, overholdes. 

10 Kredslægen skal fOre Tilsyn med de Virksomheder indenfor Kredsen, som er 
undergivne Love, Anordninger, Vedtægter eller Regulativer nf sunhedsmæssig Art, 
saasom Bagerier, Mejerier, Slagterier, Fabrikker, Kulbrydning, Minedrift m. v. 

Kredslægen fOrer en Fortegnelse over de paagældende Virksomheder. 
Han har Ret og Pligt til overfor de ansvarlige nl paatale forefundne Over· 

trn:delser og Undladelser og Lil al 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 hans Paatale med Hensyn Lil Overtrædelser og Undladelser ikke Inges 
til Folge, bor han afgive Indberetning eller gore Anmeldelse til den paagældende 
Myndighed, Landfoged, Sundhedskommission o. s. v. eller om fornodenl gore Ind· 
beretning om Sagen til Amtslægen. 

11 Kredslægen forer Tilsyn med de i Kredsen værende Sygehuse, Sanatorier, 
Klinikker, Kursleder, Fodehjem, Helbredelsesanstalter, Rekonvalescenthjem, Anstalter 
til Behandling eller Forplejning af syge, vanfOre, blinde, dovstumme, aandssvage, 
Epileptikere, Morfinister, Drankere, nen·esvage og lignende samt alle private Hjem, 
hvor svangre eller fOdende Kvinder, Plejehorn, alderdomssvækkede eller syge af 
hvilkensomhelst Art i erhvervsmæssig Hensigt haves til Huse. 

Han sknl stadig .holde sig underrettet om, hvilke Anstalter af den omhandlede 
Art der findes i Kredsen, og fOre nojagtig Fortegnelse over dem i en Protokol. 

For de offentlige 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 overalt saavel i 
Sygelokalerne som udenfor disse og saavel i Bygningernes Indre som udenom, at 
Reglementer og Hegulativer overholdes, at Forplejningen og Sygeplejen er tilfreds
stillende, at der ikke undergives Lægemidler en Behandling, som ikke er tilladt 

§ 7 i Bekendtgorelse om Apotekervæsenet m. v. paa Færoerne af 13. December 

1) Orlue\cl \Cd An. Nr. 35 nf 26. Fehr. 1935. 
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19181), at der nitid er fornoden Lægehjælp til Stede, at der træffes fornodne For· 
anstaltninger til at hindre smit.somme Sygdommes Optræden og Forplnntelse, og ut 
der fores Sygeprotokoller og Sygefournnler pua foreskreven Mande. 

Om Tilsynet med de for Anstalterne gældende Bestemmelser og Puntale af O\'er
trædelser gælder Reglerne i § 9, 3die og 4de Stykke. 

12 Kredslægen er forpligtet til pan eget Initiativ ut vange over Sundhedsforhol
dene i sin Kreds. Under hans Tilsyn horer snaledes Aflobs. og Renovationsforhold, 
den offentlige Henlighed i det hele, Begrnvelsesvæsen og Kirkegnarde, Byggefor· 
hold, Vandforsyning, Tilberedelse af og Handel med Nærings- og Nydelsesmidler, 
Brugsgenstande og lignende, hvorfra Fare for Befolkningens Sundhed kun befrygtes, 
ligesom han skal tilse det Staten tiJ.horende Materiel, som benyttes i Kredsen 
under Epidemier eller i Knrantæneojemed. 

Hun er forpligtet til at udstede Allesier til Brug ved Ligbrænding mod det i An· 
ordning om Embedslægevæsenets Ordning pua Færoerne § 15 fastsatte Gebyr. 

Kredslægen har uhindret Adgang til Steder, med hvilke han i Embeds MedfOr 
fOrer Tilsyn. 

Om hvad der ifolge det ham pauhvilcnde Tilsyn kommer til hans Kundskab og af 
hnm skannes ut være til Skade for de offentlige Sundhedsinteresser, er han for
pligtet til at gore Indberetning til de paagældende Myndigheder, ligesom hun er 
forpligtet til ved Raad og Vejledning at soge opnaaet en Forbedring uf Forholdene. 
Hvis Kredslægen skonner, at en sundhedsmæssig Foranstultning er snu puatrængende 
nodvendig, ut dens Undludelse medfOrer overhængende Fare for Menneskers Liv eller 
Helbred, knn han beordre suudan Foranstaltning iværksat; dog skul han uophol
delig gore Indberetning om Sagen til vedkommende Myndighed og til Sundheds
styrelsen. 

13 Kredslægen er Medlem af Sundhedskommissionen i den af Kredsens Kom
muner, hvor hun har Bopæl. 

Han er Randgiver for de ovrige Sundhedskommissioner i Kredsen og har Ret til 
at deltage i deres Forhandlinger, dog uden Stemmeret; han bor sanvidt muligt 
soge at komme tilstede ved de l\lOder i Sundhedskommissionen, hvor vigtige Sager 
forhandles. Hnn skal i betimelig Tid underrettes om Tid og Sted for hvert Modes 
Afholdelse og om de vigtigste Forhandlingsemner. 

Kredslægen skul stadig vange over og giire Forslag om, at Sundhedsvedtægternes 
Indhold holdes pna Hojde med Udviklingen, suuvel hvad hygiejniske Erfaringer 
som Kommunens Fremskridt nngaar. 

14 Kredslægen er Medlem uf sumtlige Epidemikommissioner i Kredsen, Det pan· 
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 til Tuberkulosens Bekæmpelse, Lov om Modarbejdelse af offenl· 
lig Usædelighed og venerisk Smitte, Lov for Færoerne om Indpodning uf Kokop· 
per) og de til disse Love sig knyttende administrative Bestemmelser arbejde mod 
IndfOrelse og Forplantelse af smitsomme Sygdomme. 

Hun bor ved alle til hans Raadighed stanende l\fidler si.ige at fan randet Bod 
paa saudanne uheldige hygiejniske Forhold, som begunstiger eller kan antages at 
begunstige smitsomme Sygdommes Optræden og Udbredelse. 

Erfarer hun, at der noget Sted i Kredsen er optraadt Tilfælde af nogen af de 
Sygdomme, som altid er Genstand for offentlig Behandling, eller at en anden smit· 
som Sygdom truer med al vinde storre Udbredelse eller viser en særlig ondartet 
Karakter, bor han straks pna det puagældende Sted anstille de fornodne Undersogel
ser. Hvis hun finder, ut Sygdomstilfældet eller Sygdomstilfældene horer til dem, 

1) Jrr. An. Nr. 272 af 22. Sept. 1937. 
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der ifOlge Loven straks kræver offentlig Behandling, skal han forholde sig efter den 
til enhver Tid gældende Lov om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Ud
bredelse, hvorhos han straks skal gore Anmeldelse til Amtslægen saavel om Syg· 
domstilfældet om om de trufne Forantaltninger, 

Finder han ved sin Undersogelse, at Sygdommen ikke horer til dem, der altid 
er Genstand for offentlig Behandling, men al Omstændighederne alligevel kræver 
offentlig Behandling, melder han dette til Amtmanden, idet han ufortovet afgiver 
Indberetning om Forholdene og stiller Forslag om, al der træffes Beslutning om 
offentlig Behandling. 

Han bor have sin Opmærksomhed henvendt paa i Overensstemmelse med gæl
dende Love og Regulativer at fna Patienter med smitsomme Sygdomme og dem, som 
er komne i Beroring med disse, isolerede, og hor i dette Øjemed soge at paavirke 
Befolkningen til i videste Udstrækning at benytte sig af Adgangen til vederlagsfri 
Behandling paa de kommunale Syge· og Epidemihuse. 

Han bor i Tilfælde nf smitsom Sygdom soge at udrede, hvorfra Smitten stammer, 
foretage eller lade foretage de Undersogelser, der i saa Henseende findes nodven· 
dige, og træffe Foranstaltninger til al hindre Smittens videre Udbredelse. Herved 
skal han give de fornodne Anvisninger til Uskadeliggorelse af smitte!Orende Udtom
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 sua Henseende, bor han i Epidemi· 
kommissionen stille Forslag om Tilvejebringelsen af hensigtsmæssige Syge- og 
Isolationslokaler, Sygeplejere, passende Materiel, de fornodne Læge- og Desinfek
tionsmidler saml fyldestgorende Lægebetjening. 

Har Kredslægen en Epidemi under offentlig Behandling, skal han fOre Journal 
ikke blot over den enkelte Patient, men over hele Epidemiens Udvikling og Gang, 
saaledes at hon til enhver Tid under Epidemiens Forliib er i Stand til at afgive niijagti·g 
Beretning til Amtslægen om Epidemiens ForlOb, om foretagne Undersiigelser, 
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 til Epidemiens Bekæmpelse eller 
til Indberetningernes Form og Hyppighed. - Ogsaa under almindelige Epidemier, 
som ikke er tagne under offentlig Behandling, skal Kredslægen foruden at af give de 
regelmæssige Blanket- og Listeanmeldelser afgive saadanne Indberetninger og fore
tage saadanne Undersogelser eller Foranstaltninger, som anvises ham af Amtslægen 
eller Sundhedsstyrelsen. 

Kredslægen hor efter bedste Evne bidrage til, al der vindes Forstaaelse af og 
Indsigt i de smitsomme Sygdommes Væsen og Smitteforhold, og han kan ikke und· 
sloa sig for efter Amtslægens eller Sundhedsstyrelsens Opfordring og Anvisning al 
deltage i videnskabelige Undersogelser ved f. Eks. at foretage Optegnelser og Op
tællinger efter en vis fælles Plan. 

15 Det paohviler Kredslægen indenfor sin Kreds at !Ore Tilsyn med Desinfek. 
Lionsvæsenet. Han skal arbejde for, at der tilvejebringes fornodent Desinfektions· 
materiel, og for, nt delte vedligeholdes og er tidssvarende; ligeledes bor han paa· 
se, at der altid er tilstrækkeligt, uddannet Personale til at ud!Ore 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 ud!Ores llaa virksom og fore
skreven Mande, samt hvorvidt de har været effektive, Han hor personlig foretage 
eller eventuelt foranstalte foretaget Undersogelser af de i Kredsen opstillede Des
infektionsovne. Han bor forvisse sig om, at der ved Desinfektioner udvises for
svarlig Sparsommelighed og tilborlig Skaansomhed sonvel overfor Desinfektions
materieilet som overfor de Genstande, der underkastes Desinfektion. 
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16 lVled Hensyn til :Modarbejdelse af Tuberkulose p1111hviler det Kredslægen at 
i11gtt11ge de i Anordning Nr. 185 uf 1. April 1921 om Fornnstnltninger til Tuberku· 
lasens Bekæmpelse paa Færoerne indeholdte Forskrifter. 

17 Kredslægen skal ·have' sin Opmærksomhed hemrendt paa de veneriske Sygdom· 
mes Udbredelse og ikke alene fortage de Undersogelser, hvortil han i sna Henseende 
opfordres af Politimyndigheder eller andre administrative Myndigheder, men ogsna 
af egen Drift soge oplyst, pau hvilken Mande og Ira hvilke Kilder Smitte hur ud· 
bredt sig, samt, snavidt hans Myndighed strækker sig, modvirke Smitteudbredelse. 

Navnlig skal han vange over, at de Bestemmelser, sigtende til at hindre Smilte. 
udbredelse, som indeholdes i Lov om Modarbejdelse af offentlig Usædelighed og 
venerisk Smitte uf 30. Marts 1906, noje overholdes og hanndhæves. 

Der panhviler iovrigt Kredslæger de samme Pligter med Hensyn til Undersogelse 
og offentlig Behandling uf Personer med smitsom Konssygdom, som den ovennævnte 
Lov panlægger Stads- og Distriktslæger, 

18 Kredslægen er forpligtet til i sin Kreds at udfOre den offentlige Kokoppe
lndpodning og -Genindpodning og det dermed forbundne Eftersyn efter de herom 
gældende Love og Anordninger samt efter en forud lagt narlig, af Amtslægen bi· 
faldet Plan. 

Skulde der optræde Tilfælde uf Kopper i Kredsen eller paa anden Mande vise 
sig Tegn til, al Kappesygdom kunde finde Indpas i Kredsen, bor Kredslægen af 
yderste Evne og i Overensstemmelse med de gældende Bestemmelser virke for, at der 
foranstaltes offentlig Indpodning og Genindpodning uf Kokopper, samt for, nt Be· 
folkningen underkaster sig Indpodning. 

Hun er forpligtet til paa forlangende at udstede Attest om den af ham foretagne 
Indpodning og Genindpodning med Kokopper og til at udfærdige Genpart mod al 
oppebære de herfor foreskrevne Gebyrer. 

Han skal til enhver Tid overbevise sig om, nt de ved Sygehuse og lignende An
stalter ansntte Læger, Sygeplejersker, Piger, Portorer og ovrige Funktionærer, som 
kommer i Beroring med de syge, samt Desinfektorer er genindpodede med Ko
kopper med passende Tidsmellemrum. 

I sin narlige Medicinalberetning bor han give Oplysning om, i hvilket Omfang 
Sygehus· og Desinfektionspersonalet indenfor Kredsen er genindpodet. 

19 For at hindre Opstaaen og Udbredelse af Barselfeber og de for nyfi:idte Bom 
farlige smitsomme Sygdomme hnr Kredslægen at panse, at de Jordemodrene og 
Lægerne i saa Henseende paahvilende Forpligtel5.er overholdes. Om hans Ret til 
i Tilfælde af disse Sygdommes Forekomst midlertidig at forbyde en Jordemoder at 
praktisere, se ovenfor § 7. - Det hor være ham magtpnaliggende at benytte enhver 
Lejlighed til at vejlede og belære snavel Jordemodrene som Befolkningen med Hen
syn til Betingelserne for ut undgaa Barselieber og de smitsomme Spædhornssyg
domme: Stivkrampe, Blæresygdom hos nyfOdte (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, nt der af de paagældende 
Myndigheder træffes sandanne Forholdsregler til at afværge Faren, som enten er 
anordnede eller skonnes nodvendi~c, og om fornodent indberette Sagen til Amts· 
lægen. 

Kredslægen bor have Opmærksomheden rettet paa Forekomst af sandanne 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 pankommende 
Tilfælde soge iværksat Forholdsregler til Udryddelse eller Uskndeliggorelse af saa
danne Dyr. 

Kredslægen skal arbejde for en systematisk Udryddelse af Rotter i og omkring 
Havnene og pan anlobende Skibe, og særlig ugle paa mulig Optræden af Pest 
blandt Havne- og Skibsrotter. 

21 Kredslægen hnr Forpligtelse til vederlagsfrit at behandle fattige og alderdoms-
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understollede i de Distrikter i Kredsen, for hvilke ingen Kommunelæge er unsat. 
Dog kan han kræve Befordringsudgifter, der afholdes i Anledning af saudan Be· 
handling, godtgjort af vedkommende Kommune. I Tilfælde af Uenighed mellem 
Kredslægen og Kommunen om Godtgorelsen, afgores Sporgsmaulet af Amtman· 
den. 

Forsaavidt der findes Arresthuse i Kredsen, er Kredslægen pligtig til at ave 
det hygiejniske Tilsyn og pnn!:'e, at de gældende Forkrifter i san Henseende op· 
fyldes, samt at behandle alle i samme hensiddende syge Fanger og Arrestanter. 
Han skal fiire Journal over de syge Fanger og Arrestanter, som han tager under 
Behandling. Under Behandlingen bor han særlig anvende Omhu paa Iagttagelse og 
Beskrivelse af abnorme Sindstilstande, som kan Ina 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. 

Er der ved et Arresthus ansat en anden fast Læge, har Kredslægen intet ni 
gore med Fangernes Behandling, men hans Forpligtelse til al IOre Tilsyn med 
de hygiejniske Forhold i Anstalten folder ikke dermed bort. 

Kredslægen er pligtig til, naar han af Amtmanden udpeges dertil, al deltage i 
Foretagelsen af lovmæssige Obduktioner i Kredsen i Overensstemmelse med den 
derfor fastsatte særlige Instruks. 

22 Kredslægen skal indsamle det Materiale, som kan tjene til Oplysning om 
Kredsens Medicinalstatistik, ordne det, i paakommende Tilfælde ved Henvendelse 
til den paagældende fan det berigtiget eller suppleret. bearbejde det saaledes 
indsamlede 1\lateriale og indsende det til Amtslægen indenfor de fastsatte Tids
frister i Overensstemmelse med de derom gældende Bestemmeli;er. 

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 Kontorholds· 
godtgorelse: 

Embedsbogerne er for Tiden folgende: 1. Journal over indkommende og udgaa· 
ende Sager, 2. Kopibog, hvori indfiires Genpart af udgaaende Skrh'elser og Atte· 
sler. 3. V nkcinationsprotokol. •l. Protokol med Fortegnelse over de Institutioner, 
Indretninger, Virksomheder og Anlæg, med hvilke Kredslægen i Henhold til § 5 
i Anordning om Embedslægevæsenets Ordning pnn Færocrne fOrer Tilsyn. 5. Pro
tokol med Fortegnelse over samtlige Læger, Tandlæger, Apotekere og Jordemodre 
i Kredsen, jfr. ovenfor § 3. 6. Dagbog over Embedsforretninger. 7. Regnsknbsbog 
over de Embedet vedrorende Indtægter og Udgifter. 

Specificerede Oplysninger om Kontorudgifter samt over oppebnarne uvisse Ind· 
lægter indsendes paa dertil bestemte Blanketter for hvert Finansaar inden en Maa· 
ned efter delles Udlob gennem Sundhedsstyrelsen til Justitsministeriet. 

Embedsbogerne skal indrettes og fOres i Overensstemmelse med de herfor af 
Sundhedsstyrelsen givne nænnere Forkrifter; Bagerne skal, naar det forlanges, 
forelægges til Eftersyn for Amtslægen og Sundhe°dsstyrelsen. 

I Arkivet skal foruden udskrevne Embedsboger iovrigt findes: 
11. De Sygejournaler, som det pnahviler Kredslægen at fOre, saaledes over Pn· 

tienter med Konssygdomme, som behandles for offentlig Regning, syge Fanger 
og Arrestanter, jfr. ovenfor § 21, Patienter med Sygdomme, der er tagne under 
offentlig Behandling jfr. ovenfor § M o. s. v. - Affattes Journalerne paa lost 
Papir, skal de, forsynede med Lobenumre, samles i Aargnnge med vedfojet Register. 

b. Alle indkomne, Embedet vedrorende SkrifVelser, Indberetninger, Anmeldelser, 
Lister m. m., forsynede med Liihenumre efter Journalen og ordnede i Anrgange. 

c. Udskrevne eller paabegyndte, ved Fraflytning, Dodsfald eller Ophor ni Praksis 
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indsendte Jordemoderprotokoller og Skemaer over Tegnene paa udenfor Ægte
skab IOdte Boms Udviklingsgrad. 

d. Beretninger om Tilfælde af Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, forsanvidt 
vedkommende Personer ikke er dode eller helbredede. 

e. Lovtidende (indbunden), Vedtægter, Regulativer og lignende for Kredsens 
Kommuner eller kommunale Institutioner. 

f. Medicinalberetningerne for Kongeriget Danmark (indbundne) . 
g. Sundhedsstyrelsens og Retslægerandets Aarsberetninger (indbundne). 
h. Et 1>assende Oplag af de Lister, Blankeller, Protokoller, Instruktioner o. s. v., 

som det er Kredslægernes Pligt at forsyne Kredsens Læger og Jordemodre med. 
Om Arkivsagers Behandling gælder Justitsministeriets Cirkulære nf 31. Juli 1899. 

Kredslægen modtager Arkivet ved sin Embedstiltrædelse og skol straks overbevise 
sig om, at ah, hvad der skal forefindes, er til Stede, og at det stemmer med det 
af Forgængeren fOrte Register, paa hvilket han meddeler Kvittering for Mod
tagelsen. 

24 Kredslægen skal til Amtslægen indberette, naar han overtager sit Embede. 
Kredslægen skal i Embedsforrctninger være at træffe til en forud bestemt Tid. 
Ønsker Kredslægen Fritagelse for Embedsforretninger i mere end 2 Dogn, skal 

hun gennem Amtslægen indsende Andragende herom til 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 4 Uger, eller agter han at foretage en Rejse i Ud
landet, skal Andragendet stiles til Justitsministeriet, men indsendes gennem Amtslæ· 
gen, Amtmanden og Sundhedsstyrelsen. 

I Andragender om Orlov bor Kredslægen, saavidt muligt, stille Forslag med Hen
syn til, hvem der kan konstitueres til at besorge Embedsforretningeme. 

25 Kredslægen bor i det Omfang, hnn anser det for nodvendigt til Udovelsen nf 
det ham paahvilende embedsmæssige Tilsyn og Varetagelsen af de ham iOvrigt paa
hvilende Embedspligter, foretage Rejser i Kredsen. Han skal mindst en Gang 
hvert tredje Aar aflægge Besog i hver enkelt af de til Kredsen horende Kommu
ner og der gore de stedlige Sundhedsforhold til Genstand for Eftersyn. 

26 Kredslægen er berettiget til at udove privat Lægepraksis, for saa vidt det er 
foreneligt med Opfyldelsen nf hans Embedspligter. Dog man han ikke uden at 
have indhentet Justitsministeriets Tilladelse dertil have Ansættelse som Læge el
ler om tonnet lægekyndig Rnadgh·er ved nogen Institution eller Virksomhed. som slaar 
under hans Tilsyn. Andragender om at er.holde en saadan Tilladelse fremsendes gen
nem Amtslægen og Sundhedsstyrelsen. 

27 Kredslægen bor stadig holde sig bekendt med Frem;;kridt indenfor Lægeviden
skaben, særlig paa den offentlige Sundhedsplejes og Retsvidenskabens Omrnnde, 
og er forpligtet til at gore sig fortrolig med og have Oversigt over alle hans Ern
bedsomrander og Embedsvirksomhed 'Vedrorende Lovbestemmelser og administra· 
live Forskrifter. 

For saa vidt der af det offentlige foranstaltes Fortsættelseskursus for Embeds
læger, skal Kredslægen efter Sundhedsstyrelsens nærmere Bestemmelse med nogle 
Aars Mellemrum soge Deltagelse i disse. Ligeledes skal han, nanr det panlægges 
ham af Sundhedsstyrelsen, deltage i vejledende særlige Kursus, som maatte blive 
foranstaltede i Anledning af nye Undersogelsesmetoder eller nye Metoder til Be
kæmpelse af smitsomme Sygdomme eller lignende. 

Kredslægen bor efter bedste Evne virke hen til, al der i Befolkningen udbredes 
Forstaaelse af og Kendskab til Midlerne til 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 forpligtet til paa Forlangende nt attestere Regninger paa de nf ham re· 
kvirerede Lægemidler, Desinfektionsmidler m. v. 

1. Dec. - INSTRUKS (NR. 50<1·) FOR ALLE TIL PRAKSIS BERETTIGEDE 
JORDEMØDR!E PAA FÆRØERNE. I Henhold til § 2, jfr. § 15, i Anordning 
Nr. 4.9 af 11. Februar 1920, hvorved Lov om Jordemodervæsenet af 13. Juni 
1914 sættes i Kraft paa Færoerne, fostsælter Justitsministeriet herved folgend" 1n
slruks for alle til Praksis berettigede J ordemodre paa Færoerne. 

Kapitel I . Regler gældende for alle fordcmiidrc. 
1 1. Alle færoske Jordemodre, hvorved forstaas de poa Færoerne bosatte Kvin

der, der pna lovlig Mande har erholdt Lærebrev som Jordemoder her i Riget, og 
som har underskrevet den foreskrevne Forsikring om at ville opfylde de dem som 
Jordemodre paahvilende Pligter, staar under Sundhedsstyrelsen, for saa vidt an
ganr deres Bestillinger, Forretninger og Pligter som saadanne. De er forpligtede 
til ni rette sig efter de Instruktioner, Anvisninger og Paalæg, der meddeles dem 
af Justitsministeriet eller Sundhedsstyrelsen, og til at COre de Fortegnelser og Pro· 
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, al Jordemodre udfOrer deres For· 
pligtelser samvittighedsfuldt, ligesom den umiddelbart eller middelbart gennem Em
bedslægerne kan paatnlc Forsommeiser, Undladelser eller Fejl Ira den enkelte 
Jordemoders Side og kan foranledige Politiundersogelse indledet, naar dette skon· 
nes paakrævet. 

3. Alle fær0ske Jordemodre staar under Amtslægen, som er det sædvanlige Mel· 
lem\ed mellem Jordernodrene, Sundhedsstyrelsen og Justitsministeriet. Amtslægen 
kan sammenkalde Jordemodrcne til Konferencer, hvortil de skal medbringe der~ 
Protokoller, Skemaer samt Taske med Instrumenter. Til Amtslægen bor Jordemo<l· 
rene henvende sig, dersom de roter sig forurettede ved Paalæg eller Forhud Ira 
Kredslægens Side. 

4. Det umiddelbare Tilsyn med den enkelte Jordemoder og hendes Forhold og 
Virksomhed fores af Kredslægen i den Lægekreds, i hvilken Jordemoderen har 
Bopæl. Kredslægen er saaledes hendes nærmeste foresatte og den, hos hvem hun 
i Almindelighed er henvist til al si:ige Raad og Vejledning, og efter hvis Ordrer, For· 
bud og Panlæg hun har at rette sig. 

21) 1. Enh\er Kvinde, der hor erholdt del i § 1 nævnte Lærebrev og underskre· 
vel den der omtalte Forsikring, har Ret til al nedsætte sig som praktiserende 
Jordemoder paa Færocrne og til at yde Fodselshjælp og paatnge sig de ovrige 
en Jordemoder tilladte Forretninger, jfr. § 3. 

2. Forinden en Jordemoder begynder at praktisere, skal hun anmelde sin Ned· 
sættelse for Kredslægen i den Lægekreds, hvori hun agter at tage Bopæl, idel hun 
nojagtig skal angive Bopælens Beliggenhed og fore\'ise sit Lærebrev. Kredslægen vil 
da udlevere hende den paabudte Protokol (§ 16) og de fornodne Skemaer m. v. 
(§§ 17- 19). 

3. Hver Gang Jordemoderen forandrer Bopæl indenfor Lægekredsen, skal hun un· 
derrette Kredslægen derom 'Senest 'Samtidig med F'lytningen. Hvis Cl] Jordemoder 
-forlader en ll..ægekreds for ·at nedsætte sig andetsteds, skal hun skrHtlig anmelde 
Bortflytningen for Kredslægen i den Lægekreds, hun fraflytter, samt aflevere sin 
Protokol og $in Rest.beholdning af 'frankerede Blanketter (jfr. § 17, 2det Stykke 
i Slutningen) til denne; paa det Sted, ihvor·til hun flytter, skal hun forholde sig 
som ved den forste Nedsættelse. 

4. Ophorer en Jordemoder at praktisere, skal hun anmelde det .fur Kredslægen 
og til ham nfle\'ere sin Protokol og alle de iltende ·af Embedslægen udleverede Blan· 
kelter, hun endnu maatte være i Besiddelse af. 

1) Saaledes som denne er affattet ifolge Bek. Nr. 308 af 13. December 1926 fra 1. Januar 
1927 nl regne. 
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3 1. Til Jordemodrenes Praksis horer fi:ilgende Forretninger: 1) al betjene fo
dende Kvinder under Fodslen og Barselkvinder under Barselsengen; 2) al under
soge Kvinder til Afgorelse a'f Sporgsmaal om tilstedeværende Svangerskab eller 
foregaaet Fodsel; hun bor dog ikke afgive Erklæring .om, at Svangerskab er til 
Stede, fOr -sikre Svangerskabstegn efter Midten af Svangerskabet kan paavises; 3) at 
give Raad til svangre under det normalt forlobende Svangerskab; 4.) at sorge for 
og give 'forelObig Anvisning til sunde nyfOdte Borns Pleje; 5) at give Udskylnin· 
ger af Moderskeden; 6) at tage V andel fra Kvinder; 7) at sætte Klyster. 

2. Ved Udovelsen af sin Virksomhed skal Jordemoderen noje fO!ge den Vejled· 
ning, hun har fnnet pna Jordemoderskolen, ·og de Instruktioner, Anvisninger og 
Pnalæg, der er meddelt hende af Justitsministeriet, Sundhedsstyrelsen eller Embeds· 
lægerne, jfr. § 1. 

3. Hvis hun forefinder sygelige Tilstande hos den svangre, Barsel.kvinden eller 
det nyfOdte Barn, skal hun soge Læge tilkaldt og om Iornodcnt rette Henvendelse 
til Kredslægen; om Tilfælde af visse smitsomme Sygdomme gives nærmere Regler 
i §§ 11 og 12. At give sig l1'f med anden Behandling af syge end den, hvori der 
undervises paa Jordemoderskolen, er 'for.budt Jordemodre. 

4 1. ]\fodens Jordemodre ved Siden af Læger er de eneste Personer, der man 
drive Fodselshjælp som Næring pan Færoerne, man de ikke paatage sig Pleje af 
andre end Barselkvinder og deres nyfodte Born, ligesom de ikke maa pantage sig 
Rensning og Klædning af Lig, Arbejde i Mark og Stald, i Gartneri, Gronthandel 
o. I. eller ·Fæstevirksomhed. 

2. Ønsker en Jordemoder at tage Born i Pleje, skal hun ·have Kredslægens Til
ladelse foruden den Tilladelse, :som kan være nodvendig efter Lov Nr. 72 <>m Ile· 
handling af forbryderske og forsomte Bom og unge Personer af 14. April 1905,I) 
jfr. Anordn. Nr. 185 ·om .Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpe1se pna Fær· 
oerne ·af 1. April 1921 § 7. Om hendes Adgang til at optage svangre eller fi:idende 
se nedenfor § 15. 

5 1. Retten til al 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, hvis Udovel~e af Kaldsvirksomheden er farlig for 
hendes Medmennesker enten pan Grund af varig eller med Mellemrum indtræ· 
dende mangelfuld Sjælstilstand, hidfi:irt være ·sig ved Sygdom eller Misbrug af 
Midler som Alkohol, Morfin og deslige, eller pna Grund af udvist grov Uduelig· 
hed i hendes Gerning. Under paalrængende Omstændigheder har Sundhedsstyrel· 
~ens Lægeraad Myndighed til paa egen I-lnand indtil videre at forbyde vedkom· 
mende Jordemoder Udovelse af Knlds\•irksomheden, men det skal da straks gore 
Indberetning herom til Justitsministeren og snarest muligt indstille Forbudet til 
Justitsministeriets Stadfæstelse. 

2. Retten til at virke som Jordemoder kan fradommes den, der 'findes skyldig 
i en i den offentlige Mening vanærende Hnndling.!1) 

6 1. Enhver Jordemoder, der praktiserer, er forpligtet til snarest muligt at be· 
give sig til de fiidende Kvinder, til hvilke hun hentes. Hvis den fodende hor 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 fiidende 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 pnalideligt Bud, som kan hjælpe ved "Transport af lnstrumen· 
ler o. s. v. Bor den fodende udenfor Byen og mere end 2 km fra Jordemoderen, 
er denne kun forpligtet til at komme, hvis passende Befordringsmidler er til Stede. 

1) Jfr. nu Lov Nr. 237 af 12. Juni 1922. 
9) Jfr. Lov Nr. 182 af 23. Juni 1932. 
P) Jfr. An. af 11. Febr. 1920, som ændret \'cd An. Nr. 488 af 22. Dec. 1939. 
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Foregnar Rejsen til Fods, har Jordemoderen Krav pna en Befordringsgodtgorelse 
af 15 Øre for hver lobende ;Ki'lometer, der tilbagelægges. Hun er kun forpligtet til 
at mode efter Telefonbegæring, nanr hun har Sikkerhed for, at Begæringen ud
gnnr 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 
pantidelig. 

3. Jordemoderen mna ikke under nogen Form forud betinge sig Sikkerhed for 
Betalingen for Hjæ·lpen; derim{)d har hun, dersom hun ikke hentes ved Bud eller 
Befordring, efter Bestemmelsen i forrige Stykke, Ret til at kræve det dertil med
gunende Belob betalt forud. 

4. En praktiserende, ikke offentlig ansat Jordemoder kan dog overfor en enkelt 
svanger Kvinde frigore sig for Forpligtelsen til nt betjene vedkommende under 
Fodslen og Barselseng, nunr det sker pun Forhaand Qg i Tide. Men skulde hun ni· 
ligevel blive hentet, skal hun dog straks IOlge, hvis det godtgores for hende, at 
man forgæves har pnakaldt en Læges eller anden Jordemoders Hjælp, eller at der 
er ojensynlig Fa·re for !\foder eller Barn forbundet med at bruge Tid til at paa· 
kalde anden Hjælp. 

7 1. Naar en Jordemoder er kommet til Stede hos en rodende og har overhevist 
sig om, at Fodslen virkelig er begyndt, er det hendes Pligt at forblive i Huset - 
eller i hvert Fald ikke Jjærne sig længere derfra end, end at hun er sikker paa 
at kunne komme til Stede pnnny i Lobet uf fon Minutter - , indtil Fodslen sna
vel af Barnet som af Efterbyrden er aTsluttet, og der ikke længere er Sandsynlig· 
hed for nogen Bladning eller nogen anden Fare for Moder eller Barn, medmindre 
en anden Jordemoder eller en Læge har overtaget Fodslens Behandling. 

2. Er der ti'lknldt Læge, skal Jord moderen pan bedste Mande understotte denne 
under de Operationer, som han skanner det nodvendigt at foretage. 

3. Det er Jordemoderen tilladt efter Efterbyrdens Fodsel i Tilfælde af stærke 
Bladninger Ira Livmoderen, som ikke kan standses ved Gnidniger over Moder· 
grunden, nt give den fiidende 40 Sekaledrnaber (Extrnctum fluidum secalis cor
nuti) i lidt Vand. Dette kan gentages med 1h Times Mellemrum indtil 3 Gange. 
Sekalc maa aldrig gives for Efterbyrdens Fodsel. 

8 1. Straks efter Fodslen skal den betjenende Jordemoder meddele Forældrene 
(den ugifte Moder), at det er dere.;; Pligt at anmelde Barnets Fodsel for vedkom· 
mende Kirkebetjent, i Thorshavn inden 2 Dage efter Fiidslen og paa Landet in· 
den 8 Dage. Er Forældrene gifte, bor Jordemoderen henstille til dem at forel'ise 
deres Vielsesattest for Kirkebetjenten samtidig med, at de anmelder Fiidslen. 

2. Er det nyf.Odte Barn san svagt, at Jordemoderen tvivler om, at det kan 
leve, hor hun meddele Forældrene (den ugifte Moder) dette og sporge dem, 
om de onsker Barnet hjemmedobt. 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-
1ben, er Jordemoderen berettiget til med Forældrenes Samtykke at foretage denne. 
Hvis hun har foretaget Hjemmedaah, skal hun anmelde det for vedkommende 
Præst i Hovedsognet eller det Sogn, hvor Præsten bor, inden 8 Dage og i de 
andre Sogne ved hans næste Besog ved Stedets Kirke, og angive Grunden til, 
at Barnet er hjemmediibt. 

9 Hvis et nyfOdt Barn er skindodt, skal Jordemoderen straks foretage Opliv· 
ningsforsiig e'fter de hende paa Jordemoderskolen gi,•ne Anvisninger; dog hor hun 
under saadnnne Forhold snarest sogc Læge tilkaldt. 

10 1. Overalt, hvor Jordemoderen skanner, at der paa Grund af Forældrenes 
Ukyndighed eller andre Forhold er Anledning dertil, skal hun i Overensstemmelse 
med de Kundskaber, hun har erhvervet pan Jordemoderskolen eller senere gen· 
nem sine foresatte, give fornoden Anvisning med Hensyn til Barnets Pleje og E r· 
næring i den fiirste ·Tid efter Fiidslen, idet hun altid holder sig det klart, ni 
den bedste Ernæring næsten altid er Modermælken. 
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2. Finder Jordemoderen, al Forholdene i det paagældende Hjem er saadanne, at 
Barnets Liv eller Helbred er udsat for Fare, skal hun, som Regel gennem -Em
bedslægen, indberette dette li'! Øvrigheden eller Værgeraadet. 

111) Den Omstændighed, at en fiidende er lidende af smitsom Sygdom, berettiger 
ikke Jordemoderen til al nægte al betjene hende og at foretage det, som er nod
vendigt for at 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 til at hindre, at hun fiirer Smitte til andre, om hvilke hun har Iaaet 
Belæring dels paa Jordemoderskolen, dels ved særlige Anvisninger. 

2. Jordemoderen skal, om muligt fOr hun betjener, men i hvert Fald umiddeJ. 
bart efter at ·hun har betjent en fOdende med sm'itsom Sygdom, anmelde dette 
for Kredslægen og indtrængende tilraade Kvinden eller Familien, at der bliver 
tilkaldt Læge snarest muligt. Jordemoderen skal derhos soge Kredslægens Vejled
ning med Hensyn til, hvorledes hun bor forhulde sig, anvende ile Midler til Fore
byggelse af Smillens Udbredelse, som Kredslægen paabyder, saml - saa snart 
hun kan - skif1e Toj, tage et Bad og paa den af Kredslægen anviste Mande de
sinficere eller lade desinficere det Toj, som hun havde paa hos den fOdende, sine 
lmtrumenter og Apparater og om fornodent sit Hjem. Hun bor saavidt muligt 
undlade al betjene nogen anden fodende, indfri hun har erholdt Vejledning fra 
Kredslægen og har efterkommet dennes Ordrer og Anvisninger. Udgifterne til de 
Desinfektionsmidler, som det er pnnlagt Jordemodrene at anvende i deres Praksis, 
og til de Desinfektionsforanstaltninger, som paahydes en Jordemoder a'f Embeds
lægen, eller som godkendes af denne, udredes af Amtsrepartitiunsfonden. Det be
mærkes her\'ed, at en til Praksis berettiget Jordemoder uden Recept paa Apoteket 
kan Ian udleveret flydende Fenol i Blandinger af st-Orre Styrke end 5 pCt. og 
Sublimattabletter D. 50 elg, dog .kun naar hun afgiver en skri'Ctlig Rekvisition, 
forsynet med hendes Underskrift og med Angivelse af hendes Stilling og Bopæl 
samt Dalum. Der bor ikke rekvireres Sublimatt11ble1tcr til mere end ca. 1Ji Aars 
Forbrug. Tabletterne skal opbevares i Apotekets Emballage i velaflaaset Gemme. 

3. Hvis det foreliggende Sygdomstilfælde hos en Kvinde, Jordemoderen 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 indeholdte nærmere Bestemmelser forbyde Jordemo
deren at praktisere. I sna Fald tilkommer der Jordemoderen Erstatning efter Epi
demilovgivningens Regler. 

4. Hvis Sygdomstilfældet hos en Kvinde, Jordemoderen har betjent, eller hos det 
nyiodte Barn er Barselfeber eller anden smitsom Sygdom, som ikke omfattes af 
Epidemilovgivningens Bestemmelser, f. Eks. Rosen, Stivkrampe, Blæresygdom (Pem
figus), Forbuldninger, Snarfeber, smitsom Øjenbetændelse, kun endvidere Kreds
lægen forbyde Jordemoderen at paatage sig nogen Fodselsforretning eller at be
tjene nogen Barselkvinde, indti'l betryggende Desinfektion er gennemfOrt, eller hvis 
han finder det nodvendigt, give et saadant Forbud for et længere, bestemt he· 
grænset Tidsrum. Et saadant Forhud Ira en Kredslæges Side skal Jordemoderen 
noje efterkomme, men hun har Krav paa, at Kredslægen straks indberetter til 
Amtslægen, hvilket Forhud, han har nedlagt, og at Amtslægen meddeler, hvorvidt 
hun godkender Kredslægens Forbud eller ændrer eller ophæver det. Den Afgorelse, 
som Amtslægen i saadanne Tilfælde træffer, skal Jordemoderen noje overholde. 
Jordemoderen har i dette Tilfælde intet Krav pna Erstatning 'for Næringstab - fra 
det offentliges Side. 

12 1. Dersom den !Odende skonnes at være angrebet af Syfilis, eller det er Jorde
moderen bekendt, at hun for mindre end 7 Anr siden har haft Udbrud uf denne 
Sygdom, skal Jordemoderen anse Barnet for mistænkt for ut være fOdt med Syg
dommen, selv om det ikke frembyder noget tydeligt Tegn derpaa, og hun man 
da ikke give det til Brystet hos nogen anden Kvinde end dets egen Moder uden 
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forinden ol underrette den pnngældende om, at Barnet er mistænkt, og om, hvil
ken Fare for Smitteoverfi:irelse der er forbundet dermed. frembyder Barnet Syg· 
domstegn, der man antages at hidrore fra Syfilis, er det under Strnfonsvnr for· 
budt at give Barnet til Brystet hos nogen anden Kvinde end dets egen Moder. 
Et Barn, som vides al være angrebet af Konssygdom, eller som der er Grund til 
at mistænke for al lide af s1111d11n Sygdom, man ikke sættes i Pleje, uden al 
Plejeforældrene, inden Anbringelsen finder Sted, er blevne underrettede om, at 
Barnet er sygt eller mistænkt, og om den dermed Jorbundne Smittefare, og Pleje
anbringelse er ikke tilladt, hvor derved andre Born udsættes for Smittefore. 

2. Det gores Jordemoderen til Pligt at underrette Barnets Forældre om disse 
Regler og iOvrigt straks meddele Kredslægen, hvad hun har foretaget sig. 

13 l. Hvis Jordemoderen selv angribes af smitsom Sygdom man hun ikke prak
tisere, forinden hun ved Lægeattest godtgor, at hun ikke kan antages at udbrede 
Smitte. 

2. Del er Jordemoderens Pligt uopl1oldelig at anmelde eller Inde anmelde til 
Kredslægen ethvert Tilfælde af smitsom eller mistænkelig Sygdom, som opstnar i 
hendes Husstand. 

3. Det kan i Henhold til Lovgivningen om Foranstaltninger mod smit.somme Syg
dommes Udbredelse af Epidemikommissionen forbydes Jordemoderen at prakti
sere, naar smitsom Sygdom opstnar i hendes Husstand, eller naar hun af andre 
Grunde vides at være eller maa antages at være smittefOrende, indtil hun ved 
behorig Lægeattest godtgor, at hun ikke kan antages at udbrede Smitte. 1 son 
Tilfælde tilkommer der hende Erstatning efter Epidemilovgivningens Regler. 

4. Instruksens § 11, 'I.de Stykke, finder tilsvarende Anvendelse, hvis der opstaar 
smitsom Sygdom i Jordemoderen Hjem. 

14 1. Jordemoderen man ikke ubefojet aabenhare, hvad hun i sin Virksomhed 
som Jordemoder kommer til Kundskab om; hun man ikke udsporge den svangre 
eller fOdende om, hvem der er fader til hendes Barn. 

2. Faar Jordemoderen Formodning om, al en Forbrydelse er forovet eller til
sigtet, er det hendes Pligt al gore Politiet bekendt med sin Formodning og de 
Grunde, hvorpaa hun stoller den. 

3. Kaldes Jordemoderen Lil en Kvinde, som nylig har fodt uden Vidners Til
stedeværelse, skal hun. hvis Barnet er dodt eller ikke forefindes, straks anmelde 
delle til Politiet. 

15 1. Hvis en Jordemoder agter at optage svangre, fi:idende og Barselkvinder med 
deres spæde Bom i sit Hus, skal hun, forinden hun modtager nogen saadan, 
ansoge Kredslægen om Godkendelse af Hjemmel som egnet dertil. Naar Hjem
met er godkendt, staar det under Kredslægens Ti'lsyn, og han har Ret til paa 
enhver Tid og ved enhver Lejlighed al lage Hjemmet i Øjesyn for al forvisse sig 
om, al de for Godkendelsen stillede Betingelser opfyldes. Han kan til enhver Tid 
lage den givne Tilladelse tilbage, hvis han skonner, at Hjemmets Forhold eller 
Jordemoderens Virksomhed giir det niidvendigt. 

2. Jordemoderen mon ikke modtage nogen svanger eller fOdende Kvinde i sit 
Hus, COr hun har faaet en ikke •J. Dage gammel Lægeattest om, al den paagæl
dende Kvinde ikke lider af smitsom Sygdom, og at saadnn Sygdom heller ikke 
findes i hendes Hjem. Hun skal skriftlig anmelde til Kredslægen, hver Gang en 
svanger eller fOdende Kvinde modtages i Hjemmel, og ligeledes anmelde, nuar 
nogen atter forlader Hjemmet. Hun skal io\'rigt gore de samme Optegnelser 09 
Anmeldelser vedrorende de i hendes Hjem indtræffende Fodsler, som hun ellers er 
forpligtet til. 

3. Ethvert Febertilfælde hos Barselkvinder og ethvert Sygdomstilfælde hos de 
spæde Bom (særlig Øjensygdom, Blæresygdom (Pemfigus) og Stivkrampe), som 
opslaar i Jordemoderens Hjem, skal straks anmeldes til Kredslægen, og Læge skal 
straks hentes. Undladelse af at opfylde denne Pligt vil uvægerlig htlYe til FOlge at 
Tilladelsen til at optage svangre og fOdende i Hjemmet tilbagekaldes. 
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161) 1. Enhver Jordemoder er forpligtet til at fore nojagtig Bog over alle de 
Fodsler, ved hvilke hun yder sin Hjælp. Hun skal noje mærke sig de Omstændig· 
heder, der er af Betydning for Bedommclsen af Barnets Udvikling3grad, og sær· 
lig foretage nojagtig Vejning og Ma~ding nf Barnet. Hun skal paa Stedet opskrive 
de saaledes udfundne Tal samt de ovrige Oplysninger, der er nodvendige ved Fo
reisen af den af Sundhedsstyrelsen autoriserede Protokol. I denne !:kal Jordemode· 
ren, snarest efter at hun er kommet hjem fra vedkommende Forretning, indrnre 
en Beretning om en11ver Fi:idsel, \•ed h\·ilken hun har ydet Tjeneste, ved at 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 nægle i sin Protokol at indfOrc Beretning om en 
Fodsel, ved hvilken en Læge, men ingen Jordemoder har ydet Fod'lelshjælp. Hun 
skal forlange, at Meddelelsen om en saadan Fodsel tilstilles hende skriftlig, og 
denne Meddelelse vedlægges da Protokollen som Bilag. For Ulejligheden ved hver 
saadan Protokoltilfiirsel 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 det dertil bestemte Skema give en nojagtig Udskrift af Protokollens 
Oplysninger om det Barn eller de B<>rn, hvorom der forlanges Oplysning. For en 
saadan Udskrift er hun berettiget til af Rekvirenten af Attesten al kræve el Gebyr 
af l Kr. for hver Fodsel. 

4. Hvis en Domstol, Politiet eller Anklagemyndigheden forlanger Afskrift af, 
hvad der er unfOrt 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 al hun har indCOrt Oplysningerne i Protokol
len. 

5. Naar Protokollen er udskrevet, afleveres den Lil Kredslægen, idet Jordemoderen 
rekvirerer en ny Protokol. 

17 l. Enhver Jordemoder skal gore Anmeldelse til •vedkommende Sognepræst el· 
ler til Præsten ved den anerkendte Menighed udenfor Folkekirken, til hvilken den 
fOdende horer, om ethvert levendefodt Barns Fødsel, ved hvilken hun har gjort 
Tjeneste, selv om Barnet er fOdt saa meget fOr Tiden, at det ikke anses for leve
dygtigt; jfr. herved ogsaa ~ 8, 2det 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 efter Fod· 
sien. Den kan enten afleveres personligt eller ved paalideligl Bud eller sendes med 
Posten, stilet til vedkommende Tjenestemand (Sognepræsten for N. N. Pastoral, 
Præsten ved N. N. Kirke - Personnavn anvendes ikke - ) ; i sidstnævnte Tilfælde 
anvendes den dertil bestemte paa lukket Brevkort trykte Blanket. 

3. At Jordemoderen opfylder den Pligt, hun efter § 8 har, til at minde Foræld
rene om, at de skal anmelde F-Odslen, fritager hende ikke for at opfylde den 
hende selv ved nærværende Paragraf paalagte Anmeldelse~pligt.2) 

183) l. Om Fodsel af dodfOdte Bom, d. v. s. Dorn, der kommer til Verden 
efter 28. Svangerskabsuge uden efter Fodslen at gi\'e Livstegn fra sig, skn·l Jorde· 
moderen affatte en Beretning ved at udfylde Rubrikkerne i det for saadan Dods
anmeldelse anordnede Skema, hvoraf en J'assende Beholdning kan erholdes udle
veret hos Kredslægen. Dodsanmeldelsen afle\'eres til Stedets Sognepræst, hvad en
ten Forældrene horer til Folkekirken eller ikke. 

2. Anmeldelsen kan ikke i noget Tilfælde træde i Stedet for Dodsattest for Bar-

1) Snalcdcs &om denne er afottet ifolge Bek. Nr. 308 nC 13. December 1926 frn 1. Januar 
1927 nt regne. 

') Jfr. ogsnn Lov Nr. 131 af 7. Maj 1937 om Biirn fodt udenfor Æ i;teskub § 5. 
O) Snnlcdes som denne er aHatte l ifol4lc Bek. Nr. 72 uf 28. Marts 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 uf 28. Svan· 
gerskabsuge uden efter Fodslen at have givet Livstegn fra sig, anmeldes ikke. 

191) 

20 1. Jordemodre, der ikke har nogen offentlig Ansættelse, er berelligede til for 
de Forretninger, som de udforer, al fordre den Betaling, hvorom de kan enes med 
Yedkommende. Hvis den en Jordemoder for ydet Fodselshjælp og dermed i umid
delbar Forbindelse staaende Hjælp til Barselkvinde og Barn tilkommende Beta· 
Jing trods bevi~ligt Pankrnv ved Regning i anbefalet Brev, Postopkrævning eller 
lignende ikke er erlagt af den, hvem Betalingen pnahviler, inden <I. Uger efter 
Arbejdets Afslutning, kan Jordemoderen, naar det sker inden 4 Mnaneder efter 
Arbejdets Afslutning, forlange Betalingen udredet af Fattigvæsenet pna det Sted, 
hvor Hjælpen er ydet, men hun kan 11aa denne Maade kun fan den for Perso· 
ner, hvem Fattigvæsenet tilstaur fri Jordemoderhjælp, fastsatte Mindste.betaling. 

2. Jordemodres Krav for det foregnaende og det liibende Kalenderaar nyder 
Fortrinsret i Konkursboer og i Dodsboer, hvor Gældsansvar ikke overtages af 
Arvingerne. 

3. Jordemodres Udgifter ved de særlige Pligter, der er paalagte dem, saasom 
at fi:ire Dagbog over Virksoml1eden, afgive Fodselsanmeldelser og lignende, derun
der indbefallet Udgifterne til Anskaffelse af de til saadant Forman) fornodne Pro
tokoller, Skemaer, Papir og Porto, udredes af Statskassen. Amlsrepnrtitionsfonden 
betaler Jordemodrene Befordringsgodtgorelse for Rejser til Jordemoderkonferencer. 

Kapitel li. Regler gældende for Distriktsjordcmiidrc. 
21 1. Foruden de alle Jordemodre paahvilende, i Kapitel I omhandlede Pligter 

og Rettigheder har Distriktsjordemodrene de i nærværende Kapitel angivne særlige 
Pligter og Rettigheder. 

2. En Distriktsjordemoder er altid forpligtet til, hvis hun ikke er forhindret ved 
en anden Fodselsforretning eller er syg, straks al komme til enhver fOdende, til 
hvilken hun hentes, indenfor sil Distrikt eller i et Na.bodislrikt, hvis Distriktsjorde
moder i Øjeblikket er forhindret ved Fodselsforrelning eller pludselig er bleven 
syg eller er bortrejst, forudsat al Kaldelsen O)Jfylder de i § 6 anforte Krav. 

3. En Distriktsjordemoder har intet Krav pna ol betjene fodende indenfor Di
striktet. Det er ikke en Distriktsjordemoder forment al pnotage sig Praksis i el an
det Distrikt end hendes eget,nnnr kun hendes Forretninger i dette ikke tilsidesættes. 

·L En Distriktsjordemoder mon, medmindre hun er kaldet i Praksis, ikke rejse 
bort fra sit Distrikt ud over et Dogn uden at have anmeldt det for Kredslægen og 
faaet dennes Tilladelse dertil. Ønsker hun længere Tids Ferie end en Uge, skal hun 
i Tide gennem Kredslægen soge den Myndighed, der har ansat hende, om TiHadelse 
dertil, saa at der kan træffes Bestemmelse om, hvorledes hendes Forretninger skal 
hesorges under hendes Fraværelse. 

5. Hun skul pnn sin Bolig have en pna passende Sted anbragt Natklokke, som 
virker godt og sikkert, og hvis Trykknap eller ·Hanndtag man være let al finde, selv 
i 1\'liirke. Distriktsjordemoderens Telefon skal være anbragt saaledes og være for
synet med en snndan Alarmklokke, al Kaldelsen ogsaa kan hores om Natten. Der 
skal altid i en Distriktsjordemoders Hjem være nogen til Stede, der kan give Besked 
om, hvor hun er al finde; kun i Undtagelsestilfælde kan det tillades hende at an· 
give delle \•ed el iOjnefoldende og tydelig læ:;eligt Opslag pua ·Dore eller i et Vin
due. 

22 En Distriktsjordemoder er forpligtet til at nojcs med den .fastsatte takstmæs
sige Betaling for at betjene rodende; dog man hun gerne modtage hojere Betaling, 
hvis den tilbydes hende frivillig og godvillig, men det er hende strengt forbudt selv 

1) § 'en er ophæ\Cl \Cd Bekcndtgi.irelse Nr. 308 ar 13. Dcremhcr 1926 fra 1. Januar 1927 al 
regne. 
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at forlange en snadnn hojere Betaling. Har hun velbegrundet Formodning om, al en 
betalingspligtig opgiver sine Indtægter mindre, end de virkelig er, kan hun hen· 
vende sig Lil den Myndighed, der har ansat hende, med Oplysning om, hvorpaa 
hun stoller sin Formodning, og med Anmodning om, nl den, om fornodenl efter 
hos Ligningsmyndighederne al have sogl nærmere Oplysning, vil fastsælle den 
hende tilkommende Betaling. En Distriktsjordemoder har iovrigl ·den i § 20, lste 
Stykke omtalte Adgang Lil at forlange sin Betaling udredet gennem Fattigvæsenet, 
men hun har tillige Udpantningsrel for de hende Lilkommencle lakslmæssige Beta· 
lin ger. 

23 L Foruden den for de enkelte Forretninger af Justitsministeriet fastsatte 
Mindstebetaling erholder en Distriktsjordemoder fnsl Lon a'f det offentlige. 

2. Lonnenl) er ved Anordning Nr. 4.9 af 11. Februar 1920 fastsat Lil mindst 
400 Kr. aarlig, stigende med el Alderstillæg af 50 Kr. hvert 4de Aar indtil 600 Kr. 
Lonnen med Alderstillæg udredes af vedkommende kommunale Kusse mod delvis 
Refusion af Amtsrepnrlitionsfonden og Statskassen. Jordemoderens Tjenestealder 
regnes fra den fOrsle Am ællelse i en Distriktsjordemoder- eller Reservejordemoder
stilling, idet ntbrudte Perioder derved kan lægges sammen. 

3.2) Desuden tillæges der en Distriktsjordemoder passende fri Bolig eller en 
Godtgorelse herfor paa 250 Kr. uartig, og saa vidt muligt Telefon. Vedligeholdelse 
af Boligen og Udredelse af de Boligen pnahvi'lende Skaller er Jordemoderen uved
kommende. 

4. Jordemoderen faar ligeledes uden Betaling udleveret de noclvendige Instru· 
menter og Apparater samt Kusser, Tusker eller lignende til Opbevaring og Trans
port uf disse. Instrumenternes og Apparaternes Art og Antal fastsættes uf Amtet 
efter Indstilling af Arntlægen; deres Vedligeholdelse bekostes af de kommunale 
Kasser. Del er Distriktsjordemoderens Pligt al holde de Instrumenter og Appa· 
rater, som hun ved sin Tiltrædelse erholder udleverede, rene og i Orden og at be
handle dem med al mulig Sknnnsomhed og Omhu. Ved sin Afskedigelse eller Flyt· 
ning skal hun aflevere dem i rengjorl Stand. 

5. Den ert Distriktsjordemoder tillagle faste Lan skal udredes i kontante Penge 
og maa ikke for nogen Dels vedkommende ydes i Form uf Jordlod eller nogen Arl 
Nnlurnlydelse. 

6. Der kan ved en Distriktsjordemoders Ansættelse fastsælles en Opsigel
sesfrist; hvor ingen snadnn er aftalt, anlnges Forholdet fra begge Sider al kunne 
opsiges med 3 l\Inaneders Varsel til den lste i en Maaned. Opsigelsesfristen gælder 
dog ikke, hvis .)mn forflyttes Lil en anden Distriktsjordemoderstilling. 

24 1. Ingen kan fan Ansællelse som Distriktsjordemoder, forinden det ved Læge· 
allest, der ikke er ældre end 3 l\lnaneder, er godtgjort, al vedkommende ikke lider 
af smittefarlig Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, medmindre hun umiddel
bart forud var ansat i en saadnn Stilling og ved sin Ansættelse i denne har tilveje
ihragt en saadan Altest. 

2. Nnar en Distriktsjordemoder har nnnet en Alder af 60 Anr, kan hun forlange 
sin Afsked med Pension, og naar hun har naael en Alder af 65 Aar, bliver hun nt 
afskedige med Pension. Hun laber i begge Tilfælde Retten til at praktisere inden
for det Distrikt, hvor hun sidst har været ansat, eller i de tilgrænsende Distrikter. 

3. Pensionens Stiirrelse beregnes efter det Antal Aar, i hvilke hun har haft 
Ansættelse, og efter Heglerne i Pensionslov uf 5. Januar 1851 af det Belob, som 
fremkommer ved Sammenlægning af 1) Grundlon, 2) Alderstillæg, 3) Friboligens 
anslanede Værdi eller den nydle Boliggodlgorelse og •l) en Sum, som svarer til 2 
Kr. for hver Fodsel, ved hvilken Jordemoderen narlig har ydet sin Tjeneste, idet 
Fiiclselsantnllet beregnes efter Gennemsnittet for de sidste 5 Knlenderanr og ikke man 
overstige 100; Pensionen man dog ingen Sinde andrage over 550 Kr. eller under 300 

1) Nu ændret, se An. 11. Fehr. 1920 § 8, som ændret \'ed midi. Best. Nr. 15 af 15. April 1947. 
~) Se nu midi. Best. Nr. 15 af 15. April 1947. 
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Kr. aarlig. Naar en Distriktsjordemoder afskediges paa Grund af, at hun lider af 
smittefarlig Tuberkulose i Lunge eller Strubehoved, foar hun i Pension 2fa af den 
Tjenesteindtægt, hun oppebærer ved sin Af~ked. Pensionen udredesl) af 'Vedkom· 
mende kommunale Kasse mod delvis Refusion af Amtsrepartitionsfonden og Stats· 
kassen. 

4. IOvrigt kan en Distriktsjordemoder afskediges af den Myndighed, der har 
ansat hende, (j fr. 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 li'I det Antal Aar, 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 ,li i;esom den kan 
suspendere hende naar som helst, naar den finder det paakrævet.!?) 

6. Bortset fra det Tilfælde, at en Distriktsjordemoder har gjort sig skyldig i 
en i den offentlige Mening \'anærende Handling, eller al hun afskediges efter 
Heglerne i 2det Stykke, kan hun ikke afskediges, forinden vedkommende kommu· 
nale Myndighed og Lagtinget3) er ble\•et hort. 

7. Anser en Distriktsjordemoder sig forurettet ved en af vedkommende Myndig· 
hed truffen Bestemmelse om J1endes Forhold, saasom om den hende Lillagte Lon, 
Bolig eller Pension, kan hun indbringe Sporgsmaalet for Justitsmini.steren. Herved 
!;ker dog ingen Indskrænkning i den Ret, Jordemoderen maatte have til at ind
bringe Sagen for Domstolene. 

Kapitel Ill .. Stra/beslcmmelser, 
25 1. Overtrædelser af de i denne Instruks givne Bestemmelser straffes, for saa· 

vidt de ikke ifolge den almindelige Lovgivning medfOrer strengere 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 Storrclse indenfor de ovenfor angivne 
Grænser, 

Denne Instruks træder i Kraft den l. Januar 1922; samtidig bortfolder Instruks 
for samtlige til Praksis berettigede Jordemodre paa Færi)erne af 4. November 
1881. 

1. Dec. - INSTRUKS {NR. 505) FOR FORETAGELSEN AF LOVMÆSSIGE 
OBDUKTIONER PAA FÆRØERNE. 

I Henhold til § 14 i Anordning Nr. 5•J.5 af t(., Oktober 1919, hvorved Lov om 
Embedslægevæsenets Ordning af 21. April 191'1. sættes i Krll'ft pnn Færiierne, fast· 
sætter Justitsministeren efter Forhandling med Retslægerandet og Sundhedsstyrel
sen fOlgende Instruks for Foretagelsen af lovmæssige Obduktioner pna Færiierne. 

Aimitidelige Regler. 
1. Den lovmæssige Ob<luktion udfOres af den autoriserede Retslæge i Forening 

med en af Amtmanden udpeget Læge. Hvis den autoriserede Retslæge har For· 
fald, konstituerer Amtet en anden Læge til i hans Sted at deltage i UdfOrelsen af 
Obduktionen, Har <len Afdodc været under Lægebehandling, paahviler det Bets· 
lægen at underrette vedkommende Læge om Tid og Sted for Obduktionen og at give 
Lregen Adgang til at overvære denne. 

2. Det paahviler Landfogden, saavidt muligt efter Forhandling med Hetslægen, 
at si.irge for et passende, om Vinteren opvarmet, Lokale, hvor Obduktionen kan fore
gaa uforstyrret. Endvidere paahviler det Landfogden at drage Omsorg for, at alle 
Sageris Akter er til Stede, forinden Obduktionen paabegyndes. 

I) Hr. nu An. 11. Fehr. 1920 § 12, som ændret \·cd An. Nr. 63 nf 4. l\larlS 1939 .. 
9) Jfr. An. af 11. Fehr. 1920 som 1Pndrct ved An. Nr. 498 nl 22. Dec. 1939. 
B) ~u Landsstyret. 
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3. Enhver Transport nf Liget bor foregan i vandret Stilling. Hovedet man ikke 
ligge lavt. Der man udvises den storste Forsigtighed, snnledes nt Liget ikke udsættes 
for stærke Rystelser, Tryk eller Beskadigelser nf nogen Art. Ligets Lemmer man ikke 
udrettes med Magt. 

l" Er Liget frosset, mna det anbringes i et opvarmet Lokale sno betids, at Op
tOningen er tilendebragt, :fOr Obduktionen begynder. Optoningen maa ikke frem
kaldes paa anden Mande. 

5. Kun i Nodsfald man Obduktionen foretages ved kunstigt Lys, ligesom del 
saavidt muligt hor undgaas at foretage Obduktionen under aahen Himmel. 

6. Ligets Forrndnelse eller OplOsning frilager ikke Obducenterne for at foretage 
Obduktionen son fuldstændigt og omhyggeligt som muligt. 

7. I Tilfælde, hvor el Lig opgraves til lovmæssig Obduktion, skal Retslægen over
være Opgravningen, notere, i hvilken Tilstand Kisten forefindes ,saml, hvis Sporgs
moal om Forgiftning kan komme til at foreligge, droge Omsorg for, at der tages 
Prover uf: n) Ligets Underlag i Kisten, b) ihvad der ellers maalle findes i denne, 
c) Bundstykket af Kisten, d) Jorden derunder, e) Jord andetsteds fra Kirke
gaarden. 

8. Medens ordentligvis Retslægen udfOrer Obduktionen og dikterer det fundne 
til Obduktionsberetningen, paahviler det den af Amtet udpegede Læge al kontrol
lere ethvert Fund og agte paa, at intet forglemmes. 

9. Retslægen medbringer COlgende Instrumenter og Genstande i forsvarlig Stand.l) 
- - - Fremgangsmaudeti.l) - - - Udtagelse af ltfatcrialc til kemisk Under· 

sogelse.1 ) --- Udtagelse af Materiale til bakteriologisk Unåersogclse.t) --
Obd1tktion af Nyfiidte.l) --- Obduktion.sberc>tningcn. Ved lovmæssige Obduk
tioner skal der affattes en Beretning, som omfatter fOlgende Afsnit : 1) Angivelse 
af Sted og Tid (Dato, Klokkeslet), samt Henvisning til den paagældende Myndigheds 
Begæring. 2) Et kort Uddrag af de foreliggende Oplysninger (Rapport, Forhor, 
Sygejournaler, Dodsattest. 3) Beskrivelse af Obduktionsfundet. •I) Konklusion. 

Obduktionsfundet nedskrives, ah som Under.;;ogelscn skrider frem, efter den ob· 
ducerende Læges Diktat. Forefindes i summe Egn pna Legemet flere Læsioner, an· 
fOres de i Beretningen under fortlobende Numre. Beretningen skal være rent be
~krivende, og alle Udtryk, der indholder en Diagnose skal undgaas. Der anvendes 
overalt danske Ord; de latinske tekniske Udtryk maa ikke benyttes, dog kan de, 
hvis Tydelighed kræver det, tilfOjes i Parentes. Rettelser bor san vidt muligt und· 
gnns og skal i nit Fald være forsynet med Paategning om nt være foretaget af Rets· 
lægen. 

I Konklusionen, der bor være kort og klar, skal fOrst og fremmest Sporgsmnalet 
om Dodsaarsagen besvares, og hvis denne ikke er oplyst ved Obduktionen, mon 
dette udtrykkelig bemærkes. SlOlter Skonnet om Dodsaaragen sig helt eller delvis 
til de i Akterne meddelte Oplysninger, maa det begrundes ved Henvisning til disse. 
Forefundne Læsioners Art bestemmes, og der gores Rede for, hvorvidt de kun an
tages at have haft .Betydning for Dodens Indtræden. Er der ikke fundet Tegn til 
Vold, man dette udtrykkelig fremhæves. Skal der foretages yderligere Undersogel
ser (kemiske, histologiske, bakteriologiske o. a.), bemærkes det, og Obducen
terne forbeholder sig eventuelt at genoptage Sporgsmaalet om Dodsaarsagen paa 
Grundlag af Undersogelsens Udfald; !Ligeledes kan man, hvis det forefundne ikke 
tillader at drage bestemte Slutninger i umiddelbar Tilslutning til Obduktionen, forbe· 
holde sig en yderligere Udtalelse pua Grundlag af nærmere Overvejelse. Er der 
fra Øvrigheden stiUet bestemte Sporgsmaal til Obducenterne, opfOres disse og he· 
svares hver for sig i Konklusionen. 

Ved Obduktionen af NyfOdte skal Konklusionen angive Barnets Udviklingsgrad 
samt hvilke Tegn der findes pna, at Barnet har levet under eller efter Fodslen. 
l\.fangler saadnnne, anfi.ires dette; ligeledes naar der findes Tegn til, al Barnet har 

I) Udelades. 
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været dodfodt. ·Endvidere angives Dodsaarsagen, og om der findes Tegn pao Vold, 
eller om i;aadonne mangler. Hvis noget Fund ved Obduktionen udelukker Barnct.s 
Levedygtighed, anfOres dette. 

Obduktionsberetningen underskrives af begge Obducenterne og. indsendes straks 
efter Forretningens Afslutning til den l\'lyndighed, der har begæret Obd11k•i" ·1e11 
foretaget. Retslægen giver den medicolcgale Ligsynsallest den foreskrevne Paaleg
ning om Obduktionens Udfold. 

5. Dec. - LOV (NR. 510) OM ÆNDRING I § 1 I LOV AF 29. APRIL 1913 
OM HAVNE M.V. PAA FÆHØERNE. (lndfOjet i Loven af 19U). 

21. Dec. - KGL. STADFÆSTiELSE (NR. 210) PAA FUNDATS FOR DERJ:S 
MAJESTÆTER KONG GHR. X OG DRONNING ALEXAN.DRINES LEGAT TIL 
FORDEL FOR DRONNING ALEXANDRINES HOSPITAL. 

l. Legatets Navn er: Deres Majestæter Kong Christian den Tiendes og Dron· 
ning Alexandrines Legat til Fordel for >Dronning Alexandrines Hospital< (Færii 
Amts Hospital) ved Thorshavn. 

2. Legatets Kapital er 25,000 Kr. som skænkes i 41J:? pCt. rentebærende Værdi· 
papirer. Legatets l\lidler anbringes som umyndiges Midler .. Legatets Kapital skal 
stedse ,forblive uri.irt og opbevares af nedennævnte iBestyrelse for Legatet. Legatets 
Værdipapirer skal lyde paa Legatets Navn og saavidt muligt noteres som Legatet 
tilhorende samt forsynes med Forbudspaategning af Justitsministeren. 

3. Legatet bestyres aJ en Komite, bestaaende af Amtmanden over Færoerne som 
Formand, Amtslægen paa Færoerne samt et af Færoernes Lagting for 3 Aar \'algt 
Medlem. 

l. Legatets Renter uddeles efter Bestyrelsens Skon Lil værdige trængende, der er 
bosiddende pan Færoerne og er danske Statsborgere, og som er indlagte pnn eller 
soges indlagte paa »Dronnig A'1exandrines Hospital« (Færo Amts Hospital) ved 
Thorshavn, saaledes at det tildelte Ilelob anvendes til Dækning af Udgifterne ved 
Hospitalsopholdet. 

5. Skulde >Dronning Alexandrines Hospital< (Færo Amts Hospital) ved Thors· 
havn blive nedlagt, eller skulde Behandlingen paa dette Hospital blive vederlags· 
fri, anvendes Legatets Midler efter Bestyrelsens Ski.in til Personer, der opfylder 
Bestemmelserne i § 4, til Hjælp til deres Behandling i Sygdomstilfælde eller til Re· 
kreationsophold efter Sygdomme. 

6. For Legatets Anvendelse an ægges aarligt Regnskab til Justitsministeriet, der 
foranlediger Regnskabet revideret. 

7. Skulde der opstaa Tvivl med Hensyn til Fundatsens Forstaaelse og nærmere 
Udfiirelse afgores saadanne Spiirgsmnal af Justitsministeriet. 

30. Dec. - BEK. (NR. 5-10) ANG. TILSKUD AF STATSKASSEN TIL SYGE
PLEJESAGENS FREMl\IE PAA FÆRØERNE. 

Saafremt der ved de aarlige Finanslove som hidtil bevilges el Beloh til Syge
plejesagens Fremme i Almindelighed, vil der heraf kunne tilstans Tilskud efter !Ol· 
gende Regler: A. Til Foreninger paa Færi.ierne, der arbejder til Fremme af Hjemme· 
sygeplejen, til Uddannelse af Hjemmesygeplejersker samt til Anskaffelse af Syge· 
plejerekvisitter og Sygeplejeskers Etablering paa fOlgende Betingelser: 

1) Tilskud ydes saavel til Uddannelse i almindelig Sygepleje som til supplerende 
Uddannelse i Barselpleje, Massage o. I. Tilskudet kan ikke overstige de Udgifter, som 
den paagældende Forening bevislig direkte eller indirekte har haft til en aJ Sund
hedsstyrelsen godkendt Uddannelse og Etablering af Sygeplejer.sken samt (eller) 
til Anskaffelse af Sygeplejerek\'isitter. Tilskud til Uddannelse ydes kun, naar ved· 
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kommende Sygeplejerske derved opnanr en samlet Uddannelse paa mindst ltJ. Man
neder, hvoraf mindst et Aar pna Færo Amts Hospital eller et andet almindeligt 
Sygehus. Der kan i intet Tilfælde ydes mere end 450 Kr. til Uddannelse i almindelig 
Sygepleje eller 600 Kr. ialt for hver Sygeplejerske, og indenfor denne Grænse nf· 
hænger Tilskudets Storrelse nf, hvor stort et Belob der ved Medlemsbidrag eller pna 
anden l\Iaade er sikret Foreningen, idet dette Belob mau være mindst hakt saa stort 
som Statens Tilskud, hvorved bemærkes, at Bidrag, der er tilsagle Foreningen for 
flere Aar, kan sammenlægges ved Beregningen af dette Belob, og at Belob, som For· 
eningen allerede har anvendt i det poagældende Øjemed, kan tages i Betragtning. 

2) Tilskud udbetales, naar der indsendes: n. Attest om, h\'ilken Uddannelse den 
paagældende Sygeplejerske har gennemgaoet, og at den er afsluttet; b. Regninger 
fra de respektive Sygehuse for de for Uddannelsen skyldige Be!Ob samt kvitterede 
specificerede Regninger for Rejseudgifter, Sygeplejerekvisitter og lignende, saa· 
fremt der er lovet Tilskud hertil; c. Navn, Stilling og Bopæl for den, til hvem 
Udbetalingen onskes; d. Oplysninger om Sygeplejerskens nye Bopæl. 

3) Enhver Sygeplejerske, til hvis Uddannelse der ydes Statstilskud, skal afgive 
skriftligt Tilsagn om efter endt Uddannelse at virke mindst 2 Aar pna Færoerne i 
en Sygeplejeforenings Tjeneste. Saafremt Tilsagnet om 2 Aars Tjenestetid ikke 
opfyldes af en den paagældende tilregnelig Aarsag, kan Ju;;titsministeriet kræve det 
til Uddannelsen m.v. medgaaende Belob helt eller delvis tilbagebetalt. Sygeplejerskerne 
skal, sna vidt deres Forhold paa nogen Mande tillader det, være Medlemmer af en 
statsanerkendt Sygekasse. De er i deres Virksomhed underkastede Sundhedsmyn
dighedernes Tilsyn. 

-I·) Enhver Forening, til hvilken der er udbetalt Tilskud, eller som har foaet Til
sagn herom, skal aarlig inden Februar l\faaneds 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 Knlenderaar og give Meddelelse om enhver For· 
undring i Foreningens Virksomhed eller i dens Love eller Instruks for Sygeplejer· 
sken samt eventuelt om Af- og Tilgang ar Sygeplejerske i Aurets Lob med - om 
muligt Angivelse af den afgaaede Sygeplejerskes nye Bopæl. 

5) Hvis Foreningen oploses, skal dette straks meddeles Sundhed3slyrel
sen; alle Foreningen tilhorende egentlige Sygcplejerekvisiller kan derefter fordres 
afgivne til en anden Forening med samme Formanl. 

B. Til paa Færoerne bosiddende Kvinder, der vil Inde sig uddanne til Syge· 
plejersker efter Sundhedsstyrelsens Anvisning og forpligte sig til efter endt Ud
dannelse at virke mindst 2 Aar pan Færoerne i en Sygeplejeforenings Tjeneste. Be
stemmelserne om Tilskudets Storrelse i A. 1), om dets Udbetaling i A. 2) og om 
den uddannedes Forpligtelser i A. 3) finder tilsvarende Anvendelse. Sundhedssty
relsen vil yde sin Medvirken ikke alene til 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, efter nærmere begrundet Andragende i det enkelte 
Tilfælde. Herved bemærkes, at den til Uddannelse antagne Kvinde skal være Medlem 
af en statsanerkendt Sygekasse, for saa vidt hendes Forhold paa nogen l\faode tillader 
det. 

Andragender om Tilskud skrives paa ustemplet Papir (Helark), stiles til Justits· 
ministeriet og indsendes gennem Færo Amt til Sundhedsstyrelsen. 

I. Andragender fra Foreninger om Tilskud til Sygeplejerskers Uddannelse skal 
indeholde folgendc Oplysninger: a) fulde Nll'vn, Fodselsaar og -dag samt Fode
sted for den eller dem, Foreningen hor antaget til Uddannelse; for saa vidt 
det ikke antages, at den poagældencle hor dansk lndfodsret, bor dette bemær
kes, b) til hvilken Tid og 1Jau hvilket Sted Uddannelsen sker eller tænkes at 
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skulle ske, c) hvilke Udgifter Foreningen har haft eller paaregner al ville faa 
til Uddannelsen, d) hvor stor en Indtægt der i Medlemsbidrag eller paa an
den Mande er sikret Foreningen, e) en Erklæring om, at Foreningen i det hele 
underkaster sig de i denne Bekendtgi:irelse stillede Vilkaor. 

Der skol vedlægges Andragendet: l) Elevens Daabsattest, 2) Attest fra en Læge 
om Elevens Helbredstilstond og om ,hvorvidt hun er eller antages al være skikket til 
Arbejdet som Sygeplejerske, 3) Attest 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 indbefoUet Syssel
mand og Sognefoged, eller Præst), 4) Allest for, al den paagældende er l\led
lem af en statsanerkendt Sygekasse, 5) bekræftet Afskrift af Anbefalinger, 6) skrift
ligt Tilsagn om, al den paagældende :.forpligter sig til efter endt Uddannelse al 
forrette mindst 2 Aars Tjeneste som Menigheds- eller Foreningssygeplejerske pao 
Færoerne<, 7) el Ekemplar af Foreningens Love og Sygeplejerske-Instruks, af hvilke 
Lo,·ene skal indeholde Bestemmel!!e om, al »epidemiske Sygdomme som Regel und· 
drages Foreningens Virksomhed«, og at >Foreningens Rekvisitter, hvis denne op· 
horer at bestaa, stilles til Justitsministeriets Disposition til Anvendelse for en an· 
den Forening med lignende Forrnaalc, medens Instruksen skal indeholde Bestemmelse 
om, at Sygeplejersken ikke maa have fi:idende til Huse mod Betaling eller deltage i 
Malkning eller udendi:irs Arbejde, samt at der skal tilstaas Sygeplejersken 8 Timers 
Hvile i Dognet. 

11. Andragender fr.a Foreninger om Tilskud til AnskaUelse af Sygeplejerekvisilter 
eller til Sygeplejerskers Etablering skal indeholde fOlgende Oplysninger: u) Forteg· 
nelsc over de Rekvisiuer eller Genstande, som i:inskes eller olierede er anskaf· 
fede, samt hvilke Udgifter Foreningen paaregner al ville fan 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 Fodeelsaar og -dag for den eller 
de ved Foreningen vil'kende Sygeplejersker, d) den under I. e. nævnte Erklæring. 

Der skal vedlægges Andragendet: l) Allester og Erklæringer svarende til de 
under I. 2, tJ. og 7 nævnte, 2) Attest for Sygeplejerskens Uddannelse paa Syge· 
hus, 3) Erklæring om ,hvor og hvorlænge hun har virket som Sygeplejerske, •i) An· 
befalinger fra hendes tidligere Plad~er som Sygeplejerske i bekrroflel Afskrift. Tilskud 
til en Sygeplejerskes Uddannelse og til Anskaffelse af Rekvisiller m. v. kan si:iges i 
samme Andragende. 

Ill. Andragender fra Kvinder om Tilskud til Uddannelse skal indeholde Oplys
ning om deres tidligere Forhold og om Grundene til, at de onsker al uddannes, 
om Maaden, hvorpao dette vil ske, saml en Erklæring om, at de vil lade sig ud
danne efter Sundhedsstyrelsens Anvisning. Der skal vedlægges Andragendet de un
der I. 2, 3, ~. 5 og 6 nævnte Attester og Erklæringer. 

30. Dec. - BEK. (l\'R. 553) OM STEDET FOH INDBETALING AF ARVE. 
AFGIFT PAA FÆRØERNE. 

I Henhold til § 33, s idste Stykke, i Anordning Nr. '168 af 8. November 1921. 
hvorved Lov om Arveafgift af 27. Maj 1908 sælles i Kraft pao Færoerne, fo~t· 
sættes herved fOlgende Hegler om Stedet for Indbetaling af Arveafgift efter den 
nævnte Anordning: I Boer, der behandles af Færi:iernes Soren!'kriveris Skifteret. 
Ii:ires den Statskassen i Henhold til Anordningens § •13 tilfaldende Del af Arveaf· 
giften til Indtægt i Skifterettens Sportelregn$kab, medens den Færo Amts Fattig· 
kasse tilfaldende Del af Skifteretten tilstilles Fattigkassens Kasserer. 

Overordentlige Skifteforvaltere, derunder Testamentseksekutorer, indbetaler den 
Statskassen i Henhold til Anordningens § 43 tilfaldende Del af Arveafgiften til 
Færi:iernes Jordebogskasse og den Færi:i Amts Fattigkasse tilfaldende Del til Fattig· 
kassens Kasserer. 

I Boer, der er overtagne til prwnt Skifte, saavel som i de Tilfælde, hvor Arveafgift 
i Henhold til Anordningen bliver at erlægge, uden at noget Skifte finder Sted pua 
Færi:ierne, indbetales Arveafgiften til Færoernes Sorenskriveris Skifteret. 
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30. Dec. - BESTEMMELSER (NR. 301) OM BEREGNING OG OPKRÆVNIN
GEN AIF ARViEAFGIFT IPAA FÆRØERNE. 

I Henhold til § 42 i Anordning Nr. 468 af 8. November 1921, hvorved Lov om 
Arveafgift nf 27. Maj 1908 sættes i KrnfL pna Færoerne, fastsreller Justitsministeriet 
herved fOlgende Regler angnnende Beregningen og Opkræmingen af Arvafgiften efter 
nævnte Anordning: 

A. Almindelige Bestemmelser. 
Naar Færoernes Soren!'kriveris Skifteret behandler et Dodsbo eller foretager Af

giftsberegningen i el snadant, skal Skifteforvalteren drnge Omsorg for, al Arveaf
giften berigtiges ikke blot nf afdodes Efterladenskaber, men ogsaa af de ovrige 
fra ham hidrorende Erhvervelser, med Hensyn til hvilke Arveafgiftspligt indtræder 
ved hans Dod, og Skifteforvalteren bor derfor bl. a. soge tilvejebragt Oplysning om, 
hvorvidt afdode har ydet nogen af Arvingerne afgiftspligtige Arveforskud eller 
Forstrækninger, indgaaet Livsforsikringskontrakter eller foretaget andre Disposi
tioner, der medfiirer Afgiftspligt efter Anordningens § 5. Endvidere bor Skiftefor
valteren soge tilvejebragt Oplysning om, livorvidt afdode har været Besidder af 
Len, Stamhu!e eller Fideikommisser eller af Brugs- eller Indtægtsnydelser, med Hen
syn til hvilke en af giftspligtig Sukcession har fundet Sted, eller har nydt Brugen 
eller Indtægten af Midler, hvoraf der ved hans Dod vil være at svare Arveafgift. 
Horer de paagældende Midler til el uf en anden Skifteforvalter behandlet Bo, eller 
vil den angaaende vedkommende afgiftspligtige Erhvervelse være al indgive Arve
anmeldelse til en anden Skifteforvalter, bliver de tilvejebrn~te Oplysninger at til
stille denne. Hensad afdode i uskiftet Bo efter en tidligere afdod Ægtefælle, bor 
Skifteforvalteren derhos under.soge, om der maalle være Anvendelse for Reglerne i 
Anordningens § 14, 3. Stk., og for saa vidt den fOrst afdi.ide Æ gtefælle var hjemme
horende i det ovrige Kongerige og er afgaaet ved Doden efter den 1. Januar 1909, 
eller var hjemmehorende paa Færoerne og er afgaael ved Doden efter den 1. Januar 
1922 - eventuelt ved Henvendelse til den SkHteforvalter, under hvis Jurisdiktion 
den IOrst afdi:ide Ægtefælle er afgaaet ved Doden - soge tilvejebragt den i Hen
hold til § 31, 3. Stk. i Lo\' af 27. Maj 1908 eller Anordning af 8. November 1921 
indgivne Opgorelse. Det samme gælder, nanr et saadant Bo skiftes i den efterlevende 
Ægtefælles levende Live. For saa vidt Arveafgiften ikke kan indeholdes i Midler, 
Skifteforvalteren hnr i Hænde, eller godvillig indbetales af Arvingerne, paahviler 
det Skifteforvalteren at drage Omsorg for dens Inddrivelse. Den Statskassen i Hen
hold Lil Anordningens § 1).3 tilfaldende Andel af Arveafgiften fores til Indtægt i Skifle
rellens Sportelregnskab, medens den Færo Amts Fattigkasse tilfaldende Andel af 
Skifteretten tilstilles Fattigkassens Kasserer. I alle Tilfælde, hvor Arveafgift skal 
erlægges afdragsvis, skal Boet opfOres paa Fortegnelsen over uberigtigede Boer, ind
til hele Afgiften er berigtiget. Det samme gælder i andre Tilfælde, i hvilke Arveafgiften 
ikke straks berigtiges af samtlige afgiftspligtige Midler, L Eks. pan Grund af Reglen 
i Anordningens § 15, for saa vidt de afgiftspligtige Midler ikke er indsatte i 
Overformynderiet. Med Hensyn til Midler, der indsættes i Overf ormynderiet, bor 
der gives dette Meddelelse om, i hvilket Omfang Arveafgiften er berigtiget. Skifte
forvalteren har i alle heromhandlede Tilfælde at drage Omsorg for, at resterende 
Afgi.ftshelob berigtiges, efterhaanden som de forfalder. Til Brug ved Afgiflsbereg
ningen kan Skifteforvalteren afkræve afdodes Arvinger alle de Oplysninger, hvoraf 
disse maatte være i Besiddelse ,og som knn have Betydning for Sagen, ligesom han, 
naar snadant skonnes formnalstjenligt, kan indhente Oplysninger hos alle Embeds
mænd og andre offentlige l\iyndigheder, derunder Skatteligningsmyndigheder, samt 
Bestyrelser for Banker, Forsikrings.selskaber, Aktieselskaber, Kreditforeninger, Spare
kasser o. desl., jfr. Anordningens § 36. Har Skifteforvalteren Formodning om, at 
afdode har ydet nogen Forskud eller Forstrækninger eller har indganet Over
enskomster eller foretaget Ovedraselser, der med!Orer Pligt til Erlæggelse af Arve
afgift, kan han derhos afkræve den eller dem, til Fordel for hvem de afgiftsplig
tige Dispositioner formodes trufne, en skriftlig Erklæring angaaende det paagælden-
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de Forhold. Vægrer nogen sig ved ut meddele de af Skifteforvalteren begærede Op
lysninger eller Erklæringer, eller kommer det til Skifteforvalterens Kundskab, al 
nogen har gjort sig skyldig i et Forhold, der kan pandrage Ansvar efter Anordnin· 
gens §§ 37 og 38, eller at nogen af de i Anordningens § 35 omhandlede Embeds 
mænd eller Institutioner har undladt de sammesteds foreskrevne Indberetninger, 
har Skifteforvalteren at forelægge Sagen for Justitsminsleriet; til de.Ile har Skifte· 
forvalteren ligeledes at gore Indstilling, naar der i Tilfælde, hvor det paahviler 
ham at beregne Afgiften, fremsælles 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 Af gorelse med Hen
syn til Sporgsmaal vedrorende Af giftsberegningen. Skifteforvalterens Henvendelse 
til Justitsministeriet indsendes gennem Færo Amt. Af 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 uf Skifteforvalteren anses fornodent. Nanr Arve
anmeldelsen paa Grund af Boets Vidtloftighed eller andre særlige Forhold ikke er 
af given ved Udfyldning af det foreskrevne Skema, man Skiteforvalteren pause, al 
Anmeldelsen dog indeholder alle de i Skemaet forlangte Oplysninger og i det hele 
er affattet i Overensstemmelse med de deri givne Anvisninger. 

B. Særlige Beslemmelser. I. Vedrorcrule Boer, der be/uzndles af Teslllmerits· 
eksekutorer. 

Nuar et Di:idsbo behand1es af Testamentsek.sekutorer, skul disse i Overens· 
stemmelse med de under A. fremstillede Regler drage Omsorg for, at Afgiften berigti
ges snavel aI af dodes Efterladenskaber som af de ovrige Ira ham hidrorende Er
hvervelser. Af den beregnede Arveafgift indbetales ved Skiftets Slutning den Stats· 
kassen i Henhold til Anordningens § 43 tilfaldende Andel til Færoernes Jordebogs· 
kasse og den Færo Amts Fattigkasse tilfaldende Andel til Fattigkassens Kns· 
serer, hvorefter Eksekutorerne tilstiller Færoernes Sorenskriveris Skifteret Under
retning om den skete Indbetaling tillige med en Af skrift af Afgiftsberegningen og 
de ovennævnte Kassers Prima-Kvittering. Saafreml Afgiften ikke er endelig berig· 
liget af samtlige de afgiftspligtige l\'lidler, optager Skifteforya\teren Boet pan sin 
Liste over uberigtigede Boer og drager Omsorg for, at de resterende Afgiftsbelob 
berigtiges, efterhaanden som de forfalder, for snu vidt ikke en Reassumtion af Boel 
med fornyet Behandling ved Testamentseksekutorer finder Sted. Eksekutorerne har 
derhos pna samme Mande som den ordinære Skifteforvalter at soge tilvejebragt Op· 
·lysning om, hvorvidt den Persons Dod, hvis Bo de behandler, har givet Anled· 
ning til af giftspligtige 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 afgiftspligtige l\'lidler hidrorer, eller til hvem 
Anmeldelse angaaende den afgiftspligtige Erhvervelse i MedfOr af Anordningens 
§ 28 vil være at indgive, de af dem tilvejebragte Oplysninger. Kan et af Tesln· 
mentseksekutorer behandlet Bo ikke sluttes inden 2 Aar efter Dodsfnldet eller, for 
snu vidt det mnalle være under Behandling den 1. Januar 1922, inden to Aar efter 
dette Tidspunkt, har Eksekutorerne inden Udlobet af den nævnte Frist at gi:ire 
Indberetning til Skifteretten med Oplysning om Grunden dertil, hvilken Indberet· 
ning skal gentages nnrlig, snalænge Udsættelsen varer. Undlader Eksekutorerne al 
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 Udsættelsen overskrider 
4 Anr, idet Skifteforvalteren da straks efter Udlobet af de 11. Aur til Ministeriet ind· 
sender de fra Eksekutorerne indsendte Indberetninger tillige med sin Erklæring 
om ,hvorvidt Udsættelsen menes fyldestgorende begrundet. 

li. Vedroreridc Boer, der behandles af selvskiftende Arvinger. Naar en afdod Per· 
sons Bo overtages af eller overgives huns Arvinger til privat Skifte, har Skiftefor· 
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valteren ni udlevere Arvingerne eller den, der er oplrnudl pnn deres Vegne, et Skema 
til den Arveanmeldelse, som i Medfor uf Anordningens § 26 vil være at indgive, 
samt henlede vedkommendes Opmærksomhed paa det Ansvar, som Arvingerne paa· 
drager sig ved at oversidde den for Arveanmeldelsens Indgivelse foreskrevne Frist 
eller ved al indgive urigtig Arveanmeldelse, ligesom han, naar det skannes forno· 
dent, bor give Arvingerne en passende Vejledning til Skemaets Udfyldning. ' de 
i §§ 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 af den sammesteds ommeldte Opgiirelse af Boel, naar dennes 
Rigtighed attesteres af samtlige anmeldelsespligtige. Indkommer Arveanmeldelsen ikke 
i rette Tid, bor Skifteforvalteren minde Arvingerne om dens Indsendelse, der 
saafremt 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
delsespligtige (jfr. Anordningens § 27), eller ford i Anmeldelsesskemaet er urigtigt 
udfyldt, at soge de begaaede Fejl rettede ved Henvendelse til Arvingerne eller den 
af dem udpegede Repræsentant, om fornodent \'ed Udfyldelse af et nyt Skema. 
Mener Skifteforvalteren, al Arvingerne paa Grund af Anmeldelsehs mangelfulde Ind· 
hold har paadraget sig Ansvar efter Anordningens § 30, 1. Stk., bor Skifteforval
teren derom gore Indstilling til Justitsministeriet. Skifteforvalteren bor derhos saa 
vidt muligt soge 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 § 14 omhandlede Forhold. Naar de fornodne Oplysninger 
er tilvejebragte, har Skifteforvalteren snarest muligt at foretage Afgihsberegnin· 
gen, der saavidt muligt bor pnafiires selve Arveanmeldelsen, hvorefter han tilstiller 
Arvingerne eller den af disse udpegede Repræsentant en Afskrift af Beregningen 
paa saadan Mande, at Beviset for Modtagelsen og Tidspunktet for denne sikre5. 
Hertil kan de trykte Skemaer benyttes, saaledes at der sendes vedkommende en 
Afskrift af den indgivne Arveanmeldelse med paalegnet 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 afgiftspligtige Be\Oh ikke umiddelbart fremgaar af Arveanmeldelsen, 
gores Rede for, hvorledes Belobet er udregnet. Er Afgiftsberegningen helt eller del· 
vis bygget paa andre Oplysninger end de i Anmeldelsen indeholdte, bor Skiftefor· 
\•alteren, naar Begæring derom fremsættes, give de afgihspligtige Lejlighed til at 
gore sig bekendt med disse Oplysninger. Om Afgiftsberegningernes Affattelse hen· 
vises iovrigt til Skattedepartementets Cirkulære af 16. Marts 1909, Min. Tid. A. 
Nr. 86. Fremkommer der fra nogen af de afgiftspligtige Besværing over den af 
Skifteforvalteren foretagne Afgiftsberegning, bliver Sagen at forelægge Justitsmini· 
steriet. Ved Besværit1gens Fremsendelse saavel som nnar en saadan af Ju. 
stilsministeriet tilstilles ham Lil Erklæring, har Skifreforvalteren at udtale sig an· 
gaaende de Punkter i Afgiftsberegningen, hvorover Besværing er fOrt, saml at ved
lægge de Aktstykker og meddele de Oplysninger, hvoraf han er i Besiddelse, og 
som maatte have Betydning for Sagens Afgorelse, ligesom han, naar Begæring derom 
fremsættes, bor suge at tilvejebringe alle saadanne -Oplysninger eller Erklæringer, 
som af Ministeriet maatte formenes nodvendige eller onskelige ved Sagens Behand· 
ling. Gaar Ministeriets Resolution ud pan, at Skifteforvalternes Afgift.sberesning i 
det hele stadfæstes, tilstiller Skifteforvalteren Klageren eller Klagerne og Arvinger· 
nes Repræsentant en kort Meddelelse herom. Gnar l\linisteriets Resolution ud paa, 
at den af Skifteforvalteren foretagne Afgiftsberegning helt eller delvis skal ændres, 
foretager Skifteforvalteren en ny Afgiftsberegning, der paa samme .Mande som den 
fOrste Afgiftsberegning bliver at tilstille Arvingernes Repræsentant, ligesom der bJi. 

18 27;J 



1921 30. December 

ver at meddele Klagerne Underretning om Minisleriels Af gorelse og den i Henhold 
hertil ændrede Afgiftsberegnings Udfald. Fremkommer der derefter fra nogen af 
Parterne Begæring om Sagens Afgorelse ved Rettergang, har Skifteforvalteren al 
indsende denne Begæring tillige med samtlige Sagen vedrorende Aklstykiker 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 Udlobel af den i Anordnin· 
gens § 34 foreskrevne Frist har modtaget den skyldige Arveafgift, har han al drage 
Omsorg for, nt de skyldige Belob med pnalobne Strafrenter inddrives ved Udpant· 
ning, hvorved i del hele bliver al forholde efter de hidtil gældende Regler 
med de Ændringer, som fOlger n{ Bestemmelserne i Anordningens § 3·J. 

Ill .. Fedrorende Boer, tder overtages af en efterlevende .1Egtefælle ~il Hensidden 
i uskiftet Bo. Naar efter en gift Persons Dod Boel overtages af den efterlevende 
Ægtefælle til Hensidden i uskiftet Bo, har Skifteforvalteren al tilstille den efter· 
levende Ægtefælle el Skema til den Opgorelse over Boets Akli\'er og Passiver. 
som da bliver al indgive. Fremkommer 01Jgorelscn ikke inden den i Anordningens 
§ 31, 3. Stk" foreskrevne ·Frist, har Skifteforvalteren al minde vedkommende om 
dens Indsendelse, og saafremt den ej heller da fremkommer, al gore Indstilling til 
Færo Amt om, al dens Indgivelse fremh•inges ved Paalæg af Daghoder. De ind· 
komne Opgorelser bliver at opbevare i Skifteforvalterens Arkiv til Brug ' 'ed Af
giftsberegningen, nunr Boet kommer til Skifte. 

IV. T'edrorende afgijtspUgtigc Erlwervcber, der ikke ./1cnli0rer ~il Mgct paa fær
oernc skiftet Bo. Alle afgiftspligtige Erhvervelser af de i Anordningens § I" Litra b, 
c og d samt § 8 ommeldte Arter, der kommer til Skifteforvalterens Kundskah. Ol! 
med Hensyn til hvilke Arveanmeldelse efter Reglerne i Anordningens § 28 skal 
indgives til ham, bliver at optage pna Listen over uherigligede Boer, h\'orhos Skifte· 
forvalteren, naur den pnngældende Underretning er tilgunet ham pan anden Mande 
end ved Meddelelse fra den anmeldelsespligtige Erhvenier. eller dennes Mcdde· 
lelse ikke er sua udtommende, at Af giftsberegningen straks pau Grundlag deraf 
kun foretages, tilstiller vedkommende Erhven•er et Skema til Afgiftsanmeldelse saml 
panser, at dette tilbagesendes ham i udfyldt Stand, nit pan summe l\faude som for· 
an under li. angivet med Hensyn til selvskiftende Arvingers An-eanmeldelse. Med 
Hensyn til selve Afgiftsberegningen, mulige Besværinger over samme og Af giftens 
Indbetaling og Inddrivelse forholdes ligeledes paa den under Il. angivne Mande. 

2. Jan. 1922 - K. l\t SKH. ANG. JOHDEMØDHE[';•ES INDBEHir.1NlNGEH TIL 
SOGNEPHÆSTER~E PAA FÆRØEHNE O:\·I BARNEFØDSLER. 1 § 17 i en af 
Justitsministeriet under 1. December f. A. udfærdiget Instruks for alle til Praksis 
berettigede Jorclemodre 1•aa Færoerne er det bestemt. al de færoskc Jordemodre 
inden en Uge efter vedkommende Fodsel sk:il gore Anmeldelse til den paagæl· 
dencle Sognepræst eller til Præsten \ed den anerkendte ~'lenighed udenfor Folke· 
kirken, til hvilken den fodende horer, om ethvert le\'endefOdt Barn~ Fodsel, ved 
hvilken hun har gjort Tjeneste. Jordemodrenes Foclselsanmeldelser !Ika!, naar de 
ikke afle\'ercs personlig eller ved Bud, fremsendes i lukkede Brevkort, som er pna· 
trykt en dertil bestemt Formular. Disse Brevkort Lilsender Sundhedsstyrelsen Jorde· 
modrene gennem Kredslægerne. 

17. Marts - LOV (NR. 86) OM FORANSTAiL'IWll\GEH !\'IOD SMITSO!\<IME 
SYGDO:\·IMES UDBREDELSE PAA FÆRØERNE.i ) 

1 ste Afsnit. 
1 Den stedlige Ledelse af de i denne Lov omhandlede Foranstaltninger mod smi t· 

somme Sygdommes Udbredel!C panhviler Epidemikommissioner, 

l) Hr. Bek. 21. August 1922 og af 16. September 1922. 
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Sundhed.kommissionen eller, for snu vidt en snadan ikke findes, Forslander
skabet er Epidemikommission. Den stedlige Politimyndighed (Landfoged, Syssel
mand, Sognefoged) og Kredslæge tiltræder Sundhedskommissionen (F"orslanderska· 
bet), naar den virker som Epidemikommission, fUrslnævnle som dens Formand. 

Hvor Omstændighederne ikke tilsteder, al Epidemik'Ommissionen summenkaldes 
til al lage Beslutning, kan fornoden Foranstaltning forelobig træffes af Epidem
lægen i Forbindelse med de stedl·ige l\lcdlemmer af 1Epidemikommissionen, men 
Sagen skal da snarest forelægges Kommissionen. 

Derhos er Byrnad og Forstanderskaber forpligtede til enten sel\' eller ved Udvalg. 
hvortil Medlemmer tillige kan vælges udenfor Randet. al hislaa Epidemikommis
sionerne og efter deres Anvisning al træffe de fornodne stedlige Foranstnltniger. 

2 Overtilsynet med sa.mllige Epidemikommissioner pawhviler Oversundhedskom
missionen, der beslaar af Amtmanden som Formand, Amlslægenl) og 3 for 3 Aar 
uf Lagtinget rnlgte Medlemmer. 

3 Valgbare til Medlemmer af Kommissionerne og de i § 1, ilde Stykke, nævnte 
kommunale Udvalg er de, der er valgbare til henholdsvis Lagting, Byrnad eller 
Forslanderskab. De valgte er forpliglede til al modtage de paa dem faldne Valg, 
medmindre de •har fyldt det GOde Aar eller er forhindrede ved lovligt, henholds
vis af Lagting. Byraad eller Forslanderskab for gyldigt anset Forfald. 

4 ~ommissionerne har at fOre Protokol over deres Forhandlinger. De til Pro
tokoller, Skrivematerialer, Porto og BudHin medgaaende Udgifter afholdes a-f det 
offentlige. 

De kan Yedtage, al visse F.orunstaltning,er under nærmere fastsatte Betingelser 
kun sælles i Værk af Kommisionens enkelte Medlemmer. 

Epidemikommissionerne kun vedtage, al deres Omraade deles i mindre Kredse, 
der fordeles mellem de valgte ·Medlemmer, saaledes al som Regel kun et uf disse 
sammen med Formanden ·og Kredslægen deltager i Beslutningerne. Saadan Deling 
kan dog ikke am·endes med Hensyn til de i § 17 omhandlede Fornnstnllninger. ej 
heller med Hensyn til Foranstaltninger overfor tilsyneladende sunde Personer, der 
vides eller kan antages al være Spredere af Smitstof; se ogsaa § 22. 

Snmtli:æ Epidemikommissioner er forpligtede til, snu ofte det forlanges af Over
sundhedskommissionen, at indgh•e Beretning til denne om Sundhedstilstanden i 
deres Vi rksomhedsomrnnde og de af dem trufne Foranstaltninger saml i ovrigt til 
at fOlge de Anvisninger, som Oversundhedskommissionen meddeler dem. 

De kan til Dækning af UdgHterne til 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 al uflægge behorigt Regnskab. 

5 For sun vidt Justitsministeren skulde finde det ()nskeligt, kan de Forretninger, 
der ifi.i\ge denne Lov pnahviler Kredslægen, overdruges til en anden Læge, der, for 
saa vidt Kredslægen ikke er til Stede, optræder som Epidemilæge. 

Ved Epidemilæger forslaas i denne Lov de Læger, der er Medlemmer af Epidemi
kommissionen for det paaga:ldende Omr.aade, jfr. § 1, 2det Stykke, og § 10. :Mie 
Stykke. 

2det A jsnit. 
6 FC.ilgende Sygdomme skal altid være Genstand for offentlig Behandling, der 

iværksættes paa det Sted, hvor de konstntercs, i Overensstemmelse med de i dette 
Afsnit indeholdte Bestemmelser: Pest. asiatisk Kolera, gul Feber, Blodgang, Plet
tyfus (eksantemalisk Tyfus), Kopper og Spedalskhed samt Sygdomme, med Hensyn 
til hvilke den færoske Karantænelovgivning er sal i Kraft. Ændringer heri kan 
ske ved kongelig Anordning. 

Andre smitsomme Sygdomme med Undtagelse af Tuherkulose og Yeneriske Syg
domme, for hvis Bchnndling de i de særlige Love om disse Sygdomme indeholdte Reg
ler gælder, kun, naar de optræder pan en ondartet Mande eller med en storre Ud-

1) Jfr. An. 545 4. Oktober 1919 § 4. 
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bredelse eller i ovrigl under Forhold, der kan give særlig Anledning dertil, af 
Oversundhedskommissionen erklæres for at være Genstand for offentlig Behandling. 
San snart Kredslægen skanner, at sandunne Forhold foreligger, pnahviler det 
hum nt gore Indstilling til Formanden for Oversundhedskommis&ionen om, at 
offentlig Behandling iværksættes. Under særlige Forhold kan en. saadan Beslut
ning tages af Justitsministeren. 

San snart Kredslægen har gjort Indstilling om, at en Sygdom skal tages under 
offentlig Behandling, skal Epidemikommissionen i Tilfælde, hvor Sygdommen op
træder under Fol'lhold, der giir iijeblikkelige Foranstailninger fornodne til Forhindring 
af Smitlens Udbredelse i videre Kredse, være berettiget til forelObig al sætte de 
for den offenllige Behandling gældende Isolations- og Desinfektionsforskrifter i 
Kraft, indtil der foreligger Beslutning fra Oversundhedskommissionen. 

7 Naar Omstændighederne gor det antageligt, ut der foreligger et Tilfælde af 
en af de Sygdomme, der altid er eller kan blive Genstand for offentlig Behand
ling, kan Epidemikommissionen foranstalte foretaget sandanne Undersogelser uf 
bakteriologisk eller lignende Art, som er nodvendigc for med Sikkerhed at fnstslan 
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 Oversundhedskommissionens Billigelse. Del er i de oven
nævnte Tilfælde de paagældende Personers Pligt at give Undcrsogerne Lejlighed 
til at erholde det for Undersogelsen nodvendige l\lnterinle. I fornodent Fald kan de 
indlægges til Observation i et dertil egnet Lokale. 

Ligeledes kan Kommissionen, naar Omstændighederne giir det antageligt, al et 
Dodsfald skyldes en af de nævnte Sygdomme, snafreml det anses for nodvendigt til 
Afgorelse af Sporgsmaalet om, hvorvidt offentlig Behandling skal indtræde, pan
byde, at Undersiigelsen uf enkelte Dele af Liget, eventuelt Obduktion af samme, 
skal finde Sted. Til Foretagelse uf saadanne Obduktioner skal Adgang kunne fordres 
til Sygehuses Ligstuer. 

Erfarer en Epidemilæge enten ved Angivelse eller pan anden Mande, at der 
haves Mistanke om, at en af de i § 6 nævnt Sygdomme ,som er eller kan hlive 
Genstand for offentlig Behandling, er optrnadt i et Hjem, uden at der er sagt Læge
hjælp, pnahviler det ham at undersiige Sagen, eventuelt ved el Sygebesog, og fore
tage del fornodne til Sygdommens Bekæmpelse. 

8 San snart et Tilfælde af nogen af de i § 6, lsle Stykke, nævnte Sygdomme 
forefalder, skal vedkommende Epidemikornmission gore Indberetning derom til 
Oversundhedskomrnissionen. 

Saa snart nogen Sygdom, der i Henhold til § 6, lste Stykke, er Genstand for 
offentlig Behandling, optræder pua en suadnn Mande, al Udbrud af en Epidemi 
kan befrygtes, snnvel som nnar Beslutning om offentlig Behandling af nogen anden 
Sygdom foreligger efter § 6, 2det Stykke, skal vedkommende Epidemikornmission 
udstede offentlig Bekendtgorelse derom og siirge for, at denne pau hensigtsmæssig 
l\fande bringes Lil almindelig Kundskab for det paagældende Omraade, der nær
mere angives i Bekendtgorelsen. 

Naar offentlig Behandling, om hvilken Bekendtgiirelse saaledes er udstedt, op
hiirer, udsteder Epidemikommissionen ligeledes offentlig Bekendtgiirelse derom. 

9 Naar særlige Omstændigheder giir det onskeligt, skal Justitsministeren kunne 
panbyde Afspærring uf det af Sygdommen angrebne Distrikt, sanledes al all Sam
kvem mellem delle og Omgivelserne afskæres, dog kun i saadant Omfang, som me
nes fornodent for al hindre Smillens videre Udbredelse. Vedkommende Politi
myndighed kan imidlertid i særdeles pnntrængende Tilfælde tilstede Undtagelser 
fra denne Afspærring, og lian pnabyder da de Forsigtighedsregler, der bliver at 
iugllage, bl. n. i Retning af behiirig Desinfektion. 

10 Oversundhedskommissionen har, saa snart en af de i § 6, lste Stykke, om· 
meldte Sygdomme viser sig noget Sted indenfor Kommissionens Virksomhcdsom
raade eller snu nær derved, at Fare for dens Udbredelse efter Kommissionens Skon 
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er til Stede, samt nanr en anden smitsom Sygdom sættes under offentlig Behand
ling pnn de anfi:irte Steder, at drage Omsorg for, al der, for saa vidt den off enl
lige Behandling af Sygdommen ikke kan overkommes af Embedslægen, eller det 
iovrigt Lil Bekæmpelse af Sygdommen eller til Formindskelse af Udgiften derved 
findes hensigtsmæssigt, antages del fornodne Antal Læger til under Embedslægens 
Overtilsyn, der dog ikke omfatter Sygebehandlingen, at overtage den offentlige Be· 
handling paa el af Kommissionen nærmere fastsat Omraade, hvorom Bekendt· 
giirelse udfærdiges og paa hensigtsmæssig Mande bringes til almindelig Kund
skab. 

Enhver Læge )lvem den offentlige Behandling paahviler, skal saavidt muligt 
behandle et.hvert Tilfælde af den puagældendc Sygdom, i hvilket hans Hjælp be
gæres. 

Hvor Forholdene gor det onskeligt, kan EJ1idemikommissionen med Justitsmi· 
nisterens Billigelse ved Siden af Embedslægen OJllnge den eller de Læger, der er an
taget til ni udfOre den offentlige Behandling, som Medlemmer af Kommissionen for 
det Omrnades Vedkommende, for hvilket den pangældende er antaget, med Stemme· 
ret dog kun, nnar Embedslægen ikke er til Stede. Med Hensyn til Udforeisen af 
Kommissionens Beslutninger træder en saaledcs optagen Læge for sit Omrnade 
helt i Embedslægens Funktion og fOrer saalcdes 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 f yldestgorende og 
udfOres i tilstrækkeligt Omfang. 

11 Naar en Sygdom i MedfOr af § 6 lages under offentlig Behandling, skal Epi· 
demikommissionen derhos om fornodent tilvejebringe et eller efter Omstændig
hederne flere pas:.ende isolerede Lokaler, der forsynes med behorigt Udstyr. Lo· 
kulerne tilvejebringes ved Benyttelse af offentlige Bygninger, derunder indbefattet 
Epidemihuse, ved Opfårelse af Barak.ker eller Telte eller ved Leje af privat Ejen
dom. Kan de fornodne Lokaler ikke tilvejebringes pun nogen af de ovennævnte 
Mander, kan Kommissionen kræ\•e suavel offentlige som private Lokaler stillet til 
Raudighed mod Erstatning til alle vedkommende og under storst mulig Hensyn· 
lagen til, at Beboerne saa lidt som muligt forstyrres i deres Erhverv. Skolebygninger 
maa i alle Tilfælde kun benyttes, naar Skolegangen af Hensyn til Farsoten er bort· 
foldet eller midlertidig er henlagt til anden Skolebygning, i Lundkommuner der· 
hos kun, naur andet passende Lokale ikke kun tilvejebringes. 

Kommissionen har der.hos at drnge Omsorg for, al den til de syges Behandling 
fornodne Betjening af Sygeplejere og de udelukkende til de syges Transport be· 
stemte Befordringsmidler haves til Raudighed i tilstrækkeligt Antal, saml al der, for 
saa vidt Lighuse ikke findes paa Kirkegnardene. tilvejebringes de til Hensættelse 
af Lig fornodne isoleret beliggende Lokaler. 

12 Enhver, der ved eller har Anledning til ul formode, at et i hans Husstand 
forekommende Sygdomstilfælde horer til de i § 6, lste Stykke, nævnte Sygdomme 
eller til en Sygdom, der ifolge udstedt Bekendtgiirelse i Henhold til § 6, 2det Stykke, 
er taget under offentlig Behandling, skul uopholdeli~ anmelde det til Politiet (Land· 
fogden, Sysselmanden, Sognefogden). Til Husstanden henregnes ogsan tilrejsende, 
logerende og Pensionærer. For snadanne Personers Vedkommende, hvem cler er 
anvist t\'unget Ophold noget Stecl, og ved Sygdomstilfælde, som opslnar i Skibe, 
som har eriholdt Samkvemspas, Sygehuse, oHentlige Stiftelser og lignende Anstalter, 
pnahviler Anmeldelsespligten SkibsfOreren og Bestyreren af den pangældende An· 
stalt eller den, der nærmest IOrer Befalingen i samme. Det paahviler enhver, der 
ved, al el bestemt Tilfælde af Sygdommen ikke er anmeldt, uopholdelig at gore 
Anmeldelse derom til Politiet. 

Politiet har straks efter at have modtaget en suudan Anmeldelse dels at under
rette Epidemikommissionen eller den Læge, Kommissionen for saadanne Tilfælde 
har givet Anvisning pan, derom, for at forniidne Foranstaltninger mod Srnittens 
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Udbredelse kan blive truffet, og dels, for saa vidt en Læge ikke er tilkaldt, at sor~e 
for en sandans Tilstedekomst. 

13 Enhver Læge skal, nanr han kaldes til eller fuar en syg under Behandling, 
som lider af nogen af de Sygdomme, der if olge § 6, lste Stykke, nitid er Gen· 
stand for oflentli·g Behandling, straks anmelde det til Epidemilægen og Sund· 
hedsstyrelscn ,selv om Tilfældet har en mild eller ikke fuldt udpræget (abortiv) 
Form. Anmeldelsen, der skal indeholde nojagtig Benævnelse af Sygdommen samt 
Meddelelse om Patientens Navn, Alder, Stilling, lloprul og ovrige Forhold, der 
kan være af Betydning, skal gentages for hvert nyt forekommende Tilfælde. 

Epidemilægen skal atter underrette Epidemikommissionen om de modtagne An· 
meldeiser. 

Det paahviler enhver Læge. som kaldes Lil et Tilrælde af <le Sygdomme. der efter 
§ 6 er eller kan blive Genstand for offentlig Behandling, eller faar et saadanl Til
fælde under Behandling, at gi\•e den ~yges Omgivelser Anvi:.ning paa de Foran· 
staltninger, som det vil være hensigtsmæssigt at træffe til Forhindring af Smittes 
Udbredelse. Folges saadnn Anvisning ikke, skal den behandlende Læ~e anmelde 
dette til Epidemilægen. 

14 Epidemikommissionen panser, al enhver, som lider af en under offentlig Bc· 
handling værende Sygdom, isoleres saaledes, at Smitte kan forebygges ; .hvis saadan 
bolation ikke sker eller ikke kan ske paa fyldestgorende Muude i vedkommendes 
Bolig, kan Kommissionen pnabyde, al den paagældende indlægges i et nf de til 
Raadighed for Sygdomsomrandet i snudunne Tilfælde stillede Sygehuse eller i et 
nf de i § 11 omhandlede Lokaler, hvor der ydes behorigt Lægetilsyn og Forplejning, 
hvor Patienten ikke mau hove Forbindelse med Omverdenen paa anden Mnnde, end 
Kommissionen tillader, og hvor Patienten er forpligtet til nl blive, indtil Kommissio
nen mener, at denne uden Fare for Smittens Udbredelse kan flyttes eller udskrives. 
eventuelt med Panbud efter § 16. 

Denne Bestemmelse kan ogsau unven<le5 til Iagttagelse af tvivlsomme Tilfæl<le. 
Ved Flytning bor det pauses, nt denne sker paa den for Patienten omhyggeligste 

\lnade, som er forenelig med Hensynet til al forebygge Smitte. 
15 Dersom Flytning nf Patienten ikke kan ske eller ikke sker. fordi denne iso· 

Jeres fuldstændig i sin Bolig, punhviler det Kommi!!sionen ut pnase, ul det fornodnc 
i Henseende til Patientens Isolation og Forebyggelse af Smittens Udbredelse iagttoges. 
og i den Hensigt kan det af Kommissionen paabydes, al Indgangen til den pnngæl· 
dende Beboelseslejlighed eller det pangældende Hus forsynes med Panskrift :.Smit· 
som Sygdom«, eller nt Adgangen til samme formenes enhver, der ikke hor Epi· 
demikommissionens Tilladelse. Adgangsformening kan i fornodent Fold gennem· 
fOres ved Afspærring. Kommissionen kan, .hvor den finder Anledning dertil, selv 
overtage GennemfOrelsen nf de fornodne Foranstaltninger. Snnvel Patienten som 
alle vedkommende er forpli gtede til nt efterkomme de Paubud, der i san Hense· 
ende gives af den behandlende Læge eller af Kommissionen. Patienten mon i saa 
Fold ikke flyttes til et ondet Hus uden skriftligt Samtykke fra Epidemilægen. 

Uformuende Forældres Bom skal san vidt muligt, h\•is Forældrene onsker det, son 
længe Sygdommen eller Smitteforen varer i deres Hjem, anbringes i Pleje efter dl! 
derom gældende Lovbestemmelser paa offentlig Bekostning, uden at de dermed 
forbundne Omkostninger betragtes som Fattighjælp for Forældrene. 

16 Det punohviler snavcl den, der er eller antoges at \'ære angrebet af den paa· 
gældende Sygdom, som enhver, der mna antages at \'ære smillefOrende, og hvem det 
derfor nf den behandlende Læge eller af Kommissionen paabydes at underkaste sig 
Hensnings· eller Desinfektionsforanstaltninger for Person eller Gen3lande samt al 
iagttage undre Fonigtighedsfornnstnltninger, noje at efterkomme de saaledes givne 
Pnabud. 

Det kan af Epidemikommis11ionen pnalægges Personer, hvis Gerning med!Orer 
Fare for Smittens Udbredel! e, nuar Sygdommen optræder i deres Husstand, eller 
naar de af andre Grunde ,•ides at være eller mna antages al være smillefOrende, ikke 
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at fortsælte deres Gerning, for de ved behorig Lægeattest godtgor, al de ikke kan 
antages at udbrede Smilte. Attesterne kan forlanges udfærdiget af Epidemilægen uden 
Betaling. Efterkommes Paalægget ikke, kan den paagældende i fornodent Fuld for
anlediges indlagt til Observation i et dertil egnet Lokale. 

Den, hvem Paabud gives i MedIOr af dene Paragraf, er berettiget til Erstatning for 
det derved foruursugede Tab .. 

Saufremt en Person, der vides at være smittefOrende, flytter til en anden Læge· 
kreds, skul vedkommende give Kredslægen i den Lægekreds, der fraflyttes, Under
retning herom. Desuden skul Kredslægen stedse, snu vidt muligt, holde sig under· 
reltet om, hvor en suudan Person har Bolig, og, naar hun erfarer, al vedkommende 
flytter til anden Lægekreds, give Kredslægen i den Lægekreds, hvortil hun flytter, 
Meddelelse derom. 

Hvor Epidemikommissionen finder det ni.idvendigt, kun den puabyde Personer 
i det Omraade, hvor en Sygdom er under offentlig Behandling, eller i Dele uf dette 
ut lade sig genindpode med Kokopper. Om Indpodning med Kokopper gælder iovrigt 
de særlige herom i Lo\'givningen indeholdte Bestemmelser. 

17 Uden særlig Bemyndigelse, men med Forpligtelse til straks derom al gore 
Indberetning til Kommissionen foran stalter Epidemilægen. ut Lokaler, Beboelses_
lejligheder, Huse, Skibsrum og Skibe, i hvilke Personer, som lider uf Sygdom
men eller er smitlefOrende, •har haft varigt Ophold, desinficeres i fornodent Om
fang. Epidemikommissionen kan paabyde, al ogsau saudunne Lokaler m. v., i 
hvilke de nævnte Personer har haft blot midlertidigt Ophold, desinficeres. Kom
missionen kan end,·idere paulægge Beboere og Brugere uf saudunne Lokaler m. \'. 
al Ilylle ud, kræve Lokaliteterne rensede saml paabyde, al <le skal stuu ubenyttede, 
indtil det tillades atter ul tage dem i Brug, alt mod Erstatning til dem, som derved 
lider Tab. Den kun den·ed ogsaa træffe de Foranstaltninger, som i.konnes fornodne til 
Smittens Bekæmpelse, f. ·Eks. l'dryddelse uf Roller og Mus. 

H\'or slette A'flobsforhold, duurlig Drikkevundsfor:.yning og lignende Forhold 
med gum~ke oven·ejende Sandsynlighed mua antages al foruarsuge Udbredelse af 
Smitte, kun Kommissionen træffe saadunne Foranstaltninger, som skonnes puutræn· 
gende nodvendige til fore!Obig Afhjælpning heraf. 

18 Det er forbudt til Befordring af Patienter, som lider uf en Sygdom, der er 
under offentlig Behandling, ul benylle Passagerskibe og lignende Befordringsmid
ler, medmindre de for saudun Benyttelse fore~krevne Regler iagttages. Ej heller 
man der udenfor Nodstilfælde ~il suudan Befordring anvendes andre til offentlig 
Personbefordring bestemte Befordringsmidler, og for sau vidt suudun Anvendelse 
hur fundet Sted, skal det uf den, som hur foranlediget Transporten, straks an
meldes til Politiet, j fr. § 12, 2det Stykke. 

19 Befordringsmidler, hvori suudunne Patienter er blevet transporteret, skal renses 
og de:;inficeres i det Omfang, Kommissionen bestemmer, og mua ikke benyttes 
af Peroner, der ikke er angrebet uf Sygdommen, forinden de er tilstrækkelig ren· 
set og desinficeret. For den Tid, i hvilken Befordringsmidler som Folge heraf 
unddrage~ Personhefordring, der drives som Næring, ydes der Erstatning. 

Linned, Gangklæder og Sengeklæder, l\liibler oa andre Effekter, der hur været 
benytlet uf Personer, som lider uf Sygdommen eller er smittefOrende, kan ligeledes 
underkastes Hensning og Desinfektion og mau kun med den behandlende Læges Til· 
ladelse og ikke imod Epidemilægens Forbud sendes til Vaskeri eller Reparation, 
sælges, bortgives, udluunes eller paa anden Mnade overlades undre til Benyttelse 
uden i FoflVejen al være behorig desinficeret. 

Hvor Desinfektion uf rurlige Genstande skonnes at være forbunclet med uf or· 
1holdsmæssi-ge Ulemper, kun disse uf Kommissionen foranstaltes opbrændt eller 
pua anden Mande tilintetgjort, mod ut der ydes Ejerne Erstatning. Erstatningen 
kun ogsuu ydes Ejeren uf suudanne Ting, naar disse ved Desinfektion hur lidt 
væsentlig Skude. 

20 Er der i en Ejendom, hvori der er l\Iejeri eller Mælkehandel, bosiddende eller 
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beskæftiget nogen Person, som lider af en Sygdom, der er Genstand for offentlig 
Behandling, eller som vides at være Bærer af en saadan Sygdoms Smitstof, kan 
Epidemikommissionen paabyde, al der, indtil Fare for Smittes Udbredelse ved de 
efter Kommissionens Forskrift trufne Foranstaltninger er fjernet, ikke man ud· 
leveres Mælk, Valle eller andre Mejeriprodukter fra Mejeriet eller Mælkehandelen, 
eller at Udleveringen kun maa ske under Iagttagelse af de Forskrifter, som Kom· 
missionen anser det for nodvendigt at give. Finder Kommissionen det rigtigt, kan 
den forbyde al Levering af Mælk til l\fojeriet eller Mælkehandelen fra andre Ejen
domme. 

For det Tab, som ved de i MedfOr af denne Paragrafs lste Stykke givne Paa· 
bud paafOres Ejeren eller Ejerne nf et Mejeri eller en Mælkehandel, samt de Per· 
soner, der leverer Mælk Lil Mejeriet eller Mælkehandelen, ydes der Erslalning
til vedkommende. 

Ligeledes kan det forbydes at bortHire Mælk fra Ejendomme, hvori den paa· 
gældende Sygdom er udbrudt, eller hvor smittefOrende Personer findes, indtil 
fornodne Foranstaltninger er truffet til Fjernelse aJ Faren for Smittes Udbredelse. 
Forsanvidt Forbudet maatte pnafOre vedkommende okonomisk Tab, ydes der Er
s1<1t11ing. 

Nuar der haves grundet Mistanke om, al forekommende Sygdomstilfælde af den 
omhandlede Art skyldes Smilte ved Mælk, som er indfOrt fra en Ejendorr dPr 
ligger udenfor Kommissionens Virksomhedsomraode, kan Kommissionen forclobig 
forbyde lndfOrsel af Mælk fra denne Ejendom imod at yde Erstatning til ved· 
kommende for det derved lidte Tab. Om ·den i snu Henseende trufne Foranstalt· 
ning skul Underretning straks meddeles til Kommissionen for det Sted, hvor Ejcn· 
dommen er beliggende. 

Epidemikommissionen kan overfor Bedrifter ,hvorf ro andre Levnedsmidler le· 
veres, naar det skonnes fornodent, give tilsvarende Paobud med Hensyn til de pao· 
gældende Levnedsmidler som de i denne Paragrafs lste Stykke omhandlede, saa· 
ledes al der ydes Erstatning efter denne Paragrafs 2det Stykke. 

21 Naar Sygdommen har vist sig i en Husstand, i hvilken der finde;; skole
sogende Bom, skal den behandlende Læge meddele Skolen Underretning derom; 
de pangældende Bom man ikke benytte Skolen, Wrend de medbringer Lægeattest 
for, ol de ikke kan antages at udbrede Smitte. 

Forekommer Sygdommen i en Lærers Husstand, vil han have ol holde sig borte 
fra Skolen, indtil han har Lægeattest for, at han ikke kun antages at medbringe 
Smitte. 

Allesterne kan forlanges udfærdiget af Epidemilægen uden Betaling. 

22 I de Kommuner, i hvilke Sygdommen optræder, samt i Nabokommunerne 
kun den samlede Epidemikommission forbyde Ligfolger og Afl10ldelse af offent· 
lige Moder samt Forlystelser, ved hvilke mange Personer samles i somme Rum. 

I samme Kommuner kun Epidemikommissionen lukke offentlige og private Sko
ler; under særlige Forhold kan Skolekommissionen forelåbig lukke en Skole, men 
skal i sau Fald uopholdelig give l\leddelelse herom til Epidemikommissionen, der da 
tager Bestemmelse om, hvorvidt og i hvilket Omfang denne Foranstaltning skul 
opretholdes. Holdes et privat Skolelokale efter Epidemikommissionens Forlangende 
lukket i snu lang Tid, at der derved er forvoldt Ejeren eller Brugeren paaviseligt 
Indtægtstab, vil der kunne ydes Erstatning herfor. Epidemikommissionen kun lige· 
ledes lukke Asyler, Vuggestuer og lignende. 

23 Naur en Sygdom i Henhold til nærværende Lov har været under offentlig 
Behandling i en Kredslæges Embedsomruade, skul hun under Medvirkning af den 
eller de i Medfor af § 10 til Sygdommens Behandling særligt antagne Læger ud
arbejde og snarest muligt efter den offentlige Behandlings Ophor gennem Amts· 
lægen tilstille Sundhedsstyrelsen en nojagtig og fuldstændig Beretning om Sygdom
men fra dens fOrste Optræden i \'erlkommende Omrnacle til dens Ophiir. 
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3die A/3nit. 
24 Enhver Læge skal maanedlig Lil vedkommende Kredslæge indsende en Be· 

retning om de i hans Praksis forekommende Tilfælde uf smitsomme Sygdomme. Be· 
retningen affattes pan dertil af Sundhedsstyrelsen udarbejdede Skemaer, som af denne 
udleveres Lil Lægerne uden Betaling. 

Faar en Læge Tilfælde af tyfoid Feber, Paratyfus, Paradysenteri eller en med 
disse beslægtet Sygdom, Difteri, Skarlagensfeber, Mæslinger, Kighoste, smitsom 
Hjernerygmurvsbetændelse eller akut Bornelamhed under Behandling pau et Tids· 
punkt, hvori disse Sygdomme ikke optræder mere udbredt indenfor hans Praksis· 
omraade, skal han straks anmelde del for Embedslægen. 

Naar del af Sundhedsstyrelsen eller vedkommende Epidemilæge forlanges, er en· 
delig enhver Læge forpligtet Lil al indgive lignende Anmeldelser om andre epide
miske Sygdomme som de i § 13 omhandlede. 

Med Hensyn Lil Tuberkulose gælder de i de ~ærlige Love om denne Sygdom 
indeholdte Regler. 

25 Oveiifor smitsomme Sygdomme, som ikke er laget under offentlig Behand
ling, er Epidemikommissionen bemyndiget til al anvende Be:;temmelserne i §§ 12, 
16, 17, lste Stykke, 19 og 20. 

For snu vidt Kommissionen bringer de i § 16, 2del Styikke, og § 20 givne Be
stemmelser til Anvendelse, bor Ydelsen af den deri nævnte Erstatning i Almindelighed 
gi.ires afhængig af, al den eller de syge fjernes fra de Forhold, so mgi.ir vedkom· 
mende smiuefarlig, eller al disse Forhold bringes til at ophore. 

Det pau.hviler Kommisaionen at pause, at der sker fornoden Desinfektion af Lin· 
ned, Gangklæder og Sengetoj, som man antages al være befængt med Fnat. 

Kommissionen kan, hvor Forholdene paakræver det, særlig i Landdislrikler, 
under nærmere angivne Betingelser bemyndige saavel Epidemilægen som andre 
Læger til pun Kommissionens Vegne at paabyde og foranstalte iværksat de i denne 
Paragraf nævnte Desinfektioner jfr. § 17, 2det Punktum, og § 19, mod straks at 
gore Indberetning derom til Kommissionen, 

26 Forskrifterne i § 18 finder ogsna Anvendelse udenfor offentlig Behandling 
med Hensyn Lil Personer, som lider af tyfoid Feber, Paratyfus, Paradysenteri eller 
en med disse beslægtet Sygdom, Difteri, Skarlagensfeber, smitsom Hjernerygmarvs· 
betændelse eller akut Bi.irnelamhed i dennes akute Stadium. 

27 Forskrifterne i § 21 finder ogsaa Anvendelse udenfor offentlig Behandling 
saavel paa skolesogende Born som paa Lærere, naar der i den paagældende Hus· 
stand har vist sig en af de i § 26 nævnte Sygdomme. Epidemikommissionen kan 
anordne, al Forskrifterne ogsuu skal gælde for andre, nærmere angivne, smitsomme 
Sygdomme. For saa vidt Sygdommens Udbredelse eller andre Forhold gor del 
nodvendigl, kommer Forskrifterne i § 10, lste Stykke, til Anvendelse. 

•Epidemikommissionen er bemyndiget til al lukke en offentlig eller privat Skole, 
snu længe en af de ommeldte Sygdomme eller Kighoste eller Mæslinger optræder en· 
ten hos en i Skolebygningen boende Person eller hos et storre Antal af Skolens 
Ele\•er. En tilsvarende BefOjelsc til under særlige Forhold at lukke en Skole som 
den, der ved § 22, 2del Stykke, er givet Skolekommissionen, tilkommer ogsaa 
denne i del her omhandlede Tilfælde. Naar en af disse Sygdomme optræder hos 
en i Skolebygningen boende Person, er Epidemikommissionen de!'hos bemyndiget til 
at bringe Bestemmelserne i § 14· til AnYendelse, sualcdes at den pnagældende ind
lægges paa Sygehus Lil vederlagsfri Behandling. 

28 Personer, som har dansk lndfOdsrel eller i det sidste Anr har haft fast Op
hold her i Landet eller Hyre paa dansk Skib, saml Personer, som er Medlemmer 
af statsanerkendte Sygekasser, og deres Born under 15 Aar, (derunder indbefullel 
Plejehorn, for hvilke der ikke ydes Plejelon) kan, naar de lider af tyfoid Feber, 
Paratyfus, Paradysenleri eller en med disse beslæglel Sygdom, Difteri, Skarlagens· 
feber, smitsom HjernerygmanT:;bctændelse eller akut Bornelamhed, efter en Læges 
Begæring indlægges til \0ederlagsrd Behandling i de til Modtagelse uf suadanne 
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Patienter bestemte kommunale Syge- eller Epidemilokaler, naur Indlæggelse sker 
straks ved Sygdommens Udbrud, eventuelt saa snart Sygdommens Tilstedeværelse 
konstateres uf en Lruµe, paa el senere Stadium af Sygdommen derimod kun, naar 
Indlæggelsen sker efter Epidemikommissionens under Hensyn til de foreliggende Om· 
stændigheder fremsatte Begæring. Det er dog altid en Betingele for, al Behandlingen 
er vederlagsfri, at Patienten forbli\'er pau Sygehuset, indtil hun udskrives af Lægen 
- i Tilfælde, hvor Indlæggelse er sket efter Epidemikommissionens Paubud i Hen
hold til § 27, 2det Stykke i Slutninen, tillige med Kommissionens Godkendelse. 
~aar de kommunale Bestyrelser anser det for onskeligt, at Patienter, der lider 

uf andre smitsomme Sygdomme end de ovenfor næ\'llte, puu tilsvarende Betingelser 
fremtidig kun indlægges Lil vederlagsfri Behandling pan de kommunale Epidemi
huse, kan der med Justitsministerens Samtykke udfærdiges Regulativer desangnnende. 

Adgang til de i denne Paragraf omhandlede Syge- og Epidemi•huse skul alticl 
slaa uaben for Epidemikommissionen, ln·em Sygehuslægen er forpligtet til al meddele 
alle de Oplysninger. den udbeder sig, eller hvis Meddelelse Sundhedsstyrelsen fore· 
skriver. Regulativerne for de i denne Paraµruf omhandlede Syge- og Epidemihuse 
skal godkendes af Justitsministeriet.1) 

4de Afsnit. 

29 Justitsminiseren afgor, hvilke Sygdomme der som smitsomme kan være Gen
slund for Foranstaltninger efter denne Lov. 

Justitsministeren kan endvidere give Forskrifter om Forbud mod eller Begræns
ning af lndfOrsel, Forhandling, Udlevering og UdfOrsel af Smitstof, der stammer fru 
disse Sygdomme, saml om Behandling og Opbevaring af saadunt Smitstof. 

Alle Desinfektioner, som sker i MedfOr ol denne Lo\' eller af Paubud, der gives 
i Henhold til samme, skal foretages i Overensstemmelse med et af Justitsmini
steren udfærdiget l1egulaliv af dertil af Epidemikommissionen antagne Personer. 

Justitsministeren kun ved HegulaLh• gi\'e Hegler om Behandling, Ligsyn og Jord
fæstelse af Personer, der er dode af smitsom Sygdom, samt tillade. al snadanne 
Lig brænde5 i Tilfælde. hvor Forholdene gor dette onskeligt. 

De af Justitsministeriet under 19. September 1912 udfærdigede Regulativer an
ganende Desinfektion og anguuende Behandling af Lig forbli\'er gældende, indtil 
nye Regulativer herom gives af Justitsministeren. 

30 De Be5temmelser, som i nærværende Lov gives for \'isse Sygdomme. gælder 
ogsan for Foranstaltninger, om træffes under fejlagtig Forudsætning om, al en af 
disse Sygdomme foreligger, og for de af saudanne Foranstaltninger flydende Ud. 
gifter. 

31 For de Epidemilægen i MedfOr af denne Lov paahvilende Forretninger til
kommer der hum, for sau vidt der ikke ved Overtagelsen af Beihundlingen er truffet 
anden særlig Aftale med vedkommende Myndighed, COlgende Vederlag: 

For et Sygebesog indenfor 1 km fra Lægens Bopæl eller indenfor den sammen· 
hængende bebyggede Del af den By, i hvilken hun bor, 2 Kr. for del Wrsle Bes0g 
i en Husstand og en Krone for hvert af de efterfOlgende Besog i samme Husstand. 
for et Sygebesog i stOrre Afstand 11· Kr. med Tillæg af 1 Kr. for hver fulde 5 km 
ud over 10 km fra Lægens Bopæl. 

Foretages der puu samme Rejse flere Sygebesog ud o\'er 1 km fra Lægens Bopæl, 
ydes sidstnæ\'te Betaling kun for det fjerneste Sygche5og, for h\·ert af de undre pua 
samme Rejse foretagne Sygebe:iig ydes kun 2 Kr. 

Betalingen for cl Sygebesog omfatter alle de til samme Husstand horende Per· 
soner, der samtidig tilses, jfr. § 12. For Sygebesiig ombord paa Skibe, i Sygehuse, 
Stiftelser, Fængsler og lignende Lokaler, hvori forskellige Per!ioner, der ikke horer 
til summe Husstand, har Ophold, tilkommer der Lægen for saa vidt ikke anden 
særlig Aftale er truffet, 50 Ø. for hver samme Dag tilset Per;;on, dog at Betalingen 

l) Hr. Lo\ Nr. 76 of 15. l'\luts 1939. 
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ikke bliver ringere end i Henhold til ovenstaaende Regler. For en Konsultation i 
Lægens Hjem tilkommer der ham en Betaling af I Kr. 

Der tilkommer ikke Epidemilægen noget Vederlag for Udfærdigelsen uf de i § 
16, jfr. § 25 og § 21, jfr. § 27, omhandlede Attester, hvorimod der tilkommer ham 
Betaling for de derved nodvendiggjorte Sygebesog eller Konsuhationer efter foran
stnaende Hegler. 

For andre Forretninger ifOlge denne Lov, f. Eks. Undersogelser og Obduktioner 
efter § 7, Overtilsyn efter § 10 og Undersogelser med Hensyn til § 17, 2det 
Stykke, ydes intet Vederlag. 

Epidemilægen har, naar han som sandan til Opfyldelse af de Pligter, denne Lov 
paalægger ham, kaldes ud over 2 km fra sin Bopæl, Ret til Befordringsgodtgi.irelse 
og Dagpenge efter de for Embedslæger i§ 16 i Anordning Nr. 5·15 af 1" Oktober 1919 
om Embedslægevæsenets Ordning pan Færoerne givne Regler. 

Samme Ret tilkommer Amtmanden. Politiet (Landfoged, Sysselmand, Sognefo
ged) og de af Lagting, Byrnad eller Forstanderskaber valgte Medlemmer ar Epidemi· 
kommissioner og Oversundhedskommissionen, nnar de i denne Egenskab foretager 
Hejser. 

32 Det offentlige afiholder foruden de i § I" lste Stykke, næ\ nte Udgifter og de 
i § 31 omhandlede Vederlag m. m .. alle Udgifter 

a. ved de Foranstaltninger, der ivær.ksætles af Epidemikommissionerne i J\ledfOr 
af denne Lov, eller led de Pnabud, som gives i Henhold til denne Lovs Be3temmcl
~er, derunder ogsan indbefnllet Foranstaltninger efter § 15, 2det Stykke. 

b. ved Gennemforeisen - udenfor Sygehuse eller lignende - af Bestemmelserne 
i det i Henhold til § 29 gældende Regulativ for Desinfektion, derunder indbefattet 
Udgifter ved Desinfektionsapparaternes Befordring til og fru Desinfektionsstede! 
og Transport af Beklædningsgenstande. Sengetoj m. v. til Desinfektionsanstalt. 

c. \•cd de særlige sundhedsmæssige Foranstaltninger, som pnabydcs i del efter 
samme Paragraf gældende Regulativ angaaende Behandling af Lig, og 

d. uden at dette i noget Tilfælde betragtes som Fattighjælp, alle Udgifter \·ed den 
Lægebehandling ved Epidemilægen, Flytning til Epidemilokale, Kur, Pleje samt 
Forsyning med Medicin, der ydes ved offentlig Behandling af en Sygdom, undtagen 
for snu vidt dette ydes i Hjemmet til Personer, der efter Kommunalbestyrelsens 
Skon ikke kan anses for uformuende, i hvilket Fald Udgiften skal refunderes og i 
'fanget af Betaling inddriives ved Udpantning. 

Om Stiirrelsen af den Erstatning, der tilkommer nogen i Medfiir af denne Lovs 
§§ 11, 16, li, 19, 20, 22, 25 og 27, 2det Stykke, har vedkommende Kommission efter 
F orJ1ondling med den skadelidte at go re Indstilling til Oversunclhedskommissionen, der 
derpua resolverer i Sagen. Intet Sporgsmanl vedrorende snadnn Erstatnings Stor
relsc kan indbringes for Domstolene. Dog kan den, der er misfornojet med en ham 
tillagt Erstatning, forlange dens Stiirrelse fastsat ved Taksation af 2 uvillige, af Retten 
udmeldte Mænd. Udgifterne ved Taksnlionsforretningen bæres af det o.ffentlige. Saa
\el del offentlige som de private, kan forlange Overtaksation, der foreluges af ,) uf 
Hellen udnævnte Mænd. Udgifterne ved Overtaksalionen bæres af de private, nnur 
de har forlangt Overtaksation og ved denne Forretning ikke har opnaact stiirre 
Erstatning end ,-ed den fOrste Forretning, i modsat Fald af det offentlige. 

331) De i § 32 omhandlede Udgifter med Undtagelse af Udgifter ved vederlagsfri 
Behandling efter § 27, 2det Stykke i Slutningen, og § 28 udredes forskudsvis af 
Amtsrepartitionsfonden. Af Udgi,rternc med Fradrag nf, hvad der i :\ledfOr af § 32. 
lste Stykke i Slutningen, refunderes af private, afholdes Halvdelen uf Statskassen 
og Halvdelen af Amtsrepurlitionsfonden, i\led Hensyn til Personer, der bringes i 
Land som lidende uf en Sygdom, der omfattes ar den færiiske Karantænelovgivning. 
gælder dog ile i denne fastsatte særlige Bestemmelser, og naar ellers Personer. der li -

1) Som u•ndrt'I \ed Lo\ Nr. 75 uf 15. l\lnrl~ 1939. 
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der af en under offentlig Behandling værende Sygdom, eller Lig af Personer, der er 
dod af soadan Sygdom, landsælle.s fro et Fartoj, der er bestemt' til udenrigs Sted, har 
Fortojet at afholde de til de syges Behandling og de dodes Begravelse eller Ligbræn· 
ding medgaaende Omkostninger, hvis Fartojets Forman! med ol anlobe efter Po· 
litiets Skon antages at være ol landsætte de syge eller dode. 

Apotekerregninger, hvis Belob Statskassen herefter helt eller delvis udreder, under· 
gives Revision of en under Sundhedsstyrelsen ansat Medicinalrevisor. 

For Refusionen af Udgifterne til offentlig Behandling gælder somme Takster som 
for vederlagsfri Behandling, j fr. § 3-1·, soofremt Behandlingen foregoar 1100 Syge· 
hus. 

34 Af Udgifterne til vederlagsfri Behandling efter § 27 i Slutningen Qg § 28 
godtgor Statskassen, soa længe offentlig Behandling ikke er indtraodt, Amtsreparti· 
tionsfonden de tre Fjerdedele, saaledes al Udgiften pr. Sygedag beregnes efter samme 
Takst som den for det ovrige Kongerige til enhver Tid gældende Refusionstakst 
for vederlagsfri Behandling, medmindre andet særligt er bestemt for Færoerne. 

Den fastsatte Takst indbefatter alle Udgifter ved Behandlingen af de paogældende 
Patienter, herunder Udgtften til Operationshonorar, Rontgenfotogrnfering og Desin· 
fektion - foruden af det af Sygehusets Toj og Sengeklæder ,som Patienterne be· 
nytter - of Patienternes ·Toj og Sengeklæder under lndtransport eller Ophold paa 
Sygehuset. 

Den Del af de i lste Stykke ommeldte Udgifter, som ikke refunderes of Stats
kassen, udredes endeligt af Amtsrepartitionsfonden efter den i fOrste Stykke fastsatte 
Takst. 

Modre kan indlægges sammen med diende Born, selv om kun den ene er an· 
grebet af den pongældendc Sygdom, og i sno Fold refunderes 1% Gang Taksten for 
en enkelt Patient. 

Hvis Patienten forlader Sygehuset, Wr han udskrives af Lægen og - i Tilfælde, 
hvor Indlæggelse er sket efter Epidemikommissionens Paohud i Henhold til § 27, 
2det Stykke, i Slutningen - uden Kommisionens Godkendelse, skol hele Udgiften 
ved hans Behandling refunderes af ham og kan i Mangel of Betaling inddrives ved 
Udpantning. 

35 Personer, der lider af Fnat, er uden Hensyn til, om de har Evne til selv al 
bekoste deres Helbredelse eller ikke, berettigede til at kræve sig taget under Kur for 
offentlig Regning, ligesom de er forpligtede til at underkaste sig en suadan Kur, 
medmindre de godtgor, at de har undergi;yet sig tilborlig privat Lægebehandling. 

Epidemikommissionen pauser, at der træffes de Foran:;taltninger, som er fornodne 
til GennemfOrelse uf denne Bestemmelse. Der maa ikke kræves eller modtages noget 
Vederlag af Patienten, hvorimod Udgifterne afholdes efter Reglerne i § 56, jfr. 
§ 57, i Lov om Fottigvæsenet paa Færoerne of 10. April 1895. 

Unddrager Patienten sig Kuren, forinden den af Kommissionen erklæres endt, 
skal den afiholdte Udgift refunderes og kan i Mangel af Betaling inddrives ved 
Udpantning. 

36 Over.trædelse af denne Lov eller af de i Medfor af summe givne almindelige 
eller særlige Paabud straffes, for sno vidt hojere Stral ikke er forskyldt efter den 
almindelige Lovgivning, med Fængsel (almindelig borgerlig Straffelovs § 25,1) jfr. 
midlertidig Lov om nogle Ændringer i Straffelovgivningen af l. April 1911 § rn) 
eller Boder. Sagerne behandles som offentlige Politisager. 

37 Denne Lov finder ikke Anvendelse i militære Etablissementer, puo Fluudens 

Skibe, samt pna Steder, hvor der midlertidig er udelukkende militær Belægning, 
saasom Troppesamlinger. De militære Læger er forpligtede til at afgive de i Lo
vens §§ 13 og 2-1· ommeldte Indberetninger til vedkommende civile Embedslæge. 
Under Kantonnementsbelægning i Lægekredsen bor Epidemilægen give clen puagæl· 

1) Hr. Lo1· Nr. 127 nf 15. April 1930 § 7. 
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dende Militærlæge Underretning om ethvert af de til ham paa speciel Blanket 
anmeldte Tilfælde af smitsom Sygdom i det med Militærpersoner belagte Omraade. 

38 Denne Lov træder i Kraft den 1. Oktober 1922. Lov om Foranstaltninger imod 
Udbredelse af smitsomme Sygdomme paa Færi:ierne af 29. Marts 190il, jfr. Love 
om Forlængelse af denne Lov af 16. December 1910, 6. December 1912 og 2. De· 
cember 1916, ophæves. 

Ste Afsnit. Midlertidig Bc5temmel5e. 
39 De i § 3•t fastsatte Takster, henholdsivis 3 Kr. og 2 Kr., forhojes for Finans

aaret 1922- 23 til henholdsvis 4 Kr. 50 Ø. og 3 Kr. 50 Ø. og for Finansaaret 
1923- 2•1· til henholdsvis 4, Kr. og 3 Kr. 

17. Marts - LOV (NR. 96) OM ÆNDIUNG I SKYDSVÆSENET. 
11) •Enhver Skydspligt med Undtagelse of 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 hidtil har \'æret afholdt 
af de kommunale Kasser,Skydskassen eller Amtsrepartitionsfonden, udredes fremti
dig af denne sidste dter Hegning. Dog afholdes Udgifterne ved Befordring a.f Med
lemmerne af de kommunale Forstanderskaber, Sognekommissioner, Skolekommissio
ner og Volgbestyrelser for de kommunale Valg pao Rejser i Anledning wf deres 
nævnte Hverv of vedkommende kommunale Kasse. 

3 Denne Lov træder i Kraft den 1. Oktober 1922. 

17. 1\forts - LOV (NR. 87) OM ÆNDHiNG I LOV OM FAITIGVÆSENET 
paa Færoerne af 10. April 1895 (ændrer § 74, indfOjet i Loven af 1895). 

1. April - BEK. (NR. 331) AF LOV 01\·1 NAVIGATIONSSKOLEUNDEHVIS
NINGEN of 28. Februar 1916 med senere Ændringer (se Lov Nr. 179 of lCi. Juli 
1927.2) 

12. Juni - LOV (NR. 269} 01"1 PENSIONERING AF LÆHEHE OG LÆHEH
INDER VED FÆRØERNES MELLEM- OG REALSKOLE. 

1 De i Lov om Statens Tjenestemænd af 12. September 1919,:1) Kap. 2- 3, inde
holdte Bestemmelser om Pension og Efterindtægt finder tilsvarende Anvendelse pna 
det fast ansatte Lærerpersonale \'ed Færoernes Mellem- og Healskole. De i ovennævnte 
Lovs § 50 ·ommeldte Bidrog 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 of Halvdelen af Ud
gifterne. Efterindtægt of Lonning til Lærernes efterladte udredes af Skolefonden, og 
Statskussen yder Tilskud hertil efter samme Hegler 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 (i\' H. 280) OM MENIGHEDSRAAD (se Anordn. Nr. 18. 21. Jan. 
1925). 

30. Juni - LOV (NR. 28,1-) Oi\'I SOGNEBAk~DSLØSNI'.'lG OG BHUGEN AF 
KIHKEN (se Anordn. Nr. 19. 21. Jan. 1925). 

30. Juni - LOV (NH. 289} 01'1 LUKKETl.D FOH BUTIKKEil OG LAGRE M. V. 
(se Anordn. Nr. 4il2. 21. NO\·. 1923). 

1) Jfr. An. Nr. 34 uf 6. Fehr. 1936, hvorved Præsteskyds ophæn~s . 
2) Jlr. Ll. Nr. 19 uf 28. J\lorts 1949 om Nuvigntionsskolcr. 
8) Nu Lo\· Nr. 301 af 6. Juni 1946, 
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7. Aug. - LOV (NH. 353) OlVI DEN OFFENTLIGE FRED PAA FOLKEKIH
KENS HELLIGDAGE SAMT GRUNDLOVSDAGEN (~e Anordn. Nr. I J.l af 21. 
Nov. 1923), 

21. Aug. ~ • BEK. FOH F ÆHØERNE OM SKOLEH~ES FOltHOLD OVERFOH 
TILFÆLDE AF SMITSOMM·E SYGDOl\IM-E. (Bek. fra Skoledirektionen). 

1. Sygdomme, der er under offentlig Behandling. Folgende Sygdomme er nitid Gen· 
stund for offentlig Behandling: Pest. asiatisk Kolera, gul Feber, Blodgang, Pletty· 
fus (eksantemutisk Tyfus), Kopper og Spedalskhed saml Sygdomme, med Hensyn 
til h\•ilke den færoskc Karantænelovgivning er sat i Kraft. Andre smitsomme Syg
domme med Undtagelse af Tuberkulose og veneriske Sygdomme, for hvis Behandling 
de i de særlige Love om disse Sygdomme indeholdte Regler gælder, kan, naar de 
optræder pan en ondartet Munde eller med en storre Udbredelse eller iovrigl under 
Forhold, der kan give særlig Anledning dertil, af Oversundhedskommissionen er
klæres for at være Genstand for offentlig Behandling. Under særlige Forhold kan 
en snndan 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 Bom, okal den behandlende Læge meddele Skolen Underretning derom; de 
paagældende Horn maa ikke suge Skolen. forend de medbringer Lægeattest for, at 
de ikke kan antages at udbrede Smitte. Forekommer Sygdommen i en Lærers Hus
stand, ,·il han ha\'e at holde sig borte fru Skolen, indtil han har Lægeattest for, at 
han ikke kan antages at medbringe Smitte. Lægeattesterne skal - for saa vidt ikke 
særlige Bestemmelser maulle blive trufne i de enkelte Tilfælde - for de under II a 
nævnte Sygdommes Vedkommende udfærdiges efter de sammesteds givne nærmere 
Forskrifter. Atte;;lcrne kan forlanges udfærdigede uf Epidemilægen uden Betaling. 
I de Kommuner. i hvilke Sygdommen optræder, suml i Nabokommunerne, kun Epi· 
demikommissionen lukke offentlige og private ~ko!er; under særlige forholcl kun 
Skolekommissionen forelobig lukke en Skole, men skul i san F'ald uopholdelig give 
:Hecldelelse herom til Epidemikommissionen, der du tager Bestemmelse om, hvorvidt 
og i hvilket Omfang denne Foranstaltning skal opretholdes. Holdes el privat Skole
lokule efter Epidemikommissionens Forlangende lukket i saa lang Tid, at der der
\·ed er forvoldt Ejeren eller Brugeren pnavi~eligt lndlæglslab, \'il der kunne ydes 
Erstatning herfor. Hvad særlig nnganr Kopper erindres, al den, der forestuar en 
Skole, offentlig eller privat, >ikul ved at lade Lægeattest fore\'ise, forvis.se sig om, 
at de Born, der soger Skolen, er indpodede med Kokopper. Er dette ikke Tilfældet, 
eller undlader Forældre eller andre vedkommende pau Skolens Leders Begæring 
al forevise Lægeallest, skul Skolens Leder derom gore Anmeldelse til Skolekom
missionen. som har at sende Anmeldel;;e til Politiet (.Landfogden eller 
ve<lkommencle Sysselmand). Skolens Leder skal i Skoleprotokollen have 
en Rubrik, hvori indfOres, om Barnet er indpodet og uf hvem, eller. hvis Barnet 
ikke er indpodet, h\'ad der i snu Henseende er sket. Skolekommissionen er pligtig 
een Gung unrlig at gennemse denne Protokol og med sin Underskrift bevidne, al 
dette er sket, saml, for sna vidt Protokollen ikke befindes behorig fOrt, eller hvis 
nogen anden Overtrædelse af Bestemmeh>erne om Indpodning af Kokopper bemær
kes, at anmelde sandanl for Politiet. 

li. Sygdomme, der ikke er under offerttlig Beliandli11g. u. Tyfoid Feber, Puraty
fus, Puradysenteri eller en med disse beslægtet Sygdom, Difteri, Skarlagensfeber, 
smit.som Hjernerygmarvshetændelse og akut Bornelamhed. Nunr en af o\·e1mævntc 
Sygdomme har vist sig i en Hw>stand, i hvilken der findes skolesogende Born, skul 
den behandlende Læge meddele Skolen Underretning derom. 1) Et Barn, der seh 
har ,·æret angrebet af Sygdommen, man ikke soge Skolen, fOrend det medbringer 
Lægeattest for, al det ikke kan antages al udbrede Smitte. Suufremt vedkommende 
Barn har været angrebet af Difteri, bor Lægeallesten særlig oplyse, om der er 
forliibet 3 Uger, efter al Belægningerne er svundne. Er et sau<lant Tidsrum ikke for
lobet, man Attesten udtrykkelig oply~e. at <let ved bakteriologisk Undersogelse er 
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godtgjort, al der ikke kun paavises Difteribaciller hos vedkommende. Et Barn, der 
har været 1mgrebeL af akut Burnelamhed, mua ikke soge Skolen, fOrend der er 
forlobet mindst 6 Uger efter Sygdommens akute Stadium. Aueslen skal udtrykke
lig oplyse, al delle Tidsrum er forlobet. 2) Et Barn, i hvis Hjem en af de ovenfor 
under a nævnte Sygdomme er optrnadt, uden al det selv har været angrebet, maa 
ikke soge Skolen, fOrend det medbringer Lægeattest for, at det ikke kan antages at 
udbrede Smilte. Lægeallesten bor udtrykkelig oplyse fålgende: i Tilfælde af Tyfoid 
Feber, Paratyfus, Parndysenteri eller en med disse beslægtet Sygdom, at de syge 
er blevne forsvarligt ii;o\erede og fornoden Desin'fektion foretagen, i Tilfælde af 
Difteri, uL der er forlobet mindst 8 Dage, efter al de syge er blevne forsvarligt 
i!lolerede og fornoclen Desinfektion foretagen, i Tilfælde af Skarlagensfeber, 
al der er forlobet mindst 8 Duge, efter al de syge er blevne forsvarligt iso
lerede og fornoden Desinfektion foretagen saml endelig, al vedkommende 
Barn ikke selv lider af mistænkelige Svælgtilfælde (Scarlatinos Angina), i Tilfælde 
uf smitsom Hjernerygmurvsbetændelse enten, at der er forlobet mindst 3 Uger, 
efter at de syge er bierne forsvarligt isolerede og fornoden Desinfektion foretagen 
eller, at det \'ed bnkteriologi'k Undersiigelse er godtgjort. al der ikke kun puu
\'ises Miningokokker i vedkommende Borns Næsesvælgrum, i Tilfælde af akut 
Bornelamhed, at der er forlobet mindst tre Uger, efter at de syge er blevne for
S\'arligt isolerede og fornoden Desinfektion foretagen. 3) En Lærer eller en Læ
rerinde, der angribes af, eller i hvis Husstand der forekommer Tilfælde af en af 
de ovenfor under 11 næmte Sygdomme, man ikke undervise i Skolen, IOrend det 
ved Lægeattest godtgore;;, at \'edkommende ikke kan antages al medbringe Smilte. 
Om Lægeattestens Indhold gælder tilsvarende Regler som ovenfor nævnt. 

Forekommer der Tilfælde aI Tyfoid Feber blandt skolesogende Bom, skul de 
benyuede Skolelatriner og Pissoirer desinficeres. Forekommer der Tilfælde af akut 
Bornelamhed i en Skole eller i en pua Skolen boende Husstand, skal de uf den 
syge benyttede Rum fLutriner indbefattede) desinficeres. Henvendelse om Desin· 
fektion rettes til Epidemikommissionen. Lægeallesterne kan forlunge5 udfærdigede 
uf Epidemilægen uden Betaling. Fuar en Læge Tilfælde af Tyfoid Feber, Paratyfus, 
Puradysenteri eller en med disse beslægtet Sygdom, Difteri, Skarlagensfeber, Mæs
linger, Kighoste, smit3om Hjernerygman•sbetændebe eller akut Burnelumhed under 
Behandling i en Skolebygning:, skal han straks anmelde det for Embedslægen. 

b. Mæslinger, Kighoste m. m. Bom, der lider af Mæslinger (Morbilli), man ikke 
modtages paa Skolen for mindst 10 Duge efter Sygdommens Begyndelse. Bom, der 
lider af Kighoste {Tussis consulvia) man ikke modtages pau Skolen fOr ·~ Uger 
efter det konvulsive Stadium;; Begyndelse. Bom, der lider af Rode Hunde (Rubeolæ, 
i\lorbus quartus), Skoldkopper (V arieeller) , Ho~en (iEq•sipelus), Influenza, Fuure
syge (Angina parotideu) eller Halsbetændelse (Angina tonsillaris), mua ikke mod· 
tages paa Skolen, sualænge det akute Stadium varer. Samme Regler kommer til 
Anvendelse pua Lærere og Lærerinder. 

Epidemikommissionen er bemyndiget til al lukke en offentlig eller privat Skole, 
saulænge en af de under a ommeldte Sygdomme eller Kighosl~ eller ~læslinger op
træder enten hos en i Skolebygningen boende Person eller hos et storre Antal af 
Skolens Elever. En tilsvarende BefOjelse til under særlige Forhold at lukke en Skole 
som den, der ved Sygdomme under offentlig Behandling er givet Skolekommis$iO
nen, se ovenfor under I, tilkommer ogsau denne i de her omhandlede Tilfælde. 

c, Smitsomme Øjensygdomme og smitsomme Hudsygdomme m m. Bom, der li · 
der af Æ g ypti sk Øjensygdom (Trachom), uf Fnat (Scabies ) eller uf smitsomme 
Hudsygdomme, mua ikke modtage3 paa Skolen, for Sygdommen er overs1aael, el· 
ler de medbrin~er Lægeattest for, al de ikke kan untage5 al udbrede Smitte. Samme 
Regler kommer til Anvendel5e paa Lærere og Lærerinder. Det kan paul:cgge5 Born, 
der er stærkt befængte med Utoj, al holde sig borle fru Skolen, indtil behorig 
Rensning har fundet Sted. 

d. Tuberkulo~e. Enhver Lærer eller Lærerinde ved en of.fentlig eller privat Skole. 
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som kommer til Kundskab om, al el skolesagende Barn lider af Tuberkulose, skal 
uforlovet gennem Skolens Leder gore Anmeldelse derom til Kredslægen. Ligeledes 
er enhver Læge, som konstaterer, nt et skolesogende Bnrn er smittefarligt som 
lidende af Tuberkulose, forpligtet til uopholdelig nt anmelde dette til Kredslægen. 
Denne hnr da at træffe Bestemmelse om, hvorvidt Barnet vedblivende man soge 
Skolen. Ogsaa udenfor de Tilfælde, hvor snadan Anmeldelse finder Sted, kan Kom
missionen forbyde, at et Barn, der er lidende af smiuefarlig Tuberkulose, soger 
offentlige eller private Skoler. For saa vidt Bestemmelse trreffes om, at et Barn 
pna Grund af Smittefare ikke man soge Skolen, anmeldes dette gennem Skolekom
missionen for Skoledirektionen, der da har at træffe Bestemmelse om, hvorledes 
der kan gives det paagældende Burn en til Forholdene svarende Undervisning uden
for Skolen. Udgiften herved bæres af vedkommende Kommune, hvem Statskassen 
godtgor de tre Fjerdedele, nanr et af de kommunale Revisorer revideret Regnskab 
gennem Amtet indsendes til Justitsministeriet. Enhver Læge, som konstaterer, al 
en Lærer eller Lærerinde ved en offentlig eller privat Skole lider af smittefarlig 
Tuberkulose, skal uopholdelig anmelde dette til Kredslægen og vedkommende Skole
myndighed, 

16. Sept. - SKR. ANG. LOV (NR. 86) 17. MAHTS 1922 om 1Foranstaltninger 
mod smitsomme Sygdomme (Skr. frn Amtet til de kommunale Styrelser). 

Myndighederne. Medens tidligere den stedlige Ledelse af Foranstaltninger mod Ud
bredelse af smitsomme Sygdomme paahvilede Epidemilægerne, har den nye Lov 
henlagt dette Hverv til Epidemikommissioner, der dannes af Sundhedskommissionen 
eller, for saa vidt en saadan ikke findes, Forstanderskabet, den stedlige Politimyn
dighed (Landfoged, Sysselmand, Sognefoged) og Kredslægen, 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 forpligtede til at bistaa Epidemi
kommissionerne og efter disses Anvisning træffe de fornodnc stedlige Foranstaltnin
ger. Kommissionerne skal fore Protokol over deres Forhandlinger, Med Hensyn til 
deres nærmere Ordning henvises iovrigt til Lovens § •l. Overtilsynet udfores som 
hidtil af Oversundhedskommissionen. 

Regler om offentlig Belimulling. l\1edens visse særlig ondartede Sygdomme saasom 
Pest, Kolera og Kopper altid skal behandles offentligt, kan andre Sygdomme, naar 
der er særlig Anledning dertil, af O\•ersundhedskommissionen erklæres for al være 
Genstand for offentlig Behandling. Kredslægen skal gore Indstilling herom til Over
sundhedskommissionens Formand, og naar delle har fundet Sted, er Epidemikom
missionen berettiget til, naar ojeblikkelige Foranstaltninger er fornodne til Forhind
ring af Smillens Udbredelse, foreliibig al sætte de for offentlig Behnndling gæl
dende Isolations- og Desinfektionsforskrifler i Kraft. l\Ied Hensyn til Epidemikom
missionens Pligter i Tilfælde af, al smitsomme Sygdomme opstuar, bemærkes flil
gende: Indtræffer el Tilfælde af de særlig ondartede Sygdomme, skal Kommissionen 
gore Indberetning til Oversundhedskommissionen. Optræder Sygdommen pau en 
saadan Mande, 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 foreli gger. Den skal dernæst om fornodent til
\·ejebringe passende isolerede Lokaler med behorigt Udstyr, enten ved Benyllelse 
af offentlige Bygninger - dog helst ikke Skolebygninger - , ved Opforelse af Ba
rakker eller ved •Leje af privat Ejendom. End\•idere man Kommissionen drage Om
sorg for, at den fornodn e Betjening haves Lil Raadighed samt Befordringsmidler og 
Liglokaler. Epidemikommissionen skal dernæst paase, al cnh\'er, som lider af en 
under offentlig Behnndling værende Sygdom, isoleres saaledes, at Smitte kan fore
bygges, jfr. særlig §§ 14 og 15. Den kan paulægge Personer, h\•is Gerning med-
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fOrer Fare for Smittens Udbredelse, naar Sygdommen optræder i deres Husstand 
eller de af andre Grunde kan antages al være smittefiirende, ikke at fortsætte deres 
Gerning, for de ved behorig Lægeattest godtgor, at de ikke kan antages al udbrede 
Smitte. finder den det nodvendigt, kan den paabyde Genindpodning med Kokop· 
per. Medens Epidemilægen uden særlig d3emyndigelse kan foranstalte, at Huse, Skibe 
o. I., hvori syge eller smittefOrende Personer har haft varigt Ophold, desinficeres, 
kan Epidemikommissionen paabyde, al saadanne Lokaler m. v., hvor de nævnte Per· 
soner har haft blot midlertidigt Ophold, desinficeres. Den træffer ligeledes Bestem· 
melse om Desinfektion af Befordringsmidler og al rorlige Genstande saasom Klæ· 
der og Mobler, hvilke i fornodent Fald kan foranstaltes opbrændt. Den kan derhos 
træffe forelobige Foranstaltninger til Afhjælpning af slette Aflobsforhold og slet 
Drikkevandsforsyning, som med Sikkerhed mistænkes for al udbrede Smitte, ligesom 
den er befojet til al hindre Udlevering af Mælk og andre Levnedsmidler, indtil Fare 
for Smittes Udbredelse derved er fjernet, jfr. § 17. Epidemikommissionen kun ende· 
lig forbyde Ligfolger, offentlige Moder samt Forlystelser, hvorved mange Personer 
samles i samme Rum. Angaaende Epidemikommissionernes BefOjelse med Hensyn 
til Skolerne henvises til Skoledirektionens Bekendtgorelse af 21. A11gust d. A .. hvoraf 
el Eksemplar vedlægges. 

Ill. Regi<'r angaaende Jmiisomme Sygdomme, der ikk<' er tagne 1111dcr offentlig Bc· 
ha11dlirig. Overfor smitsomme Sygdomme, som ikke er taget under offentlig Behand· 
ting, er Epidemikommissionerne bemyndiget til at anvende flere uf de ovenfor om· 
meldte Regler. De kan saaledes kræve, -at forekommende Sygdomstilfælde skal an
meldes til Politiet ; de kan paalægge Personer, der er syge eller smitteforende, at 
undlade deres Gerning, h\•is denne medIOrer Fare for Smittens Udbredelse, de kan la
de foranstalte Desinfektion, saml forbyde Udlevering af Mælk og undre Lemedsmid· 
ler, indtil Fare for Smittes Udbredelse er fjernet. Ogsaa med Hensyn til disse Syg· 
domme henvises t il Skoledirektionens ovenfor omtalte Ilekendtgorelse, for saa vidt 
angaar Skolernes Forhold. . 

IV. Fælles Regler. Det offentlige afholder som hicltil en Hække a f de af Loven 
flydende Udgifter, jfr. § 32, særlig saadanne, der hidrorer fru Foranstaltninger, 
trufne af Epidemikommissionerne. H,·or der bliver Tale om Erstatning, f. Eks. for 
Afstaaelse af Lokaler til Brug for syge, for Undladelse af ·at fortsætte sin Gerning, 
for Tab ved Desinfektion o. s. , ._, skal vedkommende Epidemikommission efter For· 
handling med den skadelidte gore Indstilling til Oversundhedskommissionen, der 
dcrpaa nfgor Sagen. Loven har endelig i § 35 givet nye Regler om vederlagsfri og 
tvungen Lægebehandling af Personer, der lider af Fnat. 

2. Okt. - ANORDNING (Nit 'J.30) OM Æl'XDRING I ANORDNING AF 22. 
:\·IAJ 1890 OM HEGLERNE FOH VEDLIGEHOLDELSEN, BRUGEN OG AFLE
VEIUNGEN AF DE STATE~ TILHØRENDE EMBEDSBOLIGER PAA FÆR. 
ØERNE FOR EMBEDSl\IÆND, DER SORTERER UNDER JUSTITSMINISTE
RIET. (Ind CO jet i Anordningen af 1890). 

2. Okt. - BEK. (Nit ·131) OM VEDLIGEHOLDELSE, BEHANDLING OG 
AFLEVERING AF SAMT TILSY~~ l\IED DE UNDER JUSTITSi\UNISTERIET HØ· 
RENDE TJ.ENESTEBOLIGER PAA FÆRØERNE. I l\IedfOr af § 36 i Lov Nr. <IB9 
af 12. September 1919 om Statens Tjenestemændl) fastsættes herved fOlgende Hegler 
for Vedligeholdelse, Behandling og Aflevering af saml Tilsyn med de under Ju. 
stilsministeriet horende Tjenesteboliger paa Færoerne. 

1 De i det fOlgende fastsatte Bestemmelser omfatter .foruden selve Boligen tillige 
lndkorsel, Gaardsplads og Have, Hegn, Bronde og Brandredskaber. Findes der i 

1) Nu Lov Nr. 301 af 6. Juni 1946. 
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summe Bygning flere Tjenesteboliger, eller findes Tjenesteboligen i en Bygning, 
der bruges i en Stutsvirksomhed, eller i en Bygning, der delvis er udlejet til private, 
nfgor Justitsministeriet i hvert enkelt Tilfælde, hvad der horer til Tjenesteboligen. 

I. Vedligelwldclsc og Behandling. 
2 Brugeren er pligtig at behandle Tjenesteboligen forsvarligt. Er der i Tjeneste· 

boligen indlagt W. C., Bud eller Varmeanlæg, eller findes der i denne Linoleum 
eller lignende Gulvbelægning, bliver de for Behandlingen deraf sædvanlig gældende 
Regler al iagttage. Vnndror skal om fornodent aflukkes og tommes i Tilfælde af 
Frost; Kukkelovnsror og Aflobsror fra Vask skul holdes rene og utilsloppede. I 
Kokkenet man der ikke hugges Brænde. Ganrdsplads og Have skal holdes rene og 
i god Orden. Alt Affald skal samles i Beholdere, Madding eller Kule. 

3 Det paahviler Brugeren for egen Regning at vedligeholde Gas· og Vandhaner, 
Afbryder pnn elektriske Ledninger, Murværk i Kakkelovne og Komfurer, Dor· 
greb, Lanse og Nogler samt Ruder. Fremdeles paahviler del Brugeren for egen 
Hegning at Inde foretage saadanne Vedligeholdelsesarbejder, som nodvendiggores 
ved Beskadigelser fra hans eller hans Husstands Side eller iOvrigt ved Tilsidesæt· 
telse af de i § 2 omhandlede Pligter. Endelig paahviler det Brugeren for egen Reg· 
ning al tilsaa, beplante og vedligeholde Have, der mantte hore til Tjenesteboligen. 
Al anden indre og ydre Vedligeholdelse panhviler Staten; dog skal Brugeren af
holde 1JO 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 lign. Det er ej heller 
Brugeren tilladt at udleje nogen Del af Tjenesteboligen eller at benylle denne til 
11nden Brug end den, hvorl~I den er bestemt. Træer og slOrre Buske man ikke fæ\. 
des. I H11vens ovrige Beplantning mua ikke foretages snnd11nne Ændringer, som 
væsentlig forandrer dens Karakter eller forringer dens Værdi. Naar Brugeren fra· 
træder Tjenc.steholigen, man Plantninger i Haven ikke medtages. 

li. Til.syn. 
5 Det bygningsmæssige nlsyn fores af en af J uslitsministeriet antagen bygnings· 

kyndig Mand. 
6 Tjenesteboligerne besigtiges som Regel hvert andet Aar 11f den tilsynsfOrende. 

Ved Besigtigelsen skal der gores Udsættelser over de Vedligeholdelsesarbejder, som 
bor foretages henholdsvis af Brugeren og af Staten, jfr. § 3, ligesom det skal pau· 
ses, om Brugeren har opfyldt de ham efter §§ 2 og il paahvilende Forpligtelser 
med Hensyn til Boligens Brug. 

7 Efter Synets Afholdelse sender den tilsynsfOrende en Indberetning til Justits
ministeriet gennem Amtet og en Afskrift af denne til Brugeren. Brugeren har der· 
efter straks at træffe Foranstaltning til Iværksættelse af de ham efter de gjorte Ud· 
sætteiser 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 hehorig l\faade 
de ham paahvilende Vedligeholdelsesarbejder, kan disse foretages for hans Heg· 
ning. Amtmanden træffer Foranstaltning til Udfore\!;e af de Staten pnahvilende Ved· 
ligeholdelsesarbejder, hvorom der er gjort Udsættelse. Brugeren er pligtig at yde 
Bistand ved Indhentning uf Tilbud, Forhandling med Hanndværkere m. v. Andre 
Vedligeho\delsesurbejder end de, hvorom der er gjort Udsættelse ved Synet, vil kun 
blive iværksatte. naar der mantte indtræde Tilfælde, hvor ojeblikkeligt Foranstalt· 
ninger er absolut nodvendige. 

81) Brugeren fOrer som Justitsministeriets stedlige Hepræsentnnt med Hensyn til 
Tjenesteboligen det daglige Tilsyn med denne og v11retnger i enhver Henseende 
Statens Interesser. For saavidt flere Tjenestemænd maalle have Bolig i samme Byg· 

1) Som ændret ved Bek. Nr. 156 af 30 . .Maj 1936. 
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ning, ufgor Justitsministeriet, hvem nf dem der skul fi:ire Tilsyn med hele Bygnin
gen, og for snu vidt Tjenesteboligen mantte findes i en Staten tilhorende Bygning, 
der delvis er udlejet til private, omfatter Tilsynet hele Bygningen. Brugeren eller 
den af dem, som dertil ud!!es, forcstanr som Folge af denne Tilsynspligt Tjeneste· 
boligens eller Ejendommens DrHt. Han betaler Skutter og Afgifter, sorger for, at 
de Ejendommen paahvilende Forpligtelser til Gadefejning, Snekastning, Skorstens· 
fejning, Fjernelse af Dagrenovation m. v. opfyldes, samt oppebære Lejeafgifter, for 
saavidt nogen Del af Ejendommen maatte være udlejet. Brugeren IOrer Regnskah 
over de Indtægter og Udgifter, som Ejendommens Drift medfiirer hvert Finans
aar. Regnskabet indsendes gennem Amtet til l\finiste11iet 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 sauledes puahvi
lende Virksomhed. Brugeren skal sorge for, at mindre betydelige, men absolut nod
vendige og uopsættelige Reparationer, sansom af Gus· og Vundror, elektriske Led
ninger.Bronde, Kedelanlæg o. lign. bliver foretagne. Udgifterne ved disse Repu• 
rationer optages paa Driftsregnskabet. For snu vidt Brugeren rnaalle skonne, al 
det maatte blive absolut nodvendigt at foretage betydeligere Reparationer inden 
Afholdelsen af næste Syn, man han gennem Amtet sende Indstilling herom til Ju. 
stilsministeriet, og fOrst naar dettes Godkendelse foreligger, man Repurutionsurbej· 
det iværksættes. 

fll. Afleverfog. 
9 Nnar en Tjenestebolig fOrste Gang tages i Brug, besigtiges den snarest muligt 

af den tilsynsfiirencle, der udarbejder en Bekrivelse af den. 
10 Nanr en Tjenestebolig skal afleveres af en fratrædende Bruger eller hans Bo, 

foretages der af den tilsynsfOrende eller, hvis denne ikke er til Stede, af en af 
Amtmanden valgt bygningskyndig Mand, en Besigbigelse, pua hvilken Reglerne i 
Afsnit II om Besigtigelser kommer til Anvendelse, og om hvis Foretagelse der snu 
vidt muligt skal gives den fratrædende Bruger eller huns Bo Underretning. 

11 Hvis Brugeren afskediges eller forflyttes, kan Justitsministeriet indromme ham 
Tilladelse til i indtil 3 1\faaneder at blive boende i Boligen paa de i § 75, Stk. 2 
i Lov om Statens Tjenestemænd af 12. September 1919,1) indeholdte Vilknar. 

28. Okt. - JUST1\l. SKR. ANGAAENDE FNAT. - - - skal man meddele, 
al det af Justitsministeriet under 31. Juli 1916 udfærdigede Cirkulære:!) til Over· 
præsidenten i Kobenhavn og samtlige Amtmænd angnnende Behandling af Personer, 
der lider nf Fnat, efter at Lov Nr. 86 af 17. Marts 1922 om Fornnstnltninger mod 
smitsomme Sygdommes Udbredelse pnn Færoerne er lrnndt i Kraft, ogsan finder 
Anvendelse paa Færoerne, do!!'. med folgende A~ndringer med Hensyn til de i Cir
kulæret nævnte Lovbc~lemmelser: 1. I ble og 6te Stk. erstattes Lov om Fornnslalt
ninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse uf 10. l\laj 1915 med Lov om 
Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse paa Færoerne af 17. l\larts 
1922. 2. I 5te Stk. erstattes Lov om det offentlige Fattigvæsen af 9. April 1891 

1) .Hr. Lov Nr. 301 nf 6. Juni 1946. 
2) Cirkulærets Hovedregler er Iiilgende: Personer, der lider nf Fnnt, er berettigede til 111 

kræve sig tagne tmder Kur for offentlig Hegning, ligesom de er forpligtede til nt un · 
tlerknste sig en snntlnn Kur. Nanr Kur for offentlig Regning iinskcs, man vedkommende 
hem·ende sig til Kommunen eller en nf denne antagen Læge. Udgiherne udrede~ - uden 
Fattighjælps Virkning - nf det offentlige efter Heglerne i FnUigloven. Epidemikommissio
nen sknl pansc, at Oesinfoktion sker af Linned, Gangklæder og Sengetoj, som mon antoges 
befængt. Udgifterne udredes for5kuds\·is i Thorshavn nf Kontmunekn~~en og for Bygderne 
nf s\misrcpnrtitionsfonden, h\·orefter Stnlsknssen refunderer Halvdelen. Epidemikommisio
nerne bur foranledige, nt Kommunerne træffer Aftale med en Læge om for et fastsat 
Honorar nl behandle Fnntpotienter. Naar en Læge fnar en Fnatpntient under Behandling, 
hor han giire denne opmærksom pna, at ban er berettiget til Kur for offentlig Betaling. 
Kommunerne kan træffe Overenskomst med Apoteket om Le\·ering af Lægemidler til Bc· 
handling a[ Fnatpatienter og Iaa Rabat pna disse. 
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§§ 1ltJ. og 1J.5 med Lov om Falligvæsenet paa Færoerne af IO. April 1895 §§ 56 og 
57. 3. I !Ode Stk. erstalles Lov om Apotekervæsenet af 29. April 1913 § 16 med 
Bekendtgorelsc Nr. 6'18 om Apotekervæsenet m. v. paa Færoerne af 13. Decem· 
her 19181) § 11, 2det Stk. og Bekendtgorelse om Haandkobsudsalg af 1. Septem· 
her 1915 § 4, lste og 2det Stk. med Bekendtgorelse Nr. 649 om Haandkobsudsalg 
paa Færoerne af 13, December 1918 § 3, lste og 2det Stk. 

28. Okt. - JUSTM. SKR. ANG. SMITSTOF. I Medfiir af § 29, 2det Stk. i 
Lov Nr. 86 af 17. Marts 1922 om Foranstaltninger imod smitsomme Sygdommes Ud. 
bredelse paa Færoerne bestemmer Justitsministeriet herved, at Justitsministeriets 
Bekendtgorelse af 16. December 19202) angaaende Smitstof, der er farligt for 
Menneskers Sundhed, skal finde Anvendelse paa Færoerne. 

(l\linist.). 

2. Nov. BEK. (Nit 466) VEDRØHENDE SYGEFORSIKRINGEN PAA FÆB. 
ØERNE. I Henhold til den Indenrigsministeren ved kgl. Anordning Nr. 539 af 
30, December 1921,:1) hvorved Lov Nr. 1·14 af IO. Maj 1915 om anerkendte Syge· 
kasser, jfr. Lov Nr. 250 af 6. Maj 1921 om Ændringer i nævnte Lov, sættes i Kraft 
paa Færoerne, tillagte Bemyndigelse fastsættes herved fiilgende: 

1 De ved nedennævnte Bekendtgorelser givne Regler vedrorende Sygefor.sikring 
finder Anvendelse for Færoerne med Iornodne formelle Ændringer som Folge af 
den for Færoerne gældende særlige Lovgivning og med de i det fOlgende nævnte 
særlige Ændringer: I. Bekendtgorelse Nr. 3311. af 29. December 1915 indeholdende 
Bestemmelser for Voldgiftsrandet for Sygekasser og Læger, dog saaledes, at de i 
§ 9, 2. Stk., og § 121 2. Stk., indeholdte Bestemmelser ændres derhen, al den paa· 
gældende Hen\lcndelse (Opfordring) skal fremsendes gennem Færo Amt, og al Par· 
tens Udtalelse ~kal være Amtet i Hænde inden en af dette for hvert enkelt Tilfælde 
fastsat kort Frist; 2. Bekendtgorelse Nr. 14. af 21. Januar 1916 om Regler an· 
gaaende de i Henhold til Lov om anerkendte Sygekasser af IO. Maj 1915 § 9 
nedsalte Udvalgs Virksomhed; 3. Bckendtgorelse Nr. 4,53 nf 26. August 1918 om 
Vnlg af Nævn for de anerkendte Sygekasser; •I, Bekendtgorelse Nr. 421 af 27. Sep· 
tember 19214) angaaende Optagelse i anerkendte Sygekasser nf arbejdsfOre kronisk 
syge Personer, dog saaledes, at § 4,, 2. Stk. udgaar; 5. Bekendtgorelse Nr. •l-15 af 1. 
Oktober 1921 nf Regler for de anerkendte Sygekassers Y de\se af Medicin; 6. Bc· 
kcndtgorelse Nr. •146 af 1. Oktober 1921 uf Regler for de anerkendte Sygekassers 
Ydelse nf Tandpleje; 7. Bekendtgorelse Nr. 25 ar 23. Januar 1922 anguacnde For· 
deling af Opkrævning af Kommunernes Bidrag til Forsikringen ar de kronisk syge 
i Henhold til Sygekasselovens § 13, 3. og ·L Stykke. 

2 Denne Bekendtgorelse har Gyldighed fra 1. Januar 1922, - § 1 Punkt 7, dog 
forst fra 23. Januar 1922 - at regne. 

15. Nov. ANOHDN. (NR. ·1·79) ANGAAENDE SJÆLLANDS STIFTS DELING. 
1 Sjællnnds Stift deles i tvende Stifter, der benævnes henholdsvis Kobenhavns 

Stift og Roskilde Stift. 
2 Til Kobenhavns Stih henlægges Kobenhavn, Gamle Kobenhavns, Frederiksborg 

og Bornholms Amter samt Færoerne0 ) og Granland. 

1) Ophæ,·et \'Cd An. Nr. 272 af 22. Sepl 1937. 
2) Ved denne Castsælles Regler for eksperimentelt Arbejde mecl saaclanne Smitsto Her, lor Ind· 

og Udfiirsel og Forhandling ar samme. 
8 ) Hr. nu Anordn. Nr. 59 af 21. Febr. 1930. 
~) Hr. Bek. Nr. 26 ar 13. Februar 1929. 
~) Fra Beb'Yndclsen al 17. Aarhundrede har Færiiernes Pro~·~ti hort under Sjællands Stift. 
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13. Dec. - BEK. (NR. 536) om Ændringer i Dekendtgorelsc af 22. Februar 
1910, jfr. Bekendtgorelse af 28. Januar 1916 §§ 9 og 10 OM FÆRØERNES MEL
LEM. OG REALSKOLE. (IndfOjet i Bekendtgorelse af 1910). 

22. Dec. - ANORDN. (NR. 544) ANGAAENDE KIRKELIG VIELSE INDEN
FOR FOLKEKmKEN M.M. (Se Anordn. (Nr. 237) af 23. Maj 1923). 

30. Jan. 1923 - LOV FOR FÆRØERNE (NR. 28) VEDRØRENDE AFFAT
TELSE AF KOMMUNALE VALOLIST.ER. (§ 1 er ophævet ved Lov Nr. 59 af 14. 
Marts 1931 § 6 og Loven optrykt ved Bek. Nr. 200 af 17. Juli 1931, se denne). 

12. Marts - LOV FOR FÆRØERNE (NR. 76) OM DEN KOMMUNALE BE
SKATNING. 

I. SkaJ til Opholdskommunen. 
11) Forpligtelse til al svare personlig Kommuneskat paahviler enhver, der for sig 

eller sin Husstand har fast Ophold i en Kommune paa Færoerne (Opholdskommunen}. 
Forsorgere, som tager Ophold i anden Kommune for al soge Arbejde, er fremdeles 
udelukkende skattepligtige i sin Hjemsteds Kommune paa Færoerne, saalrunge de 
fiirer Husholdning i denne. Han ansættes i den til Skat efter Formue og Lejlig· 
hed. Har han i Skalleanret fast Ophold i flere Kommuner i Riget, ansæt.tes han i 
hver af Kommunerne kun til forholdsmæssigt Bidrag, der navnlig bliver at fordele 
efter den Tid, han hur personligt 01)hold i J1ver af dem. - Fast Ophold af kortere 
Varighed end 3 1\-laaneder kommer ikke i nogen Kommune i Betragtning ti~ Be
grundelse af Skattepligt, medmindre det er en Fortsættelse af et tidligere Ophold 
summe.steds, og det samlede Ophold udgor mindst 3 l\'1anneder. j det Tilfælde, al 
en Person ikke i Skatteanret har haft 3 Maaneders fast Ophold i nogen Kommune 
her i Higel, er dog enhver Kommune, hvor han i Skatteaaret har haft fast Ophold, be
rettiget til at beskotte ham i Forhold til dette Opholds Varighed, naar Opholdets Varig· 
hed ikke er under en Maaned. Dersom et midlertidigt Ophold i en Kommune har været 
forbundet med Udovelse af Nær-ingsdrift med Værksted, Udsnlgssted eller Forret· 
ningslokale, er enhver Kommune, i hvilken nogen har haft i:aadnnl varigt Ophold, 
berettiget til at beskatte hum i Forhold til dette Opholds Varighed, uanset at denne 
er under 3 Maaneder, nnor den dog ikke er under een Maaned. - Ju&titsministeren:.!) 
afgor, hvorvidt Udlændinge, der uden at drive borgerligt Erhverv tager Ophold i en 
Kommune, er skattepligtige. 

Ved Ordet >Kommune< i denne Lov forstans, hvor en færosk Landkommune 
omfatter to eller flere Sogne, ethvert af disse for sig. 

2 Den Omstændighed, at nogen, som opfylder Betingelserne for at ansættes til 
personlig Kommuneskat i en Kommune her i Riget, er anbragt i et i en anden Kom· 
mune beliggende Sygehus eller i et der liggende Sindssygehospital, en Abnormanstalt 
eller lignende Anstalt eller Straffeanstalt, Arrest eller deslige, medfOrer ikke nogen 
Ilet for den Kommune, hvori Anstalten eller Arresten er beliggende, til at ansætte den 
paagælclende til personlig Kommuneskat. 

Den, hvis Ophold i en Kommune skyldes UdfOrelse af el offentl·igt Hverv, og som 
samtidig opfylder Betingelserne for at ansættes til personlig Kommuneskat i en 
anden Kommune her i Riget, bliver ikke al ansætte i personlig Kommuneskat i 
i IOrstnævnte Kommune, sanfreml Opholdet der ikke kan forudsættes at \tille ud
strække sig over hele Skattenoret. 

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 Skalleanret vil 
have sknllepligtigt Ophold sammesteds; til dem. der som Fiilge heraf inddrages 

1) Som ændret \'Cd Ll. Nr. 24 11r 17. ~forts 1951. 
~) Nu Lmdsstrret. 
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under Ligningen, saavel som Lil deres Opholdskommune, bliver der at meddele 
særlig Underretning om Skatteunsætlelsen. 

4 Den, der efter Skatteligningens Affattelse ved Tilflytning eller paa anden Munde 
bliver skattepligtig til en Kommune som Folge af Ophold, kun af Ligningsmyn· 
<ligheden særskilt ansættes til at svare Formue- og Lejlighedsskat. Den, der suu
ledes er ansat Lil at svare Skat, skal svare Bidrag for Tiden fra den lste i den efter 
Tilflytningen IOlgende Manned, dog i intet Tilfælde for en tidligere Tid end det 
Halvuar, i h\·ilket der er meddelt paagældende Underretning om den skete Skatte
ansættelse. 

·Endvidere kan der, for suu vidt en skattepligtig, der opfylder Betingelserne 
for at blive medtaget ved den almindelige Skutteansættelse i Opholdskommunen. 
mantte være forbiganel ved denne Skutteansættelse, for hans vedkommende foreluges 
en særlig Skutteansættelse og Paaligning med den Virkning, at den paagældendc 
er skattepligtig fru Skallenarets Begyndelse. 

5 Den, der i Skatteanrets Lob fraflytter en Kommune, skal svare Skal Lil denne 
indtil det Tidspunkt, fra hvilket han bli.ver ansat Lil at svare Skat i Tilflytnings
kommunen (jfr. § 0, dog længst til Skatteanrels Udgang; saafreml Skatteyderen 
tager Bopæl i Udlandet, vedbliver hun al være skattepligtig til Fraflytningskom
munen indtil Skntteuurets Udgang. 

Den, der lager midlertidigt Ophold i Udlandet ,vedbliver al være skatteplig
tig til den Kommune, hvori hun indtil du havde fast Ophold, for snu vidt ha1~ 
bevarer sin Bopæl i denne. Opgiver den pnagældende under sit Ophold i Ud
landet sin Bopæl i Kommunen, ophorer Skallepliglen i Overensstemmelse med de 
i denne Paragrafs lste Stykke givne Regler. 

Saufreml en S~utteyder 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 hun, naur hun foreviser Kvittering for al have erlagt 
det hum til den oprindelige Opholdskommune paalignede Skallebidrag, berettiget 
til al forlange Sporgsmaalet om Skallens Fordeling mellem de lo Kommuner (jfr. 
§ I) afgjort, forinden han udreder noget Skuttebidrag til den anden Kommune 
for det Tidsrum, for hvilket han ifiilge den forevi ste Skuttekvittering allerede 
har betalt til den oprindelige Opholdskommune. 

Spi:irgsmaal om Fordelingen af en Persons Skattebidrag mellem lo til samme Kom· 
mune horende Sogne afgores af Forstanderskabet. Opslaur Sporgsmaalet mellem 
to Kommuner pua Færåerne, afgores det uf Lngtingets Skalleudvalg. Opstaar Sporgs
maulet mellem en færosk Kommune og en Kommune i det ovrige Kongerige, afgores 
det uf Indenrigsministeren. 

Anser nogen sig ikke skattepligtig i en Kommune, der sætter hum i Skat, kan 
hun indbringe dette Sporgsmaul for Domstolene. 

6 Skatteydere, der uden at have opgivet fa st Bopæl i en Kommune tillige i en 
Del uf Skatteanret har halt last Ophold i en anden Kommune og der er blevet an• 
Eat til en lavere personlig Kommuneskat for det puagældende Tidsrum, skul til den 
Kommune, hvori de er ansat til det hojeste Skattebidrag, &vare Forskellen mellem del 
i de to Kommuner tilsammen udredede Skuttebidrag og det Skauebelob, som de 
,·ilde komme til at udrede, suafremt de alene havde haft Ophold i den Kommune, 
hvor det hojeste Skuttebidrag er pauli gnet dem. 

7 Nuar en Skatteyder afgaar ved Doden, er huns Bo eller Arvinger forpligtede 
til al udrede den Del uf den hum paulignede Skat, der svarer til Tiden indtil Ud
lobet uf den i\laaned, i hv.ilken han er dod; hans efterlevende Enke kan derefter 
ansættes til Skul efter Reglerne for tilflyttede (jfr. § 4) . 

Vortsæltes en af den afdode dreven Næring for Boels Hegning, er Boet .som saa
clanl dog skattepligtigt fra den lste i den efter Dodsfo\del folgende Maaned og 
indtil Udgangen uf den l\founed, i hvilken Næringsdriften for Boels Regning op
horer. 

8 Skattepligten for en Kvinde, <ler indguur Ægteskab, ophorer ved Udgangen 
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af det Skattehalvaar, i hvilket Ægteskabet er indgaaet, medmindre den paagældende 
efter Ægteskabets lndgaaelse fortsætter sit hidtil drevne indtægtgivende Erhverv 
eller vedbliver at oppebære Indtægt af Kapital eller Forretning, som hun har 
været Ejer eller Indehaver ar fOr Ægteskabet; i saa Fald vedvarer Skauepligten 
til Skalleaarets Udgang. 

9 Som skullepligtig Indkomst betragtes med de i det fOlgende fastsatte Undtagelser 
og Begrænsninger den skattepligliges samlede Aarsindtægler, hvad enten de hid
rorer fra Kommunen eller ikke, bestaaen<le i Penge eller Formuegoder af Penge
værdi, saaledes L Eks.: 

a. af Landbrug, Fuglefangst, Sofart, Fiskeri, Hvalfangst, Industri, Handel, Haand
v:crk, Fabrikdrift elll'r hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, saa og ult, 
hvad der er oppebaaret for eller al anse som Vederlag for videnskabelig, kunstnerisk 
eller litterær Virksomhed eller for Arbejde, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilken 
som helst Art; 

b. af Bortforpagtning, Bortfæstning eller Udleje af rorligt og urorligt Gods, 
saavel som nf 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 ar sin Beboelsesret eller ej; Værdien ansættes til 
det Belob, som ved Udleje kunde opnaas i Leje af vedkommende Ejendom eller Lej
lighed, dog at den, naar særlige Forhold maalle gore denne l\faalestok mindre 
egnet, kan ansættes skonsmæssigt; 

c. af el Embede eller en Bestilling, saasom fast Lonning, Sportler, Embedsbolig, 
Naturalydelser, Emolumenter, Kontorholdsgodtgorelse (med Hensyn til Kontorud
gifter jfr. § 11 b.), samt Pension, Ventepenge, Gaver (jfr. dog her.ved Bestemmelsen 
i § 10 h.), Understi.>11elser, Klosterhævning, Livrente, Overlevelsesrente, Aftægt og 
deslige; 

d. af Tiender. 
e. af Rente eller Udbytte af alle Slags Obligationer, Aktier og andre inden- og 

udenlandske Pengeeffekter, saa og af udeslanende Fordringer og af Kapitaler, 
udlaante her i Landet eller i Udlandet, med eller uden Pant, mod eller uden For
skrivning. Som Udbytte af Aktier og Andelsbeviser skal anses alt, hvad der uf ved
kommende Selskab er udbetalt Auktionærer eller Andelshavere som en Del af di!t 
af Selskabet i sidste eller tidligere Hegnskabsnar indtjente Overskud, hvad enten 
Udbetalingen finder Sted som Dividende, som Udlodning ved Selskabets Likvidation 
eller lignende eller ved Udstedelse af Friaktier. 

Friaktier ,der tildeles el Selskabs Aktionærer, bliver at henregne til Modtagerens 
Indkomst med et Belob, svarende til deres Paalydende, og i Tilfælde, hvor Ak
tier udstedes mod Vederlag, som dog er mindre end deres paalydcnde, skal el 
Belob, svarende til Forskellen mellem Tegningskursen og Aktiernes Paalydende, lige
ledes medregnes til Modtagerens skattepligtige Indkomst; 

f. af LollerispiJl) samt andet Spil og Væddemaal. 
10 Til lnkomslen henregnes ikke: 
a. Formueforogelse, der fremkommer ved, at de Formuegenstande, en skatte· 

pligtig ejer, stiger 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 indbefnllet Værdipapirer), for 
saa vidt disse Salg ikke henhorer til vedkommendes Næringsvej, for Eksempel 
Handelsvirksomhed med faste Ejendomme, eller er foretaget i Spekulationsåje
med, i hvilke Tilfælde den derved indvundne Handelsfortjeneste henregnes til 
Indkomsten, ligesom ogsua eventuelt Tab kan fradrages i denne. Vad Salg af fast 
Ejendom samt Aktier og lignende offentlige Værdipapirer anses Spekulationshen
sigt at have foreligget, naar Salget sker inden 2 Aar efter Erhvervelsen, medmindre 
det modsatte godtgores at være Tilfældet; 

l) Hr. Ll. Nr. 2 ni 26. Jnn. 1951 om færiisk Lotteri. 
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b. Gaver til den med Yderen samlevende Ægtefælle, til hans Afkom (derunder 
Adoplivborn) og til hans Forældre og Bedsteforældre saml Formueforogelse, som 
hidrorer fru Arv og Forskud paa saavel folden som ikke falden An• eller fra lnd
gaaelse af Ægteskab, Udbetaling af Livsforsikringer, Brandforsikringer og des
lige; 

c. de Indtægter, der hidrorer fra Kapitalforbrug eller Optagelse af Laan; 
d. Dagpenge og Rejsegodtgorelser, begge Dele under UdfOrelse af offentlige Hverv, 

der gor det nodvendigt for den paagældende at tage Ophold udenfor hans Opholds
kommune; 

e. den Medlemmer af Rigsdagen tilkommende Godtgorelse for UdfOrelsen af 
nævnte Hverv, for saa vidt angaar Halvdelen af det til hvert Medlem udbetalte 
Belob. 

Den under u. og b. omhandlede Formueforogelse, lige.som ogsna den Formuefor
mindskelse, der fremkommer ved Formuegenstande.s Synken i Værdi, kommer derfor 
kun i Betragtning, for saa vidt som Formuens Udbytte derved er blevet foroget 
eller formindsket, og da kun med Beliibet nf den saaledes fremkomne Udbyttefor
ogelse eller Udbytteformindskelse. 

11 Ved Beregningen af den skallepligtige Indkomst bliver nt fradrage : 
a.1) .Driftsomkostninger, d. v. s. de Udgifter, som i Anrets Lob er anvendt til 

ut erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger. 
dog muu Afskrivningen ikke være storre end, nt den skattepligtige Indtægt er lige· 
snu stor som Privutforbruget. 

h. fru Embedsindtægler de Udgifter til Kontorholcl m. v., som Embedets Bestri
delse har medfOrl; 

c. Pensioner og andre Byrder, der panhvilcr et Embede, samt Belob, der anven
des til Pensions- og Enkeforsorgelse, Livsforsikring. Ulykkes-, Syge·, Invaliditets·, 
Alderdoms- og Arbejdsloshedsforsikring. dog ikke udo\er et samlet Belob af indtil 
·100 Kr. uarlig; 

d. de BelOb, som i det paugældende Aar er udredet i personlig paalignede Skal
ler, i Skaller og Afgifter paa fast Ejendom og Næring til Stal, Kommune og Kirke, 
i Tiende, Fæste- og Forpngtningsafgifler, Aftægtsydelser og lignende Byrder; 

e. Henter af Prioriteter og anden Gæld, saml hvad der er anvendt til blot Vedlige· 
holdelse eller Forsikring af de af den skattepligtige,; Ejendele, hvis Udbytte bereg
nes som Indkomst. Derimod kun ikke fradrnge.s, hvad der nf den skattepligtige er 
anvendt til Af drag paa huns Gæld, h,•ilket ogsaa gælder om Fideikommishesidderes 
Afdrag paa Fideikommissets Gæld. 

f.!.!) Beliib, som ved Rederi· eller Fangstvirksomhed paa Havet er henlagt for al 
dække Udgifterne til Klassifikation, forsunvidt det ikke overstiger et rimeligt Be
lob. 

Den beregnede Skatteindtægt er skattepligtig uden Hensyn til, hvorledes den an
vendes, altsua hvad enten den benylles til egen eller Families Underhold, Betjening, 
Nytte eller Behagelighed, eller til Formueforogelse, til Forbedring uf Ejendom, til 
Udvidelse af Næring eller Drift, Henlæggelse til Heser\'e- eller undre lignende 
Fonds, til Ga\•er eller paa anden Maade. 

12 Den gifte Mand hcskattes af hele sin og den med ham samlevende Hustrus 
Jndkomsl, seh• om hun har Særformue. 

Hjemmc\'ærende Bom (herunder ogsaa Stif-, Adaptiv- og Plejehorn), der er 
16 Aar eller derover, eller som har stadig Indtægt ved personlig! Arbejde for frem
mede, unsælles selvslændig til Skat af deres lndkomsl, nhsau foruden af Arbejds
indtæglen ogsan af Indtægt uf Formue m. v. 

I modsat Fald medregnes deres Indkomst ved Familieoverhovedets Ansættelse til 
Skat. 

t) Som ændret \ed Ll. Nr. 2·1 ar 17. MnrL~ 1951. 
2) JCr. midi. Best. Nr. 40 nC 27. Der. 1947. 
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Ved Beregningen af Indkomsten for hjemmeværende Born, der er selvstændig 
skattepligtige, medtages ikke, hvad 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, skal ved !Orste Ansættelse efter dennes Dod ansælles efter Ægtefællernes 
fulde Indkomst i det Aar, der lægges tH Grund fol' Ansættelsen. 

Dog skal Enken i Tilfælde,hvor det man antages, al hendes Indkomst i paagældende 
Skatteaar som FOlge af Mandens Dod vil blive mindre end den nnsnlle Indkomst, 
kunne forlange tilsvarende Nedsællelse i denne i Overensstemmelse med Reglerne 
i nærværende Lovs § 18. 

Paa samme Mande skul i Tilfælde af Ægte.:ikabets Oplosning ved Skilsmisse 
Manden ved fOrste Anættelse efter denne beskattes af den fulde Fællesindkomst, 
medens Hustruen alene bliver al beskatte af hendes mulige Sædndtægt. 

Hustru, der til Stadighed lever adskilt fra sin Mand, bliver ligeledes at betragte 
som selvstændig skattepligtig Person, men hverken hun eller fraskilt Hustru beskalles. 
naar Manden er bosat her i Landet, af den Del af Indkomsten, der bestuar i Under· 
holdsbidrag fra ham. 

13 For hvert Barn (det er Ægtebarn, Barn udenfor Ægteskab for Moderens ved· 
kommende, Stilbarn, Adoptivbarn og Plejebarn, for hvis Pleje der ikke ydes \•ed. 
varende Vederlag), som ved Begyndelsen af det Kulenderaar, i hvilket Skallen 
ansættes, er under 15 Aar, og som ikke har Midler til at bekoste sit eget Under
hold, gives der ved Beregningen uf Skatteindtægten et skattefrit Fradrag, som 
mindst skal være 70 Kr. og hojst 200 Kr. Nævnte Fradrag foretages, inden For· 
hojelse eller Nedsættelse uf Skatteindtægten finder Sted i Henhold til § 15. 

Det fastsættes uf Lugtingetl) efter Indstilling fra Forstanderskaberne (i Thors· 
havn af Byraadet) for el Tidsrum nf 5 Aar ud Gangen, hvor stort Bornefrudrnget 
indenfor den i lste Stykke angivne Ramme skal være i hver Kommune. 

Endvidere fradrages det Belob, <ler bliver tilovers, nuar den sualedes udfundne 
Indkomst deles med 50. 

14:!) Skatten ansættes efter Indkomsten i det Knlenderaur, der gunr forud for 
Ligningen, medmindre der i vedkommendes Næringsvej sædvanlig benyttes et an· 
det Driftsnar, eller han gor Selvangivelse og derved pauviser, at han bruger el andet 
Hegnskabsnar end Knlenderauret, i hvilket Tilfælde Ligningsmyndigheden kan lade 
det pnagældende Driftsnar eller Regnskabsnar træde i Stedet for Kalenderanret. 
Det saaledes valgte Drifts- eller Regnskabsaar kan ikke ved senere Skatteansætte]. 
ser fraviges uden forudgaaende Tilladelse fra Ligningsrandet. 

153) •Enhver Kommune skal have Skattevedtægt, som Kommunen har at fOlge ved 
Ligning uf Formue og Lejlighed. I Vedtægterne sknl det bestemmes, at der af Lig· 
ningsmyndigheden skul anvendes Ligningsskala for Forhojelse eller Nedsættelse efter 
Lejlighed, idet den fnstsntte Skala kun under ekstraordinære Omstændigheder kan 
fraviges. 

Skatte\'edtægten stadfæstes for Thorshavns Vedkommende af Indenrigsministeren") 
efter Indstilling fra Byraadet, for Landkommunernes Vedkommende af Lagtinget 
(Lagtingets Landsnævnd) efter Indstilling af Forstanderskabet. Ligningsskalaen fast· 
sættes af Kommunalbestyrelsen, i de Kommuner, hvor Ligningskommissionen fin· 
des, efter Forslog fra denne. 

I Vedtægten og den dertil horende Ligningsskala skal det bestemmes: 1) at Skutte· 
indtægten for hver enkelt Skalleyder efter Lejligheden skal forhojes (forholdsvis 
store Indkomster, ringe Husstand, særlig stor Vinding i det sidste Aar, særlige hel
dige Driftsforhold) eller nedsættes (forholdsvis ringe Indkomster, stor Borneflok, 

I) Nu Lnndsstyret. 
2) Som ændret \'ed midi. Best. Nr. 62 af 2.'l Der. 1942. 
D) Som ændret ved midi. Best. Nr. 44 af 29. Dee-. 19·i7. 
~) N 11 Landsstyret. 
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Alderdom, Sygdom, store Tab og Uheld i det sidste Anr) med henholdsvis indtil 
40 % og indtil 70 %, hvorved dog iagttages, at den stedfundne Forhojelse eller 
Nedsættelse i de enkeile Tilfælde - under Hensyn til de nævnte Omstændigheder 
- man stan i Forhold til den Forhojelse eller Nedsættelse, der foretages overfor 
skattepligtige med tilsvarende Indkomster, 2) at Indkomster pan 1.000 Kr. og der· 
under kan nedsælles efler Ligningsmyndighedens frie Skon, dog ingensinde saale
des, al Skalleydelsen helt bortfalder. 

Samtlige i Henhold til disse Regler udfundne Skalleindtægter beskalles med en 
for samtlige Kommunes Skatteydere fælles Procent. 

li. Ligningen af Skat til Opholdskommunen. 
16 Ved >Ligningsmyndigheden« forslaas i denne Lov Forslanderskabet (i Thors· 

havn Ligningskommissionen). 
17 t Senest den 1. Januar opfordrer Ligningsmyndigheden ved Bekendtgorelse pnn 

den i Kommunen brugelige Mande dem, som skal nnsælles til personlig Kommune· 
skal i Kommunen, til selv eller ved en dertil betroet tFuldmægtig, dog i saa Fald 
under Fuldmagtgiverens eget Ansvar, inden 15. Januar - eller for deres Ved
kommende, der er forpligtede til nt fore autoriserede Hnndelsboger, inden Udgan· 
gen af Januar Mnaned - at angive deres Indkomst i Overensstemmelse med den
ne Lovs §§ 9- 12, jfr. § H. Det skal i Bekendtgorelsen udtrykkelig tilkendegives, 
at de Personer, der ikke selv angiver deres Indkomst, paadrager sig de i § 4.3 
nævnte Folger, og at Selvangivelser, der ikke indkommer inden de ovennævnte Fri· 
sler 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 Reglerne om kommunal Kildeartsbeskatning tilsiger - , hvorefter de 
opgivne Belob sammenlægges, snu at Selvangivelsen tillige udviser den samlede Ind
komst. 

Personer, der er pligtige nt fOre autoriserede Handelsboger, samt skattepligtige 
Dodsboer skal sammen med Angivelse af deres Indkomst indsende Driftsregnskab 
og Opgi.irelse over Status ved det paagældende Driftsaars Begyndelse og Slutning. 
Undladelse af at meddele fornævnte Oplysninger medfOrer, al den pnagældende 
ifalder en daglig Bode uf 10 Kr. fra den Dag, Paamindelsen fra Ligningsmyndig· 
heden er modtaget, ligesom Lagtingets Skutteudvalg (i Thorshavn Overligningskom· 
missionen) og Ligningsrandet til enhver Tid kan fremtvinge Indsendelse ved Paalæg uf 
Dagbode. Boden, der .tilfalder Kommunen, kan inddrives ved Udpantning. 

Personer, der ikke omfattes nf Heglerne i fornnstanende Bestemmelse, men des· 
uagtet fOrer Driftsregnskab eller foretager regelmæssig aarlig Stntusopgorelse, kan 
af Ligningsmyndigheden, eventuelt Lagtingets Skalleudvalg (i Thorshavn Overlig· 
ningskommissionen) og Ligningsrandet opfordres til al indsende tilsvarende Op· 
lysninger angaaende deres Indkomst og Status med den Virkning, at Oplysningerne, 
saafremt de ikke indsendes, kan fremtvinges ved Dagbiide i Overensstemmelse med 
den foran givne Regel. 

Skemaer til Brug ved Selvangivelse udarbejdes paa Foranstaltning af Lngtingets 
Skalleudvalg og tilstilles af 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 af egen Varebeholdning, kan fan Lejlighed til at angive Værdien 
af disse Goder. 

Selvangivelsen underskrives som udfærdiget efter bedste Overbevisning. 
For den umyndiges Vedkommende underskrives Skemaet nf Værgen; Personer, 

for hvem der er beskikket Lavværge, underskriver i Forening med denne. 
Ligningsmyndigheden indhenter derhos snu nojngtige Oplysninger som muligt 

I) Som ændret vec.I midi. Best. Nr. 62 ar 2.'I. Dec. 1942. 
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om alle de skattepligtiges Indkomster, Formueforhold og heli: okonomiske Stilling 
til Vejledning ved Skatteansættelsen, 

18 Umiddelbart efter Udlobet af Fristen for Indgivelse af Selvangivelser foretager 
Ligningsmyndigheden Ansættelsen for alle dem, der skal ansættes til personlig Kom· 
munesknt til Kommunen. 

Forst sker Ansættelsen for Ligningsmyndighedens egne Medlemmer, hvorved den 
pnngældende 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 Selvangivelser. Formenes en 
Selvangivelse at være for lav, indbydes den paagældende at give Mode for at med· 
dele Oplysninger eller Bevisligheder, hvorefter Ligningsmyndigheden ansætter hans 
lndko~t, 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 foretager fOrst 
hans Ansættelse efter al have modtaget hans S\•ar, saafreml delle indlober inden 
M Dage. Er hans Opholdssted ubekendt, eller opholder han sig udenfor Færoerne 
uden at have nogen Ligningsmyndigheden bekendt Fuldmægtig paa Øerne, kan 
Forhojelse finde Sted, uden at han har Kruv paa al opfordres til at afgive yder· 
ligere Forklaringer eller Oplysninger. 

Derpaa foretage.; Ansættelsen af de ovrige skattepligtige, hvorved der i Mangel af 
fyldestgorende Oplysninger og Bevisligheder om hver enkeils Indkomst skal tages 
Hensyn til, hvad hans og hans Familie~ Underhold efter dennes Stiirrelse og Leve
maade antages at koste, og hvad der forfi\1rigt vide11 om hans Formue.;forfatnin g, o~ 
om hans Bedrifts Omfang og Udbytte, 

Ligningsmyndigheden kan, hvor særlig Forhold, saasom Sygdom, Dodsfald, Lryk· 
kende Familieforhold, Indkaldelse til MilitærLjeneste 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 til Begæringer om en saadan 
Nedsættelse finder Reglerne i H 20 og 21 om Klager til Ligningsmyndigheden og 
til Lagtingets Skalleudvalg (i Thorshavn Overligningskommissionen) tilsvarende An· 
vendelse. 

Pan samme Mande 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 nf hver enkelts fulde Navn og 0Bopæl, hans Ind· 
komsl, den endeligt udfundne Skat.teindLægL, saml hvor stort et Belob der er paa· 
lignet ham i Skat. I Thorshavn skal det tillige i Fortegnelsen an!Ores, hvor stort 
et Belob, der er paalignet hver enkelt skattepligtig som Bygningsskat, jfr. § 31 i Lov 
Nr. 126 af 27. Maj 1908, og i Landkommunerne, hvor stort et Belob, der er paa· 
lignet hver enkelt skattepligtig efter l\farketul, jfr. § 37. 

I Tiden fra den 5, til den 15. Februar fremlægges denne Fortegnelse efter for. 
udgaael Bekendtgorelse paa den i Kommunen brugelige Mande paa et for Kom· 
munens Beboere belejligt Sted til almindeligt Eftersyn. Fortegnelsen skal indeholde 
Meddelelse om, al Klage over Ansættelsen kan indgives til Ligningsmyndigheden, 
at en saadnn Klage man affattes skriftligt, og at den man indsendes inden 18. 
Februar, 

Senest 5. Februar tilstilles der de skattepligtige, som rettidig har indgivet Selv· 
angivelse, men hvis Selvangivelse ikke er taget til Folge, særlig Underretning derom 
med Oplysning om den Indkomst, hvortil de er ansat, og i denne Underretning op
tages derhos ligeledes Meddelelse om, at Ansættelsen kan paaklages skriftligl for 
Ligningsmyndigheden inden 18. Februar. 

Endvidere staar det enhver frit for inden 18. Februar skriftligt til Ligningsmyn
digheden al indgive Klage m1cr, at en skattepligtig er Iorbigaaet eller ansat for 
lavt, e\'entueh ledsaget af Regæring om, al der gives Klageren Lejlighed til mundt· 
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lig at fremfOre de yderligere Forklaringer og Oplysninger, hvortil han mnalle finde 
sig foranlediget. 

Offentliggorelse i Pressen eller pna andre Mander af den nævnte Fortegnelse el
ler Dele deraf man 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, nt en sknllepliglig er forbiganet eller ansat for lavt - tillige 
vedkommende skattepligtige Lejlighed til efter forudganende Tilsigelse at fremkom
me med mulig yderligere Forklaringer og Oplysninger, hvorefter Ligningsmyndig
heden bestemmer, hvilke TilfOjelser til eller Ændringer i Ansættelserne den heref
ter vil forelnge, samt foretager de som Folge af disse fornodne Rettelser i den i 
§ 19, lste Stykke, nævnte Fortegnelse. 

Om den trufne Afgorelse giver Ligningsmyndigheden skriftlig Underretning til de 
pnngældende skallepligtige med Tilfojende om, at de vil kunne klage til Lagtingets 
Skatteudvalg (i Thorshavn Overligningskommissionen), at en saadan Klage man 
affattes .skriftligt og man være stollel paa Grunde og bilagt med alle de Aktstykker, 
som kan tjene til Sagens Oplysning, al det udtrykkelig mna angives, saafreml der 
iinskes Lejlighed til mundtlig al fremfOre yderligere Oplysninger og Forklarin
ger, og al Klagen man indsendes inden en Frist af en Mnaned fra Underretnin
gens Modtagelse. 

211) Forinden Laglingets Skalleudvalg (i Thorshavn Overligningskommissio
nen) træffer endelig Afgorelse i Anledning af de indkomne Klager over Lignings
myndighedens Ansættelse, indhenter det dens Erklæring over disse samt giver de 
skattepligtige, der har fremsat Begæring om mundtligt at fremfOre yderligere Op
lysninger og Forklaringer, Lejlighed hertil, ·ligesom det i det hele soger at fan Kla
gerne oplyst sna godt som muligt. 

Om sin Afgorelse giver Lngtingets Skalleudvalg (Overligningskommissionen) Med
delelse til Ligningsraadet, Ligningsmyndigheden og til vedkommende skattepligtige. 

22 Dersom den af Lnglingels Skatteudvalg (i Thorshavn Overligningskommissio
nen) trufne Afgorelse gnar ud pnn, at en pua Fortegnelsen ikke opfOrt skatteplig
tig skal optages og hans Indkomst anslnas, skal Ligningsmyndigheden opfordre ved· 
kommende skattepligtige til at fremkomme med Selvangivelse i Lobet af Jtl, Dage. 
Ligningsmyndigheden forelager derefter Ansættelsen, ved ln•ilken de samme Hegler 
fiilges som ved den almindelige Ansættelse, dog al Ligningsmyndigheden i alle Til· 
fælde skal sælle den pnagældende i Kundskab om Ansættelsen, og al det Tidsrum, 
inden Udtobel uf hvilket den skattepligtige kan indgive Klage til Ligningsmyndig
heden, er H Dage, nt regne fra del Tidspunkt, da hun har modtaget Underretning 
om Ansættelsen. 

Ligningsmyndighedens Ansættelse kan punklages til L.ngtingets Skatteudvalg (Over
ligningskommissionen) i Overensstemmelse med Reglerne i § 20, sidste Stykke. 

For snn vidt der i <ivrigt bliver Tale om en særskilt Ansættelse for skattepligtige, 
der ikke er blevet medtagne ved den almindelige Skatteansættelse (jfr. § 1J.), finder de 
ovennævnte Regler tilsvarende AnYendclse. 

23 Efter nl Ligningsmyndigheden har modtaget Meddelelse om den af Lagtingels 
Skalleudvalg (i Thorshavn Overligningskommissionen) trufne Afgorelse, udarh!!jder 
den den endelige Skatteliste ved al foretage de forniidne Ændringer i den i § 19, 
lste Stykke nævnte Fortegnelse. 

Ill. Skat til Erhren;skommurie11. 
24!!) Nnar en Person eller el Interessentskab, en offentlig lnslilution eller Stiftelse 

(jfr. dog § 32) driver Erhvervsvirksomhed i en Kommune - saasom Haandværks-, 
Fabriks-, Handels-, Vekselerer-, Bank-, Agentur-, Forsikrings-, Entreprenor-, Sag
Hirer-, Læge-, Be\·ærter- eller med disse beslægtede Virksomheder, cler \'ecl For-

1) Som ændret ved midi. Best. Nr. 62 ur 23. Dee'. 1942. 
2) Som a•ndrcl ved Ll. Nr. 74 ni 22. Dec. 1951. 
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relningslokale, fast Arbejdsplads eller paa anden lignende Munde er knyttet til Kom· 
munen, eller Virksomhed ved Befordring uf Personer og Gods eller oppebærer Afgift 
af fast Ejendom eller bruger, ejer eller er beneficeret med fast Ejendom, skal der 
for den Indtægts Vedkommende, som den paagældende har heraf, paulignes ham 
i personlig Skat til denne Kommune (Erhvervskommunen) et Bidrag svarende til 
den Skal, som pualignes Kommunens Beboere efter Formue og Lejlighed. 

Strækker en Bedrift sig ind i flere Kommuner pua Færiierne, og der opstuar 
Uenighed mellem disse om, hvor stor en Del af Indtægten der hidrorer fru hver 
Kommune, afgores Fordelingen af Lugtingets Skutteudvalg. Opstuur Sporgsmuulet 
mellem en Kommune paa Færoerne og en Kommune i det ovrige Kongerige, afgores 
det af Indenrigsministeren. 

Nuar en Person, der er skattepligtig ifOlge foranstauende Bestemmelser, opholder 
sig udenfor Kongeriget, er hans herværende Fuldmægtig eller ForrelningsfOrer med
ansvarlig for Skallen. 

25 Den i § 24. ommeldte Skalteligning foretages uf de summe Myndigheder og 
til de samme Tidspunkter som Ligning uf anden personlig Kommuneskat. 

Den skattepligtige skal, hvis det forlanges af Ligningsmyndigheden, til denne op· 
give en i Kommunen bosiddende Person som sin Repræsentant. Om Skottens Fast· 
sættelse bliver der snarest muligt al tilstille den skattepligtige eller hans Repræ· 
sentant sauvel som hans Opholdskommune, for sau vidt denne kendes, bevislig 
Underretning, indeholdende Oplysning om den unsluuede Skutteindtægt. Klage over 
Ansættelsen kun inden I Muaned, regnet fru Underretningen.s Modtagelse, s.uuvel uf 
den skattepligtige som uf Opholdskommunen indgives til Ligningsmyndigheden. 
Denne har inden 3 Uger at meddele Klageren, om nogen og da hvilken Forandring 
der indrommes i Ligningen. Inden en Manned efter Modtagelsen uf denne Under
retning kan Klageren indanke Sporgsmaulet for Lugtingets Skatteudvalg (i Thors
havn Overligningskommissionen). 

Hvis Erhvervskommunens Bestyrelse finder, ut det Skattebelob, der efter forrige 
Paragraf kan pualignes, i et eller flere enkelte Tilfælde vil blive snu ringe, al det 
ikke kan opveje den med Skallens Punligning og Opkrævning fOlgende Ulejlighed. 
kun det forbignus paa Ligningslisten. 

2G I det Tilfælde, al en Pen;on, der bunde har fast Ophold og har Virksomhed 
eller Indtægt af nogen af de i § 24, lste Stykke, omhandlede Arter i en Kommune 
og er sal i personlig Skat til denne som Opholdskommune, fraflytter Kommunen, 
kun han ved en særskilt Skatteansættelse sælles i Skat til samme Kommune som 
Erhvervskommune. Forpligtelsen til at svare denne Skat indtræder da fru det Tids
punkt, da Forpligtelsen til at svare Kommune.skat ifOlge Ophold som Folge uf 
Bortflytning ophorer. For saa vidt det Fraflytningen forudgaaende Ophold i Kom
munen ikke har været uf tilstrækkelig Varighed til at begrunde Skuttepligt, indtræder 
Forpligtelsen til al svare den heromhandlede Skat fra bemeldte Opholds Begyn
delse. Om Ansættelsen bliver der snarest muligt at meddele den puagældende særlig 
Underretning med Tilkendegivelse, al hun, hvis han er misfornojet med Ansættel
sen, inden I Mauned man indgive Klage til Ligningsmyndigheden. For suudan Klage 
gælder iovrigl Reglerne i § 25. 

I Tilfælde af Dodsfald bortfalder Forpligtelsen til at svure Skatten med Ud· 
gangen af den Mauned, i hvilken den skattepligtige er ufguaet ved Doden. 

27 For sna vidt en Person, hvem der i Kommunen er paalignel Skat ifolge §§ 
24-26, i Skutteaarets Lob tilflyller Kommunen, bortfalder hans Forpligtelse til ut 
svare Skat til summe efter bemeldte Paragraffer fra det Tidspunkt, du han bliver 
pligtig til at svare Skat til den ifolge Ophold. 

28 Nunr der i Henhold til §§ 24-26 er paulignel en Person, som har skattepligtigt 
Ophold i en Kommune i Kongeriget, Skat i en eller flere Erhvervskommuner, har 
han Ret til i den personlige Kommuneskat, der er puulignet ham i Opholdskommu
nen, at kræ,·e 11ussende Fradrag i Forhold til, hvad der for det Tidsrum, sidst· 
nævnte Skats Ansættelse omfatter, er ham sualedes puulignel til andre Kommuner. 
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Sporgsmnal herom afgores af Laglingels Skalleud\•alg, saafreml Sagen alene ved
rorer færoske Kommuner, og ellers af Indenrigsministeren. 

Er Skallen til Opholdskommunen allerede betalt pna den Tid, hans Skat til en Er
hvervskommune i Henhold til §§ 2·1-26 bliver endelig fastsat, er han i Lobet af 
3 Manneder derefter berettiget til al 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 Nanr lo eller flere Kommuner enes om al afgore det Mellemværende, som de 
i §§ 2<1-28 omhandlede Beskatningsforhold medfOrer, paa anden regnskabsmæssig 
Mande end den i de nævnte Paragraffer foreskrevne, kan, snafremt Mellemværendet 
alene vedrorer færoske Kommuner, Lngtingets Skatteudvalg og ellers Indenrigs· 
ministeren tillade dette. 

IV. Skat til Amtsrepartitions/onderi. 
301) De til Amtsrepnrtitio11.5fondens Fornodenheder nodvendige Belob tilveje· 

bringes ved Udskrivning pna de i Amtet værende Kommuner. Fordelingen paa Kom· 
munerne fastsættes særligt for hver Gang, snnledes at Halvdelen fordeles efter For· 
holdet mellem de samlede Belob af endeligt udfundne Skutteindtægter i hver Kom· 
mune for det foregaaende Kalenderaar og Halvdelen ef.ter Lagtingets Skon.2) De 
Kommunerne pualignede Belob udredes af disse pua summe Mande som deres ovrige 
Udgifter. 

Til Brug ved Foretagelsen uf den nævnte Fordeling mellem Kommunerne er disse 
pligtige til inden den 1. Juli at opgive Lagtinget det samlede Belob uf endeligt ud· 
fundne Skatteindtægter for det forudgaaende Kn\enderaar. Ved Beregningen af dette 
Beloh 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 Lagtingets Medlemmer har stemt derfor, kan Tinget 
ikke i noget Aar udskrive et hojere samlet Skattebelob til Amtsrepnrlitionsfonden 
end Gennemsnitsbelobet af det samlede BelOb af Skutter til Amtsrepartitionsfon
dcn i de 3 nærmest foregaaende Aar, med Tillæg af en Femtedel, sanledes at det 
Beli:ib, som herudover i noget Anr udskrives, ikke medtages ved en paafOlgende 
Beregning af de sidste 3 Aars Gennemsnitsbelob. 

V. UndtageLfer fra Skattepligten. 
323) Personlig Kommuneskat pnnlignes ikke: 
a. Kongen, Medlemmer af det kongelige Hus eller Civilli sten. 
b. Staten og de Institutioner, hvis Indtægter og Udgifter bestemmes ved Finans

loven, af de Indtægter, der ikke hidriirer fra Landejendomme, Jord.skyld, Arvefæste· 
af gifter eller Fabrikdrift. I den Staten derefter paahvilende personlige Kommune· 
skat afkortes de Fordele, vedkommende Kommune gennem Deputater, Legater eller 
lignende Bidrag fremdeles oppebærer af Statens Ejendomme. 

e. Kirker, der ejer sig selv, for saa vidt nngaar Kirkebygningerne med Grund og 
Kirkegaarden. 

d. Nationalbanken i det Omfang, dens Oktroj hjemler. 
e. Kreditforeninger og Kreditkasser, hvis Statutter er stadfæstet i Henhold til Lo\. 

5amt Sparekasser, som virker i Henhold til de i Lov Nr. 539 af 4. Oktober 19191 ) 
om Sparekasser indeholdte Bestemmelser. 

Den stedlige Kommunalbestyrelse kan for et Aur ad Gangen tilstaa saaclanne vel
gi.irende Stiftelser og Foreninger, hvis Forman! er almindelig Understiittelse af 
trængende, eller som har et lignende Forman\, Frihed for al svare personlig Kom
muneskat. 

1) Som ændret \'Cd Ll. Nr. 25 nf 17. Det'. 1948, jfr. ogsaa Lo\· Nr. 202 nf 15. Marts 1939. 
2) Som nffnllct ved Lo\' Nr. 46 nf 7. !\!arts 1928. 
8) Som ændret ved Ll. Nr. 48 af 31. Aug. 19.f9. 
') Nu Lov Nr. 159 nf 18. l\Iaj 1937. 
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Virksomheder og Institutioner, der ejes og drives for Lundskussens Regning, kan 
ikke pnnligne.s Skat Lil nogen Kommune. 

VI. Almindelige BeJlemmelser. 
331) Lngtingels SknHeudvalg beslanr nf Amtmanden som Formand og 4 nf Lag· 

tinget indenfor dets Midte ved Forho\dslnl !Valgte Medlemmer. Af Lagtinget vælges 
endvidere 4. Suppleanter, der Lræder 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 Lagtingsvnlg. Inden 1. April skal Ligningsmyn· 
dighederne til Ligningsrandet indsende en Fortegnelse over Skatteansættelsen med 
de indkomne Selvnngh·elser, ligesom de skal være pligtige til al meddele de Oplys
ninger, Udvalget mantte onske. 

342) 
35 Enhver Skatteyder er pligtig, forinden han fraflyller en Kommune eller senest 

I i Dage derefter, at meddele denne Kommunes Ligningsmyndighed sin nojagLige 
Adresse i den Kommune, i hvilken han derefter tager eller agter at tage Ophold.:1) 

Forsommer han rettidig at give disse Oplysninger, kan Kommunalbestyrelsen i den 
fraflyttede Kommune paalægge ham en Bode fra 2 til 50 Kr., som i Mangel af 
Betaling inden Ud!Obet af den for Bodens Erlæggelse af Kommunalbestyrelsen fast· 
satte Frist kan forlanges afsonet. Under samme Bodennsvnr er han pligtig al give 
Ligningsmyndigheden i den Kommune, hvortil han er flyttet for at tage Ophold, Med· 
delelse herom tillige med Oplysning om, hvilken Kommune han er fraflyttet. Bo· 
derne tilfalder Kommunens Hjælpekasse. Indboidel af nærværende Paragraf bliver 
at nnfOre paa den Skatteseddel, der tilstilles Skatteyderne, eller paa Skattekvitte· 
ringen. 

36 F.ra!lytningskommunens Ligningsmyndighed er, efter al den har modtaget de 
i § 35 nævnte Oplysninger, pligtig til snarest at give Ligningsmyndigheden i den 
Kommune, hvortil Skatteyderen er flyttet, Meddelelse om Fraflytningen samt om 
Storrelsen af den Skalleindtægt, hvortil vedkommende efter §§ 9- 14 er ansat 
til Kommuneskat i det paagældende Skatteaar. 

37 Det Be!Ob i Penge eller Naturalydelser, der i Landkommunerne efter det i § 
21 i Lov Nr. 30 ar 28. Februar 1872 om de færoske Landkommuners Styrelse 
nævnte Overslag skal udredes nf hvert Sogn, bliver af Ligningsmyndigheden nl pnn· 
ligne Sognets Beboere under eet efter Mnrketal saml Formue og Lejlighed i et 
Forhold, som for 3 Aar ud Gangen fastsættes af Lagtinget efter Ligningsmyndighedens 
Forslag. 

38 Ingen kan ''ed al indanke en Skatteun~ættel.se for Lugtingels Skalleudvalg (i 
Thorshavn Overligningskommissionen) unddrage sig Forpligtelsen Lil al udrede den 
til Betaling forfaldne Del af Skallen. Naar Ligningsmyndighedens Ansættelse for· 
andres, berigtiges dette Belob, -som \"edkommendc forinden Forandringen har bc· 
talt, ved Tillæg eller Fradrag i den næ~te Skattetermin og om fornodent ved Tilbage· 
betaling af det erlagte eller en Del deraf. 

394) Det overlades til Kommunalbestyrelsen selv at bestemme, om den vil ind
kræve de ifOlge Ligningen udskrevne Opholdskommune og Erhverv::.\5kntter i to 
eller flere Terminer eller mnaneds\'is (for<lelt paa 8, 10 eller 12 .Maaneder). Be· 
stemmer Kommunalbestyrelsen al indkræve i lo Terminer, skal der betales for fi irste 
Halvaar i Lobet af Februar l\Iaaned og for andet Halvaar i Uibet af Augu:;t 
'lnaned. Bestemmer Kommunalbestyrel:;en at indkræve i fire Terminer, skal der be
tales for iOrste Fjerdingsnar i Lobet af Februar Maaned, for andet Fjerdingaar i 
Lobet af Maj l\faaned, for tredie Fjerdingaur i Lobet af August Maancd og for fjerde 
Fjerdinganr i Lobet af November :\ilaaned. Vedtager Kommunalbestyrelsen al ind
kræve mannedsvis, bestemmer Kommunalbestyrelsen, om Betalingen skal finde Sted 

•) Som ændret ve1l milli. lll'llt. Nr. 69 nr 2.~. Uc1·. 1941 og Nr. 62 nf 23. Dec. 19·12. 
2) Ophærnt rnd midi. Best. Nr. 69 nr 23. Dec. 1941. 
3) Hr. nu Ll. Nr. 23 ar 31. Marts 1949 om Folkerci;ister. 
4) Som ændret \ed midi. Dest. Nr. 2 nf 14. l\lnrts 1947. 
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med en Tolvtedel i hver Maaned, eller med den tilsvarende storre Brok i 10 eller 
8 Maancder, samt hvilke lo, henholdsvis fire Maaneder, der da skal forbigaas. 

Hvad der ikke er betalt inden den 3die i den Maaned, der fOlger efter den, 
hvori Betalingen efter foranstaaende Regler skulde være erlagt, soge.s tillige med 
paolobne Renter efter lovlig Omgang inddrevet ved Udpantning. I Tilfælde, hvor 
der er givet Henstand med Skottens Betaling, regnes Udponlningsfristens Begyndelse 
forst fra det Tidspunkt, do Skotten efter den givne Henstand skulde være betalt. 

Noar Indkrævningen finder Sted maanedsvis, hehover Kommunalbestyrelsen dog 
kun ol foranledige Udpantning foretaget ved Udgangen af hvert Fjerdingaar for de 
i Fjerdinganret til Indkrævning forfaldne Bidrag. 

Det beror paa Kommunalbestyrelsens Bestemmelse, om Bidragene af Skotteyder· 
ne skal indbetales til Kommunalbestyrelsen pau bestemt Sted og Tid eller ved Kom· 
munolbestyrelsens Foranstaltning opkræves i Skalleydernes Hjem. 

En skallepligtig, der ikke hor fast Ophold i Kommunen, skal for Kommunalbesty· 
relsen opgive en i Kommunen bosiddende Mand, der indbetaler hans Bidrag. 

40 Noar Skot til Kommunen ikke betales til den af Kommunalbestyrelsen efter 
Forfaldsdagen bestemte Tid, er den kommunale Bestyrelse berettiget til foruden Skal· 
tebelobet al fordre Rente heraf, lh pCt. maanedlig for ·hver poabegyndt Maaned 
regnet fra den forsle i den l\foaned, i h\ ilken Opkrævning of Skotten har kun· 
net paabegyndes. 

41 Er Udpantning forgæves forsagt for den et Familieoverhoved paahvilendc Skot, 
skal Udpantning kunne ske i de Ejendele, der mnallc tilhore den med l\landen sam· 
levende Hustru, eventuelt i Ejendele tilhorende de Born, hvis Indkomst er med· 
regnet ved Familieoverhovedets Ansællelse Lil Skat. 

421) Naar en Skalleyder ikke inden det Tidspunkt, hvor Udpantning kan be· 
gæres, har betalt den ham paalignede personlige Kommune3kat, har Kommunalbesty· 
relsen Ret til ved skriftlig Meddelelse til den paagældende Sk11lleyders Arbejdsgiver 
al forlange, al Arbejdsgiveren i Skaueyderens Lånning eller Provision - herunder 
enhver forskudsvis Udbetaling af Lån, Provision eller lignende - tilbageholder del 
til fornævnte Ydelses Betaling med paalobne Strafrenter og Gebyrer fornodne Re· 
lob, og ut delle Belob uf Arbejdsgiveren indbetales i Kommunens Kusse. Til Fyldest· 
gorelse af Skaller, Henter og Gebyrer kan der ikke i den Skalleyderen tilkommende 
Lonning eller Provision tilbageholdes for ugifte Skatteydere mere end Trediedelen 
og for gifte Skatteydere mere end Sjelledelen ved hver Lonudbetaling. Del samme 
gælder for kommunale Tjenestemænd og Statstjenestemænd uanset herfra afvigende 
Bestemmel;;er i den ovrige Lovgivning. Den Arbejdsgiver, der forsommer de ham 
herefter paahvilende Pligter, bliver ansvarlig for det deraf for Kommunen !Olgende 
Tab. 

Det pnnhviler derhos Arbejd!:.giveren inden Udlobet af 1'J. Dage efter llodtagel· 
sen at besvare skriftlige Foresporg.sler fra Kommunalbestyrelsen om, hvornaar og 
med hvilke Belob Udbetaling af og Tilbageholdelse i en i hans Tjeneste værende 
Sknlleyders Lonning har fundet Sted i Tiden efter, at Arbejdsgiveren har mod· 
laget den i lslc Stykke omhandlede Meddelelse. Arbejdsgiveren er derhos pligtig 
inden 5 Dage ef.ter, at en Skalteyder, i hvis Lonning han efter det foranslaaende 
er pligtig al fradrage skyldigt Skattebelob, forlader Tjenesten, al foreluge Anmel· 
delse herom til Kommunalbestyrelsen. 

Undlader en Arbejdsgiver at opfylde de i nærværende Paragraf nævnte Pligte r, 
ifalder hun Boder fru 10 Kr., der tilfalder Kommunens Kusse. Sager herom behand· 
les som Politisager. 

43 Den, der forsommer reuidigl at selvangive sin Indkomst i O\'erensstemmelse 
med Reglerne i nærværende Lov, fortaber Rellen til ut gore Indsigelse mod sin An· 
sættelse, medmindre han kan godtgore, al Ansættelsen overskrider hans virkelige 

I) Som ændret \'cd Lo\' Nr. 36 nr 16. Fchr. 193!1. 
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Indkomst med mere end 25 pCt. Er Forskellen storre 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 Rede 
for dens Fordeling pnu de forskellige Kilder, indtræder de i nærværende Paragraf 
omhandlede Virkninger dog IOrst, nuar han forgæves er opfordret Lil mundligt eller 
skriftligt at give de manglende Oplysninger. 

Folgerne af at undlade rellidigt nt ind~ende Selvangi\'else kan bortfalde, nnar 
de skauelignende Myndigheder finder, at den pnagældende har nnfort fyldestgorende 
Grunde til sin Undskyldning. 

441) Den, der til Skade for Kommunen mod bedre Vidende eller ved grov Ungt· 
somhed gor en urigtig Selvangivelse eller meddeler urigtige Oplysninger Lil Lignings
myndighederne om sine Indtægter eller Formue- og Lejliphedsforhold, straffes efter 
Ligningsraadets Bestemmelse med at bode den be:;vegne Skats Beliib indtil 10 Gange. 
Opdages Be;;vigelsen ved Behandlingen af dens Dodsbo, der har gjort sig skyldig 
deri, betaler Doet den besvegne Skat med dens dobbehe Bclob. Denne ForpligtclEe 
berores ikke af et i Boel udstedt Proklama. 

I l\fongel nI almindelig Overen5komst mellem Ligningsrandet og den skattepligtige 
eller hans Do bliver Sagen at behandle i den kriminelle Proces' Former. 

45 Foruden at ifalde lliidennsvnr er den, der kendes .skyldig i et Forhold, der 
falder ind under § '1-i, forpligtet til ut efterbetale den for lidet erlagte Skat. 

Lignende Forpligtelse til at efterbetale den for lidet erlagte Skal paa·hviler enhver, 
om hvem oplyses, al han ikke har været be~kattet af sin fulde Indkomst, uden Hen· 
syn til, om den paagældende har indgivet Selvangivelse eller ikke. Storrel!'en af 
del SkattebelOb, der skal efterbetales, blh·er i Mangel af mindelig Overenskomst 
nt fastsæl\e ved Domstolene. 

Belobet kan inddrives \'ed Udpantning, og der haves for delte samme For.trinsret 
som for Skaller. 

46 Medlemmerne af Ligningsmyndighederne, uf Lugtingets Skatteudvalg og af 
Overligningskommissionen i Thorshavn saml de kommunale Myndigheder, hvem Op· 
krruvningen og Inddrivelsen af Skallen paahviler, er under Ansvar efter StrafJeloven 
af 10 . . Februar 1866 § 139, jf. § }t14,!.!) forpligtede til overfor U'Vedkommende 
at iagllage ubrodelig Ta\•shed med Hensyn til de Oplysninger om Sknlleydernes 
Indkomst· og Formueforhold, som under Varetagelsen af deres Hverv mantte kom· 
me til deres Kundskab. 

Den samme lleslemmelse gælder med Hen;;yn til de ved de nævnte Myndigheder 
ansatte eller af dem antagne Medhjælpere. 

47 Offentliggiirelse af Forhold, som efter denne Lov ikke maa offentliggores, jfr. 
§ 19, straffes med Boder pna indtil 400 Kr. 

Sagerne behandles som offentlige Politi.sager. Pautale kan ske saavel efter Skutte· 
yderens som efter \'edkommende Kommunalbestyrelses Begæring. 

48 Det sluur enhver, som i Henhold til denne Lovs §-§ 17 og 3:1. ikendes Bode, 
frit forinden 14. Duge, efter al det er blevet ham meddelt, at forlange Sagen gjort 
til Genstand for retslig Paatale. Sagen behandles som offentlig Politisag. 

Naar ikke andet er fastsat, tilfalder Biiderne efter denne Lov vedkommende kom· 
munale Kusse og inddrives ved Udpantning. 

49Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1924, snaledes al der fOrste Gang vil 
være al indgive Selvangivelser i Januar Maaned 1924" og saaledes at Loven finder 
Anvendelse ved Kommunernes Ligning for Skatteanret 192,L Bestemmelsen i § 30, 
lste Stykke, om Fordelingen paa Kommunerne af Skallen til Amtsrepnrtitionsfon
den anvendes fOrste Gang af Lagtinget i 1921i for Skatteanret 1925. Landkommu· 
nernes og Lagtingets Regnskabsnar er Jra den 1. Januar 1924 at regne Kalender· 
aaret. Den i Efteranret 1922 foretagne Skatteligning bliver tillige gældende for Ok· 

20 

t) Som ændret \'ed Ll. Nr. 2-1 al 17. !\forts 1951. 
2) Jfr. Lo\"bck. Nr. 215 af 2.J. Juni 1939 § 152. 
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tober Kvartal 1923, ;maledes at Skallen for dette Kvartal opkræves med forholdsvis 
samme Bclob som Skatten for Regnskabsanret 1922- 23. Efter den 31. December 
19M aflægges der Regnskab for Tiden fra 1. Oktober 1923 til 31. December 192 L 
I Lov Nr. 30 af 28. Februar 1872 om de færoske Landkommuners Styrelse ændres 
i § 21, lste Punktum: >sidste Halvdel af September l\foanedc til: >Sidste Halvdel 
af December Maaned« og i § 29, lste Punkium: .>Udgangen n.f December l\fau· 
ned« til: >15. Februar«. Lov Nr. 30 af 28. Februar 1872 om de færoske Lnndkom· 
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 Skutter til Amtsrepartitionsfonden paa Færoerne af 
5. Marts 1920 ophæves. 

SKATIEVEDTÆGT FOR N. N. SOGN.t) 
I. Skat til Kommunen som Oplioldskornmune. 
1 Paa Grundlag uf det foregaaende Aars Skattefortegnelse og ovrige foreliggende 

Oplysninger affatter Forstanderskabet inden den ..• December en Fortegnelse over 
samtlige de Personer, der skonnes at kunne ansættes til at svare Skul efter Formue 
og Lejlighed til Kommunen i det næste Skatteaar, jfr. §§ 1 og 3 i Lov af 12. Marts 
1923. Paa denne Fortegnelse optages ikke blot de, som ved dens Affattelse har fast 
Ophold i Kommunen, men ogsau de, om hvem det pna den Tid kan forudsættes, at 
de i mindst 3 Maaneder af næste Skatteaar vil have skattepligtigt Ophold samme· 
steds, jfr. § 3 i fornævnte Lov. - For dem, der antages tillige at ville have fast 
Ophold andetsteds, tilfojes herom den fornodne Anmærkning. Familieoverhovedet 
beskattes af hele Husstandens lndkom~l. Til Husstanden henregnes den med Man· 
den sum~evende Hustru, selv um hun har Særformue, samt hjemmeværende Barn 
(herunder ogsna Stif., Adoptiv- og Plejehorn) under 16 Aar, som ikke har stadig 
Indtægt ved personligt Arbejde for Fremmede, derimod ikke andre Slægtninge, der 
ere optnget i en Familie, ~aa lidt som Personer, der mod Lon eller andet Veder· 
lag ere antagne til Tjeneste eller anden Medhjælp. Hustru, der til Stadighed lever 
adskilt fra sin Mand, bliver al betragte som selvstændig skallepligtig Person med 
Hensyn til den Del af hendes Indkomst, der ikke bestnar af Bidrag fra l\fonden. 
Ligningen lilendehringes inden 5. Februar. Ligningen foretages saaledc.s: A. For 
hver i Fortegnel@en optagen Person. som har indgivet Selmngivelse som foreskre· 
' 'el i Lovens § 17, nns:ætte~ Indkomsten i Overensstemmelse med Selvangivelsen, 
medmindre det skannes, al denne er fpr lav, i hvilket Tilfælde den paagældende skul 
indbydes til at forklare og bevisliggore s in Angivelse, jfr. Lovens § 18. For Iwer 
af de ovrige paa Fortegnelsen opfårte Personer anslaar Forstanderskabet hans Ind· 

komst efter Reglerne i Lovens §§ 9-12 og § 14,jfr. § 18. Den herefter fremkomne 
Indkomst opfOres i 2den Rubrik med Overskrift >Den for hver Skatteyder angivne 
eller anslaaede Indkomst« ved Siden af hver Persons Navn. B. Den i Overens.stem· 
melse med fornnstaaende opfOrte Skatteindtægt kan efter Forstanderskabets Skon 
for hver enkelt Skatteyder efter Lejligheden forhojes (forholdsvis store Indkom· 
ster, ringe Hu~slnnd, .særlig stor Vinding i det sidste Anr, særlig heldige Drifts· 
forhold) eller nedsættes (forholdsvis ringe I ndkomsler, stor Borneflok, Alderdom. 
Sygdom, store Tab og Uheld i det sidste Aur) med henholdsvis indtil .-10 pCt. og 
indtil 70 pCt., hvorved dog iagttages, at den stedfundne Forhojelse eller Ned
sættelse i de enkelte Tilfælde - under Hensyn til cle nævnte Omstændigheder -
man staa i Forhold til den Forhojelse eller Nedsættelse, der foretages overfor skul· 
tepligtige med tilsvarende Indkomster. I Ligningen maa for hver Skatteyder nnCOrcf. 
med hvilken pCt. huns Indkomst er bleven forhojet eller nedsat. Indkomster paa 
1000 Kr. ~g derunder kan nedsætte;; efter Forstanderskabets fri Skon, dog ingen-

1) Nu mon til dette Udkast til Vedtægt liemærkes senere Ændringer i Skatte(o\"lm, hrnrnf fo( . 
ger til~arcndc Ændringer i Udkastet. 
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lunde saaledes, al Skatteydeli;en helt bortfalder. C. I en særlig Rubrik anfOres de 
BelOb, h\·orefter Skatten for hver enkelt Person skal beregnes i Henhold Lil det foran 
anfiirte, »den endelig udfundne Skatteindtægt«. D. Det Belob, som ifålge del af 
Forstanderskabet ·\'edtagne Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter i del 
fålgende Skatteaar skal udredes efter Formue og Lejlighed, multipliceres med 100, 
og del udkomne BelOb divideres med Summen af de i vedkommende Rubrik op
fårte endelig udfundne Skatteindtægter. Den herved udfundne Kvotient, der afrun
des til et l\Iultiplum af 1fi 0, er den Procent, der vil være at udrede i Skat af disse 
Indtægter. Den saaledes udfundne Procent opfores i en særlig Rubrik paa Li g
ningen og i en fOlgende Rubrik opfOres det paa hver enkelt Skatteyder faldende 
Skattebelob, 

2 Efter Ligningens Tilendebringelse bliver Fortegnelsen al fremlægge til Eftersyn 
i Tiden fra den 5. til den 15. Februar paa el for Kommunens Beboere bekvemt 
Sted eher forudgaaende offentlig Bekendtgorel=e paa den i hver Kommune hidtil 
brugelige l\Iaade. Bestaar en Kommune af 2 eller flere Sogne, maa Fremlæggelsen 
og Bekendtgorel.sen herom finde Sted i hvert Sogn, ligesom den ogsaa skal finde 
Sted paa flere Steder i et Sogn, naar dettes Udstrækning eller andre Forhold ·tale 
derfor. I Bekendtgorelsen optages Meddelelse om, al Indsigelsen mod Ligningen 
man indleveres skriftlig til Forstanderskabet senest den 18. Februar. Samtidig med 
at fornævnte Bekendtgorelse udfærdiges, meddeles der de i Lovens § il ommeldte 
Personer, der ikke ved Ligningens Aif nttelse har Ophold i Kommunen, men om 
hvem det kan forudsælles, al de i mindst 3 Munneder af det pnngældende Skntteaar 
vil have skaltepligtigt Ophold summesteds, særlig Underretning om Skattennsættel· 
sen. Saadan Underretning gives ligeledes disse Personers Opholdskommuner. Senest 
5. Februar tilstilles der de skuttepligtige, som rettidig har indgivet Selvangivelse, men 
hvis Selvangivelse ikke er taget til Folge, særlig Underretning derom med Oplys· 
ning om den Indkomst, hvortil de er ansut, og i denne Underretning optages derhos 
ligeledes Meddelelse om, al Ansæltelsen kan punklages skriftligt for Forstanderskabet 
inden 18. Februar. 

3 Særskilt Ansættel.5e .til at svare Skat efter Formue og Lejlighed skal foretages 
af Forstanderskabet: 1. Naar nogen efter Skattcligninsens Affattelse ved Tilflyt
ning eller paa anden l\lnade bliver skattepligtig til Kommunen som Folge af Op
hold (j fr. Lovens § 1. lste Stk., tredjesidste og næstsidste Punktum og § 4 ), 2. For 
Enken efter en ufdod Skatteyder, jfr. Lovens § 7, l ste Stk. 3. Naar en af en Skatte
yder dre\·en Næring efter hans Dod fortsættes for Boels Regning, jfr. Lovens § 7, 
2det Stk. 

4 Den, der i Skatteuarels Lob fraflytter Kommunen, skal svare Skat til denne 
indtil det Tidspunkt, fra hvilket han bliver ansat til al svare Skat i Tilflytnings
kommunen ( (j fr. Lo\'ens § 4), dog længst til Skatteaarets Udgang ; saafremt Skat· 
teyderen tager Bopæl i Ud1andet, vedbliver han at være skattepligtig til Fraflytnings
kommunen indtil Skatteaarets Udgang. Naar en Skatteyder afgaar ved Dåden, er 
hans Bo eller Arvinger forpli gtet til al udrede den Del af den hum paulignede 
Skat, der svarer til Tiden indtil UdlObet af den 1\Iaaned, i hvilken han er dod; 
hans efterladte Enke kan derefter ansættes til Skat efter Regelen for tilflyttede, Lo· 
vens § 7. For de i Lovens § l, l ste St., tredjesidste og næstsidste. Punktum, om· 
handlede Personer, der i et Skallenar ikke har haft 3 ~Iaaneder~ fast Ophold i no
gen Kommune her i Landet, eller som under et midlertidigt Ophold i Kommunen 
har udovet Næringsdrift med Værksted, Udsalgssted eller Forretningslokale, beregnes 
Skatten ruter 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 ·l Terminer. Bestemmes det 
at indkræve i 2 Terminer, indkræves for det fOrsle Halvaar i Lobet af Februar 
::Vlaaned og for det andet Halvaar i Lobel af August Maaned. Forsaavidt Bidra
gene indkræves i 4 Terminer, sker dette i Februar, Maj, August og November 
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Mnaneder henholdsvis for fOrsle, andet, tredje og fjerde Fjerdingaur. For Perso· 
ner, der bliver skattepligtige efter de i forunstanende § 5, sidste Stykke, ommeldte 
Regler, forfalder Skallen den lsle i den efter Skutteansættelsen fOlgende l\faaned. 
Naar Skaller til Kommunen ikke er betalt inden 1 l\fauned efter den uf Forslun· 
derskabet efter Forfaldsdagen bestemte Tid, er Forstanderskabet berettiget til for· 
uden SkaHehelObet al fordre Rente heraf 1h pCt. maanedlig, for hver paubegyndt 
Maaned, regnet .fra den lste i den Maaned, i hvHken Opkrævning af Skatten har kun· 
net paabegyndes, jfr. L()vens § 40. 

Il. Skat til Kommunen som Erhvervskommune. 
6Inden ... December har Forstanderskabet at affatte en særlig Ligningslisle for 

de Personer eller Interessentskaber, offentlige ln~titutioner eller Stiftelser, der ere 
skattepligtige til Kommunen som Erhvervskommune i Overensstemmelse med de 
i Lovens § 24 givne Regler. For disse foretages en særlig Ansættelse af den af de· 
res Virksomhed eller Ejendom i Kommunen flydende Indkomst. Ligningen forela· 
ges iOvrigt saaledes: A. I forste Rubrik opfiires ved Siden af vedkommende Persons 
eller Institutions Navn den Indtægt, af hvilken den paagældende er skattepligtig 
til Kommunen som Erhvervskommune, jfr. ovenfor. B. I anden Hubrik opfOres en 
Angivelse af den Kommune, til hvilken paagældende er skallepligtig iiolge Op· 
hold, for saa vidt en saadan findes. C. I tredje Rubrik unIOres den Procent, efter 
hvilken den opfOrte Indtægt vil være at beskatte. D. I fjerde Rubrik opfOres del 
SkattebelOb, der i Henhold til foran stnnende \'il være al paaligne hver især af de 
paa Listen opfOrte. 

7 Snafremt det Sknuebelob, som i Henhold til foregaaende § 7 kan paalignes en 
Person eller Institution, viser sig al udgore mindre end 1 Kr., forbignus 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 pna et for Kommunens Beboere bekvemt Sted i Tiden fra 5. til 15. Februnr 
efter forudgaaet offentlig Bekendtgorelse. Bestaur en Kommune af 2 eller flere Sogne, 
man Fremlæggelsen og Bekendtgorelsen herom finde Sted i hvert Sogn, ligesom den 
ogsaa skal finde Sted pua ·flere Steder i et Sogn, nanr deltes Udstrækning eller 
undre Forhold tale derfor. Samtidig med Bekendtgorelsen tilstilles der den skatte· 
pligtige eller huns Repræsentant sauvelsom hans Opholdskommune, for snu vidt den· 
ne kendes, Meddelelse om Skattens Fastsættelse, indeholdende Oplysning om den 
nnslnaede Skutteindtægt. l\led Hensyn til Klager over Skatteansættelsen forholdes 
efter Lovens § 25. 

9 Særskilt Ansættelse til at svare Skat til Kommunen som Erhvervskommune skal 
ske ved Forstanderskabets Foranstaltning, naar en Person, der bande har fast Op· 
hold og har Virksomhed eller Indtægt af nogen af de i Lovens § 24·, fOrsle Stykke, 
omhandlede Arter i Kommunen og er snt i personlig Skat til summe som Opholds· 
kommune, frnflytter Kommunen. Om Ansættelsen bliver der at meddele den paa· 
gældende særlig Underretning med Tilkendegivende, at han, hvis han er misfor· 
nojet med Ansættelsen, inden 1 Maancd maa indgive Klage til Forstanderskabet, 
jfr. samme Lovs § 26. 

10 I Tilfælde af Dodsfnld bortfalder Forpligtel:.len til at svare Skallen med Ud· 
gangen nf den Maaned, i hvilken den skattepligtige er nfgaaet ved Doden t-Lovens 
§ 26). For saa vidt en Person, hvem der i Kommunen er pnalignet Skat i Henhold 
til fornnstaaende §§ 7 og 10, i Skalleaarets Lob tilflytter Kommunen, bortfalder 
hans Forpligtelse til at svnre Skat til samme efter bemeldte Pnragrafer fra det Tids· 
punkt, dn han bliver pligtig at svare Skat til den ifO\ge Ophold. IOvrigt vedvarer 
Skotten, sna længe som det Forhold, der begrunder Skattepligten, vedvnrer. Med 
Hensyn til Opkrævning af de efter nærværende Afsnit paalignede Skattebelob samt 
Folgerne af Restancers Paadragelsc forholdes efter foranstaaende. § 6. 

Ill. Undtagelser fra Skattepligten. 
11 Personlig Kommuneskat paalignes ikke (Lovens § 32) : u. Kongen, l\fodlem· 
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mer af det kongelige Hus eller Civillisten. ·h. StaLen og de Institutioner, hvis Ind· 
lægter 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 Deputater, Legater eller lignende Bidrag fremdeles oppebærer 
af Statens Ejendomme. c. Kirker, der ejer sig selv, for saa vidt angnar Kirke
bygningerne med Grund og Kirkegnarden. d . Nationalbanken i det 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. Forstanderskabet kan 
for et Anr ad Gangen tilstaa sandanne velgorendc SLiftelser og Foreninger, hvis 
Formaal er almindelig Understollelse af Trængende, eller som har et lignede For· 
mani, Frihed for al svare personlig Kommunesknt. 

IV. For11kellige Bestemmelser. 
Boder, der pnalægges i Henhold Lil Bestemmelserne den kommunale Skattelov, 

tilfalder Kommunens Kasse. 

28. Marts - LOV (NR. 124) OM FÆRØERNES LAGTING. (Se Lovbekendtgorelsc 
Nr. 249 af 2rt.. Juni 1939). 

16. Maj - ANORDN. FOR FÆRØERNE (NR. 217) OM ÆNDRINGER I OG 
TILFØJELSEH TIL LOV OM ÆGTESKABS 11\DGAAELSE OG OPLØSNING AF 
30. JUNI 1922. t) 

1 § 20 affnlles snaledes : Forinden Ægteskab indgaas, skal der foregaa en of· 
fentlig Lysning. Lysning sknl af begge Brudefolkene begæres paa det Sted her i 
Landet, hvor Bruden bor, efter Brudefolkenes frie V ulg enten hos vedkommende 
Præst eller hos vedkommende borgerlige l\'fyndighed, som pna Færoerne er i Syd· 
stromos Præstegæld Landfogden, i Sudcri:i sondre Præstegæld Sognefogden og iiiv· 
rigt Sysselmanden. Under særlige Omstændigheder kan Amtmanden endelig efter 
Forstunderskubets Indstilling dertil vælge en egnet Person. Har Bruden ikke Bo· 
pæl her i Landet, begæres Lysningen pna del Sted, hvor Brudgommen bor, eJler, 
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 1'J. Doge« til :.den sidste Mannedc. 
3 § 22 affattes sanledes: De i § 21 omhandlede Bevisligheder forelægges for de 

i ~ 20 nævnte Myndigheder. Naar Bevislighederne skannes nL være i Orden, medde
ler vedkommende Myndighed Brudefolkene AllesL herom. Derelter iværksæltes Lys· 
ning snarest muligt. Saafreml det for vedkommende Myndighed knn være Tvivl 
om, hvorvidt Bevislighederne er i Orden, skal disse, forinden Attest udstedes, forelæg· 
ges for Lnndfogden. 

4 § 23 affattes saaledes: Lysningen, der skal indeholde Porternes fulde Navn, 
Stilling, Bopæl og Ffidested, foretages paa det Sted her i Landet, som er fastsat 
i § 20, og sker paa Færoerne enten ved Kundgi:irelse fra Prædikestolen eller Kor· 
doren eller ved Tinglæsning, alt efter som Lysningen foretages af Præsten eller 
Degnen paa Præstens Vegne eller af de borgerlige l\Iyndigheder. Lysningen fore· 
tages kun een Gang, og Vielsen mon ikke finde Sted, forinden der er hengnnel H 
Dage fra Lysningen (Lysningsfristen). Nærmere Hegler 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 
der i de Tilfælde og efter de Regler, som Justitsministeriet bestemmer. 

5 § 27, 2. Stk. affattes snnledes: Betalingen tilfalder Statskassen. 
6 §:i2 affattes sauledes : Borgerlig Vielse foretages i Sydstri:imo Præstegæld af 

Landfogden, i Sudero sondre Præstegæld af Sognefogden og iOvrigt af Sysselmanden, 

1) Jfr. Anordn. 21K, 16. l\lnj, Skr. 17. l\(aj, IB. l\loj, 19. l\loj, Anordn. 2.'I. M11j 1923. 
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ligesom ogsnn den af Amtet i Henhold til § 20 valgte Person kan foretage borger· 
lig Vielse. De i denne Paragraf nævnte Myndigheder er pligtige at udfore Vielse 
og dermed forbundne Forretninger for dem, der onsker det, uden Hensyn til, om 
nogen af Brudefolkene er bosat indenfor den paagældende Myndigheds stedlige 
Omraade eller ej. 

7 § 35, 1. Stk., uffuttes snuledes: Pan den for Vielsen bestemte Dug og Tid, der 
san 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· 
sættes ved Anordning. Betalingen tilfalder for den fOrste Udskrift af Kirkebogen 
og for Udskrifter af Ægteskabshogen Statskassen. Statskassen afholder Udgiften til 
Asnskaffelse af Ægteskahsboger og Duplikater uf disse samt til Duplikaternes Fii· 
re Ise. 

9 § 76, 4. og 5. Stk., affattes saaledes: Mægling og Vilkaarsforhandling foreta· 
ges samlet med begge Ægtefæller og foregaar pna det Sted, 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 Æ gtefæJ. 
Jerne bor eller opholder sig udenfor Færoerne, hvorhos Amtmanden, saafreml det 
vil volde uforholdsmæssig store Vanskeligheder for Ægtefællerne at miide snmlet 
til Mægling eller Vilkaarsforhandling, kan tillade, at Mægling og Vilkaarsforhand· 
Jing foretages særskilt med hver a{ Ægtefællerne. Nærmere Reiyler om Foreta· 
gelsen af Mægling og Vilkaarsforhandling fastsættes ved kongelig Anordning. San· 
fremt en ÆgtefæHe trods Tilsigelse fra vedkommende Myndighed, undlader al give 
Mode til Mægling eller Vilknarsforhandling, kan der af vedkommende O\'er0vrighed 
idommes ÆgtefæUen en Bode fra 10 til 500 Kr., der tilfalder Statskassen. 

10 1§ 91, 1. Stk., indfi:ijes i 2. Linie efter 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 sidste Linie efter Fattiglo\' 
9. April 1891 § 1.2, >ifor Færoernes Vedkommende Lov om Fattigvæsenet paa Fær
oerne uf 10. April 1895 § 5-k 

16. Muj - AN. FOR FÆRØERNE (NR. 218) 01\1 ÆNDRING I DE I HEN· 
HOLD TIL tLOV OM ÆGTESKABS INDGAAELSE OG OPLØS!':ING AF 30. 
JUNI 1922 UDF ÆR.DIGEDE ANORDNINGER NR. •181, ·182 OG •Um AF 17. NO· 
VEMBER 1922. I Henhold til §§ 27, 36, 37, 39 '<>g 76 i Lav Nr. 276 uf 30. Juni 1922 
om Ægteskabs Indguaelse og Oplosning, jfr. §§ 5, 8 og 9 i Anordning for Fær· 
oerne af Dags Dato om Ændringer i og Tilfojelser -til nævnte Lov, fastsættes her· 
ved for Fær0ernes Vedkommende fi:ilgende Ændringer i I. Anordning Nr. ·181 
af 17. November 19221) om Fremgangsmanden ved borger.lig Vielse og Ægteskabs
bogens Forelse m. v. Il. Anordning Nr. 182 uf s. D. angaaende Betalingen for 
Udfi:irelse uf de i Kapitel III. og IV. i Lov om Ægteskabs Indgnnelse og Op!Os· 
ning uf 30. Juni 1922 omhandlede Forretninger. Ill. Anordning Nr. 1183 uf s. D. 
anganende Foretagelsen af Mægling og Vilkaarsforhandling ved Separation og Skils· 
misse. I. I Anordning Nr. 481 af 17. November 1922 om Fremgangsmunden ved 
borgerlig Vielse og om Ægteskubsbogens Forelse m. v. foretages folgende Ændrin· 
ger: l. § 1, l. Stk., l. Pkt. affattes san.ledes: Vielsen foretages pua den .!\·I yndigheds 
Embedskontor, for hvem Ægteskab sknl indgaas. Skal Ægteskab indgaas for en af 
Amtet i Henhold til Lovens § 20 valgt Person, foretages Vielsen paa det Sted, som 
Amtet bestemmer. 2. § 3 bortfalder for Færoernes Vedkommende. 3. § 5 affattes 
sualedes: Der fOres en Ægteskabsbog og et Duplikat uf denne for Sydstromo Præ· 
stegæld, for Sudero sondre Præstegæld og iovrigt for Inert Syssel. Sanfremt Arn· 
let i Henhold til Lovens § 20 vælger en Person til al iværksætte Lysning for en 
Del af de nærnte Omraader, skal der fiires en Ægteskabsbog og el Duplikat af 

1) Jfr. mi1ll. Bt'St. Nr. 47 nf 4. No\'. 1941. 
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denne særlig for delle Omraade. Udgifterne til disse Boger saml Lil deres Forelse 
afholdes af Statskassen. li. I Anordning Nr. 482 af 17. November 1922 angaaende 
Betalingen for UdfOrelsen af de i .Kapitel IIJ. og IV. i Lov om Ægteskabs Ind· 
gaaelse og Oplosning af 30. Juni 1922 omhandlede Forretninger forelages folgende 
Ændringer: 1. § 2 affaHes saalede.s: Blanket til Afgivelse af den i Lovens § 21, 
Nr. 5, 1. og 2. Stk. omhandlede Erklæring i den Form, som Justitsministeriet 
maatte fastsætte, udleveres uden Betaling af den Myndighed, som prover Bevis
lighederne. 2. § •I·, 1. og 2. Stk. affotles saaledes: Den fOrsle Udskrift af Kirke· 
bogen om foretagen Vielse udstedes uden Betaling. For senere Udskrifter af Kirke
bogen erlægges et Gebyr af 60 Øre, der tilfalder vedkommende Præst. For den 
fOrste Udskrift af Ægteskabsbogen om foretagen borgerlig Vielse erlægges lige· 
som hidtil et Gebyr af 2 Kr. For senere Udskrifter af Ægte.skabsbogen erlægges 
et Gebyr af l Kr. Gebyrer for Udskifter af Ægteskabsbogen tilfn1der Statskassen. 
III. I Anordning Nr. tl83 af 17. November 1922 angaaende Foretagelsen af Mæg· 
ling og Vilkanrsforhnndling ved Separation og Skilsmisse foretages IOlgende Ænd· 
ringer: 1. § 2, 2. Stk., affattes saaledes : Uanset de ovenfor under a. og b. fast· 
salte Regler kan Mægling og Vilkaarsforhandling dog foretages særskilt med hver 
af Ægtefællerne, saafreml en af Ægtefællerne hor eller opholder sig udenfor Fær· 
oerne, hvorhos Amtmanden, saafremt det vil volde uforholdsmæssig store V anske· 
ligheder for Ægtefællerne at mode samlet Lil Mægling eller Vilkaarsforhandling, kan 
tillade, at Mægling og Vilknarsforhundling foretages sær-skilt med hver af Ægte· 
fællerne. 2. § 10 affattes saaledes: Den i Lovens § 76, 3. Stk., nævnte Bemyndigelse 
for Underovrigheden til 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 udeuJor Thorsham. De Overovrigheden ifOlge Lo\'en og nærværende Anord
ning tilkommende BefOjelser og paahvilende Pligter gaar da over til den, hvem 
Bemyndigelsen er meddelt, dog al kun O\'erovrigheden kun ikende den i Coranstna· 
ende Paragraf ommeldte Bode for Undladelse aI at give Mode til Mægling og Vil
knarsforhandling. 

18. l\foj - JUSn1. SKH. (NH. 13 J.) 01"1 FORSØRGELSESATT·EST. Under 
Henvisning til Justitsministeriets Cirkulære af 17. l\foj 1923 til Lnndfogden pna 
Færoerne, samtlige Sysselmænd og Sognefogden i Vang, skal man herved anmode 
Amtet om al henlede Kommunalbestyrelsernes Opmærksomhed paa § 91 i Lov Nr. 
276 af 30. Juni 1922 om Ægteskabs lndgaaelse og Oplosning, jfr. § 10 i Anord· 
ning af 16. Maj 1923 om Ændringer i og TilfOjelser til nævnte Lov, hvorefter 
bl. n. Bestemmelserne i § 54 i Lov af 10. April 1895 om Fattigvæscnet paa Fær· 
oerne ophæves fra den 1. Juli 1923 al regne, saml paa § 19 i fOrstnævnte Lov, 
hvorefter den Mand, der er under vedvarende Fattigforsorgelse her i Landet, ikke 
maa indgan Ægte.skab uden Samtykke Ira sin Forsorgelse~kommune (.ForsorgelseJ· 
distrikt). For sandanne Mænd, der paa Færoerne er under vedvarende Falligfor
sorgelse, uden al have Forsorgelsesrcl i noget Fattigdistrikt, men forsorges i Hen· 
hold til den fær0ske Falliglovs § 4·2, vil sandanl Sårnlykke kunne meddeles af Lag· 
tinget. Som omtalt under li Nr. 12 i Justitsmini.steriel.s ovennævnte Cirkulære af 
17. Maj 1923,1) vil den, der agter al indgaa Ægteskab, have ved Attest fra sit 
Forsorgelse; distrikt al godtgore, at han ikke er under vedvarende Fattigforsor· 
gelse. Til Brug ved Udstedelsen af saadanne Attesier anbefaler Ministeriet, al ef • 
. terstaaende Formular, i alt Fald i Heglen, benyttes: :.Til Brug ved Indgaacl;;e af 
Ægteskab attesteres herved, at N. N" der er fOdt i ."". den ...... , og som efter 
det foreliggende antages Iorsorgehesberettiget i nærværende Fattigdistrikt, ikke er 
under vedvarende Fatligforsorgelse her i Dislriku, ligesom der heller ikke herfra 
ydes Rcfosion ·Lil andre Distrikter af nogen den paagældende tilstaaet \edvarendc 

1) Nu Cirk. ur 20. Aug. 1951 § 15. 
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Fattighjælp.« Det bemærkes i denne Henseende, at omend Kommunalbestyrelserne 
ikke vil kunne anses forpligtede til i Attester til Brug ved Ægteskabs lndganelse 
al afgive Erklæring om, hvorvidt vedkommende Mand er forsorgelsesberettiget i 
Distriktet, vil Justitsministeriet dog i Tilfælde, hvor der ikke kan være nogen Tvivl 
til Stede om, i hvilket Distrikt den puagældende er forsorgelsesberettiget, ikke anse 
det for rigtigt, om Forsorgelse.sdislriktets Fattigbestyrelse vilde undslna sig for at 
erkende delte og meddele Attest herom. For Personer, der ikke er forsorgelsesheret
tiget i noget Fattigdistrikt pua Færoerne, men i Trangstilfælde vilde være 111 foraorge 
i Henhold til den Iæroske Fattiglovs § 4.2, vil tilsvarende Attest kunne meddeles 
af Lagtinget, hvorved efterstauende Formular vil kunne henylte.s: »Til Rrug ved 
lndguaelse uf Ægteskab attesteres herved, ut N. N. af ...... der er fOdt i ."". den 
... " ., og som efter det foreliggende ikke k11n antages al være Iorsorgelsesberettigel 
i noget Fattigdistrikt pan Færoerne, ikke er under vedvarende Futtigfor.sorgelse i 
noget Distrikt pan Færoerne, ligesom der ej heller af Amtsfattigkassen ydes Refu
sion uf nogen den puagældende tilslauet vedvarende Fattighjælp.« Sporgsmaalet 
om, hvorvidt en Person, om hvem det er oplyst, at hnn har modtaget Fattighjælp, 
kan anses for at være under vedvarende Fattigforsorgel.se, ufgores i Tvivlstilfælde 
af Amtet, hvis Afgorelse vil kunne indankes for Justitsministeriet. For Udlændiges 
Vedkommende bortfalder Pligten til al fremskaffe Hjemstedsbe\•is fra Hjemlandet 
ved lndgnaelse uf Ægteskab fru Ægteskabslovens Ikrafttræden den 1. Juli 1923. 

19. l\fuj - JUSTl\I. SKR. (NR. 135) OM IKRAFITHÆDEN AF FORSKEL
LIGE ANORDNINGER OG BEKENDTGØRELSER VEDHØRENDE ÆGT~SKAB. 
Under Henvisning til, at Lov Nr. 276 af 30. Juni 1922 om Ægteskabs lndguuelse 
og Oplosning træder i Kraft for Færoernes Vedkommende den I. Juli 1923, skul 
man meddele, at fra samme Dato vil fOl gende Anordninger og Bekendtgiirelser være 
gætdende for Færoerne, dog med de nedennæ\•nle Ændringer: I. Anordning Nr. 481 
nf 17. November 1922 om Fremgungsmuaden ved borgerlig Vielse og om Ægte· 
skabsbogens Forelse m. v. med de Ændringer, der er fastsatte i Anordning for 
Færoerne uf 16. Maj 1923 om Ændringer i de i Henhold til Lov om Ægteskabs 
Indguuelsc og Oplosning uf 30. Juni 1922 udfærdigede Anordninger Nr. '181, 482 
og <183 uf 17. November 1922. II. Anordning Nr. •182 af 17. November 1922 11n
guaende Betalingen for UdfOrelsen af de i Kapitel III og IV i Lov om Ægteskabs 
lndguuelse og Oplosning uf 30, Juni 1922 omhandlede Forretninger med de Ænd
ringer, der er fastsatte i den ovennævnte Anordning uf 16. Maj 1923. III. Anord
ning Nr. <1.83 uf 17. November 1922 unguaende Foretagelsen uf Mægling og Vil
kaursforhundling ved Separation og Skilsmis-se med de Ændringer, der er fast
satte i den ovennævnte Anordning af 16. Maj 1923. IV. Anordning Nr. 1J81i af 17. 
November 1922 anguuende, hvilket Steds Overovrighed de BefOjelscr skal tilkom· 
me, som ved Lov om Ægteskabs lndguuelse og Oplosning af 30. Juni 1922 er til
lagt Overovrigheden. V. Bekendtgorelse Nr. 485 af 20. No\·ember 1922 anguuende 
Formen for Tilforsler til Ægteskabsbogen samt for Udskrifter af samme. VI. De· 
kendtgi.irelse Nr. iJ87 af 20. November 1922 anguaende Kundgorelse i Udlandet 
om lndgaaelse af Ægteskab her ' i Riget, dog med den Ændring, at i Bekendtgorel
sens § 2 ændres Ordene: >Magistrat, Borgmester«, til: ~Landfoged, Sysselmand«. 
VII. Bekendtgore\se Nr. 502 u.f 28. N<>\'ember 1922 anguuendc Autorisation af 
Læger til al afgive Erklæringer om Personers Sindstilstand til Brug ved Ægteskabs 
lndgaaelse og i Ægteskabssager samt om Fastsættelse af Formen for visse Læge
erklæringer m. v.l) Endvidere vil fO\gende Cirkulære m. v. være al anvende pau 
Færoerne: I. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 250 af 27. No\·ember 1922 til Præsi
denten i Kobenhavns Byret og samtlige Underretsdommere. li. Jualitsministeriets 
Cirkulære Nr. 255 af 1. December 1922 til Overpræsidenten i Kobenhavn og samtlige 
Amtmænd, dog med fOlgende Ændringer: l Afsnit li, Underafsnit: Bevilling til 

t) Jfr. Bek. Nr. 221 ar lR. Juni 193!1. 
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Skilsmisse, Punkt 5: Bevilling Lil Skilsmisse i MedfOr af Lovens § 59, jfr. § 65, ænd
re:; i 1. Stk. b}, 3. og 4. Linie Ordene: »(eventuelt Politimesteren, hvor denne op· 
træder ved Vilkaursforhundling efter Bemyndigelse fru Amtet)« til >(eventuelt Lund. 
fogden eller Sysselmændene, hvor disse optræder ved Vilkaarsforhandling efter Be
myndigelse fra Amtet)«. I Afsnit V, 1. Stk., 2. Linie ændres Ordene: >efter vedkom· 
mende Sogneraads Indstilling i Stedet for Sognefogden« til >efter For:;tanderskabets 
Indstilling i Stedet for Landfogdcn, Sy.sselmændene eller Sognefogden i Vaage. I 
2. Stk., 2. Linie ændres »Sognefoged« til >Tjenestemande. Den i Afsnit VI nævnte 
Vejledning bor meddeles Sysselmændene og Sognefogden i Vuag saml even.tuelt 
de af Amtet i l\IedfOr af Lovens § 20 valgte Personer. I Stedet for Justilsministe· 
riets Cirkulære af l. December 1922 til Kobenhavns Magistrat og ·:;umtlige Poli.ti
meslre, Borgmestre og Sognefogder træder Justitsministeriets Cirkulære af 17. Maj 
19231) Lil Lundfogden pua Færocrne, samtlige Sysselmænd og Sognefogden i Vaag. 
Ill. Cirkulære Nr. 295 af 23. December 1922 til Kobenhavns Magistral og saml· 
lige Amtmænd. IV. Justitsministeriets Skrivelse (Nr. 303) af 29. December 1922 
til samtlige Amtmænd og Kobenhavns Magistrat. Nogle Eksemplarer af Ægteskabs
loven og af hver uf de ovenfor nævnte Anordninger, Bekendtgorelser og Cirkulæ
rer vedlægges. Man skal derhos anmode Amtet om i Overensstemmelse med Lo\' 
om Kundgi:irelse af Love og Anordninger paa Færi:ierne uf 1. April 1896 at kund· 
giire Lov Nr. 276 af 30. Juni 1922 om Ægteskabs lndguaelse og Oplosning, Anord· 
ning for Færoerne af 16. Maj 1923 om Ændringer i og Tilfojelser til den nævnte 
Lov, Anordning for Færoerne af 16. Maj 1923 om Ændringer i de i Henhold til den 
nævnte Lov udfærdigede Anordninger Nr. 1181, 482 og 1183 af 17. November 1922 
samt de ovennævnte Anordninger og Bekendtgorelscr. Nogle Særtryk af nærværende 
Skrivelse vedlægges. 

23. Maj - ANOHDN. FOR FÆRØERNE (NR. 237) ANG. KIRKELIG VIEL
SE INDENFOR FOLKEKIRKEN M. M. Anordn. ungauende kirkelig Vielse inden· 
for Folkekirken m. v. af 22. December 1922 sættes i Kraft pan Færoerne med fol· 
gende Ændringer: 1. § 7 affattes ·~maledes: Forud for Meddelelsen uf den kirkelige 
Vielse kun der, saafremt Parterne onsker dette, ske Lysning herom ved Kundgii· 
relse fru Prædikestolen eller Kordoren, efter som Lysningen foretages uf Præsten 
eller af Degnen puu Præstens Vegne. De nærmere Hegler for Lysningens Foreta· 
gelse gives uf Kirkeministeriet. 2. § 8 affattes sualedes: Denne Anordning træder 
i Kraft den l. Juli 1923. 

13. Juni - JUSTM. SKR. OM GEBYRER I HENHOLD TIL MOTORLOVEI.\". 
- - - Justitsministeriet beslemmer derhos, ul der for Udfærdigelsen uf Forer· 
beviser til 1\lotorkoretojer fremtidig vil være at erlægge et Gebyr af 1 Kr., hvilket 
Gebyr ogsua vil være at erlægge for Fornyelse af et ældre Furerbevis, og at yder· 
!igere Betaling ikke mau modtages. Gebyret fOres til Indtægt pua Lundfogdcns Kon· 
torholdsregnskab, medens Udgiflcn til Fi:irerbeviserne opfUres paa Kontorholdsregn· 
skabets Udgiftsside. Udover det foreskrevne Gebyr for Motorki:iretojers Underso· 
gelse maa der ikke modtage:; nogen Betaling i Anledning uf Motorki:iretojers An
meldelse og Indregistrering, ligesom der ikke mua modtages nogen Betaling i An
ledning af l\fotorkiiretojers Afmeldelse. - - -

2~. Juli - ANORDNING FOH FÆRØFHNE (NH. 308) OM FOREBYGGELSE 
AF ULYKKESTILFÆLDE VF.D BHUG AF '11ASKINEIV! ) I Henh<>ld til <len 

I) Nu Clrk. 11C 20. i\ug. 1951. 
2) Dette Omrn11de er nu Srurnnliggcmlt-, og den l\lyntlighcd, som lndcnrig~minislcrcn og Ar· 

hcjds· og F11hriks1ils)'net l111r ifiilgr. Anordnini;:en, er o\1•rgnnt-t til 1.undl'!ll)'rt't, li!lc~om 
1.nndskus~t·n nlhol1l1•r U di:i hl'rnl'. 
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Regeringen ved § 5 i Lov om Arbejde i Fabrikker m. v. samt del offentliges Til· 
syn dermed af 29. April 1913 meddelte Bemyndigelse sættes herved Kapitel III 
i den nævnte Lov, indeholdende Destemmelser 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 medfore Fue for Liv eller Helbred, og som sættes i Be. 
vægelse ved en Kraftmaskine, drevet ved Damp, Vand, Vind, Gas, Petroleum, Elek· 
lricitet m. \', eller ved dyrisk Kraft, saaledes, al de paagældende Forskrifter om· 
fatter saavel Arbejdsmaskinerne som Kraftmaskinen og Drivværket med der.til ho
rende Hjul og Drev, Aksler, Drivremme eller Snore m. v., hvorved Kraften over
Iiires til Arbejdsmaskinerne. For !!Ua vidt der paa Anden1haands- og Udlejningsværk
l;leder anvendes Maskiner uf ovennævnte Art, er Anordningens Regler gældende 
for Anvendelsen af disse Maskiner. 

Ethvert Gasværk og' ethvert Elektrici.telsværk er pligtigt til, efter nærmere Aftale 
med Arbejds- og Fabrikstilsynet, een Gang hvert Kvartal al tilstille delle en fuld
:>tændig For.legnelse over samtlige Virksomheder, -som erholder Kraft paa Vær
ket til Motorer paa 1h Hestekraft eller derover med Angivelse af de benyttede l\fo. 
torers Storrelse. 

Den, der direkte til Brugeren leverer Dampmaskiner, Petroleumsmotorer, Vind
motorer saml Gasmotorer med egen Gastilvirkning, er pligtig til paa dertil bestemte 
Blankeller al meddele Fabrikstilsynet Navn og Adresse paa Modtageren samt l\1oto
rens Art og Storrel"e. De hertil brugelige Anmelclelsesblankeller udleveres af Til· 
synet uden Vederlag. 

2 n. De paa Kra/tma.skitieti anbragte b6vægelige Dele skal være saaledes indhegnet 
eller dækket, nl tlen, der passer Maskinen, ikke er udsat for Fare under sin Ger· 
ning. Naar Maskinen er anbragt i Rum, hvor der er Færdsel, skal den være san· 
ledes indhegnet, at ikke andre end de, der passer Ma~kinen, under deres sædvan
lige Syssel er udsatte for at komme i Beroring med dens lobende Dele. 

Kraftmaskiner skal være indrettet og anbragt !maledes, al Igangsætningen under 
Iagttagelse uf Iornoden Forsigtighed k-nn foregan farefrit. Nærmere Hegler i saa 
Henseende kan udfærdiges af Indenrigsministeren. 

I Trækgange (Hestegange) skul alle Tandhjul, Drev og lignende saml den fru 
Omgangen til Arbejdsmn.skinen fOrende Ak,,;el med tilhorende :\iluffer og Koblin· 
ger være dækket, medmindre de er hævet 2 m over Banen. 

b. De lobende Dele af Drivværket, ved hvilket Kraften overfiires fra Kraftmaski· 
nen til Arbejdsmaskinerne, skal, naur de ikke er hævede mindst l,!1 m over Gul
vet, være sunledes indhegnet eller dækket, ul de ikke kan medfOre Fare for de 
Personer, som færdes paa Arbejdsstedet. Paa liggende og s taacnde Aksler samt de 
pau samme anbragte Kumhjul, Ski\'er, Muffer og desl. man der ikke uanset deres 
Afstand over Gulvet, findes fremstaaende Dele, saa.som Universalkoblinger, Smorc
kopper, Skrueringe, Skruehoveder, Som, Kiler o. dcsl. uden at disse er dækkede 
paa betryggende Mande. Drivremme og Drh·snore man ikke være samlet ved frem· 
springende Dele, som kan gribe fat under l\foskineriets Gang. Elektriske Lednin· 
ger skal være indrettet i O\'erensstemmelse med de i Medfor a.f Lov Nr. 77 af 19. 
April 1907, jfr. Anordning Nr. 14. af 31. Januar 1908, gældende Fon krifter.1) 

I Muller og Vindmotorer skul alle lohende Dele \'ære behorig dækket overalt, h\'or 
man ved nt færdes pua Trapper, Opgange, Platforme o. desl. kan komme i Dero· 
ring med dem. Fra nævnte Panhud undtages do~ fritstuuende glatte Aksler uf ornr 
20 cm Tværsnit. 

C· Arb1•jdrn1askinemc skal \'ære suuledes indreilet og opstillet og de \'cd dem væ
rende farlige Dele være snaledes indhegnet eller dækket, al Personer ikke er udsulte 
for under deres sæ<lvanlige Sys5e) eller i Forhiganendc at komme i Beriiring med 

1) Nu Annnln. Nr. 63 nf 27. Mnrts 19:16. 
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de IObende Dele. De skal under Brugen være opstillet saaledes, at de ikke ufor.sæt
lig lader sig forskyde. 

Enhver Arbejdsmaskine skal, 11aar Tilsynet skonner det nodvendigt, umiddelbart 
ved selve Arbejdspladsen kunne standses eller udloscs nf sin Fo rbindele med Kraft
maskinen ved særlig Indretning. 

d. Elektrisi-ke Stærkstromsanlæg ~kul være indrettet i Overensstemmel$e med de i 
Lov Nr. 77 af 19. April 1907, jir. Anordning Nr. 11 af 31. Januar 1908, eller i 
i\ledfOr af summe gældende Forskrifter.I) 

Naar den frie Brug af Maskinerne, Arbejdets Beskaffenhed eller andre Forhold 
lægger -:iærlige Hindringer i Vejen for Gennemfi:irelse af de i denne Paragraf fast· 
salte Restemmeiser, kan Direktoren for Arbejds- og Fnhrikstil~ynet tilstna Lempe!· 
ser. 

3 Vandmotorer saml Vundloftningsredskaber skal være forsvarligt 'Omgærdet, og 
der skal i det tilstrommende Vand være anbragt en stærk Rist med ikke storre Aah· 
ning end 8 cm mellem Stængerne ved Overfaldshjul og Turbiner og 25 cm ved 
Underfaldshjul; aabe1it Vand mellem Histen og Drivværket skul være tildækket. 

Uden om Vindmoller skal der ·være et forsvarligt Rækvæk, saa•ledes al uvedkom· 
mende kun ved Uaglf.omhed kan komme i Beroring med Vingerne. 

4 Gulvene i Arbejdsrummene i Nærheden af Maskiner og Fordybninger, i hvilke 
Dele af Drivværket bevæger sig, skal enten holdes saaledes rene, at Olie og Smorelse 
ikke gor dem slibrige, eller bestros med Sand eller ·lignende. 

Ethvert Rum, hvori der er opstillet en Maskine, som betjenes af Arbejdere, skul 
under hele Arbejdstiden være saalede~ oplyst ved Dagsly::1 eller kunstig Belysning. 
al alle !Obende Dele af Maskinen, som under Driften kan medfore Fure for Arbej
derne, tydeligt kan iagttages. 

Enhver Fordybning, i hvilken et Svinghjul, Drivhjul eller en Remskive bevæger 
sig, skal, naar den ikke er beskyttet paa anden Mande, være sikkert indhegnet tæ.l 
ved Kanten. 

De til Færdsel bestemte Gange i de Rum, hvor :Maskinerne lindes, skul have en 
saadan Bredde og Hojde og holdes fri i el snadant Omfang, ul Færdselen kan 
finde Sted under betryggende Forhold. 

Andre Mellemrum mellem Maskinerne skal betryggende afspærres, saalænge Ma
skinerne er i Gang, for san vidt dette ikke hindrer Maskinens frie Benyttelse, hvil
ket Tilsynet kan nfgore efter Snmraad med Ejeren (Brugeren). 

De Rum, i hvilke Maskiner, som kan foraarsnge Udvikling af sundheds3kadelige 
Luftarter eller frembringe stærk Opvarmning, er anbragt, skal efter Tilsynet-5 Skon 
være forsvarligt ventileret samt være forsynet med direkte Adgang tH det fri. 

5 Kraftmaskinen man ikke sættes i Gang, forinden dette er meddelt Arbejderne 
ved et Signal, der kan hores tydeligt i alle de Arbejdsrum, hvori der findes Ma
skiner, som skul sættes i Bevægelse. 

I Virksomheder, der indrettes, efter al denne Anordning er traadt i Kraft, samt 
suavidt muligt ogsaa i de fOr Anordningens Ikrafttræden indrettede Virksomheder 
skul der i ethvert Arbejdsrum, hYori der benylles Maskiner, som be\'æges af Kraft
maskinen, findes Indretninger, ved hvis Hjælp man straks kan ud!Ose samtlige 
Maskiners Forbindelse med Kraftmaskinen eller standse selve Drivværket. Hvor 
Forholdene ikke tillader dette, skal der kunne gives Stoppesignal til Kraftmaski
nen. 

Anvendes dyrisk Kruft, og Forbindelsen mellem Hestegangen og Arbejdsma.ski
nen ikke 1•aa anden l\faade afbrydes, skal der standse:; og kobles fra, san snart 
der er ranbt Holdt eller givet Stoppesignal, og der man ikke kobles til, forinden 
det \'ed Haub eller pan -anden i\laacle er tilkendegivet, at !\faskinen skal sættes i 
Virksomhed. Ved Nyanlæg skal der \'ære Indretning til at udliise Driv\•a•rkets For
hindelse med Hestegangen. 

1) N11 Anordn. Nr. 6:l nf 27. l\lnrt~ 1936. 
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Nnnr Kraftmaskinen driver flere selvstændige Bedrifter, skal Drivværket i enhver 
af Bedrifterne kunne standses, uafhængigt af, om Kraftmaskinen vedbliver at være 
i Gang. Det paahviler Ejeren af Kraftmaskinen at sorge for, at denne Bestemmelse 
fyldestgores. 

Rensning, Smoring og Eftersyn af Akselledninger og Maskiner under Gangen mna 
kun foretages, for sna vidt det kan ske uden Borttagelse af de i § 2 nævnte Beskyt· 
telsesmidler, eller uden al Arbejdernes Klæder er udsatte for at komme i Reroring 
med de ·lobende Dele af Maskinen. 

Under særlige Forhold kan Direktoren for Arbejds. og Fabriktilsynet tilstaa Lem· 
pelser fra de i nærværende Parngrnf fustsatte Bestemmelser. 

G Udenfor Landbruget maa Born, der ikke er lovligt udskrevne af Skolen, ikke 
benyttes til Arbejde ved de i denne Anordning omhandlede l\foskiner. 

Til Arbejde ved de i Anordningen omhandlede Landbrugsmaskiner man Barn 
under 10 Aur ikke benyttes og, hvis de er under 12 Aar, kun nnar det sker under 
umiddelbart og stadigt Tilsyn af en af Forældrene. Denne sidste Bestemmelse an· 
gaur dog ikke Borns Benyttelse til at kåre i en Hestegang. 

Unge Mennesker af begge KC>n fra Udskrivning uf Skolen til 16 Aars Alderen 
maa ikke benyttes til selvstændig at passe Maskiner, som ifolge lndenrigsministe· 
rens Bestemmelse mau unses som farlige, eller Lil al udIOre Arbejder ved Maskiner, 
hvorved der udkræ ... es særlig Forsigtighed, suasom Paalægning af Remme, Snore 
og deslige eller til Hensning, Smoring og Eftersyn af Akselledninger eller andre 
Dele uf Maskineriet, medens delle er i Gang; dog undtages herfra Pualægning uf 
Hemme imellem Forlugstoj og visse Arbejdsmuskiner efter nærmere Bestemmelse af 
Direktoren for Arbejds. og Fnbriktilsynet. Samme Forbud gælder for Kvinder uden 
Hensyn til Alder, medmindre de er klædte i en Dragt, der i Ufarlighed skannes 
at kunne ligestilles med Mænds, og ikke bærer nedhængende Haar. 

7 Med Hensyn Lil Maskiner, ,·ed hvilke der i særlig Grad er Grund til al be. 
frygte Ulykkestilfælde eller Fure for Liv eller Helbred, kun der nf Indenrigsministeren 
udfærdiges nærmere Forskrifter for deres Indretning og Benyttelse, ligesom det 
ogsau af Indenrigsministeren kun 1•aabydes, al de, som passer sundanne Maskiner. 
skul ·ha.ve aflagt en til en suudan Virksom·hed s\•arende Prove. 

Indenrigsministeren kan forbyde Brugen af saadarme Arter af !\faskiner eller ~fa. 
skindele, som efter Erfaring og anstillede Forsog har vist sig særlig forlige. 

8 Ingen Leverandor eller Forhandler man udle\'ere saadunne Maskiner eller l\fa. 
skindele, mod hvis Drug der i Henhold til § 7, 2. Stk., er nedlagt Forbud; ej hel· 
ler maa der af nogen Leverundor eller Forhandler udleveres nogen af de i denne 
Anordning omhandlede 1\-lnskiner, uden at de til Dækning af Maskinernes Tandhjul, 
Drev, Knive og undre farlige Dele paubudte, forsvnrligt indrettede Sikringsdele 
medfOlger. 

Derhos er enhver, som selvstændig Iorestaur Opstillingen af Maskineri - være 
sig Kraftmaskiner, Drivværk eller Arbejdmaskiner - , ansvarlig for, at de for sammes 
Indretning og Opstilling gi\'ne Forskrifter er iagttagne. 

Enh\'er, som forfærdiger, forhandler eller opstiller Maskineri, er iovrigt berettiget 
Lil nl æske Arbejds· og Fabrikstilsynets Udtalelse om, hvorvidt der er noget at ind· 
vende imod en planlagt Maskininstallation eller Mnskinbeskyttelse. 

Naar direkte Kraftudlejning finder Sted, er Ejeren uf Kraftmaskinen unsvurlig for, 
al suadan Kraftoverforing sker pua forsvarlig l\lnade. 

9 I Tilfælde af Uenighed mellem Fabriktilsynet (§ 10) og Ejeren eller Brugeren af 
en Maskine med Hensyn til de gældende Bestemmelser skal der gives Ejeren tBru· 
geren) Lejlighed til al udtale sig i Sagen, forinden endelig Argorelse træ.Ifes uf Inden· 
rigsministeren. 

Klageren er ikke afskauret fra med Hensyn til den saaledes trufne Afgorelse at 
foranledige Spurgsmaal om Øvrighedsmyndighedens Grænser indbragte for Dom· 
stolene. 

I Tilfælde af Uenighed mellem kommunale Maskinsynsmænd (§ 10) og Ejeren 
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eller Brugeren af en Maskine med Hensyn Lil de i MedfOr uf denne Anordning trufne 
Bestemmelser kan Sagen pnn Ejerens ((Brugerens) Forlangende forelægges Direkto
ratet for Arbejds- og Fubrikstilsynet (§ 10, 1. Stk.) , til Afgorelse, naur Begæring 
herom indsendes senest l Muaned efter, at Synet har fundet Sted. Er Indsigelse 
mod et Puabud ikke fremtort inden Udlobet af denne Frist, kun Ejeren (Brugeren) 
ikke senere fremsætte saudan Indsigelse. 

10 Det overste Tilsyn med Maskiner paa Færoerne puahviler det i Lov Nr. H3 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 Mnskinsynsmænd, der, snafremt de 
er fornodne, vælges af de kommunale Rund, een for hver Kommune, medmindre 
Kommunens Udstrækning eller andre særlige Grunde taler for en Deling af Kom
munen i Ilere Kredse med hver sin l\foskinsynsmund. Pau samme Mande vælges 
efter det kommunale Rands Bestemmelse een eller flere Stedfortrædere til al udfOre 
Hvervet i Tilfælde af, at Maskinsynsmunden har Forfald. Til Hvervet skul snu vidt 
muligt vælges muskinkyndige Mænd. 

Maskinsynsmændene vælges for 1J. Aur, men kan genvælges. Ingen, der hur op
nauet en Alder af 60 Aur, er pligtig nt modtage Valg som l\foskinsynsmand; ej 
heller er den, som har været Maskinsynsmand i 4 Aur efter hverandre, pligtig til al 
modtage Genudnævnelse, fOrend efter Forlobet af 4 Aur. Den TilsynsfOrendc kun 
ikke vælges som l\'luskinsynsmnnd. Om iOvrigl nogen har gyldig Grund til at fordre 
sig fritaget for Valg som Maskinsynsmund, afgores af Thorshavn;; Byraad eller ved
kommende Forstanderkab, hvis Kendelse herom af den puagældende knn paaankes 
henholdsvis til Indenrigsministeren eller Lagtinget. 

Ingen Muskinsynsmand kan udfOre nærnte Tilsyn i Tilfælde, hvor han selv er 
okonomisk interesseret. 

De kommunale Rand kun afskedige l\laskinsynsmændene, ligesom ogsan Direk· 
loren for Tilsynet kan kræve !aadunne afskediget; dog er den afskedigede berettiget 
til at forelægge Sagen henholds\'is for Indenrigsministeren eller Lagtinget, fårend 
Afskedigelsen fuldbyrdes. 

Den Tilsynsforende oppebærer et ur lndenrigsminisleriet fastsat Honorar. 
Maskinsynsmændene erholder som Honorar 1 Kr. aarlig for h\·er Bedrift eller 

bevægelig Motor, som er undergivet deres Tilsyn. Udenfor Thorsham afholder Sogne· 
kommunen forelobig disse Udgifter og faar ved Aarsregnskubets Afslutning Belobet 
erstattet af Amtskommunen, der aller Iaar sin Udgift dækket af Statsassen. Thorshavn 
Kommune afholder ligeledes forelobig de paagældende Udgifter, som ved Anrsregn
skabets Afslutning dækkes af Statskassen. 

Maskinsynmændene ankaHer for Kommunens Hegning en efter Direktoratets Be· 
stemmelse indrettet Protokol, i hvilken samtlige under Tilsyn værende Bedrifter op· 
fOres paa hver sit Folio. l denne Protokol noteres de foretagne Syn og Ekstrasyn med 
Dato og Aar. Kommunalbestyrelsen panser, at samtlige Bedrifter er synede i Aarets 
Lob, og udbetaler derefter Honoraret til Ma!kinsynsmunden. 

For sua vidt Mangler forefindes, skal Maskinsynsmanden inden 2 Muuneders For
'lob foretage et Eftersyn for at 1>aase, om Manglerne er afhjulpne; for dette Ekstrasyn 
skal Brugeren nf de puugældende l\foskiner til Synsmanden udrerle et Vederlag 
af 1 Kr. 

Hvis det ved et saudanl Ekstrnsyn ·\'iser sig, al der endnu findes Mangler, skal 
~laskinsynsmunden indberette ·dette til Lundfogden, udenfor Thorshavn gennem \'ed
kommende Sysselmand. Landfogden er pligtig til skriftlig at meddele l\1askinsyns· 
manden Sagens Udfald. 

l\foskinsynsmændene udover deres H\·erv paa eget Ansvar, men under Vej
ledning af den TilsynsfOrende. Denne Vejledning skal bl. u. bestaa i An1ol<lelsc af 
Moder, hvor den TilsynsfOrende forklarer Be:;kyttelsesforanstaltninger ved de almin
delig forekommende Maskiner m. v., og hvor der gives Maskinsynsmændene Lejlig
hed til at rette Sporgsmual om forefaldne Tvivlstilfælde. Mnskinsynsmrendene er 
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pligtige til at give Møde, naar de tilsiges af den TilsynsfOrende, medmindre de har 
lovligt Forfald, hvilket skriftligt skal meddeles den TilsynsfOrende. Der tillægges 
hver af de madende Maskinsynsmrend Befordringsgodtgorelse efter nærmere nI In· 
clcnrigsministeren fastsatte Regler saml ·t Kr. i Dagpenge. Maskinsynsrnændenes Dag· 
penge, Befordringsgodtgorelse og Udgifter til Protokoller udredes forelObig nf Kom· 
munerne, der ved Aarsregnskabets Afslutning faar disse Udgifter dækket af Stats· 
kassen. 

Kommunnlraadene er pligtige til at meddele den TilynsfOrende, hvem der er valgt 
til Mnskinsynsmænd og Stedfortrædere for den pangældende Kommune. Denne Med· 
delelse skal gives senest 8 Dage efter at Valget er foretaget. 

Indenrigsministeren udfærdiger nærmere Instruks for den TilsynsfOrende og for 
Mnskinsynsmændene og vejleder de kommunale Ruad til Gcnnemforele uf denne Til· 
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 de i denne Anordning indeholdte Be· 
stemmeiser og de dertil knyttede Forskrifter maatte have panbudt, samt den Tidsfrist, 
inden hvilken saadnnt Paabud skal være udfOrt. 

12 Et Uddrag af denne Anordning, som dertil af Indenrigsministeren kendes 
gyldigt, snavel som af de Forskrifter, der gives for at betrygge Overholdelse af An· 
ordningen eller af de det enkelte Arbejdssted vedkommende Bestemmelser, skal tillige 
med en Meddelelse om den eller de 1ilsynsf0rendes Navn og Adresse opslans i let 
læselig Form pan de i denne Anordning omhandlede Arbejdssteder pan el for alle 
Arbejderne let tilgængeligt Sted. 

13 Den Arbejdsgiver eller hans Stedfortræder, der o\'ertræder de i denne Anord· 
ning indeholdte Bestemmelser, straffes, for sna vidt hans Forhold ikke efter Lov· 
givningens almindelige Regler rnedfi:irer hojerc Straf med en Bode fra 4. til 400 Kr. 

Den Arbejder, der ved sit Forhold overfor de i MedfOr af denne Anordning trufne 
Sikkerhedsforanstaltninger hindrer disse i at virke efter deres Bestemmelse, straffes, 
for saa vidt hans Forhold ikke efter Lo\'givningens almindelige Regler medf<irer 
hojere Straf, med en Bode fra 5 til 100 Kr. 

14 Dersom noget Barn er blevet anvendt til Arbejde imod Bestemmelserne i 
denne Anordning, straffes den paagældendes Forældre eller andre Foresatte med en 
Bode fra 2 Kr. til 20 Kr" naar det godtgores, nt saadant ulovligt Arbejde er fore· 
gaaet med deres Vidende og Villie. 

15 Sager, der anlægges paa Grund nf Overtrædelse af denne Anordning eller af 
de i MedfOr af Anordningen udfærdigede Forskrifter, og i hvilken Straffen ikke 
kan overstige Bader, behandles som offentlige Politisager. Sager1 der vil medfore 
hojere Straf end en Bode af 10 Kr" kan ikke afgores uden Dom, medmindre Dirck· 
loren for Arbejds· og Fabrikstilsynet har samtykket deri. 

16 Alle Boder, der udredes i Henhold til Bestemmelserne i denne Anordning, til· 
falder Statskassen. 

17 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Oktober 1923, inden hvilket Tids· 
punkt i § IO nævnte l\Iaskinsynsmænd vil \'ære at vælge. 

29. Sept. - BEK. (M{. 379) om Ændring i § 31 i Lov ~r. 126 af 27. Nlaj 1908 
01\I BYEN THORSHAVNS KO~IMUNALE STYHEiLSE (lndfOjet i Lo\·en af 1908> 

7. \o,-. - A 'JOHD:\'. (:\It ·1·22) 0:\1 IKHAFTTHÆDEN AF LOV (NH. lN) 
AF 28. MAHTS 1923 OM FÆHØEHNES LAGTING. (Se denne). 

19 . .'.\ov. - POLITIVEDTÆGT FOR THORSHAVN. I :\'ledfor af § 3 i Lov Nr. 
55 af 13. April 189.i indeholdende Bestemmelser om Politiet pna Færaerne udfærdiger 
Justitsministeriet her\'ed fOlgende Politivedtægt for Thorshavn Kommune: 
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Forsle Kapitel. - Om laguagel.se af Orden og Ve/anstændighed paa Gader og Veje. 
1 Paa offentlig Gade, Vej eller Plads maa intet Oplob eller Sammenstimlen af 

Folk finde Sted, hvorved den offentlige Orden forstyrres eller Færdselen hemme:1. 
2 Naar mange Mennesker samles paa offentlig Gade, Vej eller Plads, ved offenl· 

lige Moder, ved Indgange til Billetudsalg eller Forlystelsessteder eller i andre lig· 
nende Aniledninger, skal de rette sig efter Politiets Anvisning til Ordenens Over
holdelse. 

3 Enhver er pua offentligt Fortov eller Gangsti pligtig at vige af Vejen for de 
modende, som har Korebanen paa deres hOjre Haand. 

4 Paa offentlig Gade, Vej eller ·Plads maa der ikke foregaa Slagsmaal, Skrigen 
Raaben eller anden stojende, voldsom eller fornærmelig Adfærd, hvorved den of
fentlige Orden forstyrres eller de forbifarende eller omboende forulempes. Ingen 
man færdes paa de nævnte Steder i en saadan Tilstand af Beruselse, at den kan 
give Anledning -til Ulempe for andre. 

5 Ingen maa uden f yldestgorende Grund banke pua Port, Dor eller Vindue, ringe 
paa Port- eller Dorklokke, eller foretage lignende Handlinger, hvor\'ed Beboerne 
forstyrres. 

6 Der man paa offentlig Gade, Vej eller Plads ikke laves Glidebaner eller fore· 
tages Leg eller Spil, som er til Ulempe for Færdselen. iDog kan der af Politimeste· 
ren gives Tilladelse til Kælkning i Tor-sgotu i Tiden fra Kl. tJ. til 10 Efm. Det er 
forbudt al krybe op paa eller klynge sig til Vogne eller andre 1Koretojer under 
Korselen, eller til saadanne at fnstgi:ire Haandvogne eller Slæder. 

7 Ingen maa paa oHentlig Gade, Vej eller Pinds eller ud over saadanne -skyde med 
Bosse, Pistol, Noglebosse, Bue, PU5teror, Slynge eller andet saadant, tænde Blus, 
afbrænde Krudt, Fyrværkerisager eller eksploderende Genstande nf hvilkensomhelst 
Slags, kaste med eller udkaste Stene, Snebolde. Snavs, Vand eller andet, ·hvorved 
Skade kan bevirkes eller de, som færdes pna disse Steder, fortrædige.s. 

8 Ingen mna gaa maskeret pan Gaden eller vise sig offentlig i en Dragt, der stri· 
der mod Velanstændigheden eller er egnet til at fremkalde Forstyrrelse af den of· 
fentlige Orden, - Det er ikke -tilladt at foranstalte Fastclavnsoptog uden Politiets 
Tilladelse, herfra undtages dog saadanne Optog nf Born i Alderen indtil J.1 Aar. -
Ligeledes er det forbudt paa eller ud imod offentlig Gade, Vej eller Plads at vise 
noiren uanstændig OpfOrsel, saasom ved uanstændige Sange" Orcl. Lader, Blottelse 
af Legemet, ved nt lade Vandel paa upassende Steder eller paa andre Mander. 

9 Badning i Nærheden af offentlig Gade, Vej eller Pinds, kan forbydes af Poli
tiet. 

Andet Kapitel. Om Forebyggelse af Hindringer og Ulemper for Færdselen samt 
af Fare under de11 o/Jentlige Færdsd. 

10 Ingen uvedkommende maa tænde eller slukke de pna offentlig Gade, Vej eller 
Plads anbragte Lygter. 

11 Ingen man pan offentligt Forlo,· eller Gangsti bære, trække eller pan anden 
Mande fOre med sig Genstande. der er til Hinder for Færdselen eller som udsætter 
de forbigaaende for Skude eller Ulempe, suasom Skubkarrer og deslige. Hanndvogne 
og Slæder man ikke trækkes eller fiires paa Forto\ og Gangsti. dog undtages herfra 
Barnevogne, nuar de fOres saaledes, al Færdselen derved generes saa lidt som m11· 
ligt; de skal altid kore enkeltvis og vige til Side for Fodgængere. Leer, Hoforke, 
Skydevaaben eller andre -saadanne Gens.lande. der let kan forvolde Skade. skal bæ
res saaledes, at Skade ikke kan befry:?les. 

12 Intet, som kun mire til Hinder for Færdselen, maa hensættes eller henlægges 
paa Fortov eller andetsteds paa offentlig Gade, Vej eller Plads. Dog skal det. nanr 
ingen Gaardsplads haves til Af- eller Paalæsning af Varer. Brændsel eller andet, 
være tilladt, al denne sker paa de n:ll\'nle Steder. naar den foretages med saa Ji. 
den Ulempe for Færdselen som muligt. og intet bli\'er liggende paa Gaden i læn
gere Tid end hiijst fornodent, og i h\•ert Tilfælde ikke efter Morkets ·Frembrud, 
medmindre Politiet straks derom bliver underrettet, og de af dette i den Anled-
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ning foreskrevne Regler for Stedets eventuelle Afspærring eller Belysning straks 
efterkommes. Fraspændte Vogne saavelsom Trækvogne maa ikke, uden særlig Til
ladelse af Politiet, henslaa paa offentlig Gade eller Vej i længere Tid, end det 
hehi:ives til deres Af. eller Panlæsning. 

13 Det er forbudt pnn offentlig Gade, Vej eller Plads al foretage noget Arbejde, 
hvorved Færdselen hæmmes eller forbignnende udsættes for Fare eller Ulempe. Til 
Afholdelse af Auktion pna offentlig Gade, Vej eller Pinds kræves Politiets Tilla· 
delse. Pna eller udover offentlig Gade, Vej eller Plads mna der ikke udbankes eller 
udrystes Tæpper eller deslige, henlægges Sengeklæder til Udluftning eller ophænges 
Ti:ij til Ti:irring. 

14 Forspændte Vogne maa pna offentlig Gade, Vej eller Plads ikke holde pau 
Steder, hvor de standser Færdselen, og overhovedet ikke holde stille i længere Tid, 
medmindre de venter pna nogen fra nærliggende Huse, eller saadnnl er forni:idenl til 
deres Af. eller Panlæsning, eller de har faaet særlig Tilladelse dertil af Politiet, og 
i snu Fald kun pan de dertil anviste Steder. De skal paa offentlig Gade og Vej 
stedse holde san langt ud til Siden af Korebanen som muligt og man ikke holde 
stille, hvor lo Færdselslinier skærer hinanden. 

15 Stensprængninger maa ikke finde Sted. medmindre ellernævnte Forsigtigheds· 
regler er iagttagne: Den Sten, som sprænges, skal forsvarlig tildækkes; for sna vidt 
vidt Stensprængningen sker i Nærheden nf beboede Huse, Vej eller Sti, skal der 
sarges for. at omboende og forbipasserende i Tide advares, og for snu vidt Sten· 
sprængninger sker paa et hi:ijere liggende Sted, skal der tillige sarges for, at necl· 
rullende Sten ikke medfi:irer Skade eller Fare for underlig(l,ende Steder. 

16 Varer, Skilte, Udhængsskabe eller andre Genstande, der anbringes udover of· 
fentlig Gade, Vej eller Plads, skal \'ære forsvarligt befæstede og snnledes anbragte, 
at de ikke hindrer Færdselen. 

17 Urtepotter, Fuglebure eller undet, der ved al folde ned kan bevirke Skade, 
maa ikke ud til eller ud over offentlig Gade, Vej eller Plads opstilles eller ophæn· 
ges pan Tage, Tagrender, uubne Altaner, Bygningers Yderside, i\lur, Plankeværk 
~lier Stakit eller i aabne Vinduer eller Luger, medmindre de er forsvarlig fast· 
~jort eller pua anden Mande sikrede mod Nedfald. Det er forbudt ved Polering af 
Vinduer, der sidder hojere end i Ejendommens Stueetage, og som vender uil '>d 
offentlig Gade, Vej eller Pluds, at stnu udenfor Vindueskarmen. 

18 Træer og Gærder, der er anbragte nær ved offentlig Gade, Vej eller Plads, 
skul holdes studsede og klippede, saaledes, at de ikke er til Hinder for Færdse· 
len, og sanledes at Lyset Ira Gadelygterne ikke \'æsentlig hindres. Ingen man paa 
orfentlig Gade, Vej eller Pinds henkaste Glas, Pottesknur, Stene, Som eller andel, 
cler kun medfOre Ulempe og Fure for Færdselen. Ejere af Stakitter og Plankeværker 
ud til offentlig Gade, Vej eller Pinds er ansvarlige for, at disse ikke er til Ulempe 
for Færdselen pnn Grund uf Uriistfældighed eller ved fremsluuende Som eller lig· 
nende. Det er ikke tilluclt pua dem at anbringe i\letnlpigge, medmindre Hegnet er 
O\'er 2 m hajt. Nnur der til Hegn mod Gade, Vej eller Pinds benyttes Pigtrund, skal 
denne anbringes paa den indvendige Side uf Hegnstolperne, som i dette Tilfælde 
skal have en Tykkelse af mindst 15 cm. Pnn den udvendige Side skal der unbrin· 
ges en tilsrnrende Hække glat Hegntraud, dog at den overste Hække Pigtraad ikke 
l.iehi:iver at vu~re dækket paa denne l\foade, hvis Hegnet har en Hajde af mindst 
I m. Skilte, der er anbragte saaledes, at de borltnger Lys fra Gadelygter eller Ud
sigt fra Nul.loer eller saaledes, al de er Lil Hinder for Færdselen, skal efter en nf 
Politiet forelagt Frist kunne forlanges fjernede. Bestemmelserne i denne Paragraf 
gælder ogsua for private Veje, der er nabne for almindelig Færdsel. 

19 Forældre eller andre \'edkommende er pligtige at sorge for, at smna Bom, 
der er under deres Varetægt, pau offentlig Gade, Vej eller Pinds er undergivne 
tilbi.irligt Tilsyn. 

20 Nnnr offentlig Gade, Vej eller Pinds anlægges eller istandsættes, samt nnar 
der ellers ved samme foretages Arbejder, der i væsentlig Grad er til Hinder for 
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Færdselen eller gor den usikker, ~kal den paagældende Strækning, sanlænge Ar· 
bejdel varer, i en sandan Afstand, som Politiet bestemmer, holdes forsvarlig afspær· 
ret. Fra Morkel folder paa, indtil det hlh'er lyst om l\forgencn, skal der \ære 1111· 

bragt fornodne Mærker (Af visere) og del fornodne Antal tændte Ly~ter ved Ar. 
spærringen. Bestemmelserne i denne Parngrnf 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, nunr Bebyggelsen paa det pnagældende Sted har en bymæssig 
Karakter, forinden Arbejdet panbegyndes, gore skriftlig Anmeldelse Lil Politiet, 
for at dette kan paase, al der om fornodcnl anbringes Plankeværk eller anden Ind· 
hegning eller iovrigt træffes de Foranstaltninger, som anses nod\'endigc til Fore· 
byggelse al Ulemper for de forbipasserende. Ogsan andetsteds, hvor Bebyggelse ikke 
har en sandan Karakter, kan Politiet paabyde, al lignende Foranstaltninger træffes. 
Snasnart Politiet forlanger det, skul Indhegningen borllages og Gaden ryddelig· 
gorcs og sættes i samme Stand som den, hvori den var, fOr Byggeforetagendet be· 
gyndte. Sanvel Ejeren som vedkommende Hnand\'ærksmc;;lre er ansvarlige for, at 
Indhegningens Forbliven ikke nodvendiggores \cd utilborlig Forhaling af Bygge· 
arbejdet, og ligeledes for, al Indhegningen er forsvarlig, og at den navnlig ikke er 
til Gene for Færdselen ved frcmstaaende Som og lignende. 

22 Stilladser, Afstivninger og Lohebroer, som an\'endes ved Bygningsarbejder ud 
til offentlig Gude, Vej eller Pinds, skal være af forsvarlig Styrke og omhyggelig 
anbragte, hvorhos Stilladser og Lobebroer paa den udvendige Side skal være for· 
synede med ·Lægter som Brystværn og med mindst ·JO cm hoje Vanger. Lose Sti· 
ger, der benyttes til Arbejde pna en Bygnings udvendige Side ud til offentlig Gade, 
Vej eller Plads, skal være af forsvarlig Styrke og, naar de er over 3,5 m lange, forsy· 
nede forneden med snadnnne Indretninger, at Udskridning forhindres, hvorhos en 
Arbejder, nnnr Stigen stnnr pnn glat Grund, sansom Stenbro, Fliser, Beton og 
deslige, skal have Plads ved dens Fod, san længe den benytt~, for al pnase, al 
den staar last. For Overtrædelse af de i denne Paragraf indeholdte Bestemmel!er 
straffes den Haandværksmester eller andre, der forestaar det pangældende Arbejdes 
Udforelse, eller, saafremt han ikke opgives af Ejeren, denne selv. 

23 Nunr Op· eller Nedhejsning af Varer eller andel, Rensning af Tagrender, Ned· 
kastning af Sne Ira Tage, Istandsættelse af saudanne eller andre mindre betyde· 
lige Bygningsarbejder - Malerarbejde derunder indbefattet - foretages udover 
eller ud til offentlig Fortov, skal der til Advarsel for de forbiguaende udsætte.q 
Afvisere al en saadan Beskaffenhed, ut de tilstrækkelig tydelig angiver, ni Færd· 
selen sammesteds er forbunden med Fare eller Ulempe. Afvisere man ikke henstau 
længere end nodvendigt, men skal borttages, snasnarl de pnngældende Arbejder 
standser, eller for Malerarbejdes vedkommende, nnar det er tort. Under Nedbryd· 
ning af Bygninger og under Bygningsforetagender mna tort Murgrus og lignende 
ikke udkastes fra Bygningen pna en saadan Munde, al Stovet af Vinden kan fOres 
ud over offentlig Gade, Vej eller Plads. 

24 Er en Bygning eller Del uf denne i sna broslfældig Tilstand, at der er Fare 
for Ned3tyrtning, kan Politiet .forbyde Brugen al Bygningen helt eller delvis, og 
paalægge Ejeren inden en nærmere fastsat Frist at foretage saadnnne Arbejder, at 
den tilstedeværende Fare fjernes, h,·orhos Politiet paa Ejerens Bekostning kan 
træffe de yderligere Fornnstaltninger. der muutte anses fornodne for at forebygge 
Fare for forbipasserende eller andre. - Pan lignende ~laade forholdes, nanr Mur, 
Plankeværk eller andet snndnnl Hegn, hvis Omstyrtning kunde medfOre Fare. findes 
i faldefærdig Stund. 

Tredje Kapitel. Om Korse/ og Riden, om Forscl af Hest,e og andre Kreaturer, 
samt om Fjerkræ. 

25 Korende og ridende er pligtige at iagttage behorig Forsigtighed, hvilket især 
gælder, nnar der kores eller rides omkring Gadehjorner. Ud al Porte eller andre 
Udkorsler skal der kores i Skridt. Der mau ikke kores eller rides anderledes 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. Pna stærkt befærdede Steder eller hvor overhovedet Hensynet til 
Færdselen gor det nodvendigt, saasom over Broer eller i meget smalle Gader, 
kan Politiet med Byraadets Samtykke paabyde, at ni Korse! skal foregan i Skridt. 
Sandant Panbud .skal meddeles ved iOjnefnldende Opslag paa Stedet. 

26 Korende og ridende skal holde sig pan de til saadan Færdsel bestemte Veje, 
og ingen man kore eller ride pan Fortov eller Gangsti; snavel korende som ridende 
skal holde sig til den Side af Gade eller Vej, som er paa deres hojre Haand; naur 
de mode hinanden, skal hver især vige af til hojre. Korse! udenom et andet Kore· 
toj, der er foran, skal foregan ved al holde tilvenslre. Færdsel med Cykler, Motor· 
cykler, Motortricykler med eller uden Paahængsvogn er forbudt i den gamle By, 
der begrænses mod Vest, Nord og Øst af Thorshavns Elv. 

27 Cyklister er pligtige .til under Korselen at vise Forsigtighed og altid at beholde 
mindst den ene Haand pna Styret og begge Fadder pna Pedalerne. Al Kapkorsel og 
overdreven hurtig Korse! er .forbudt. Om alle Hjorner paa Gader og Veje saml ned· 
ad Bakker skal der kores forsigtigt og langsomt. Pan stærkt befærdede Steder, sna· 
vel i som udenfor Byen, man der ikke kures hurtigere, end en Vogn i jævnt Trav 
kurer. Enhver Cykle skal under Korselen være forsynet med en Klokke. Naar der 
er Fare for Sammenstod, skal der i Tide gives tydeligt Signal med Klokken. Brug 
af denne fritager ikke Cylisten for Anvendelse af behorig Forsigtighed overfor Fod
gængere, som han moder eller passerer. Ved Korsel i Tiden fra 1h Time efter Solens 
Nedgang til lfo Time fiir dens Opgang skal enhver Cykle være forsynet med en 
tændt Lygte, hvis forreste Gins skal være ufarvet. Lygten skal være anbragt foran 
paa Cyklen og saaledes, at Lyset kan ses pna Afstand. Den er forbudt al kore med 
Cykler pna eller over samt at trække Cyler henad Gangsti eller Fortov. Ud og ind 
ad Porte maa der ikke kores. Cyklister skal stige af overall, hvor dette pnubydes 
ved Opslag fra Politiet. For modende Koretojer, ridende og andre cyklende skal 
Cyklister holde til hojre; ved Forbikorse\ bagfra skul de holde til venstre. Ved 
Skæringspunkter af flere Færdselslinier er Forbikorse! bagfra fo'l'budl. Øve\s53korsel 
er kun LiUadt pan ubefærdet Plads. I Tilfælde af Puakiirsel skal den cyklende stand~e 
og paa Forlangende opgive Navn, Stilling og Bolig. Hvor der langs Gader eller Veje 
findes Stier, særligt indrellede til Cyklekorsel, man disse ikke benyttes af Motor
cykler eller Motortricykler. 

28 Ingen maa kore eller ride imod eller ind i Ligtog eller andre Processioner, 
men enhver har at vige af Vejen for ~amme. 

29 Vogne med Læs man ikke være overlwssede og skul være forsvarlig læssede, 
snu at de ikke er udsalte for al vælte, eller for at det puulæssede falder af, eller al 
Vognene gaa i Stykker under Korselen; eller at der iovrigt ved Korselen bevirkes 
Skade eller Ulempe for Færdselen. Hvad der tabes eller spildes fra Vogne, er ved· 
kommende forpli gtede Lil al optage ligesom ogsan til at erstatte det Offentlige de 
Uugmt'r, ;';Om delte mnalte have haft ved Optagningen. 

30 En Vogn man ikke kores af nogen, der er beruset, eller som uf andre Grunde 
inaa antages ikke at være i Stand til at styre Korctojet. Er Vognen betroet den pna· 
gældende nJ nogen anden, er denne tillige undergiven Strafansvar. Det samme 
gælder om Forse\ af Heste. 

31 Pna offentlig Gade, Vej eller Plads man ingen Vogn holde forspændt, med· 
mindre den er under tilbi:irligt Tilsyn af en pnalidelig Person, eller Tommerne er 
forsvarligt fastbundne til Vognen ved Hammelen og en Skagle ved hver Hest er 
fraspændt. 

32 Heste man ikke gaa 15se pnn offentlig Gade, Vej eller Plads. Naar Heste IOre~ 
ved Siden af en Vogn, skul det ske med tilhorlig Forsigtighed overfor vejfarende. 

33 Det er forbudt paa offentli g Gade, Vej eller Plads under Korset med, Tran.;;
port eller Drift af Heste, Kreaturer eller andre Husdyr at benytte eller behandle 
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disse pan en sandan l\Iaade, at den er skikket til al vække offentlig Forargelse, enten 
ved at Dyrene kendelig overanslrængs, eller ved at der paa anden Mande tilfojes 
dem unodvendig Lidelse. Heste med uahne eller halvlægte Suur puu Steder, hvor Sele
eller Sadeltoj kan komme i Beroring dermed, man ikke benyttes uden Tilladelse af 
en autoriseret Dyrlæge. lndkorsel Ira offentlig Gade, Vej eller Plads til Byggepladser 
saavelsom Korebanen paa samme skul stedse holdes i en med Hensyn til Korselen 
efter Politiets Skon forsvarlig Stand. 

34 Kreaturer, Faar og Svin maa ikke gnu Jose pau offentlig Gade, Vej eller Pinds, 
men skal drives eller trækkes, dog maa dette ikke ske pna Fortov eller Gangsti. 
Tyre man ikke gnu \ose i lndmarken rraa Steder, hvorfra de kan trænge ind paa nlfor 
Vej. De mna ikke drives, men skal trækkes enkeltvis af en voksen Mand. Politiet 
kan paabyde, at Tyre skal være forsynet med forsvarlig Boln. Transport af Kalve, 
Faar og Lam mau ikke ske saaledes, at deres Ben er sammenbundne, medmindre 
dette er foreluget med binde Strikker og underlagt Halm eller Klude, ligesom Sam
menbindingen ej heller maa være snu fast, al deraf kan opslaa lndsnæring, og 
Transporten man kun foretages i Vogn, hvori der findes et blodtogrigeligt Underlag 
af Halm eller Ha, saale<les, at Hovedet aldrig hænger udenfor Vognen. Gæs, Ænder 
og Hans man ikke have Ophold pan of.Ientlig Gade, Vej eller Pinds, men skal af 
Ejeren holdes indelukket. 

Fjerde Kapitel. Om Hunde.1) 
35 Hunde, der strejfer herrelOse om, kan Politiet foranstalte optagne og fremlyste 

saml, hvis ingen Ejer inden 3 Gange 24· Timer indloser dem ved at betale de Ud
gifter, som Optagelsen og Fremlysningen hnr foranlediget, lade dem dræbe. Hunde, 
der ihar den V ane med Giien eller Tuden i private Gaarde og Haver om Nallen al 
forstyrre de omboendes Ro, skal holdes indelukkede. Naar Hunde viser sig bidske 
eller glubske eller har for Vane nl forulempe Folk ved al fare imod dem eller go ad 
dem, kan Politiet paalægge Ejeren under Straf al holde saadanne Hunde bundne 
eller forsynede med forsvarlig Mundkurv. Ingen maa hidse sin Hund pnn nogen 
eller undlade at holde den tilbage, nnar han bemærker, at den anfalder nogen. Den, 
der handler herimod, er strafskyldig, selv om der ikke herved sker Skade. 

36 Naur nogen vil bruge losgauende, glubske Hunde til Pladsers Bevogtning, skal 
han derom giire Anmeldelse til Politiet, for hvem han med Hensyn til hver en
kelt Hund, som agtes saaledes benyllel, skal forevise en autoriseret Dyrlæges Attest 
om, nl der efter Hundens Beskaffenhed intet derfor er til Hinder. Vedkommende 
Plads skal derhos holdes suuledes indhegnet og lukket, al Pladshundene ikke kun 
slippe ud, og det skal \'ed tydelige Opslag udenfor Pladsen pan de Steder, Politiet 
bestemmer, altid findei; bekendtgjort. al der holdes Jose Hunde pua Pladsen, og 
til hvilke Tider de er losgaaende. Endelig skal sandanne Hunde stedse være en 
autoriseret Dyrlæges THsyn og Bestemmelser underkastet. 

Femte Kapitel. Om Fredning uf offentlige lndrelrling1•r m.m. 
37 Det er forbudt al skrive, kradse, male eller tegne paa, skære i, flylle eller bort· 

tage eller pau anden l\Iaade beskadige eller besudle de til offentlig Nylle eller Pry
delse bestemte Indretninger eller Genstande, saasom Monumenter, Vandposte, Gade
lygter, Gadeskilte, Vejvisere, Bænke, Indhegninger, Telegraf• og Telefonstænger. An
lægsbroer for Baade eller Skibe og deslige, saavelsom den til offentlig Gade, Vej eller 
Plads stodende Del af Hus, Mur, Plankeværk, Port eller nmlet saa<lnnt. 

38 Ingen mau uden Byrnadets Samtykke opbryde Stenbroer eller foretage nogen 
Gravning i eller anden Forandring ved offentlig Gade, Vej eller Plads. 

39 Ingen man beskadige de paa of.rentlig Gade, Vej eller Plads eller i offentlige 
Anlæg stnaende Træer eller Duske ved at afbrække Grene eller K\'iste, afrive eller 
skære i Barken eller deslige, ejheller aftage eller beskadige de omkring Træerne eller 

1) Jfr, An. Nr. 118 af 31. ~!arts 19211 og miJI. Be:tt. Nr. 14 nf 15. April l!H7. 
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Buskene til deres Beskyttelse anbragte Indretninger. De besogende er pligtige al 
overholde de af Anlæggenes Bestyrelse til Fremme uf Orden og Fred trufne Bestem
melser, nuar disse er bekendtgjort paa behorig Mande. 

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, ej heller beskadige de ved dem værende Grcifter. 

41 Paa Kirkegaarde maa ingen Legen eller anden med Hensyn til Stedet upas· 
sende OpfOrsel finde Sted. Ingen man beskadige Træer, Blomster eller andre Vækster 
eller paa anden Mande beskadige eller besudle Gravsteder eller andre i Kirkegaar
den værende Anlæg. 1Det er forbudt der at medtage Hunde. tDe besogende skul 
rette sig efter de af Kirkegaardens Bestyrelse til Fremme uf Orden og Fred pua 
Kirkegaarden trufne reglementariske Bestemmelser, nnar disse er bekendtgjorte paa 
behorig Mande. 

Sjelle Kapitel. Om Opslag. 
42 Det ·bestemmes a'f Politimesteren, paa ·hvilke Steder Opslag uf Bekendtgorelser 

fra Øvrigheden eller andre offentlige Myndigheder skal finde Sted. Bekendtgorelser 
angaaende Aftenunderholdninger, Koncerter, Forevisninger og offentlige Forlystel
ser, til hvilke fornoden Tilladelse haves, kun ske ved Opslag, nuar Ejeren af det 
Sted, hvor Opslaget finder Sted, dertil giver sit 1\Hnde. Andre Bekendtgorelser er 
qet ikke tilladt at lade offentligt opslaa uden Samtykke bande uf vedkommende 
Ejer og af Politiet; dog undtages herifra Opslag paa en Ejendom om, hvad der ved
kommer de deri boende Personers Næringsvej, Bopæl.sforandringer og andre Hen
visninger, som knytter sig til Oplagsstedet. 

43 Lovligt gjorte Opslag er det forbudt at afrive, besudle eller pua anden i\foade 
beskadige eller gore ulæselige. Offentlige Opslag skal af vedkommende borttages, 
naar det Øjemed, hvori de er opslaaede, er .fyldestgjort, og Politiet kun, hvis ved
kommende ikke efter Paalæg foranstalter Opslagene fjærnede, 'foranledige dette 
udfOrt for hans Regning. 

Syvende Kapitel. Om o//emlige Beværtnings· og Forlystelsessteder, offentlige Fore
stillinger m. m. 

44 Enhver, der driver Konditori, Restnuralion eller anden offentlig Beværtning med 
Spise- eller Drikkevarer eller hnr Næringsbrug, med hvilket sandan Beværtning er 
forbunden, skal, saavidt det stnar til ham, sorge for, al der i de dertil benyuede 
Lokaler intet forefalder, som strider mod Orden eller Sommelighed. Lokalerne, som 
benylles, skal godkendes a.f Byrnadet efter Politimesterens Indstilling.I) 

45 Værten man ikke foranstalte eller laale nogen Afbenyttelse af Lokalet, der 
medfOrer forstyrrende Stoj for andre af Husets Beboere eller for omboende. Politiet 
kun forbyde enhver Beværtningsdrivende til Hjælp i de Lokaler, hvor Gæster op· 
holder sig, al benytte anden kvindelig l\fodhjælp end hans Hustru og Dotre over 
18 Anr. 

46 Ingen man paa et offentligt Beværtningssted gore sig skyldig i voldsom eller 
stojende Adfærd, hvorved andre Gæster, Værten eller dennes Folk fortrædiges eller 
undre af Husets Beboere eller omboende forstyrres, ejheller vise uanstændig eller 
forargelig Opforsel. 

47 Alle Be\'ærtninger 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 kun gh•es af Politimesteren 
med Byrnndets Samtykke og pun de dere'fter fastsatte Betingelser for hver enkelt 
Beværtning eller Gæ,,;tgiveri, derunder at der til Kommunens Kasse ydes den Af. 
gift, som maalle blive fastsat. Under særlige Omstændigheder kan Politiet foreskri,·e 
eller tillade Forandringer i Bestemmelsen om Lukketiden. Har Slagsmani eller an
den betydelig Uorden fundet Sted, er Værten pligtig til paa Politiets Forlangende 
straks at lukke Beværtningen for den Dag. 

1) lncUojet ved Tillæg til Politivecltægten af B. Sept. 1928. 
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48 Ingen mon offentlig opfOre eller lade opfOre dramatiske Forestillinger, Ope
raer, Bnlletter eller deslige uden dertil gennem Justitsministeriet!) meddelt Be
villing; dog kan Overovrigheden give Tillndelse til OpfOrelse af en enkelt Fore· 
stilling af den nævnte Art, ligesom Tilladelse til OpfOrelse af dramatiske Forestil
linger af Dilettnnter i veldædigt Øjemed kan meddeles af Politimesteren. 

49 Ingen man uden Politiets Tilladelse offentlig give Koncerter eller musikalske 
Præstationer, afholde Basar, Dans eller Maskerode, afbrænde Fyrværkeri, foran
stalte Haveillumination, give mimiske, ækvilibristiske, magiske eller deslige Fore
stillinger, forevise Seværdigheder, snnsom Menageri, sjældne Dyr, Verdenslentre, 
Panoramaer, Perspektivkasser, Stereoskopsamlinger eller deslige, Inde afbenytte Ka
ruseller, Fjederbosser, Skydeborde eller lign., afholde Gevinstskydning, Kaplob eller 
lign. Til Afholdelse nJ Tombola udkræves Amtets eventuelt lustitsministerietsl) Til· 
lndelse. Tilladelse til Kirkekoncerters Afholdelse man ikke meddeles, fOrend Prov
stens og vedkommende Kirkestyrelses Samtykke er erhvervet. Politiet kan, for et 
Tidsrum af indtil 6 Mnnneder ad Gangen, meddele ofd'entligc Beværtninger en ni· 
mindelig Tilladelse til, under de fornodne Indskrænkninger, i deres Lokaler nt 
lade opfOre musikalske Præstationer, dog kun rved saadnnne Personer, som forud er 
opgivne for Politiet, uden al dette har hnJt noget imod dem at erindre. Tilladelsen 
kan til enhver Tid tages tilbage, naar dertil mnntte vise sig Grund. 

50 Nnar Tilladelse efter forrige Paragraf er givet nogen til al gnn omkring og 
opfore Musik, forevise Kunster, Seværdigheder eller andet, man snadont dog ikke 
ske pan offentlig Gade, Vej eller Pinds. Ligesom det er en SelvfOlge, at enhver 
Ejer eller Lejer af en Ejendom kan forbyde deslige Personer at udfOre de nævnte 
Præstationer m. v. poa Ejendommens Grund, snaledes skal ogsan i Tilfælde af Syg
dom eller af anden gyldig Grund enhver Beboer være berettiget til at forlange, at 
den, der udfiirer Musik eller stojende Præstationer af den nævnte Art, fjærner sig 
i tilborlig Afstand fra det pnngældende Sted. 

51 Enhver, hvem Tilladelse efter §§ 49 og 50 er meddelt, skol efterkomme de 
Regler, som Politiet mnntte foreskrive til Ordenens Overholdelse, snmt udrede Be
tnling for ekstraordinært Politiopsyn. Han er ansvarlig for, at de opCOrte Forestil
linger eller foreviste Præstntioner m. v. ikke er af unnstændigt eller iovrigt straf
bart Indhold. 

52 Ved offentlige Forestillinger eller andre Forlystelser skal de besogende ingl· 
lage Sommelighed og Orden og man ikke ved Stojen, Rnnben, vedholdende Bifnlds· 
eller Mishagsytringer eller 1100 anden :rifoade hindre eller afbryde Forestillingen 
eller Forlystelsen eller .forstyrre nndre Deltngere i Nydelsen deraf. 

Ottende Kapitel. Om den olfcntlige Renliglied. 
53 Enhver, der i Kommunen ejer Grund eller Bygning, som stoder op til of

fentlig Gade, Vej eller Pinds, er pligtig at renholde Fortovene udenfor sin Ejen
dom. Denne Renholdelsespligt omfatter Opfejning og Fjernelse af ni Slags Snavs. 
I tort Vejr uden Frost skal Fortovet forinden Fejningen vandes tilstrækkelig med 
rent Vand. 

542) I Frostvejr og ved Snefald er enhver Grundejer i Byen pligtig al sorge 
for, nt V andet fra hnns Ejendom skaffes frit Aflob ved Oprensning eller om for· 
nodent ved Ophugning nf de pnn hans Ejendom værende llender. Grundejerne er 
pligtige til i Tilfælde af glnt Fore at bestro Gade og Vej udenfor deres Husejendom 
med Sand, Torvesmuld eller andet lignende Materiale og til at vedligeholde Gade og 
Vej i denne Tilstnnd, sanlænge det glaue •Fore varer. Sne og Is mon ikke fro Have 
eller Gaardsplads kastes ud pna offentlig Gade eller Vej. Ingen mno pna offentlig Ga· 
de, Vej eller Plads henkaste Andsler, Fejesknrn, Affald fro Huse eller anden Uren
lighed. Deslige Ting mna heller ikke kastes i Vaskerender, Rendesten eller andetsteds, 
hvorfra de kan flyde ud i Gaderendestene eller i offentlige Vand!Ob. Vand maa ikke 

I) Nu Landsstyret. 
~) Som a•nclrct vctl Tillæg of Il. Sept. 1928. 
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udledes eller udskylles over offentlig Gade. Vej eller Plads. Ejere af Automater er 
pligtige til daglig at bortfjærne henkastet Emballage fra disse. 

55 Aadsler og Affald fra slagtede Dyr, blandt andet ogsaa af Fisk, man ikke 
henlægges eller henkastes paa Steder. hvor det forulemper dem. som færdes pan 
Alfarvej. Fabrikker, hvis Drift medfOrer og udbreder ildelugtende og skadelige Ud
dunstninger, man ikke ligge saa nær ved offentlig Gade, Vej eller Plads. at de 
er til uforholdsmæssig Ulempe for dem, der færdes paa disse Steder. Afstanden be· 
stemmes i hvert enkelt Tilfælde af Politimesteren, efter al han har hijrt Byraadet 
og Kredslægen over Sagen. Foranslaaende Bestemmeber ophæver ikke de i Sund· 
hedsvedtæglen indeholdte Forskrifter, forsaavidt disse stiller strængere Fordringer 
for enkelte Forhold. ligesom nævnte Vedtægt ogsaa ii)vrigt bliver i Kraft ved Si· 
den nf nærværende Vedtægt. 

Niende Kapitel. Om Grundejeres Ansvar og Vedtægtens Omrnadc. 
56 Grundejerne er personlig ansvarlig for Opfyldelsen ar alle dem som saadanne 

ifOlge denne Vedtægt panhvilende Pligter og skal ikke kunne undskylde sig med 
For"ommelse .fra deres Folks eller Lejeres Side. Ved offentlig Gade, Vej eller 
Plads forstnas i denne Vedtægt sandanne, hvor Vedligeholdelsen paah' iler Thors· 
havns Kommune. Vedtægtens Bestemmelser kommer ogsaa til Anvendelse paa pri· 
\'Ute Gader, Veje eller Pladser. som med vedkommendes Minde er aabnede for 
almindelig Færdsel, alene med Undtagelse af de Bestemmelser, som gaar ud pna 
at J•nalægge Kommunen eller de tilstodende Grundes Ejere Forpligtelse til at for
ansJalte noget udWrt. Naar Byraudet bestemmer, ut Husene i storre eller mindre 
Distrikter skal forsynes med Gadenumre. er Husejerne pligtig til pun egen Be
kostning al sorge for, ut Husets Nummer anbringes Yed Hovedindgangen pau en 
iUjnefoldende Mande. 

57 t) Ingen maa drive offentlig Færgefart uden Byrandets Samtykke. Bunde, der 
benyttes i Færgefart, skal til enhver Tid være forsynet med gyldigt Fartscertifikat 
i O\erensstemmelse med Skibstilsynslovgivningen. - Denne Vedtægt, hvis Over
trædelse blh·er at straffe efter Lo\• indeholdende Bestemmelser om Politiet pua 
Færijerne No. 55 nf 13. April 1894· § 5 med Biider indtil 100 Kr., træder i Kraft 
den I. April 192•1. 

21. Nov. - ANORDN. (NR. 441), HVORVED LOV NR. 353 AF 7. AUGUST 
1922 OM DEN OFFEN'JlLIGE FRED PAA FOLKEKIRKENS HELLIGDAGE SAMT 
GRU~DLOVSDAGEN SÆTTES I KRAFT PAA FÆRØERNE. 

1 Paa Folkekirkens Helligdage er alle Arbejdssysler i eller udenfor Huset, der 
ved den Lurm, de medforer, eller iOvrigt ved den l\fonde, hvorpaa de foretages, 
forstyrrer Helligdugens Fred, forbudt. Disse Bestemmelser skal dog ikke være til 
Hinder for Foretagelsen nf Markarbejder, naar Gudstjenesten ikke den·ed forstyrres, 
eller for, al Skibe, der befinder sig i Nodhnvn eller ligger til Ankers paa aabP.n 
Plads, losses, lades eller repareres, eller iOvrigt for Foretagelsen af suadanne uop· 
sættelige Arbejder, der sigter til Af\·ærgelse af truende Fare for Personer eller 
Gods. Nodvendig Arbejdskorsel for Stat eller Kommune samt Korse) og Ombæ· 
ring uf Varer til Forsyning uf Fiskefartojer og forbisejlende Skibe med Proviant, 
Kul, Benzin, Petroleum og lignende kan finde Sted til enhver Tid. Endvidere kan 
Korse! med Flyttegods finde Sted den sidste Helligdag fiir de halvaarige Flytte· 
dage fra Kl. ·l. Eftermiddag. 

2 Pau Folkekirkens Helligdage er det forbudt: a. Fru Kl. 9 Formiddag til Kl. ·I· 
Eftermiddag paa offentlige Beværlnin~ssteder al afholde Sammenkomster eller Drik· 
kelug, hvilket medfOrer en saudan Stiij, ut omboende derved kun forulempes; b. rra 
Kl. 9 Formiddag til Kl. 4 Eftermiddag at afholde offentlige Forlystelser eller stoj· 
ende Øvelser eller Foretagender, derunder Vædcleliih og Klapjagt. l<lrætsovel~er 

1) Som nHurM if. Tilln•11 uf It St!pthr. 192!1. 
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og Øvelser, der tilsigter Uddannelse til Fædrelandets Forsvar, skul dog være und· 
taget fra dette Forbud, noar ikke Gudstjenesten forstyrres; endvidere kan Justits· 
ministeren!) tillade Afholdelse af Eftermiddagsforestillinger af hojere Art pao faste 
Teatre samt indendors Koncerter af hojere Art, dog ikke fiir Kl. 2 Eftermiddag; 
c. uden tvingende Nodvendighed at afholde kommunale Moder, Moder i offentlige 
Nævn, Relsmoder, Fogedforretninger, Skiftesamlinger, Auktioner eller andre Rets· 
handlinger, Notarinlforretninger eller lignende Forretninger af offentlig-retlig Art 
samt at foretage nogen Stævning eller Tilsigelse til Mode for nogen Ret eller an
den offentlig :Myndighed, medmindre Sagen er særdeles paalrængende, og det der
for af den, fra hvem Indkaldelsen udgnnr, udtrykkelig forlanges; i dette Tilfælde 
man Forkyndelsen dog ikke foregna under Gudstjenesten.!.!) 

3 Offentlige Forsamlinger man paa Folkekirkens Helligdage ikke finde Sted fiir 
efter Gudstjenestens Slutning. Saafreml der i vedkommende Sogns Kirke afholdes 
mere end een Gudstjeneste, er offentlige Forsamlinger tilladt efter Afslutningen 
af den fiirste. I disse Tilfælde skal dog iagttages, at Forsamlingen ikke holdes paa 
en saadan !\fonde, al Gudstjenesten derved forstyrres. Offentlige Forsamlinger er 
nitid tilladt efter Kl. •I. Eftermiddag. 

4 De Forhud, som indeholdes i de foreganende Paragraffer, og som kun gælder 
for en Del af Dagen, skol gælde hele Skærtorsdag og Langfredag og hele den fOrste 
Dag af de 3 store Hojtider. 

5 Offentlige Forlystelser man Aftenen IOr en Helligdag ikke vedvare længere end 
til Midnat og slet ikke finde Sted Aftenen forud for Juledag, Panskedag og Pinse· 
dag efter Kl. 6. 

6 Ved Politivedtægt kan der træffes Bestemmelse om, i hvilket Omfang der pan 
Folkekirkens Helligdage skal kunne foretages a. Korsel og Ombæring af Brod, Mælk, 
fersk Kod, fersk Fisk, Bær.frugt og levende Blomster, b. Korsel og Ombæring nf 
V urer Lil Beværtningssteder til disses almindelige Behov, c. Transport af Gods og 
Transport af eller Driven med Kreaturer til eller fra Skibe eller Jernbaner. 

7 Falder Grundlovsdagen (den 5. Juni) pon en Sognedog, kommer Bestemmelserne 
i § 1, § 2 a. og c. og § 6 til Anvendelse pnn denne Dug fra Kl. 12 Middag. Falder 
Juleaftens Dag pna en Sognedag, finder de i nær\'ærende Anordning indeholdte, 
for Folkekirkens Helligdage gældende Forbud Anvendelse pau denne Dog fro Kl. 6 
Eftermiddag. 

8 Overtrædelse af denne Anordnings Bestemmelser straffes med Boder Ira IO 
Lil 500 Kr. 

9 Denne Anordning Lræcler i Kraft den 1. Januar 192,J" 

21. No\'. - ANOHDN. (NH. ·M2), HVORVED LOV NR. 289 AF 30. JUNI 
1922 OM LUKKETID FOH BUTLKKER OG LAGHE M. V. SÆTI'ES I KHAFT 
PAA FÆHØERNE.:J ) I Henhold til den Regeringen ved § 9 i Lov Nr. 289 uf 30. 
Juni 1922 om Lukketid for Butikker og Lagre m. \'. meddelte Bemyndigelse 
sættes den nævnte Lov herved i Kraft paa Færoerne i fOlgende S.kikkelsc: 

1 Kub og Salg paa Gader, Torve og offentlige Pladser, i handlende;;, Haand
\'ærkeres, Fabrikanters og Brugsforeningers Butikker, Udleveringssteder og Lagre 
- hvad enten de findes under Tag eller fri Luft - og i Auktionslokaler og lig
nende Omloben med Varer saml Pantelnanervirksomhcd man med de i denne An
ordning nævnte Undtagelser ikke finde Sted fra Kl. 7 Aften til Kl. 6 den paafOl
gende Morgen samt pna Folkekirkens Helligdage. Pan de nævnte Tider skal Bu
tikker, Udleveringssteder. Lagre, Auktionslokaler og lignende samt Pantelnanerfor
retninger holde;; lukkede for Publikum. 

1) Nu Lnn<lssl)'rel. 
!I) Jfr. Rctsplejcl. § 27 og 156. 
n) Hr. Justm. Skr. 15. Junuar 1926. 
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2 Bestemmelserne i § 1 kommer ikke til Anvendelse pnn: a. Apoteker, med Hen
syn Lil hvilke Juslitsminislerenl) træffer Bestemmelse om, hvilke Varer der man 
forthandles i Apoteket paa de Tider, pna hvilke Butikker skal være lukkede, b. Ki
osker og lignende Forretninger, der ikke handler med andre Artikler end Aviser, 
Programmer, Tidsskrifter, Postkort, Jose Brevark, Kuverter og Telegramblanketter, 
Frimærker, Penne, Blæk og Blyanter, c. Salg paa Jernbanestationer af Aviser, Pro
grammer, Tidsskrifter, Biiger, samt Salg paa Jernbnneperroner og Dampfærger af 
Frugt, Chokolade og Konfekt, d. Snig i Teatre, Biografteatre, Koncertbygninger og 
lignende af Chokolade og Konfekt, for saa vidt Salget finder Sted i Lokaler, hvor· 
til kun Personer, som har lost Billet til Forestillingen eller Koncerten, har Adgang, 
e. Salg nf Aviser som Gadehandel, f. Snig af Sodavand og lignende kiilende Drikke, 
Kaffe, The, Kager og Frugt, som finder Sted med Politiets Tilladelse paa dertil uf 
Politiet anviste Pladser og paa de af dette tilladte Tider, g.!!) Snig af Tobak, Blom
ster, Legetoj, Konfekt, Chokolade og Sukkervarer samt de under b. og [. omhand
lede Varer, der med Politiets Tilludelse finder Sted pau de Steder og til de Tider, 
der anvises af Politiet efter Samraad med Kommunalbestyrelsen, h. Fiskefartojers 
og forbisejlende Skibes Forsyning med Proviant, 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 samt Forsyning 
af disse med Olie, Benzin eller Elektricitet, j. Indlevering uf Ranfisk og Salg af 
fer.:;k 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 ]>na Snig af fersk Fisk. Endelig kun Kommunalbestyrelsen ve<I 
en nf Justitsministeriel efter Lngtingets Indstilling stadfæstet Vedtægt tiUade yder· 
!igere Undtagelse fru Bestemmelserne i § 1 for saadunne Bygder paa Færoerne. 
hvor Forholdene skiinnes al gore det nodvendigt. 

3 Særlige Hegler for \'isse Arter af Virksomheder: n. Bagere man, og:;aa pna 
Folkekirkens Helligdage, holde aabenl frn Kl. 6 1\forgen Lil Kl. B Aften og pau 
Duge forud for en af Folkekirkens Helligdage fra Kl. 6 Morgen Lil Kl. 9 Arten. l 
den Tid, i hvilken Bagere og Konditorer ifiilge Politivedtægt eller dertil uf Politiet 
meddelt Tilladelse er berettigede til al sælge Kager eller Konditonnrer saml Kon
fekt, Chokolade og Sukkervarer til Fortæring paa Stedet, man de dog ogsaa sælge 
disse Varer ud af Huset. b. Blandede Brod- og Mælkeudsalg mua holdes aabne pau 
de i n., 1. Stykke, nævnte Tider. Snafremt disse Udsalg foruden Mælk og Brod og
sna forhandler andre V nrer, man disse V urer ikke sælges pua de Tider, paa hvilke 
Butikker skul holdes lukkede, og skul pan disse Tider \'ære enten forsvarlig til 
dækkede eller bortfjernede fra cle offentlig tilgængelige Lokaler. c. Butikker, hvor
fra der i Henhold til Antugelsesbrev pan Handel udelukkende forhandles levende 
Blomster og sandanne Varer, der sædvanemæssigt anses for Tilbehiir til Blomster
handel, man pan Folkekirkens Helligdage holdes aabne fru Kl. 6 Morgen Lil Kl. 
12 Middag. De Forretninger uf denne Art, der ligger i Nærheden af en for Publi
kum tilgængelig Indgang Lil en Kirkegaard, maa desuden pnn Folkekirkens Hellig
dage holdes aabne pan de Tider, pan hvilke den paugælclende Kirkegaard er naben, 
snaledes nt Politiet nfgiir, hvilke Forretninger der har en saadan Beliggenhed. Er · 
Juleaftensdag en Siindng, man alle de nævnte Forretninger holdes anbne Lil Kl. .J. 
Eftermiddag, og ingen af dem længere. <l. Beværtere man pua de Tider, paa hvilke 
Butikker skal holdes lukkede, ikke sælge ud af Huset; herfra undtages dog Salg af 
tilberedle Spisevarer saml Mælk og Brod. Endvidere undtage:; Salg uf Kager og Kon· 
ditorvarer, dog kun indtil del Tidspunkt, indtil hvilket Konditorier ifOlge Bestem· 
melsen ovenfor under n, 2. Stykke, er beretliget Lil Snig ud af Huset. e. Al erh,·ervs
mæssig Fotografering med Undtagelse uf Fotografering til Brug for Pressen er for· 
hudl Langfredag, l. Puuskeclug, I. Pinsedag og 1. Juledag. 

I) Nu Lnndsstyrct. 
2J Som n·nclrct ,·cd Nr. 41 of 11. D<·1·. 1912. 
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4 Barber- og Frisorstuer man holdes nnbne Mnndng, Tirsdag, Onsdag, Torsdag 
og Fredng fra Kl. 6 Morgen til Kl. 7 Aften, pna Dage forud for en af Folkekirkens 
Helligduge fra Kl. 6 Morgen til 10 Aften samt paa Folkekirkens Helligdage fra Kl. 
6 Morgen til Kl. 10 Formiddag. 

5 De i §§ l , 3 og 1i indeholdte Forbud mod Handel m. v. finder Ciirsl Anvendelse 
fra Kl. 9 Aften: a. den sidste Torsdag og Fredag fOr Pinse, de 6 sidste Sognedage 
fOr Juleaftensdag og den fOrsle Sognedag i Maj og November saml endvidere efter 
Kommunalbestyrelsens Bestemmelse paa Sognedage, paa hvilke der nfholdes storre 
Dyrskuer, Markeder, stedlige Sammenkomster og Festligheder, b. med Politiets Til
ladelse for et nærmere begrænset Tidsrum i Tilfælde af, al Naturforhold, Ulykkeshæn
delser, andre lignende uforudsete Begivenheder eller Fare for uforholdsmæssigt Tab 
ved Forringelse af letfordærvelige Varer maalte giire saadant onskeligt, c. under 
Grindcfnngster fra det Tidspunkt, da Grinden er indkommet i Hvalvangen, indtil 
Delingen er tilendebragt. De i §§ 1, 3 og (. indeholdte Forbud mod Handel m. v. 
finder ikke Anvendelse fra KJ. 11· til Kl. 9 Eftermiddag fOrste Sondag i Maj og Novern· 
her og de to sidste Sondage ror Jul. Er Juleaftensdag en Sondag, regnes den 17. De· 
cember for den sidste Sondag for Jul. 

6 De i §§ 1, 3 og 1. indeholdte Forbud mod Handel m. v. pna Folkekirkens Hellig· 
dage finder tillige Anvendelse paa Grundlovsdagen (den 5. Juni) fra Kl. 12 Middag 
og paa Juleaftensdag fra Kl. 6 Eftermiddag, saafremt disse Dage falder pua en 
Su gned ug. 

7 Kunder, som befinder sig i et Forretningslokale pua det for dets Lukning pau· 
budte Tidspunkt, kun ekspederes i indtil cl Kvarter efter delle. Salg \ ed dertil ind
reilede A1•purll'ter uden personlig Betjening ( (Salgsnulomater) er tilladt pau enhver 
Tid, men Paafyldning af Salgsvarer rnaa paa de Tider, paa hvilke Butikker skal 
være lukkede, kun ske uden Anvendelse uf fremmed Medhjælp. 

8 Overtrædelse af de i denne Anordning indeholdte eller i MedfOr af samme givne 
Forskrifter straffes med Boder frn 10 tH 500 Kr. Den, hvem det er LilladL at drive 
Forretning i den almindelige Lukketid, og som i denne driver Forretning i videre 
Omfang, en<l det er hum lilln<lt i <len Tid, straffes med Boder frn 50 til 1000 Kr. I 
Gentageb estilfælde bliver han tillige nl domme .t il Fortabelse uf Hetten til at holde For
retningen aaben udover <len 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 nf denne Anordning hidrorer Ira en undskyldelig Mis
forstaaelse, kan Sagen afgores med en Ad\·arsel. Blider efter denne Anordning til
falder Kommunekassen og vedkommende Kommunes Hjælpekasse med henholdsvis 
en Trediedel og to Tre<licdele. 

9 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Januar 192·1. 

I k Det. - LOV (NR. 468) om Ændring i Lo\• Nr. 30 a( 27. Februar 1872 om 
DE FÆRØSKE LANDKOMMUNERS STYRELSE. (Indfiijet i Lo\-en nf 1872). 

21. Jan . 1924·. - S UNDHEDSVEDTÆGT FOR KLAKSVIG SOGNS KOMMUNE. 
Sundliedskomm i ssionen. 
1 Det stedlige Tilsyn med Kommunens Sundhedspleje, særlig Overholdelsen af 

nærværende Vedtægt, overtages af en Sundhedskomission, bestnaende af 3 Medlem
mer, som udnævnes af Forstanderskabet blandt Kommunens til kommunale Valg be
relligede Beboere for 4 Aar ad Gangen, dog suuledes, al 2 af de fOrste Gung ud
IHc \ nle l\·ledlemmer skal fra træde efter henholdsvis 1 og 2 Aars Forlob. Undskyld
ningsg runde mod at puatuge sig delle Ombud nfgores af Amtet, l) do~ at de, der 
er over 60 Aar, kan fordre sig fritagne. Det afgiires ved Lodtrækning, hvilke af de 

1) Nu La ndssl)'TCl. 
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fOrste Gnng valgte Medlemmer, der saaledes skal nfgan. Et uf de 3 l\'ledlemmer skal 
vælges blandt Forslanderskabets egne Medlemmer, de 2 1Jndre derimod blandt Folk 
udenfor Forstanderskabet. Kommissionen vælger selv sin Forund. Formanden snm· 
menkalder Kommissionen, sua ofte han dertil finder Anledning, eller naar 2 l\'led
lemmer forlanger det, dog mindst hvert Fjerdingaar. Formanden forer Protokollen i 
Moderne, besiirger Kommissionens Korrespondance og panser, at tagne Beslutninger 
udfOres. IOvrigt fordeler Kommissionen Arbejdet mellem sine Medlemmer. Soovel 
Kredslægen eller den af Kommunen ansatte Læge som Sysselmanden kan deltage i 
Kommissionens Forhandlinger, dog uden Stemmeret; de er berettiget til at for· 
lange ethvert Spiirgsmaol vedrorende SundheclsvæEenet toget under Behandling. Sund
hedskommissionens Afgiirelrn kun af Lægen eller Sysselmanden eller uf den. hvem 
det af Sundhedskommissionen er pnnlagt at udfiire noget, eller som er utilfreds med 
dens Afgorelse, indbringes for Oversundhcdskommissionen. Sundhedskommisio
nens Formand skal efter Udgangen o( hvert Kolenderaar tilstille Forstandersknbet en 
Afskrift af Forhandlingsprotokollen for det forlolme Aars Vedkommende eller frem
lægge selve Protokollen i Forstanderskabets fiirste Mode hvert Aar. Kommissionens 
Udgifter til Skrivemnteriole, Protokoller og lignende nod, endige Rekvisitter udredes 
af Kommunens Kusse. 

2 Sundhedskommissionen har Adgung til ut underscige alle de Forhold, som i denne 
Vedtægt omhandles. 

3 Foranstaltninger, som medfOrer Udgift for Kommunen, skul udfores af For
standerskabet. Nægter dette at udfiire dem, og de puagældende Foranstaltninger fin
des at være paatrængende nodvendige, kan Kommissionen indanke Sa~en til Amtetst) 
Afgorelse. 

V and/orsy11i11gssteder. 
4 Sundhedskommissionen træffer Bestemmelse anganende hvilke Vandforsynings· 

steder (derunder Vandledningsbassiner og Brande) der ~kal fredes som sandanne, 
og foranstalter Fredningen offentlig kundgjort. Del skal \'ære forbudt at forurene 
de fredede V and forsyningssteder paa nogen som helst Mande, saasom ved at komme 
Gcidning, Fejeskarn eller undel Affald deri eller paa Steder, som har Tillob dertil, al 
anbringe slige Suger snu nær Yed Vandforsyningsstederne eller deres Tillob, al For· 
urening derfra er mulig, ut lægge i Blod eller ' 'aske paa samme Steder, at have Fjer
kræ gaaende IOst i lndmurken. saa·ledes al det lager varigt Ophold der, eller ul tojre 
Kreaturer tæt derved. 

5 Vandledningsbassiner og Brande skal være forsynede med Indhegning eller 
Dæksel. ~ye Bassiner eller Bronde mau ikke anlægges, forinden Sundhedskom· 
missionen har godkendt de nærmere Bestemmelser vedrorende deres Anbringelse og 
Indretning. Ligeledes 11naligger det Sundhedskommissionen mindst een Gang unrlig al 
pause, al allerede anlagte Vandledninger og Bassiner er i O\'ercnsstemmelse med 
almindelige sanitære Kra'' og kun om nodvendigl forbyde Brugen af disse. 

;\/oddi11ger. 
6 Nye Moddinger muu ikke anlægges uden Sundhedskommissionens Tilludelse og 

ikke nærmere end 8 i\1eter fra beboet Hus, Skole, Kirke eller alfar Vej. medmindre 
Sundhedskommissionn skonner det ugorligt for Vedkommende at anbringe dem i suu 
stor Afstand, og der skal med Hensyn til deres Beliggenhed, Opforelsesmua<le og Af· 
benyltelse forholdes efter de uf Sundhedskommissionen givne Forskrifter. Sund· 
hedskommissionen kun, naar den finder det nodvendigt. forbyde Brugen af allerede 
eksisterende Maddinger og kun samtidig paabyde, hvorledes Moddinger bor uskade
liggores. Det dermed forbundne Arbejde udfi.ires af Ejeren uden Vederlag og Er· 
slatning. Sundhedskommissionen kun 1mabyde, al alle Moddinger skal opfOres af 
Sten og cementeres eller stobes uf Beton saavel i Bunden som paa Siderne og for· 
synes med tætsluttende Laug. Hvor Forholdene taler derfor, har Sundhed:;kommissio· 
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nen tillade, at de lægges i mindre Afstand end 8 Meter fru nærmeste beboede Hus, 
Skole, Kirke eller alfar Vej. 

Retirader. 
7 Nye Helirader mau ikke opfores uden Sundhedskommissionens Tilladelse og skat 

med Hensyn Lil Valg af Plads og Opforelsesmuade være sammes Forskrifter under
kastede, jfr. 2. Stk. Nærmere Bestemmelser for Heliraders Hensning kun gives af 
Sundhedskommissionen. Saufreml Sundhedskommissionen finder det nodvendigt, 
kan den pnabyde, al Indholdet fru Hetiraderne og i det hele menne$kelige Exkrementer 
og Urin ikke muu henkastes i Moddinger, men ~kal udtommes i særlig afsidesliggende 
Gruber, hvis nærmere lnclrelning skul godkendes af Sundhed3kommissionen; i Mangel 
uf saadanne Gruber skal det henkastes paa Soen pan el af Sundhedskomissionen 
nærmere godkendt Sted. Forslandersknbel kan efter Indstilling fra Sundhedskom
missionen panlægge Beboerne at opfiire Betirnder, for sua vidt Forholdene gor det 
i>l1skeligt. De skal \'ære indrellet aaledes, ut de kan tommes og renses. De skul være 
forsynede med stærke og tætte Tonder eller Blikspande, der anbringes paa solidt 
Underlag. Kommissionen er berettiget til al forlange, al der opfOres W. C. Lil offenl· 
ligt Brug, ifald det lindes paakrævel. 

8 1) Nye W. C. maa ikke opfOrcs uden Sundhedskommissionens Tillndelse og 
skal Afliihcne fra disse gaa i Septiktank. Kommissionen fastsætter Septiktankenes 
Indretning og Anbringelse. Af.lob fru \V. C., som guur direkte ud paa Soen, skal gaa 

Septiktank inden et Tidspunkt, som Sundhedskommissionen fasti;ætter. 

Boligers Jndrctlling. 
9 Ingen ny Bygning man opfOres, flir Sundhedskommissionen har godkendt Byg· 

ningens Beliggenhed samt Planerne for Vandforsynings-, Moddings- og Arlohsfor
holdene, og man ikke tages i Brug, fiir Sundhedskommissionen har paaset, al For
holdene -er ordnede. 

10 Boliger man ikke udlejes, saaledes al de derved overfylcles med saa mange 
Beboere, al Fare for disses Sunclhecl derved kan befrygtes. Beboeseslejligheder man 
fyldestgore de nodvendige Fordringer til, at de kun holdes tælle og ti.irre. Sund
hedskommissionen forer Tilsyn mecl ethvert Lokale, der benyt~es til prirnL Skole, og 
kan med Hensyn dertil paabyde, at de summe Fordringer, som kræves ved de offent
lige Sk<>ler, overholdes for de private Skolers Vedkommende, Enhver, der holder 
privat Skole, er 1>ligtig til at gore Anmeldelse derom til Sundhedskommissionen. 

De1i ojfe11tlige Re11lighcd. 
11 Fiskehoveder og andet Fiskeaffald fra Tilberedning af Fisk man ikke efterlades 

pau Stranden eller ved Landingspladser men skal kastes pan Soen eller henlæges i 
Moddinger eller nedgraves i Jorden; dog kan Sundhedskommissionen tillade, at 
Fiskehoveder, der agtes anvendt ved Goggefiskeri, kan henlægges i lukkede Beholdere 
ved Landingspladsen eller pua el afsides Sted, men er berettiget til al forlange dem 
kastede i Soen, naur de fordærves eller udbreder Stank. 

12 Fiskeaffald, Fejeskarn, Aske, Godning og deslige man ikke henkastes pau Ca· 
der, Gaardsrum eller i Elve. Sundhedskommissionen kan træffe Bestemmelse om, hvor 
det ommeldte Affald man henkastes. Sundhedskommissi~nen kan forbyde, at ·Fisk og 
Fiskeaffald .spredes paa Marken saa nær beboede Huse og nlfnr Vej, al del forulemper 
Beboerne. Flydende Affald fra Husholdninger maa ikke udskylles pau Gader, men skal 
1.enkastes paa passende Steder, saa som i ·Elve, nedenfor de fredede Vandforsy
ningssteder, i Moddinger eller i Aflobsrender. AfHihsrender for saadanl flydende 
Affald fru Huse vil, hvor det findes nod\·endigt, af vedkommende Husejere være 
al anbringe, vedligeholde og rense efter Sundhedskommissionens nærmere Bestem· 
melse; disse skul \'ære sualedes indrettede, ut de fiirer direkte til Vandloh eller ucl 
pan Si.ien. 

1) Sotn ændret 2<1. Ft•hr. 191i. 
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13 Rensning og Udskylning af Aflobsrender samt Fejning og Af.skylning af Gnards
rum og Gader besorges af vedkommende Beboere, saa ofte det er nodvendigt, efter 
Sundhedskommissionens nærmere Bestemmelse. Offentlige Pladser, Gader, Elve og 
Render skal renses ved Forstanderskabets Foranstaltning, ligeledes efter Sundheds
kommissionens nærmere Anvisning. 

14 Menneskelige Exkrementer man ikke efterlades omkring beboede Huse el
ler Udhuse, j Noster eller pna andre lignende Steder. 

15 Trnnkogerier og andre for Sundheden skadelige Næringsbrug skal med Hen· 
syn til deres Anlæg og Drift være de Forskrifter undergivne, som Sundhedskom
missionen man anse for nodvendige. 

16 For alle Bagerier gælder Bestemmelserne i det af Indenrigsministeriet af 26. 
Februar 1910 stadfæstede Regulativ med Ændringer nf 7. Oktober 1912. 

Overtrædelser af V edtægte1i. 
17 Med Hensyn til Overtrædelse af denne Sundhedsvedtægt snavel som med Hen· 

syn til Behandlingen nf her ;henhorende Sager forholdes efter Bestemmelserne i §§ 
~ og 4 i Lov om Sundhedsvedtægter m. m. pnn Færoerne af 7. Mnj 1881. Foretræk
ker Sundhedskommissionen efter Omstændighederne ut lude det Foretagende, som 
udgor Genstanden for det overtrnadte Panlæg, udfOre for vedkommendes Regning, 
er den bemyndiget hertil, og Omkostningerne ved Udforeisen, der med Forstander
skabets Samtykke forelobig afholdes af Kommunekassen, knn derefter hos ved
kommende inddrives ved Udpantning. I Tiilfælde af, ni Sundhedskommissionens 
Pnalæg ikke bliver overholdte, kan Sundhedskommissionen henvende sig til Syssel
manden og gennem hnm forlange Paabudene overholdte. 

18 Denne Sundhedsvedtægt bliver at tinglæse. Et Eksemplar sendes til hvert Hus 
i Sognet. 

29. Marts - LOV (Nit 66) OM STATSSTØTTE TIL TUBERKULØSES SYGE. 
BEHANDLING (se Anordning Nr. 2•1,9 af 30. September 192-1.). 

29. Marts - LOV FOR FÆRØERNE (NR. 109) OM KIRKERNES STYRELSE. 
1 Lagtinget er Kirkernes overste Styrelse. Det bestyrer Færoernes Kirkefond (§ 10 ) 

og tager Bestemmelse om Anvendelse af dens Midler, jfr. § 11. Det bestemmer 
HegnskubsfOrelsen og Revisionen samt deciderer Regnskabet. 

2 Menighedsraudetl) er Kirkens stedlige Styrelse under Tilsyn af en Kirkeinspek
tion, som bestnnr uf Amtmanden, Provsten og tre af Lagtinget efter Forholdstal 
valgte Medlemmer. 

3 Menighedsrnadet fOrer Tilsyn med Kirken. Det sorger for Kirkens indre Ved
ligeholdelse saml for nit, hvad der er nodvendigt for Kirkens Brug (Brod og Vin til 
Altergang, Belysning, Rengoring, Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventar m. v. ) 
og forestaar Ordningen nf Præsthold. 

Et af Menighedsrnadets Medlemmer skal som Kirkeværge have det nærmere Til
syn med nævnte Anliggender og med Kirken i det hele taget. Kirkeværger, som ved 
denne Lovs Ikrafttræden ikke er Medlemmer uf Menighedsmadet, skul fremdeles 
kunne beklæde Hvervet som Kirkeværger, om de mnutte onske det. 

Lagtinget knn foreskrive nærmere Regler for Menighedsrnudets Virksomhed som 
Kirkestyrelse, for Hegnskabsaflæggelsen m. v. 

4 Kirkens Indtægter, herunder Indtægter ved Kirkens Brug, frivillige Bidrag, Ren· 
ter uf Kapitaler, de i Henhold til denne Lovs § 9 paalignede Beloh, imlgnar i en 
Kirkekasse, der bestyres nf Menighedsmadet, og h\•oraf Ud~ifterne til de i § ~ 
omhandlede Forman! afholdes. Kirkeværgen eller et andet Medlem uf Menigheds. 
randet, efter dettes Vatg, fungerer som Kasserer. 

5 Udlejning af Kirkens Stolestuder man fremtidig ikke finde Sted. \leni~heds-

1) Jfr. Anar<ln. Nr. 18 21- Januar 1925. 
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randet kan bestemme, at visse Stoleslader i Kirken ved almindelige Gudstjenester 
skal forbeholdes til Brug for gamle og svagelige med særligt Hensyn til tunghore. 

6 Kirkernes Regnskabsnar er Kalenderanret. Menighedsmadet indsender Regn· 
skabet for det forlobne Regnskabsnar inden Udgangen af April Maaned til Kirke. 
inspektionen, der lader Regnskabet revidere og deciderer samme. 

7 Kirkens Overslag for det kommende Regnskabsnar indsendes af Menigheds· 
madet inden Udgangen a·f September Maaned til Kirkeinspektionen, der stadfæster 
Overslaget. 

Lagtinget kan forbeholde sig i enkelte Tilfælde at stadfæste Kirkers Budget· 
-ter. 

Hvis der ikke opnaas Enighed mellem de paagældende, bestemmer Lagtinget, 
i hvilket Forhold eventuelle Udgifter, der vedrorer flere Menighedsraadskredse i 
et Præstegæld, skal fordeles mellem disse. 

Lagtinget kan bestemme, al en Del af Udgifterne ved Præsthold i et Præstegæld 
skal udredes af Kirkekassen paa det Sted, hvor Sogne11ræsten bor. 

8 Nanr Kirkens Indtægter ikke er tilstrækkelige til Dækning af dens Udgifter til 
de i § 3 omhandlede Formaal eller til andre Kirken vedrorende Forman!, som ikke 
ifolge § 11 skal udredes af Færoernes Kirkefond, tilvejebringes det manglende 
ved Ligning paa Menighedsrandskredsens til Folkekirken horende Beboere. 

9 Naar Overslaget er blevet stadfæstet, tilstilles det den eller de kommunale 
Styrelser med Oplysning om, h\•or stort et Belob der vil være at pnaligne. 

Den kommunale Styrelse iværksætter derefter en særlig Ligning pna Folkekir· 
kens l\ledlemmer efter de almindelige Ligningsregler. 

Naar en Menighedsmadskreds omfatter to kommunale Sogne, bestemmer Lagtin
get efter indhentet Erklæring fra de paagældende kommunale Styrelser, i hvilket 
Forhold hvert Sogn skal deltage i Udgifterne til de omhandlede Formaal. 

For Ligningsbelobenes Indkrævning og Inddrivelse gælder de samme Regler som 
for Skat til Kommunen. 

Den kommunale Styrelse tilstiller l\1enighedsrnadet de indkomne Ligningsbelob. 
10 I Stedet for de nuværende Kirkekasser for hvert enkelt Præstegæld oprettes 

en fælles Kirkekasse for samtlige Præsteizæld, Færoernes Kirkefond. Denne o\er
lager 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 § ·I· i Lov for Færoerne om Aflosning 
af Tiende og Forandring i forskellige Skaller og Afgifter. De til enkelte Kirker 
henlagte særlige Midler indgaar i disse Kirkers Kirkekasser (§ ·i). 

112) Færoernes Kirkefonds Midler benyttes til Kirkernes udvendige Vedligehol· 
delse og til Opforelse af nye Kirker. 

Af IGrkefondens Midler kan derhos ydes Tilskud til de i § 3 omhandlede For
man! samt til Kirkegnardes Anlæg og Vedligeholdelse, jfr. § H. Endvidere kan der 
af Kirkefondens Midler udredes Tilskud til Præsternes Befordringsgodtgorelse. 

For saa vidt Kirkefonden ikke er i Stand til at opfylde sit Formnnl, kan Lagtin
get efter de for Ligning pnn Kommunerne af Amlsrepartitionsfondsskatten til en· 
hver Tid gældende Regler udskrive de fornodne Bidrag fra Sognene, der af de 
kommunale Styrelser paalignes Menighedernes 1\Iedlemmer efler de i § 9 omhand· 
lede Regler. 

12 Hvert Aar i Maj ~laaned skal l\lenighedsrnadet foretage et fuldstændigt Ef. 
tersyn nf Kirkebygningen med Tilbehor og afgive skriftlig Indberetning Lil Kirke· 
inspektionen om sammes Tilstand og de Mangler, der er forefundet. 

Indtræffer i Aarets Lob Beskadigelser, der krærer hurtig Udbedring, skal Ind-
beretning ligeledes .ske til Kirkeinspektionen. 

Denne afgor da, h\'ad der \'idere skal foretage~, dog at Menighedsrandet kan 

I) Afgiften tiHoldcr nu Landskassen, jlr. LO\' Nr. 109 ar 15. )!arts 1939. 
2) Som ændret \ed Lo\' Nr. 192 nf 11. Maj 1935, jfr. An. Nr. 34 af 6. Felir. 1936. 
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indanke Kirkeinspektionens Afgorelse til Lagtinget inden 1 \•luaned efter. al det 
er sat i Kundskab om Af gorelscn. 

13 Hvert tredje Aar deltager Provsten sammen med Lo bygningskyndige Mænd 
i det fornævnte Eftersyn. Delle ledes da uf Provsten, der Castsa:Uer Synet til en 
Dag .i .l\foj, Juni eller Juli l\laaned og indkalder Menighedsraadct til Deltagel~e 
i Synel. Forretningen indforcs i en uf Provsten !Ort, for hele Provstiet fælles Syns· 
protokol. Provsten sender Udskrift nf Forretningen til Kirkeministeriet, Lagtinget og 
Kirkeinspektionen. Denne afgor da, ln1ad der \•idere skal foretages, dog ut Menig
·hedsraadet kan indanke Kirkeinspektionens Afgorelse til Lagtinget inden l Man· 
ned efter, at det er sat i Kundllkab om ACgorelsen. 

14 Hvert enkelt Sogn skal for sit Vedkommende under Tilsyn af Kirkeinspek
tionen sorge for Kirkegaardenes Vedligeholdelse og for Anlæg af nye Kirkegaarde. 
som mnnlle udkræves. Tilfælde uf Uenighed nfgores af Lngtingel.l) 

15 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 192•k 3 Anr efter Lovens lkrnfltræ· 
den vil den være at forelægge Lagtinget til Revision. 

1. April - VEJLED~ING (NR. 115) FOR LIGSYNSMÆND PAA FÆRØERNE. 
Henhold Lil § 5 i Lov Nr. 36 af 29. l\larls 1878 om Ligsyn paa Færoerne ud

færdiger Justitsministeriet herved folgende Vejledning for Ligsynsmænd pna Frer
oerne: 

l Efter § l i den nævnte Lo\' man inlet Lig jorde5 eller Kislen lukkes over 
Liget eller delle fi.ires bort en længere Vej, inden Ligsyn har fundet Sted og Dods· 
altest er udstedt. 

2 De Ligsyn. der sker ved Lig.synsmænd, skal a\Lid foretages af 2 saadanne. 
Hjælpeligsynsmændene har kun Ret og Pligt Lil al deltage i Ligsyn, nnur nogen 
uf de ordentlige Ligsynsmænd har Forfald. 

3 Det slaar nitid den Afdodes Efterladte eller andre Vedkommende frit for at 
Inde Ligsynet foretage ved en Læge i Stedet for \'ed Lig.synsmænd, ligesom Politi· 
iivrigheden (i Sydstromo Præstegæld saml i Næs og Sjov Sogne Landfogden, iov· 
rigt Sysselmanden) altid kan hestemme, al dette skal ske. 

4 Lig.synsmændene man ikke foretage noget Ligsyn, fi.ir der er Iorlobet 3 Dage 
efter Doden, medmindre umiskendelige Tegn paa Forrnadnelse forinden har vist 
sig, eller Dodsfnldet skyldes et Ulykkestilfælde af en suadan Art, at det ut,·ivlsoml 
maalle medfOre Doden. eller tyfoid Feber, Paratyfus. Paradysentcri eller en med 
disse beslægtet Sygdom, Difteri (herunder Strubehoste), Skarlagensfeber, smitsom 
Hjernerygmnrvsbetændelse. akut Bornelamhed eller letargisk Hjernebetændelse (au· 
stralsk Syge). 

5 Blanketter til Dodsntlesler udleveres gennem Sognepræsterne. 
6 Ligsyn foretages i Overensstemmelse med det (laa Blanketterne til Dodsallesler 

anfi.irle og med nedenslaaende ~Anvisning for Ligsynsmænd«. Ønsker en Ligsyns· 
mand nærmere Oplysning med Hensyn til Benyttelsen af Anvisningen, kan han 
derom henvende sig til Kredslægen, h\'em det paaligger mundtlig at give ham den 
efter Omstændighederne fornodnc Forklaring. 

7 Ligs} nsmændene skal omhyggeligt Ion•isse sig om. hvorvidt de pan Dodsntte· 
~len an~i' ne Dodstegn er Lil Stede, og bor , ·ed Foresporg~el hos den Afdodes Om· 
gi,·elser soge at skaffe sig 011lysning om den formodede Dodsaarsaµ;. Dodsattesten 
udfyldes tydeligt med Blæk og saa nojngligt som muligt; dette skal ske umiddel· 
hart efter Lig.synets Foretagelse. og der paahviler ikke den, der har begæret Sy
net, nogen Pligt til at afhente Attesten. Opmærksomheden henledes paa. ni en urig· 
tig Angi\'else af Dodstegnenes Tilstede,·ærel;.e, efter h\·ad der er statueret af Dom
stolene. mcdfOrer Strafansvar efter Straffelovens § 131, jfr. § H k2) 

t) Hr. Cirk. af 9. Okt. 1950. 
2) Nu Strf. § 175. 
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8 Sanfremt Afdode led uf Tuberkulose, skul Ligsynsmændene uopholdelig anmelde 
DodsfnldeL til Kredslægen. Anmeldelsen ufgives enten paa særlig Blanket, som kan 
rekvirerc5 hos Kredslægen, eller ved Indsendelse uf Afskrift af Dodsulleslen. 

9 Ved Ligs}nsloven uf 29. l\'lurls 1878 er det paalagl Ligsynsmamdene uopholdelig 
al giire Indberetning til Politiovrigheden (i Sydstromii Præstegæld saml Næs og 
Sjov Sogne Landfogden, ii.inigt Sysselmanden) , naar der \'ed Ligsynet opstnar 
Formodning om, al Dodsaarsagen fortjener Juslitsvæsenels Opmærksomhed. Denne 
Bestemmelse er saaledcs al forslaa, at den omfuller alle Tilfælde, hvor der ved 
Ligsynet opsluar Formodning om, al Diiden kan være foruarsaget ved Forbrydelse, 
Selvmord eller Ulykkestilfælde. I saadanne Tilfælde maa Dodsallest ikke udstedes, 
fOrend Politiovrighedcn har lilkendegh-cl, al der fra dens Side intet er til Hin· 
der derfor. 

10 I de i Loven af 29. !\forts 1878 § 6, 2. Stk., omhundlcde Tilfælde (ved Seh•. 
mord, saavelsom naar Lig opdriver, Personer eller Fostre findes dode, eller nuar 
Mennesker er omkomne ved ulykkelig Hændelse, samt io,•rigl naar Under.sogelse 
fra del off entligcs Side er indledet i Anledning af el indtruffet Dodsfald) skal Diids· 
allesten af Ligsynsmændene enten personlig overleveres eller i forseglet Konvolut 
sendes til PolitiOHigheden {i Sydstromo Præstegæld samt Næs og Sjov Sogne Lund· 
fogden, iOvrigt Sysselmanden), hvorhos Duplikat nf Allesten samtidig ved personlig 
Aflevering eller i forseglet Konvolut tilstille3 Præsten eller, naur han ikke er til Stede. 
vedkommende Kirke\•ærge, i hvilket sidste Fald PoliLiiiHigheden underrettes tier· 
om. 

11 I fi:ilgende Tilfælde skul Ligs}'nsmændene afholde sig fra al foretage Ligsyn: 
a) Nanr Ligsyn skal foretages indenfor en Af stund af 2 km ad gangbar Vej fra 
en autoriseret Læges Bopæl; dog skal Lig.oynsmændene foretage Ligsynet, suafremt 
Lægen har Forfald, og de er valgt med Henblik herpaa. b) Naar Dodsfaldet skyl
de;; eller maa formodes at skyldes Pest, asiatisk Kolera, gul Feber, Blodgang, Plet· 
tyfus {eksantematisk Tyfus), eller Kopper. c) Naar Ligbrænding omkes. 

A11vis11ing for U gsynsmæ11d. Til Forklaring af de paa Dod!'allesten fremsatte 
Sporgsmaal med Hensyn til Dodstegnene bemærkes : 

ad 1. Liglugten man \cl skelnes fru Lugten af de l\lidler, der muligvis er an· 
vendt for al hindre Smitte og bort~age slem Lugt, f. Eks. Klorkalk, og fra Lugten 
af Ligkisten. 

ad 2. Dods:itivhed er den t;bojelighed af Ledemodene, som indfinder sig i det 
dode Legeme nogen Tid efter Doden og varer i kortere eller længere Tid, indtil 
den l eller 2 eller flere Dage efter Doden .igen ophorer, hvorefter ·Ledemo· 
dene atter bliver slappe og bojelige; den plejer fOr.st at vi!!e sig ved Kæbeledene, 
hvor den i Reglen aller fOrsL ophorcr. Den \'il ahsaa i Reglen være forbi, naar 
Liget synes af Ligsynsmændene; men er den tilstede, er Doden sikker, kun mau 
den ikke forveksles med den stivfrosne Tilstand, som kan findes, naar Liget har 
ligget i en meget stærk Kulde. 

ad 3. Al Øjnene er brustne, vil sige, ut hele Øjet er indfaldet og blodt og den 
midterste Del af samme (den saakalclte Hornhinde eller Øjesten) er uklar og uden 
Glans. 

ad 4. Ligplelter hidrorer fra, al Blodet synker ned imod den Del af Legemet. 
hvorpaa Liget hviler, og findes derfor i Heglen paa Ryggen og paa Bngfladen uf 
Lemmerne. Deres Farve er som af underlohet Blod, morkerod, rodhrun eller blau
rod; i Begyndelsen ses de som mindre Pletter eller Striber, senere breder de ~ig 
og bliver sti:irre, endog uf SIOrrelse som en Haund eller mere. 

ad 5. Den gronne Farvning af Underlivet (eller :'.\(a\'en) viser sig som store ~ron· 
ne eller blaagronne Steder paa den næ\ nte Legem3clel. Det bemærkes, at denne 
Farvning ikke man forveksles med clcn, som hidri:ircr fra udvortes Anvendelse af 
farvede Lægemidler, f. Eks Salver eller Plastre, og som i Reglen kan nfva~kes. Den 
gri:inne Farvning af Underlh·et hidriirer fra be~yndende Forruadnehe OS? er et .sik-
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kert Dodstegn; den indtræder stundom, især om Vinteren, fOrst flere Duge efter 
Dåden . 

ad 6. Den videre fremskredne Forraudnelse viser sig \'cd Udspænding af Under
livet (Muven), 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 Forraadnelse udbreder den bluagronne Farve sig især over 
Ansigt, Hals og Krop; Overhuden gunr let af og hæver sig paa enkelte Steder i 
store Blærer, og den raadnc Lugt hliver umiskendelig. Af alle anfOrte Tegn er 
Forraadnelse det sikreste, og i Reglen bor Di:idsattest 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 uf de ovrige Dodstegn 
(Liglugt, brustne Øjne, Ligpletter) mangle, naur Attesten udstedes. 

7. April - K. M. SKR. ANG. AlITORTSATION AF FÆRØSKE SALMER. 
Biskoppen over Kobenhavns Stift bemyndiges til midlertidigt at autorisere den af 
Provst for Færoerne Dahl og Hojskoleforstandcr Simon uf Sknr~i foretagne Over
!;ættelse af Salmer til Færi:isk til Benyttelse paa Færoerne fra det Tidspunkt ut 
regne, da Salmerne foreligger trykt, dog al Indfi.irelsen nf Brugen af Salmerne 
er afhængig af, om Præst og 1\lenighed er enige herom. 

12. April -- BEK. (NR. 151) ANG. INDFØRSEL AF HUSDYR OG HAA PHO· 
DUK11ER AF DISSE M.M. 

4 IndfOrsel hertil Lundet fru Færi:ierne af de i §§ 1, 2 og 3 nævnte Dyr er til· 
ladt uden Sundhedseftersyn, saafremt Skibet paa Hejsen hertil ikke har an!Obet 
andre fremmede Havne end S\'enske og norske, eller sanfrcmt Skibets Forer eller 
Dyrets Ledsuger til Velrinærpolitiel afgiver en skriftlig Erklæring pau Tro og Love 
om, at Dyret ikke pna Rejsen har yærel i Land eller har haft Beroring med andre 
Dyr. I modsat Fald bringes de Bestemmelser til Anvendelse, som gælder ved Ind
IOrsel af Dyr fra det Land, som Skibet ·har anlobet, eller hvor Dyret hnr været land
sat. (§§ 1- 3 omhandler Heste, Æsler, Muldyr, Hornkvæg, Faar, Geder, Svin samt 
andre klovbærende Dyr og Hunde). 

l. Juli - JUSTM. SKR. (Nit 117) ANG. RETSPLEJELOVEN. I Anledning af, 
at Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om Rettens Pleje, jfr. Lov for Færoerne Nr. 
164. af •I·. Juni 192-1, med dertil horende Tillægslove træder i Kraft pan Færoerne 
den 1. Oktober 192it., skal man me<ldele, at fOlgende Cirkulærer rn. v. fra det nævnte 
Tidspunkt \'il være al anvende paa Færoerne, dog med de nedennævnte Ændrin· 
ger: 1. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 136 af 5. Juli 1919 angaaende Indsendelse 
nf Sporteljournaler til Re\'ision. 2. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 138 af 11. Juli 
1919 1. og 2. Stykke angnaende Autorisation af Retsbi:iger m. v. 3. Justitsministeriets 
Cirkulære Nr. 162 af B. August 1919 angnaende Formen for den hojtidelige Er
klæring, der skal afgives uf Stævningsmænd. 4. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 
165 af 15. Aug. 1919, næstsidste og sidste Stykke, om Politiprotokoller 
og Politifuldmægtige. 5. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 177 af 12. Sep
tember 1919 angaaende Blanketter til Forligskommissionernes Udfærdigelse 
af Forligsindkaldelser. dog al Ordene >hvis Genslund er en Fordring. 
lydende paa en bestemt Pengesumc udgaar. 6. Justilsminisleriets Cirkulære Xr. 195 
af 16. September 1919 angaaende gratis SagfOrerhjælp i Alimentationssager, dog 
at Ordene >SugfOrer« og >en uf de til Ud!Orelse af benificerede Sager antagne 
SagfOrerec i fiirste Stykke og »SagfOrerhjælpe i fOrste og andet Stykke ændre~ 
til henholdsvis >en kvalificeret Personc og >sagkyndig Uistand«. 7. Justitsmini· 
steriets Cirkulære :\r. 198 af 22. September 1919, 2. Stykke, angaaende Rejsetil
ludelse for Politimestre. 8. Cirkulære Nr. 208 af 1. Oktober 1919 fra Præ;;identerne 
i Hojesleret samt i Ø5tre og Vestre Landsret uuganende Samkvem med Tiltalte, 
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der er fængslet under Straffesager, som er tingfæstet ved Hojesteret eller en af 
Landsretterne. 9. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 222 af 8. Oktober 1919 angaa
ende Forholdet mellem Amtmænd og Politimestre, og Amtmændenes Forretninger 
vedrorende Fængselsvæsenet. IO. JusLilsministeriets Cirkulære Nr. 261 af 2. No
vember 1919 angaaende Rejsetilladelse til Underretsdommere, dog at Ordene >ved
kommende Landsrets Præsident« ændres til >Amtmanden<. 11. Justitsministeriets 
Cirkulære Nr. 268 af 12. November 1919 angaaende Tilsynet med Overholdelsen af 
Betingelserne for meddelte betingede Benaadninger, dog al 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 Retten til at drive SagfOrervirksomhed. 13. Rigsadvokatens Cirkulære Nr. 
275 af 22. November 1919 angaaende Henvendelser om Retshandlingers Foreta
gelse i en anden Retskreds. 14. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 291af17. December 
1919 angaaende Udstedel!ie af Straffekort og Opbevaring af Akter i Straffe
sager. 15. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 319 af 16. December 1919 angaaende 
Behandlingen af Alimentationssager. 16. Justit!c'ministeriets Cirkulære Nr. 321 af 
19. December 1919 nngnaende Uddeling af Gratialer af Politikasserne. 17. Justils
ministeriels Cirkulære Nr. 322 af 22. December 1919 angaaende Optagelse af For
hor og Rapporter i kr.iminelle Sager. 18. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 20 af 5. 
Februar 1920 angaaende Udredelsen af Udgifter til Vederlag og Diæter til be
skikkede offentlige Forsvarere. 19. Juslilsminisleriets Cirkulære Nr. 45 af 3. Marts 
1920 angaaende Indsendelse af Forhor angaaende <lod.fundne Personer, Brandfor
hor og Soforhor, dog al Forhorene vil være at indsende direkte af Politimesteren, 
naar han har tru'ffet Afgorelse 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 Tiltalte. 21. Rigsadvokatens Cirkulære Nr. 2·1.3 
af 10. September 1920 angaaende rettidig Udnyttelse af Retsplejelovens Frister for 
Anke og Kære. 22. Justilsminisleriets Cirkulære Nr. 74 af 11. Marts 1921 angaa· 
ende Fuldbyrdelse af Bodestraffe. 23. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 75 af 11. 
Marts 1921 angaaende Anklageskr.ift ved Bodeforelæg. 2•t Justitsministeriets Cir· 
kulære Nr. 182 af 20. September 1922 angaaende Retsafgifter for Afgorelse af 
Tvistigheder under Skiftebehandling. 25. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 276 af 
2. December 1922 angaaende gratis Indrykning i Statslidende af visse offentlige 
Stævninger i Alimentationssager. 26. Rigsadvokatens Cirkulære Nr. 82 af 26. Marts 
1923 angaaende betinget Eftergivelse eller Formildelse af idiimt Straf. 27. Rigsadvo
katens Cirkulære Nr. 232 af 3. Oktober 1923 angaaende Overtrædelse af Lovbestem
melser, det panhviler en særlig offentlig Myndighed al vange over. 

30. Sept. - BEK. (NR. 24·7) OM GENNEMFØRELSE PAA FÆRØERNE AF 
LOV NR. 90 AF Il. APRIL 1916 OM RETTENS PLEJE. 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. 16'1. af •t.. Juni 1924, fastsæltes 
herved fOlgende: 

1 Politimesteren pua Færoerne har Bolig i Thorshavn. 
2 -- -
3 Justitsministeriets Bekendtgorelse Nr. 506 uf 23. September 1919, jfr. Justits· 

ministeriets Cirkulære Nr. 251 af IO. November s. A., og Justitsministeriets Cirku· 
lære Nr. 196 af 5. August 1920 om Sngfi.irerhjælp til ubemidlede, vil være at an· 
vende uændret paa Færoerne, dog at Fortegnelserne o\•er de foretagne Henvisnin· 
ger om SagfOrerhjælp vil være at indsende direkte til Justitsministeriet, jfr. Cir· 
kulære til samtlige Amtmænd, Underretsdommere, Politimestre og Byraad af 21. Ja· 
nuar 1924. Denne Bekendlgorelse træder i Kraft den I. Oktober 1924. 

30. Sept. - ANORDN. (NR. 2·l9), HVORVED LOV NR. 66 AF 29. MARTS 
1924 OM STATSSTØTTE TIL TUBERKULØSES SYGEBEHANDLING UDVIDES 
TIL AT GÆLDE FOR FÆRØERNE. I Henhold til den Regeringen ved § 14 i 
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Lov Nr. 66 ar 29. l\farts 1921). om Stntsstotte til tuberkuloses Sygebehandling med· 
delte Bemyndigelse sættes den nævnle Lov herved i Kraft pan Færoerne i JO). 
gende Skikkelse: 

1 Af Statskassen kan der efter de i denne Anordning fastsatte Regler ydes TiJ. 
skud til tuberkuloses Behandling pan snadannc for tuberkulOse bestemte Sygehuse, 
Hjem og Tuberkulosestationer, som har opnaaet Stntsunerkendelse i Henhold til nær· 
værende Anordning eller tidligere Anordninger om Statsslotte til tuberkuloses Sygebe
handling, og som underkaster sig Justitsministerens Tilsyn. Statsanerkendelse med
deles paa Finansloven efter forudgaaende af Justitsministeren foranstaltet Underso
gclse. Statsanerkendelse kan fratages vedkommende Sygehus, Hjem eller Tuberkulose· 
station af Justitsministeren, hvis de af Ministeren givne Anvisninger ikke efter· 
kommes. 

2 Stntsnnerkendelse kan meddeles til: 
1) Kystsanaloricr, hvorved der j denne Anordning Iorstnas Sygehuse, beliggende 

ved eller i Nærheden af Sokysten, og hvor der udelukkende behandles Bom med 
Kirtelsyge, fortrinsvis med lettere Former; 

2) Kysthospitaler, hvorved der i denne Anordning forsinas Sygehuse eller med 
egen Bygning forsynede Sygehusafdelinger, beliggende ved eller i Nærheden ar 
Sokysten, og hvor der udelukkende behandles Patienter med kirurgisk Tuberku
lose, sværere Former nf Kirtelsyge og Lupus; 

3) Tubcrkulosesanalorier,l) hvon•ed der i denne Anordning Iorstaas Sygehuse, 
hvor der udelukkende behandles Patienter med Tuberkulose i Lunge eller Strube
hoved, fortrinsvis saadanne, som er i de tidligere Stadier af Sygdommen; 

<J.) Tubcrkulosclwspi.talcr, hvorved der i denne Anordning forstaas Sygehuse eller 
med egen Bygning forsynede Sygehusafdelinger, h\·or der udelukkende behandles 
Patienter med Tuberkulose i Lun ge- eller Strubehoved i forskellige Stadier, for. 
trinsvis saadanne, der ikke kan drage tilborlig Nytte ar Behandlingen paa et Sa
natorium; 

5) Rckonvalesccritlijem eller Rekrcalionshjcm, hvorved der forstaas under "Læge· 
tilsyn stanende Hjem dels for saadanne Patienter, som er udskrevet rru statsaner· 
kendte Tuberkulosesanatorier eller Tuberkulosehospitaler, men endnu ikke er i Stand 
til uden Fare for Tilbagefald al udIOre Arbejdet i normalt Omfang, dels for sau
danne Patienter. som for længere Tid siden er udskrevet fra de næmle Anstalter 
som arbejdsdygtige, men som trænger til indtil 2 Maaneders Hekrealion for at 
undgaa Tilbagefald; dog kan Hjemmets Læge i ganske særlige Titrælde udsætte 
Rekonvalescentens Ud$krivning indtil 2 i\•luaneder; 

6) Plejehjem for Pa.ticnter med T11bcrk11lose i !.unge dier Strubclw11•d, hvorved 
der i denne Anordning forstaus under Lægetilsyn staaende Hjem for :;uudunne ar
bejdsudygtige Patienter med Tuberkulose i Lunge eller Strubeho\'ed, for hvem Op
hold paa Sanatorium eller Sygehus ikke kan unses for nod\endigt. 

3 For at kunne opnaa Statsanerkendelse man et Kyslsanalorium, Tuberkulose· 
hospital, Hekonrnlescenthjem eller Hekreutionshjem mindst hu\'e Plads til 10, et 
Kysthospital eller Tuberkulosesanatorium mindst til 8 og et Plejehjem mindst til 5 
Patienter, og der maa - iberegnet det af Stnt~kas:;en ydede Tilskud - ikke kræ
ves hojere daglig Betaling for h\'er Patient end 

a) 3 Kr. pua Kystsunatorier, Hekonvalescenthjem, Hckreationshjem og Pleje
hjem saml pua Kysthospitaler for Lægehjælp, Sygepleje, Lysbehandling, Medicin 
og Forbindstoffer til Patienter, der giver Mode paa Hospitalet, uden al Indlæg· 
gelse finder Sted, 

h) 4 Kr. pan Tuberkulosesanaloricr og Tuberkulosehospitaler samt paa Kystho
spitaler, naar Indlæggelse finder Sted, 

For snu \ idt Patienter, som ikke har fast Ophold i det Amt eller den Kobstud· 
kommune, som ejer og dri\'er \'edkommende statsanerkendte Tuberkulosehospital, 

l) Sanatoriet i Hoycfal. 
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indlægges puu nævnte Hospital, kun den daglige Betaling forhojes indtil et Be
IOb, der svarer tH Hospitalets daglige Driftsudgift for hver Patient, dog ikke ud. 
over 50 pCt. af den under Litra b) nævnte Betaling. Den Betaling, som suuledes 
skul ydes udove r den i Litra b) nævnte, udredes for Landkommunernes Vedkom· 
mende af den Amtskommune, hvor Patienten havde Ophold; for Patienter, som 
havde Ophold i Kobenhavn eller en Kobstad, udredes det overskydende Belob uf 
Kobenhams Kommune eller vedkommende Kobstadkommune. t) 

4 Under de i § 1 anfOrte Betingelser kan der tilstaas Sygehusafdelinger, som 
uden egen Bygning oprelles ved de bestauende almindelige ofrfentlige Sygehuse, 
Stutsanerkendelse som Tuberkulosehospitaler. Dog skal Sygehusafdelingen have sin 
egen Indgang, og dens Lokaler skal være strengt afspærret fru den ovrige Del uf 
det paugældende Sygehus og afgive Plads til minddl I· Patienter, ligesom den som 
Regel skul have sit særlige Plejepersonale. 

)2) Statskassen yder pua den l\Iaude, som fastsættes i et af Justilsmini· 
steren udarbejdet Regulativ, Tilskud til IOlgende Patienters Ophold paa de i §§ 2 
og •t omhandlede stutsanerkendte Sygehus og Hjem: 

a) Personer, som er l\ledlemmer af de statsanerkendte Sygekusser, og deres 
Bom under 15 Aar, hertil henregnet Plejehorn under 15 Aar, samt 

b) Personer, der enten har lndfOdsret eller i det sid ~te Aar forinden Indlæggel
sen paa en af de nævnte Anstalter har haft fast Ophold her i Landet, og som 
derhos er saaledes stillede, al deres eller, for saa vidt de er under 15 Aur, deres 
F.orsorgeres okn-0miske Forhold i væsentlig Grad vilde forringes, dersom de uf egne 
Midler skulde afholde Udgifterne til Behandling og Ophold pna de nævnte Ansl'aher. 

Sporgsmaal om , hvorrvidt der kan kræves Statstilskud for de ommeldte Patienter, 
der ikke er Medlemmer uf en anerkendt Sygekas!'e, ufgores uf Overovrigheden paa 
Patientens, eventuelt dennes Forsorgers, Hjemsted under Rekurs til Justitsmini
steren. 

62) Pau hvert Aars Finanslov fastsættes, hvor stort et BelOb, der af Statskassen 
man anvendes som Tilskud til Behandlingen u'f Patienter pau hver uf de i §§2 og 4 
nævnte Arter af Sygehuse og Hjem . . 

Statstilskudet man ikke overstige :v.~ af den daglige Betaling eller Driftsudgift for 
hver Patient og kan pr. Sygedag ikke udgore mere end: a) 1 Kr. 50 Ø. paa Rekon
valescenthjem, Rekreutions•hjem ·og P:lcjehjem samt pan Kysthospitaler for Læge· 
hjælp, Sygepleje, Lysbehandling, Medicin og Forbindsstoffer til Patienter, der giver 
Mode paa Hospitalet, uden at Indlæggelse finder Sted, 

b) 1 Kr. 75 Ø. paa Kystsanntorier, 
c) 3 Kr. pua Tuberkulosehospitaler, Tuberkulosesanatorier saml paa Kysthospitaler, 

naar Indlæggeilse finder Sted. 
7 Adgang til Bdrnndling og Ophold paa de i §§ 2 og •I· nævnte Sygehuse og Hjem 

har foruden de i § 5 nævnte Personer endvidere alle saadanne Patienter, som 
enten har lndfodsret eller i det sidste Aur forinden Indlægelsen har haft fast Ophold 
her i Landet, og som er rede til for et Tidsrum af to Maaneder ad Gangen at forud· 
betale eller at stille Sikkerhed for Udredelsen uf den ifOlge § 3 krævede BetaHng. 
For alles Vedkommende er Adgangen dog betinget af, al Anstaltens Læge skanner, 
at Patienten er egnet til Optagelse paa An stalten. 

De n:mnte Anstalter er forpligtede til al modtage Patienter uden Hensyn til disses 
Bopæl forsaavidt de i ovrigt skonnes egnede til Optagelse paa Anstalten. 

B Patienter paa de i denne Anordning nreYnte Anstalter er forpligtede til at del· 
luge i Arbejde. som uf Anstaltens Læge forordnes som Led i Kuren. 

9 For sauvidt Patinter pau de i denne Anordnings § 2, Nr. 1-4, nævnte Sygehuse 
og de i Lovens § •l omhandlede Sygehusafdelinger ifolge en af Sygehusets Læge 
truffen Bestemmelse midlertidigt overflyttes til et andet Sygehus eller en anden 

1) Jfr. Kunnger~ fro Lnnds~t. 6. mni 1952. 
2) Jfr. Lo\' Nr. 76 nf 15 . .l\forts 1939 om Sygehuse. 
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Sygehusafdeling til Behandling for en i Forbindelse med den tuberkulose Lidelse 
staaende Sygdom, uden al denne Behandling kan betragtes som el Led i den Kur, 
som det paagældende Tuberkulosesygehus hor kunne ytle, afholdes de med Om· 
flytningen og den mid.Jcrtidige Behandling forbundne, af det offentlige udredede 
Omkostninger efter Bestemmelserne i § 72 i Lov om Fauigvæsenet paa Færoerne 
af 10. April 1895, jfr. Lov om forandret Affattelse af denne Paragraf af 17. Marts 
1922 § V) 

10 Beloh, der af del offenl'lige udredes for Patienters Ophold og Behandling paa 
de i denne Lov nævnte Anstalter, og Belob, der af det offentlige ydes til Underhold 
for Familier, hvis Forsorgere er Patienter paa disse Anstalter, betragtes i Forholdet 
til den understottede ikke som Fattighjælp. Det !iamme gælder med Hensyn til Pa· 
tienler, der paa Grund af bevislig Plad?lomangel paa de af disse Anstalter, paa hvilke 
<le under Heni;yn ti1l deres Bopæl efter Justitsministerens Be5lemmelse skulde have 
været indlagt, behandles paa almindelige Sygehuse. 

11 Paa de aarlige Finanslove bestemmes, om der af Statskassen kan ydes Tilskud 
til OpJOrelse eHer Udvidelse af de i §§ 2 og 4 nævnte Arter af Tuberkuloseanstaiher og 
eventuelt hvor store Belob. Forinden saadan .Bevilling gives, skal detaillerede Planer 
og Overslag -0\'er det paagældende Byggeforetagende indsendes til Justitsministeren 
og godkendes af denne. Tilskudet kan andrage indtil Hahdelen af Udgif1en ved den 
paagældende Bygnings Opforelse 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 Stas· 
tilskud er ydet, en anden Anvendelse, bliver det ydede Tilskud al tilbagebetale 
Statskassen. 

12 Statsanerkendelse med Adgang til Bidrag af Statskassen kan endvidere med
deles Tuberkuloseslutioner, hvorved i denne Anordning forsluns Institutioner, der 
under lægekyndig Medvirkning fOrer hygiejnisk Tilsyn med tuberkulose og disses 
Familie og Hjem, og hvorfra der kan ydes Hjælp til Pleje, til sundere Bolig, særlig 
for al isolere den syge, til at uddele Sengesteder, Sengetoj, Haandklæder. Spytte· 
flasker m. m. til trængende tube!'kuluse og til Vask af smillefurlige syges Linned 
og Sengetoj. 

Statsbidraget kan enten ydes li\ Foreninger,~) cler arbejder med de ovennu:rnle 
Formaal, og skal du andrage en Trediedel af Udgiften paa Betingelse af, ut den 
stedlige Kommuner yder et Bidrag af mindst en Tredjedel, eller til Kommuner. der 
onsker ut drive Tuberkulosestationer, og skat da andrage Hah1delen. 

Anerkendelsen giives paa de aiHlige Finanslove mod, al vedkommende Forenin g 
eller kommunale Tuberkulosestation underkaster sig Tilsyn efter Justitsministerens 
Bestemmelse. 

13 Paa de aarlige Finanslove kun der ligeledes bevilges Tilskud til Etablering 
af Landbrugskolonier for tuberkulose og til OpfOrelse af særlige Beboelseshu~e for 
tuberkuliise. 

THskudet kan andrage indtil Halvdelen af Udgifterne \·ed Bygningen~ OpfOrelse og 
for Landbrugskoloniernes Vedkommende tillige ved deres l\fontering. alt i (frrigl paa 
samme Betingelser som i § 11 angivet for de i §§ 2 og •I· omhandlede Anstaher med 
Hensyn til Indsendelse og Godkendelse uf detai"1erede Planer og Over~lug og e\·enluelt 
Tilbngehetniing af Statsti1skudet. Tilskud til Driften af Landbrugskolonier ydes \'cd 
særlig Bevilling paa Finansloven. 

14 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Oktober 192 L Samtidig ophæves An· 
ordning af 15. December 1920, hvon•ed Lov Nr. 366 af 30. Juni 1919 om Stat5· 
slotte til tuberkuloses Sygebehandling udvides til at gælde for Færoernc. 

l) Nu Lov 310, 17. December 1924 (indfojet i Lo\'en af 1895). 
2) Jfr. Justm. Skr. uf 2. April 1928. 
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13. OKT. -- BEK. (NR. 256) om Ændringer i de ved kgl. Resolution af 3. Fe
bruar 1910 fastsatte BESTEMMELSER FOR FÆRØERNES MELLEM· OG REAL
SKOLE. ( (lndfOjet i Bek. af 1910). 

17. OKT. - STADF. PAA FUNDATS FOR >JULEMÆRKELEGATET TIL 
FORDEL FOR SYGE OG SVAGELIGE BØRN PAA FÆHØERNE«. 

Legatets Henter uddeles til syge og svagelige Born pna Færoerne, fortrinsvi s lidende 
af kirurgisk Tuberkulose, nanr Bi:irnene er indlagte pna eller suges indlagt paa et af 
de paa Færoerne værende Hospitaler dier Syge'huse.1 ) For Legatets Anvendelse af· 
lægges Regnskab til til Julemærkekomiteen. 

31. OKT. - JUSTM. SKR. ANG. INDBERETNINGER VEDR. FORLIGSV Æ
SENET. I Anledning af Hetsplejelovens Ikrafttræden paa Færoerne bestemmer Justits· 
ministeriel herved efter stedfunden Bre\'\1eksling med det statistiske Departement, 
nt <le i Justitsministeriets Cirkulære Nr. 223 af 6. September 1921 omhandlede, 
i det i.ivrige Kongerige anvendte Indberetningsskemaer vedrorende Forligsvæsenet 
\'il være at anvende paa Færoerne Ira I. Januar 1925 at regne og indsendes til 
Statistisk Departement dog saaledes, at den i Skemaerne angivne Deling mellem By 
og Land frafaldes. 

15. Nov. - BEK. (NR. 278) 01\I ÆNDRING AF FERIEPLANEN FOR THORS· 
HAVN KOMMUNESKOLE.!!) Paa Undervisningsministeriets derom nedlagte aller· 
underdanigste ForestHling har det under 8. November 1924· behaget Hans Maje· 
stæt Kongen allernaadigst i Henhold til § •l.5 i Lov om Ordningen af Skole- og 
Undervisningsvæsenet paa Færoerne a.f I. .Marts 185-t at meddele allerhojeste Ap· 
probation pna, at der gives nævnte Lovs § 16 fi:ilgende Affattelse: Sko:leaaret be
gynder den 18. August. 

1 Den aal'lige Sommerferie begynder den I. Juli og varer ti'I den 17. August 
(begge Dage medregnede), dog at i de Aur, hvor den 18. August falder paa en 
Lordag, det nye Sk-0leaar forst begynder den paa.fiilgende Mandag. 

2 I Midten 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 Lordag, afkortes Ferien med en Dag, saa at Undervisningen be
gynder paa en Fredag. 

4 Paaskeferien varer fra Onsdagen fOr Skærtorsdag til den paafi:ilgende Tirs· 
dag (begge Dage medregnede). 

5 Pinseferien skal omfatte 2 Sognedage i Tilslutning til de 2 Helligdage efter 
Overlærerens nærmere Bestemmelse. 

6 Fastelavns Mandag, Lordag efter Store Bededag, Kongens og Dronningens 
Fodselsduge samt Grund~ovsdagen er Fridage. 

7 Skoledagenes samlede Antal kan ikke nedsættes under 2•JO Dage aurlig. De 
Sognedage, der efter foranstaaende Ferieplan mautte være tilbage udover nævnte 
Antal Skoledage; overlades det 1il Overlæreren at fordele efter eget Skon som hele 
eller halve Fridage. 

1) 28. Sept. 1931 er konfirmeret en TiHiijelsc, lnoreher Bestyrelsen, der hestoar ar Amtmnn· 
den, Amtslægen og en ar Lagtinget mlgt Person, kan udbetale indtil Hnh·clelen ar det 
clisponihle Bcliib til Foreningen pna Færoerne til Tuberkulosens Bekæmpelse og ud· 
clele Ucstcn til Behandling ar syge Biim elle r til Biirns Rekreationsophold citer .Sygrlom· 
me, snnfremt der i et Aor ikke bliver Am·cn<lelsc for olie Renterne til det i § •l fost~nltc 
Formonl. 

~) Som ænclrt•t ved lirk. Nr. 9 o[ 10. Frhr. 1948. 
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9. Dec. - VEDTÆGT FOR BYEN THORSHAVNS KOMML'NALE STYHELSE. 
I, Byraadcts Sammensætning og Forretningsorden. 
1 Byraadel beslaar uf 11 Medlemmer 1) 
2 Med Hensyn til Byraudets Forhandlinger fOlges de Forskrifter, som findes i 

Lov uf 27de Maj 1908 og Byraadets Forretningsorden.!!) Byruudets fOrste Mode 
ef1er et ordentligt Valg sammenknldes nI det forsl valgte Medlem og ledes nf dette 
Medlem, indtil Formundsvnlget har fundet Sted. I Tilfælde af, al det fiirst valgte 
Medlem har Forfald, træder det næstfOrst valgte .Medlem i Stedet, og snu frem· 
deles. 

Il. Den udiivendc Myndighed i Kommunens Anliggender. A. I Almindelighed. 
3 Udfiirelsen aif Byraadets Beslutninger og den ovrigc udovende Magt i Kom

munens Anliggender paahviler i Almindelighed Byrandets Formand. Han modta· 
ger alle Skrivelser Lil Byrnadet. og foranstalter i Henhold til Forretningsordenen 
<le skriftilige Udfærdigelser, der skulle udgaa fru summe. Han fordeler Sagerne til 
vedkommende Udvu1lg og har Indseende med, at ingen Sug lider utilborligt Op· 
hold. Naar en kommunal Tjenestemand ufguur ved Doden eller ved Forfald er 
forhindret i al varetage sin Gerning, drager Formanden Omsorg for summes mid. 
lertidige Besorgelse, indfri Byraadet derom kan tage nærmere Bestemmelse. Under 
huns særlige Forsorg henlægges alle de Suger, hvis Varetagelse ikke er overdragen 
til Udvalg. 

IJ. Staaende Udvalgs Sammensætning og Omraadc. 
4 Folgende stauende Udvalg nedsættes til Bestyrelsen af de enkelte Grene uf kom

munale Anliggender: a. Udvalget for Kusse- og Regnskabsvæsenel, b. Udvælget for 
Fattigvæsenet, c. Udvalget for Alderdomsunderstottelsen, d. Udvalget for Hjælpe· 
kussen, e. Udvalget for Skolevæ.senel, I. Udvalget for de tekniske Anliggender, 
g. Udvalget for Havnevæsenet. 

l\ledlemmerne uf de stuuende Udvalg vælges aarligl i Byraadels flirste .Mode 
i Januar Muaned.I Tilfælde af, al el Medlem 11.f et Udvalg ved Forfald for længere 
Tid er forhindret i at varetage sin Gerning, kun Byraa<let vælge et andel Medlem 
til midlertidigt al fungere i den paagældendes Sted. Skulde et l\Jedlem ophore al 
have Sæde i Byruadet, vælges el nyt Udvalgsmedlem for den tilbugesluaende Tid, 
hvilket ligeledes gores, hvis Byraudet fritager el l\Iedlem .for Stillingen som Ud. 
valgsmed.Jem. Byruadets Formand er Formand i Kasse· og Regnskabsudvalget; ellers 
vælge Udvalgene selv deres Formand. Byraadet er berettiget til at meddele de 
stuaende Udvalg Instrukser for deres Virksomhed, men iovrigt fastsætter ethvert 
Udvalg selv sin Forretningorden, om hvilken Jornoden Meddelele gives tH Byraadet. 
Udvalgene udove deres Virksomhed i Moder, der suavidt muligt rufholdes i By· 
ruudets Lokaler; de ere beslutningsdygtige, nnar over Halvdelen uf deres 1\fed. 
'lemmer ere til Stede. Over deres Forhandlinger fore de Forhandlingsbog. I de dem 
underlugte Bestyrelsesgrene, med Hensyn til hvis Omraude Tvivlsmani afgores uf 
Byrnadet, have disse Udvalg al udfOre Byraadets Beslutninger; navnlig huve de 
al iagttage, al de i Aars-overslaget bestemte Midler anvendes i Overensstemmelse med 
de vedtagne Planer og Overslag og overens10temmende med de Lil deres Anvendelse 
knyltede Betingelser. De have at overveje, hvilke nye Foranstaltninger der paa 
deres Bestyrelsesomraude mualle være al træffe eHer Mangler al afhjælpe, og at ind· 
komme med Forslag derom til Byraa<let. De hU!Ve al besorge de særlige Aursover· 
slag affattede og inden hvert Aars lste September fremsendte til Udvalget for 
Kasse· og Regnskubsvæsenet til Indlemmelse i det samlede Anrsoverslag. 

5 Udvalget for Kusse· og Regn~kubsva:senet bestaur u,f Byrundets Formand og 
fire undre Medlemmer. Det har efter Forhandling med de vedkommende Udvalg at 
uff ntte Aarsaversluget over Kommunens I ndtægler og Udgifter. Det foresluar Kom· 
munens Kusse- og Hegnskubs\1æsen; uden dels skriftlige Ordre, der ln·er Gang noteres 

'I Som ændret vccl Bek. Nr. 45 a{ 1. Okt. 1952. 
~) Forrt'lnin~orch·n o{ 15. Jnnunr 1909. 
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i en særlig Anvisningsprotokol, kan derfor intet Belob passere til Indtægt eller Udgift 
i Kommunens Regnskaber. Det paaser, at Regningerne ere behorig attesterede, og 
al vedkommende Udgift har Hjemmel enten i Aarsovcrslnget eller i en særlig Be· 
villing, samt ut de enkelte BevHlingsposter ikke· overskrides. Udvu~get a-Uesterer 
Higtigheden a.f Kommunens aorlige Hegnskab, foretager jævnligt Eftersyn af Kom· 
munens Aktiver og kontante Summer, panser, al de foreskrevne Kassebogr · og 
andre for Hegnsknbsaflætigelse nodvendige Biiger fOres nojagtigt, og giver vedkom
mende fornoden Anvisning i sna Henseende. 

6 Udvalget for Fattigvæsenet bestaur af tre l°\'lediemmer. Det forestaur Bestyrelsen 
af alt, hvad der vedkommer Fnltigvæsenel. Det forer ved sin Formand Brevveksling 

i Fulligvæsenets Anliggender, navnlig med fremmede Kommuner, o\en!or ·hvilke 
det repræsenterer 'J1horshuvns Kommune. Udvalgets Formand kan pan dets Vegne 
Lilstaa ojeblikkelig Hjælp til syge og andre trængende saavel som afholde andre 
uopsættelige Udgifter, hvorom Udvalget underrettes i det pnafOlgende Mode. 

7 Udvalget for Alderdomsunderstottelsen t) hestanr af tre Medlemmer. Det for
anstalter i Anledning af indkomne Begæringer om Alderdomsunderslollelse de for
niidne Undersogel~er og gor Indstilling ti•I Byraadet om saadanne Sagers Afgorelse. 
Det fOrer Tilsynet med de understollede og varelllger iovrigt alle de Byraadet med 
Hensyn ti-I A1lderdomsunderstoltelse paahvilende Pligter; navnlig fOrer det ved sin 
Formand Brevvekslingen vedrorende Alderdomsun<lerstollelsessager, særlig med 
fremmede Kommuner, overfor hvilke det repræsenterer Thorsh111vns Kommune. Ud
valget eller dets Formand kan til;;t.aa ojeblikkelig Understottelse til syge og andre 
trængende, hvorom Byraadet underrettes i dets paaJolgende l\H>de. 

8 Udvalget for Hjælpekassen bestaar af tre Medlemmer. Det foreslaar Bestyrelsen 
nf Hjælpekassens 1\'lidler i Overensstemmelse med Lov om Hjælpekasser. 

9 Udvalget for Skolevæsenet bestaar af tre Me-dlemmer. Det forestaar Skolevæse· 
nets okonomiske Forvaltning, !Orer THsyn med Kommunens Skolebygninger, og 
bringer pan Byraadets Vegne den anordnede Skoletvang til Anvendelse. Ligeledes har 
det, efter Forhandling med Skolekommissionen, til Byraadet at gore Forslag til Ind
stilling om ledige Lærerembeders Besættelse og overhovedet al drage Omsorg for 
Besorgelsen nf alle de Skolevæsenet vedrorende Forretninger, sdm ere henlagte til 
Byraadet, for saa vidt delle ikke i saa Henseende træffer anden Bestemmelse. 

10 Udvalget for de tekniske Anliggender bestaar af fem Medlemmer. Det forestanr 
de i Kommunen forefwldende tekniske Arbejder, saasom Gade- og Vejvæsenet og 
Elektricitetsværket samt fOrer Tilsyn med Kommunens Bygninger, for sna vidt 
disse ikke henhOre under andre Udvalg, den offentlige Vandforsyning og den ofil'ent
lige Belysning samt den offentlige Renlighed, for saa vidt denne ikke henhorer under 
Sundhedskommissionen. 

11 Ud"alget for Havnevæsenet hestnar af tre af Byraadets egen Midte valgte 
Medlemmer saml to Mænd, 'Valgte blandt Byens til Byrnadet v<rlgbnre Borgere, for 
sua vidt to suadanne Borgere er villige til at indtræde som Medlemmer af Udva•lget. 
Udvalget sorger for Havnens Vedligeholdelse og Forbedring og leder de Arbejder, 
som i delle Øjemed skulle foretages, samt forestunt paa Byrandets Vegne Havnens 
Drift og olronomiske Bestyrelse. 

C. Andre Udvalg. 
12 Naar Byraudet beskikker el eller flere af sine Medlemmer eller undre af Kom

munens Beboere, som dertil ere villige, til at udfOre !orbigaaende kommunale Hverv, 
lager det i hvert enkelt TiUæ!de Beslutning om snadanne Udvalgs Sammensætning 
og den Myndighed, som bor gives dem. Dog kan UdfOrelsen uf saadanne kommu
nale Hverv, som efter deres Beskaffenhed henhorer under de stnaende Udvalgs ved· 
tægtsmæssige Omrunde, ikke overdrages til et særligt Udvalg, medmindre Forslaget 
derom udguar fra eller i hvert Tilfælde tiltrædes uf vedkommende stuuende Udvalg. 

D. A11drc Organer for den kommunale StyrelJe. 

1) Alclcrdomsundcrs1iiuelsc nu ofliist of Aldt>rsrentc. 
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13 Medlemmerne nf den i Lov af 27de Maj 1908 § 7 ommddLe Valgbestyrelse 
vælges narligt i Byraadets fOrste Mode. Medlemmerne nf Skolekommissionen, Byg· 
ningskommissionen og Sundhedskommissi<>nen vælges i Byraadets fOrste Mode i 
det fOrste Aar af Valgperioden. Er et Medlem af et af disse Organer ved Forfald 
rorhindret i nt varetage sin Gerning, kan Byraadet vælge en anden til midlertidig at 
fungere i den paagældendes Sted. Udtræder et Medlem, vælges et nyL Medlmn for den 
tilbagestaaende Tid. 

Ill. Skalteligningen og Skatteopkrævnillgen. 
A. Ligningskommi3swnen og dens Virksomlied. 

14 Ligningskommissfonen bestaar af syv Medlemmer. Den vælger seliv i Aarets 
IOrste Mode en Formand og en Næst.formand for del indeværende Aar. Kommune· 
holderen er Kommissionens Sekrelær.1) Han deltager i Moderne uden SLemmeret for 
at meddele de fornodne Oplysninger samt fOre Forhandlingsprotokollen og Listerne, 
ligesom han ogsaa udfOrer dens ovrige skriftlige Arbejder. AtC hvad der passerer i 
Kommissionens Moder, indfOres el kort Udtog i Forhand.Jingsprorokollen. låvrigt 
vedtager Kommissionen selv sin Forretningsorden. 

15 I Henhold til det af Byraadet affatLede Aarsoverslag foretager K11mmissionen 
efter de i Lov Nr. 76 af 12. Marts 1923 om den kommunale Beskatning paa Fær· 
oerne fnstsatle Regler, og indenfor det i nævnte Lov fnslsatle TidspunkL Ansællelse 
af Skallen efter Formue og Lejlighed samt AnsæLtelse nf Erhvervsskat. Efter Korn· 
missionens Skon kan den i Hen'hold Lil ovennævnle Lo.vs Regler udfundne Skalle· 
indtægt for hver enkelt Skatteyder forhojes {for'holdsvis store Indk<>mster, ringe Hus· 
stand, særlig stor Vinding i del sidsle Aar, særlig 'heldige DriftsforhoM) e}ler ned· 
sættes {forho.Jdsvis ringe Indkomster, stor Dorneflok, Alderdom, Sygdom, slore Tab og 
Uheld i det sidsle Aar) med henholdsvis indLi•I 40 pCL. og indLH 70 pCt., hvorved 
dog iagllages, at den stedfundne Forhojelse eller Nedsættelse i de enkelte Tilfælde 
- under Hensyn til de næmte Omstændigheder - man staa i Forhold Lil den For· 
hojelse eller Nedsættelse, der foretages overfor skallepligtige med tilsvarende Ind· 
komster. Ligeledes kan Indkomster pan 1000 Kr. og derunder nedsælles, <log ingen 
Sinde solliledes, al Skalleydelsen heil borllfolder. Samtlige i Henhold Lil disse Regler 
udfundne Skatteindtægler beskattes med en for samtlige Skaueydere fælles Procenl. 

16 Som Grunding for Pnuligning af Bygningsskal Inder Ligningskommissionen in· 
den lste November 1925 ved 2de nf den udnævnle sagkyndige Personer samtlige 
Bygninger paa Byens Grund vurdere efter deres Værdi i Handel '<>g Vandel. En sna· 
dan almindelig Vurdering gentages hvert femte Aor. Om Nybygninger og Ombyg· 
ninger giver Bygningskommissionen Ligningskommissionen Meddelelse snarest 
muligt efter Bygningen FuldfOrelse. Inden 'hverL Aars lsle November lader Lignings· 
kommissionen de nybyggede og ombyggede Bygninger vurdere ved 2de af den ud
nævnte sagkyndige Personer. I den fOrste Halvdel al hvert Aars Oktober .Maaned 
opfordrer Ligningskommissi"Onen ved offentlig Bekendtgorelse dem, som ved Byg· 
ningers Afhændelse eller Nedrivning eller lignende mener at være blevne befriede 
Jor fremtidig nt udrede den derpna hvilende Bygningsskat, Lil inden Mannedens Ud
gang al give Anmeldelse derom til Kommissionen. Ligningskommissionens Sekretær 
IOrer en Fortegnelse over Bygninger paa Byens Grund med Vurderingsnar, Vurde· 
ringssum, Ejerens Navn og Bopæl vedCOjet. Inden Udgangen af November l\faaned 
nffnller Ligningskommissionens Sekrelær en Liste over Ejere af Bygninger pan Byens 
Grund. Paa denne Liste anfOres i særskilte Rubrikker, foruden Ejernes Navne og Bo· 
pæl, 1) de enkelte Bygninger, forsauvidt de ere ssærskilL vurderede, 2) det Aor, hvori 
Vurderingen har fundel Sled, 3) de enkelte Vuderingssummer, I) den samlede Vur· 
cleringssum for hver Ejers Bygninger. 

17 I December Muaned forelages derefler Pnnligningen uf Bygningsskat, saæledes 
al Kommissi11nen for hver paa Listen <>Ver Ejere af Bygninger opfort Ejer i hele 
Hundreder af Kroner anslaur Værdien af hans skallepliglige Bygninger, som opfores 

1) Kommissimwn hnr nu s;nlig S!'kretu~r. 
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pnn Listen under en særskilt Rubrik med Overskrift >Ansianet Værdi af Bygninger«. 
18 Det Forhold, hvorefter hver skattepligtig Ejers Sknt beregnes, udtrykkes ved 

Portioner, som nnfores i en særlig Rubrik og bestemmes sanledes, al der for hvert 
hele Hundrede Kroners an5laaet Værdi af Bygninger tillægges et vist Antal Portioner. 
PortiQner. 

19 Kommissionen meddeler Byraadet det samlede Anto:I Skatteportioner. Byraa· 
det bestemmer derefter i Henhold ti1l det af samme vedtagne Overslag over Kom· 
munens Indtægter og Udgifter i det fOlgende Aar Storrelsen af Portionerne for Byg· 
ningsskatten. Endelig beregner Kommunebogh-0lderen, ved at multiplicere Portio· 
nernes Storrelse med det Portionsantal, hvortil enhver skattepligtig Ejer er ansat, 
Bygningsskatten, som nnfOres i en særlig Rubrik. 

20 Derefter fOres Bygningsskatten af Kommunebogholderen paa Listen over For
mue- og Lejlighedsskat, og det samlede Belob, S-Om hver Skatteyder skal svare, 
udregnes -0g anfiires pna Listen. Begge Ligningslister .fremlægges til offentligt 
Eftersyn. 

B. Skatteopkrævningen. 
21 De kommunale Skutter forfalde til Betaling for det lobende Fjerdinganr hvert 

Aars lste Februar, lste Maj, lste August og lste November med en Fjerdedel af 
Anrets Skat og indbetales paa Kommunens Kassererkontor under et for ·hver 
Skatteyders Vedkommende i Lobet af de nævnte Mannederl) 

IV. Regnskabets Revi.sion og Paakendelse. 
22 2) Efter at Kommunens aarlige Regnskab med Bilag og forsynet med Atle· 

station af Udvalget for Kasse- Qg Regnsknbsvæsenet har været forelagt Byrnadet og 
derefter fremlagt til det foreskrevne offenlliige Eftersyn, overgives det til Revision. 
Denne udfOres fOrst af en IOnnet Hevisor, som har al gennemgan Regnskabet og 
derved især at forvisse sig om de deri opfOrte Summers Rigtighed saavel i .Hen
seende til Tal som til de af Byrnadet vedtagne BeviUinger; han udlærdiger sine 
Bemærkninger inden hvert Aars 15de Juli . Dernæst have to i Henhold til Lov af 27de 
l\lnj 1908 § 44 valgte Revisorer inden 15de August kritisk at gennemgaa Regnskabet 
og de fremkomne Udsættelser og at gore deres Bemærkninger derved. Derpan skulle 
samtlige Antegnelser besorges besvarede af HegnskahsfOreren inden hvert Aars lste 
September, hvHke Bevarelser attesteres af Udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet, 
hvorefter Regnskabet med Revisorernes Bemærkninger og HegnskabsfOrerens Be· 
svarelse tilstHles Byraadet. Byraadet paakender derefter Regnskabet sna betimeligt, 
at det kan indsendes til Justitsministeriet inden den lovbefalede Tid. 
V. De kommunale Tjenestemænd. 

23 Til Medhjælp ved den umiddelbare Styrelse af Kommunens Anliggender an· 
sættes en Byrnndssekrelær,:1) der tillige er Kommunebogholder og Kommunekasserer. 
Han ·har al fore Forhandlingsbogen i Byraadets Moder, at besorge Byraadets og Ud
valgenes Korrespondnnce, al fore Bogholderiet med snmtlige Kommunens Regnska· 
her, at aflægge Aarsregnskabet og al bistaa Udvalget for Kasse- og Regnsknbsvæsenet 
ved Udfærdigelse af Indtægt· og Udgiftsordrer, det aarlige Overslag m. m. Han ud
sender Skatteregninger i behorig Tid, oppebærer alle de Kommunen tiolk-0mmende 
Indtægter og udbetaler alle de Summer, som blive anviste af Udvalget for Kasse· 
og Regnskabsvæsenet. Han er overfor Byraadet ansvarlig for alle Kommunens Aktiver 
og Pengebeholdninger, Som Ligningskommissionens Sekretær har han at opfylde dt~ 
Pligter, der ere denne paalagle ved Bestemmelserne i Afsnit III. Endvidere har han 
at .fungere som Sekretær for Overligningskommissionen. For de ham betroede Oppe-

I) I H. t. midi. Bcst. Nr. 2 af H. J\lart..~ 1947 hnr Byrandct Yc«ltagct, nt Skatten indkræH'S 
fordelt pnn 10 1\1 naneder. 

2) Da Rcgll5kahsanrnl nu er omlni:t til Finun~naret, man Fristerne i § 22 antages fnrlu·nge«lc 
med 3 Muancdcr. 

n) Der er nu nnsnt særlig Bogholder, Knsscrcr , Sekretær for Ligningskommission og O•erlig· 
ning.~kommi!'..~ion . 
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borsler stiller han den fornodne Sikkerhed efter Byraadets nærmere Bestemmelse. 
Han IOnnes med 4000 Kr.1} aarlig. 

24!!) Endvidere ansættes Il>lgende kommunale Tjeneslemænd: En eller filere Po· 
litibetjente. To Opsynsmænd ved Vejvæsenet. En Opsynsmand ved Havnevæsenet.:J) 
En Vandmester. En Bestyrer for Elektricitetsværket. En Revisor (jfr. § 22). En 
eller to Pantefogder (jfr. :Lov Nr. 85 af 30. Marts 1935). 

25 De i §§ 23 og 2,L ommeldte Tjenestemænd udnærnes af Byraadet og kunne 
opsiges og opsige med 3 l\foaneders Var~el til den fOrsle i en Maaned. Med Hen· 
syn til Antagelse og Afskedigelse a.f PoliLibeLjente forholdes i Overensstemmelse 
med Lov af 27de l\foj 1908 §· 28, 2det Punktum. Storrelsen af de Kommunens 
Tjenestemænd tilkommende Lonninger med UndLagelse af ByraadssekreLærens fast· 
sættes 1\'cd Kommunens Aar;:o\'erslag. Liinningerne udbetales med 1/12 den sidste 
i hver Maaned undtagen Revisorens Li.in, som udbetales efter hver Re\•isions Tilende
bringelse. 

26 De Tjenestemænd, som den kommunale Styrelse iOvrigt maatte fordre, og 
hvis Ansæltelse!mlaade og Lonningsvilkaar ikke er bestemt i Lovgivningen eller ved 
andre ~ærlige Hegler, antages og afskediges - for saa vidt Byraadet ikke i hvert 
enkelt Tilfælde muulle træffe anden Afgorelse - af de kommunale Udvalg, til 
h\is Omruade den paafOlgende Gren af Styrelaen henhurer, og paa de Vilkaar, 
der fastsættes ved Kommunens Aarsoverslag. 

VI. Vedtægtens lkrafllræden samt lEndririger i og Tillæg til samme. 
27 Denne VedLægt træder i Kraft den h te Januar 1925. Forslag om Ændringer 

i og Tillæg til Vedtægten blive at behandle i to ordentlige Byraudsmuder, inden de 
indsendes 1Lil Justits.ministeriets ~ ) Stadfæstelse. 

17. Dec. - LOV OM ÆNDRING I LOV OM FATTIGVÆSENET PAA FÆH
ØEHNE AF 10. APHIL 1895. (Ændret § 72, indfojeL i Loven af 1895). 

21. Jan. 1925 - ANORDN. (NH. 18), HVORVED LOV OM MENIGHEDSRAAD 
AF 30. JUNI 1922 SÆTTES I KRAFT PAA FÆHØERNE. I Henhold til den 
Regeringen ved Lov om l\Ienighedsraad af 30. Juni 1922 § '13 givne Bemyn· 
digelse sættes ·herved bemeldte Lov i Kraft paa Færoerne med de Ændringer, der 
er befundne nodvendige af Hensyn til de særlige Forhold paa disse Øer saaly
dende: 

A/sriil I. 
1 Der oprettes et Menighedsrnad for hverL Sogn, j fr. § 10. 
Er der i et Sogn fJere end een Kirke, og hver af Kirkerne er sel\'ejende, eller 

der til hver uf Kirkerne er henvist en bestemt Kreds a.f Sognets Beboere, skal 
der være et Menighedsrand for hvert Kirkedistrikt. 

Naar det til en Kohstadkirke henlagte Landdistrikt har eget Skole- og Fattig· 
\'æsen, hur det Ret Lil paa Begæring at fan sit eget Menighedsrand. 

Under særlige Omslændigheder kan Kirkeministeriet tHlade, at el Pastoral med 
to eller flere Sogne eller et Sogn med to eller flere Kirkedistrikter har fælles Me· 
nighedsraad, nuar el J\lenighedsmode i hvert af Sognene dier Distrikterne udtaler 
Ønsker derom. 

Ved Oprettelsen uf nye Sogne eller Sognedistrikter med egen Kirke vælges l\le· 
nighedsruad for del udskilte Sogn eller Distrikt samtidig med Oprettelsen. Skon· 
nes del fornudent, kan Kirkeministeriet samtidig lade foretage N}""ulg for den 
tilbageblevne Del. 

Kirkeministeriet bestemmer efter Indstilling fra Biskoppen, hvilke af de for An· 
stalter, Stiftelser eller særlige Klasser af Personer oprettede Menigheder der skal 
have eget Menighedsruad. 

•) Nu forhojet. 
2) Som ændret 5. Fchr. 1934 og 27. Se11t. 1935. 
H) Iflg. Rcg!cm. for Fon·nhn. nf Thorshurn Hn\'n nf 21. Juli 1930 an~ættcs nn en HnHH'· 

nicsler og 4 Hnvnehrtjente. 
~) Nn Lnnd,..qtyrcl. 
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2 l\fonighedsraaclel beslaar a! de ved Menigheden fast ansatte Præster (herunder 
Andenpræster) samt mindst seks til Menighedsraad&kredsen horende Medlemmer 
valgte efter denne Lovs Regler. Antallet af valgte Medlemmer retter sig efter An· 
tallet af Folkekirkens Medlemmer i Mcnighedsraadskredsen ved sidste almindelige 
Folketælling. Tallet sættes til seks for det fOrste Tusinde og yderligere et Medlem 
for hvert paabegyndt Tusinde, dog ikke over 15 ialt. Har lo eller flere Sogne 
eller Kirkedistrikter fælles Menighedsrnad, fastsættes Antallet af Menighedsraadets 
l\Iedlemmer efter Pastoratet~ samlede Folketal o~ fordeles pau de enkelte Sogne 
eller Distrikter i Forhold til •Folketallel i hvert uf dem, dog al et Sogn eller Distrikt 
mindat skal have et Medlem. Kirkeministeriet kundgifr Antallet af Menighedsmade· 
nes l\·1edlemmer i hver l\Ienighedsraadskreds. 

Foruden Medlemmerne vælges et Antal Stedfortrædere efter de nedenfor angivne 
Hegler, jfr. §§ 9 og 12. 

Præsteviede Kateketer, personelle Kapellaner og personlige Hjælpepræster har 
Het til at deltage i Hnudets Forhandlinger, men uden Stemmeret, medmindre snu· 
dan under særlige Omstændi gheder tillægges dem af Biskoppen efter Menigheds· 
randets lndstiHing. I Præstens Forfald og under Embedsledighed indtræder den 
konstituerede Præ.:;t som stemmeberettiget l\Iedlem af Randet, dog at han ikke kan 
afgive Stemme ved Indstilling om Præsteknldelse, jfr. § 34, Slk. 2. 

Nnar den kirkelige Betjening for et af flere Sogne eller Sognedistrikter hestan
ende P11!ltoral er ordnet snaledes, at Betjeningen uf et enkelt Sogn eller DistrikL 
væsentlig er overdraget til en fast Kappelian eller Hjælpepræst, kan det ved Regu· 
lativet for Ordningen af Embedsforholdet mellem Præsterne bestemme.:;, at hver 
af dem skal være l\ledlem af sit Menighcdsrnad. 

l\lenighedsrnndeL vælger selv sin Formand og en Næstformand, der i Fo11IT1an
dens Forfald indtager Forsædet i Handel. 

3 Menighedsrandet vælges pna ri. Aur. Valget gælder fra cl Kirkcunrs Begyndelse. 
Oprettes nye l\'lenighedsraatl i Lobet af en Vailb'l>eriode, gælder Valget kun for 
Hesten uf denne. 

4 Valgret og Valgharhed til l\lenighedsrnndet har eUhverl Medlem af Folkckir· 
kcn, 15om er fyldt eller inden Udgangen uf det Knlendernar, hvori Valget foreganr, 
fylder 25 Aar, medmindre de pnagældende 

1. ved nabenlyst at fornægte Kristentroen stil.Jer sig i afgjort J\fodsætning til 
Folkekirken, eller 

2.1) vitterligt fOrer et forargeligt Levned, eller 
3.1) ved Dom er fundet skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Hand· 

ling, for hvi·lken der ikke er modtaget Æresoprejsning. 
For al kunne udi.ive Valgret eller vælges til Menighedsrandet ·maa vedkommende 

være optaget pna den kirkelige Valgliste for den pangældende Menighedsrundskreds 
i Henhold ti.J personlig, skrifolig eller mundtlig Tilmelding. Ved Tilmeldingen skal 
gives fi.ilgende Oply.sninger: 1. Fulde Navn, Stilling og Bopæl. 2. At den paagæl· 
dende er Medlem af Folkekirken. 3. Fodselssted, Anr og Dato. 

Den skriftlige Tilmelding dateres og under!'krh·es egenhændig. Den mundtlige 
Tilmelding ~ker ved personlig Henvendelse (ikke telefonisk) til Valgbestyrelsens 
Formand eller denne.:; Repræ~enlant. 

Personer, som ikke har lndfOdsret, kan IOrst optages pau Val g:listen. nanr de 
har haft Bopæl her i Landet uafbrudt i et Aar efter Tilflytningen. 

Peraoner, der har Bopæl i flere Menighedsmadskredse, kan vælge, i hvilken af 
disse, de vil udove V ni grel. 

Personer, der i Henhold til særlige Bestemmelser er ·henvist til en bestemt Me· 
nighecl, for hvilken der er oprettet Menighedaraad, har a.Jene Valgret og er kun 
valgbare til dette Menighedsrand. 

Præster og Kirkebetjente, der bor udenfor deres Menighedsmudskreds, har Valg· 

•) Hr. Lov Nr. R8 nr 15. l\lnrl~ 1939 § 9. 
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ret og - for Kirkebetjentenes Vedkommende - tillige Valgbarhed i den Kreds, 
i hvilken de er ansat. Deres Hustruer og hjemmeværende Bom har ogsaa, om de 
onsker det, Valgret og Valgbarhed i samme Kreds. Er Præster eller Kirkebetjente 
ansat i to eller flere Menighedsraadskredse, kan de saavel som deres Hustruer og 
hjemmeværende Bom vælge, i hvilken af disse de vil udove deres Valgret. 

SognebaandslOsere kan vælge, om de vil 1\ade sig opfore paa Valglisten i den 
Menighedsrandskreds, i hvilken de bor, eller i den, som de gennem Sognebaands· 
10.sningen knytter sig til. De er da kun valgbare i samme Kreds. Har Sognebaands
losere ladet sig opfOre i den Kreds, tiJ hvilken de er knyttet ved Sognehaandslosnin· 
gen, bevarer de Valgret og Valgbarhed her til Valgperiodens Udlob, selv om den 
Præst, til hvilken der er !Ost Sognehaand, i Mellemtiden fratræder sit Embede. 

Ligeledes kan, hvor Omstændighederne taler derfor, Biskoppen meddele Tilla
delse til, at en Beboer af et af Sognene i et Flersognspnslorat vælger at have Valg· 
ret og Valgbarhed i el af Pastoratets andre Sogne. 

Mand og Hustru eller beslægtede i op- og nedstigende Linie kan ikke samtidig 
være Medlemmer af samme Menighedsrand. 

5 Medlemmer af Folkekirken er: 1. Pers'oner, der er dobt i Folkekirken, 2. Per· 
soner, der er dobt i et evangelisk-luthersk Samfund udenfor Folkekirken, naar de 
senere har sluttet sig til en Menighed indenfor denne. Er de dobt udenfor Riget, 
sker Optagelsen ved Bosættelsen her i Landet, medmindre de paa den derom fore· 
skrevne Mande har anmeldt at ville staa udenfor Folkekirken. 3. Andre Personer, 
som er dobt med den kristne Daab, og som enten efter Bestemmelse af den eller 
dem, der har F.orældremyndiglieden, opdrages i Folkekirkens Tro eller i en senere 
Alder personlig har sluttet sig til en Menighed i Folkekirken. 

Nærmere Hegler for Optagelse i og Udtrædelse af Folkekirken gives ved kongelig 
Anordning. 

Medlemsforholdet ophorer, naar el Medlem: I. udtræder af Folkekirken ved 
skriftlig Anmeldelse paa den ved kongelig Anordning foreskrevne Maade, 2. slutter 
sig til el Trossamfund udenfor F'olkekirkcns Orden eller paa anden Mande, saasom 
ved at lade sig gendobe, stiller sig udenfor denne. 

Born under 15 Aar optages i og udmeldes af F'Olkekirken paa Begæring af den 
eller dem, der har Forældremyndigheden. Er et Barn een Gang oplaget i eller 
udmeldt af Folkekirken, kan det kun udmeldes el-ler genoptages paa Begæring af 
den eller de samme, som har begæret Barnet optaget eller udmeldt, eller, hvis 
saadan Begæring ikke kan foreligge, med Tilladelse a'f Kirkeministeriet. For Bom 
mellem 15 og 18 Aur kræves foruden Barnets egen Begæring tillige Samtykke af den 
eller dem, der har Forældremyndigheden; Barnet kan indanke en Nægtelse af Sam· 
tykke for Ministeriet. 

6 Listen over de valgberettigede i en Menighedsrandskreds a'ffattes af en Valg· 
bestyrelse pua 3 Medlemmer,der vælges efter Hegler for Forholdstal af Menighcds
raadet blandt dets egne Medlemmer. Ved Deling af en Menighedsrandskreds vælger 
det hidtidige Menighedsrand Valgbestyrel!>en for den nyoprettede Kreds blandt den
nes til Folkekirken horende Beboere. Valgbestyrelsen vælger selv ioin Formand og 
kan antage lonnet Medhjælp samt, om fornodent leje IJokale, hvorfra dens Arbejde 
udfores. 

Naar Valg skal foretages efter denne Lovs Regler, bekendtgores det fra Prædike· 
stolen eller Kordoren ved alle regelmæssige Gudstjenester i Mcnighedsraadskredsen 
de to fOrste Sonduge i Februar l\foaned, at alle de, der onsker sig optaget paa Valg
listen, for saa vidt de ikke allerede findes optaget paa den sidst benyttetde Valgliste, 
maa gore Tilmelding pua den i § 4 foreskrevne Munde inden Udgangen uf Marts 
Mauned. Ved Siden heraf kan Valgbestyrelsen ogsaa lude Bekendtgorelse foregua 
paa anden Mande, for saa vidt den mnalte finde det formaal stjenligt. 

Pau de Sondage, hvor der sker Bekendtgore\;;e om Tilmelding til Valglisten, ud
leveres der ved Udgangen aJ Kirken en trykt Vejledning, indeholdende Lovens Be
stemmelser om Betingelserne for Optagelse pua Valglisten, om Reglerne for Valg-
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listernes Fremlæggelse og om den Erklæring, som Menighedsrandets valgte Medlem· 
mer skal afgive m. m. Vejledningen, hvis Form bestemmes af Kirkeministeriet, skal til· 
lige indeholde en efter Heglerne i § 4 affattet Blanket, der benyttes ved Tilmeldingen. 
Vejledningen med tilhorende Blanket skal ogsau kunne fans udleveret paa de Steder, 
hvor Tilmeldingen kan ske, eller paa andre efter Menighedsrandets Skon belejlige 
Steder i Menighedsraadskredsen. Summe Vejfodning skal ogsaa udleveres til dem, 
der melder sig mundtlig til Valglisten. 

Efter Tilmeldingsfristens Udlob udarbejdes Valglisten paa Grundlag af den ved det 
sidst afholdte l\fonighedsrnndsvalg benyttede Valgliste snnledes, at de, der er opfort 
paa denne Liste, overfores til den nye Valgliste, sanfreml de vedblivende opfylder 
Valgretsbetingelserne. End.videre optages de i Hcnliold til Stk. 2 rettidig tilmeldte. 
Valgbestyrelsen kan, om fornodent, kræve nærmere Oplysninger. Har Valgbestyrelsen 
modtaget en Tilmelding med mangelfulde eller urigtige Oplysninger, skal den san vidt 
muligt give de pnngældende Lejlighed til at udfylde eller berigtige den. Kommunerne 
er forpligtet til pnn Anmodning at stille de officielle l\fandtalslister til Rnadighed 
for Valgbestyrelsen. 

Hvor det skannes nodvendigt, kan der ved Tilmeldingen forlanges Oplysning, om 
og hvor vedkommende hidtil har været optaget pau en kirkelig Valgliste, for at 
Folytningen kan meddeles Valgbestyrelsen i den tidligere Kreds. 

Den af Valgbestyrelsen affattede Valgliste fremlægges til offentligt Eftersyn fra 
den 1. til den 31. :Maj i en eller flere af Menighedsmadskredsens Skoler eller i 
andre passende Lokaler efter Menighedsraadels Bestemmelse. Klager o\'er 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'fgorelse af indkomne Klager og giver vedkommende Meddelelse om Afgorelsen 
inden Udgangen uf Juni. Gaar denne Afgorelse Klageren imod, kan Sagen indankes 
for Biskoppen, som træffer endelig Afgorelse inden Midten af September Maaned. 
Bekendtgorelse om Valglisternes Fremlæggelse, lndgh'else a( Klager m. \'. sker sam· 
men med Bekendtgorelsen om Tilmelding, jfr. Stk. 2. 

Ved fiirste Valg efter foranslaaendc Regler kan Valgbestyrelsen ændre de foran 
fastsatte Frister i det Omfang, hvor dette man anses fornodent. 

7 Hvert Anr modtages en ny Tilmelding til den kirkelige Valgliste i Lobet uf 
Februar Maaned, hvorefter Valgbe.5tyrelsen gennemser Valglisten, udsletter dem, 
der er flyttet ud af Kredsen eller pna anden Mande har mistet deres V algrel, og op· 
lager paa en Tillægs.Jiste de tilflyttede og andre nye valgberettigede, der har meldt 
sig til Optagelse. Bekendtgorelse om Tilmelding til Valglisten, Fremlæggelse af Listen 
og Indgivelse af Klager m. v., sker efter Reglerne i § 6. 

Forud for hvert ordentligt Valg affaller Valgbestyrelsen efter Reglerne i § 6 Stk. 
4, en helt ny Valgliste, til hvilken de pau den tidligere Valgliste med Tillæg optagne 
Personer overfOres uden ny Tilmelding, saafremt de fremdeles opfylder Betingelserne 
for Valgret. 

Forud for overordentlige Valg til Menighedsrnad fastsætter Biskoppen Fristen for 
Tilmelding lil Valglisten m. v., svarende til de i § 6 angivne. De herefter anmeldte op· 
lages pna et Tillæg til Valglisten. 

Ved Deling af en l\Ienighedsruadskreds har de, der har meldt sig. til Optagelse paa 
Valglisten i den tidligere samlede Kreds, Valgret og Vulgburhcd i den nyoprettede 
Kreds uden ny Tilmelding. 

8 Valget foretages paa en uf Valgbestyrelsen fastsat Dag i Tiden fra den 20 til den 
30. November, dog inden Kirkeaarels Udgang, i en eller flere af Menighedsmads
kredsens Skoler eller andre pnsi'ende Lokaler. Valget ledes uf Valgbestyrelsen, der om 
forniident bistaas af de o\•rige l\Ienighedsraadsmedlemmer. 

Bekendtgorelse om Tid og Sted for Valget sker fra Prædikestolen eller Korduren 
ved alle regelmæssige Gudstjenester i Menighedsraudskredsen de lo fOrsle Sondnge 
i November og iOnigt sanledes, som Valgbestyrelsen finder formnnlstjenligt. 
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Ved overordentlige Valg fastsætter Biskoppen Tiden for Valget og Heglernc for 
dets Bekendtgorclse. 

9 Valgret udoves ved personligt Møde. Valget er skriftligt og hemmeligt og fore
tages uden forudgaaende Forhandling efter Hcglerne for Forholdstalsvalg. 

Afstemningen sker i Henhold til Kandidatlister, pau hvilke bestemte Personer 
bringes i Forslug. En Liste kan indeholde Navne paa Kandidater i indtil det Antal 
af Medlemmer, der skal vælges, oir skal desuden indeholde el tilsvarende Antal 
Navne pan Stedfortrædere, jfr. § 12. Uden vedkommendes Samtykke, som mna 
foreligge skriftligt, maa intet Navn opfOrcs paa en Kandidatliste. Kandidatlisterne 
skal være underskre\'et af mindst 3 og hi:ijst 9 Vælgere. 

Ministeriel meddeler nærmere Regler for Valgets Forberedelse og Foretagelse 
med Iagttagelse af, a t der mellem UdlObet af Fristen for Kandidatlisters Indgivelse 
og disses Bekendtgorelse bliver mindst 2 Dage, i hvilke der af For~lagsstillernc 
kan foretages Forandringer i de indgivne Lister paa Foranledning enten af For
slagsstillerne selv eller af Valgbestyrelsen, naar denne erklærer en Liste helt eller 
delvis ugydig eller mangelfuld, a t Kandidatlisterne bckendtgores mindst 2 Dage 
fiir Valget, n I snafrcmt der inden Udlobct af ·Fristen for Kandidatlisternes Ind
givelse kun er indleveret een gyldig Kandidatliste, erklæres de pan denne Liste 
opWrte Kandidater og, Suppleanter for valgte uden Afstemning, at ingen \•cd at 
vælges som Suppleant pan en Liste afskæres fra at vælges som l\fodlem paa en 
anden Lisie. 

En kort Beretning om Valget indfOrcs i Menighedsraadels foorhandlingsbog OJ! 
undcrskri,·e.s af Valgbeslyrclfcn. En Udskrift nf Forhandling~bogen sendes sna· 
rest af Valgbestyrelsens Formand gennem Provsten til Biskoppen. 

Klager o\ er Valgets Gyldighed ~endes inden 8 Duge efter V nlgct Lil Provsten, 
der efter al have indhentet Valgbestyrelsens Erklæring tilstiller Biskoppen Sagen 
Lil Afgorelse. Biskoppens Afgorelse kan saavel n( Valgbestyrelsen som af Klage· 
ren indankes for Ministeriet. 

10 Forer Valget ikke til Dannelse af el fuldtalligt Menighedsrand, eller finder 
der i en .Menighedsrnad>kreds intet Valg Sted, udskrives Udfyldningsvnlg eller 
helt nyt Valg. Vælges der heller ikke ved dette Valg et fuldtalligt Menighedsrand, 
dannes Handel af de Medlemmer, der er valgt, i Forbindelse med de scl\'skre\'ne 
Medlemmer. Er slet ingen Medlemmer valgt. mister Menigheden sin Indstillings
ret ved Præsle\'alg. Menighedsraadets ovrige Hverv overtages uf de selvskrevne 
1\fodlemmer, der kan antage lonnet Medhjælp til Hvervets Udfiirelse. 

11 Flyllcr et Medlem i Lobel nf Valgpefi.oden ud af Menighedsmadskredsen. 
skal dette ikke gorc det nodvendigt for ham at udtræde uf Menighedsrandet, hvis 
delle onsker, nt hun beholder sit Sæde i samme. 
~uar et Medlem eller;; i Lobet uf Valgperioden onsker at udtræde af Menig

hedsrundet, skal han hertil ha\•e Ruadet.s Samtykke. 
Sporgbmaal om al udelukke el Medlem af Menighedsrandet nfgores af Bundet 

seh-. men Afgorclscn kun indankc5 for Biskoppen. Udelukkelse kan kun finde Sted. 
naar vedkommende ikke længere 01•fylder Betingelserne for at have Sæde i Ran· 
det eller vedholdende nægter ni opfylde sine PHgter som Medlem af Randet. 

12 De pua en Liste opforte Stedfortrædere betragte:. som per:::onligc Stedfortne· 
dere for de valgte Medlemmer i tilsvarende HækkefOlge. 

En Stedfortræder tager Sæde i Menighedsrandet. naar el Medlem diir eller ud
træder af Handel. Ligeledes tilkaldes en Stedfortræder efter i\lenighedHuadets Bc· 
stemmclse, naur et Medlem i længere Tid er forhindret. 

Findes der ved et Medlems Afgang eller Forfald ingen Stedfortræder til al ind
træde i hans Plads, afgiir BiskopJICn efter indhentet Erklæring fra de tilbage
bierne i\ledlcmmer af Hnadet, om Besættelsen af den ledige Plads kan opsælles 
til næste almindelige Valg. Dog skal Udfyldningsvalg finde Sted, hvis Randets 
Antal af valgte Medlemmer er gaaet ned under Halvdelen, medmindre Ministe· 
riet samtykker i, al det undlades. 
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13 Udgifter i Anledning af Valg til Menighedsrnad sauvel som Handels egne 
Udgifter Lil Lokale, Papir og Porto, til Hejser i Anledning af Præstevalg samt andre 
Udgifter, som del Handel paahvilende Hverv medfi:irer, udredes af vedkommende 
Kirkes særlige Kasse. Har den særlige Kirkekasse ikke Midler til al udrede Be
lobet, tilvejebringes delle ved Ligning efter de for Ligning af Underskud ved Kir· 
kens Drift gældende Regler. 
Afsnit Il. 

14 Forste Gang efter Valg summenkaldes Meni ghedsraadet af den forsl valgte 
inden Udlobet af 8 Dage. 

Forinden et valgt Medlem fOrsle Gang tager Sæde i el 1\Ienighedsraad, afgiver 
han i et Menighedsmadsmode en skriftlig Erklæring paa Ære og Samvillighed om 
al ville udfi:ire del ham betroede Hverv i Troskab mod den danske evangelisk· 
lutherske Folkekirke, saa al den -kun byde gode Vilkaar for den kristne Menig· 
heds Liv og Vækst. 

Naar den i Stk. 2 omhandlede Erklæring er afgivet, vælger Nlenighedsraadel 
sin Formand og Næstformand, hvorom l\'leddelelse sendes Biskoppen gennem Prov
sten, Formand og Næ,;tformand \•ælges for et Aar ad Gangen, El Medlem er kun 
pligtig at modtage Valg til Formand i indtil 4 Aar og kan, nuar han har funge· 
ret som Formand i mindst •I· Anr, kræve sig fritaget for Hvervet i el lige saa 
langt Tidsrum. 

S<indagen efter det fOrstc l\IOde kundgores fra Prædi·keslolen eller Kordoren, 
hvem der efter al være valgt til Medlemmer af Menighedsrundet har taget Sæde 
; samme og hvem der er rnlgt til Menighedsraaclets Formand. 

15 Menighedsrnadets Formand sammenkalder Handel, nnar hun dertil finder An· 
ledning, eller nnar det begæres af Sognepræsten (Sognedistriktspræsten) eller af 
mindst en Trediedel af Randet;; Medlemmer. 

Menighedsrnadets Beslutninger falles i l\'loder. Huadet er kun beslutningsdyg· 
Ligt, naar mindst Hah·delen af Medlemmerne er til Stede. Øvr ige Bestemmelser 
om Forretningsgangen fnsl!ættes uf Randet selv. I T\'Mstilfælde kan Sporgsmaal 
om Forretningsgangen forelægges Biskoppen. 

Menighedsraadets Forhandlinger indf0re3 i en særlig dertil indrettet, uf ProY· 
sten autoriseret Forhandlingsbog. Den fremlægges ved Kirkesyn o~ Visitatser. 

16 Menighedsrnadene i et Pastoral skal samles til fælles l\'Wder, nuar Sogne· 
præsten eller Formanden for el af Randene finder del f ormaal!>tjenligt, eller naar 
Flertallet i et Hnad eller mindst en Trediedel af hvert uf Randene begærer det. 
Formanden i Hovedsagnets Menighedsrund leder disse Moder, jfr. og~aa § 32. 

17 Ved Valg af nyt Menighedsrand vedhli\•er del gamle l\Ienighedsrnud at be. 
slan, til det nye er traadt i Virksomhed, jfr. § 1 k 

Afsnit Ill. 
18 Menighedsmadet \'arclager Menighedsraadskredsens 'fan· efter de derom gæl· 

dende Bestemmelser. 
19 Menighedsrandet udgor Bestyrelsen for selvejende Kirker. 
For de Kirker pau Landet, som ikke ejer sig ~elv, nedsætter Menigheclsraadct 

et stnuende Udvalg. Leslanende af Sognepræsten og to af dets valgte )ledlem· 
mer, Lil V nretagclsc af :Menighedens Interesser med Hensyn Lil Kirken, Kirkegaar· 
den m. m. Dette Udvalg skul have Lejlighed til al udtale sig om alle storre Ar· 
Lejder, der udfOres ved Kirken eller Kirkegaarden, og har Het til gennem Me· 
nighedsraadet al henvende sig til O\"ertilsynel i Kirkens Anliggcnclcr. 

20 Fra og med fOrste Ledighed i Kirkebetjentstillinger efter denne Lovs !kraft· 
træden tilkommer det Menighedsrnadet, hvor Beskikkelsen af Kirkebetjentene til · 
falder det, med Amts og Provsti;; Stndfæstel ~e al lage Beslutning om, In orlede:; 
Kirkebetj entforholdene fremtidig skal ordnes. In em Forretningerne skal O\ erdra· 
ges til, og hvilke Honorarer der skal gives. 

I særlige Tilfælde vil Kirkeministeren efter at have indhentet Erklæring fra 
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Menighedsrandet kunne fritage en Lærer, der ved denne Lovs lkrafttræden til· 
lige er Kirkebetjent, fra hans Hverv som saadan. 

21 Menighedsrandet tager Del i Bestyrelsen af de til Præsteembedet henlugle 
fuste Ejendomme efter de herom gældende Hegler. 

22 Menighedsrandet tager Del i Bestyrelsen af Sognets kirkelige Midler i det 
Omfang, hvori delle er hjemlet ved de herom fastsatte særlige Regler. 

23 Menighedsrandet lager, efter at Sagen hor været forhandlet pua el Menig· 
hedsmode, Beslutning om: , 

u) hvorvidt Konfirmation kun skal afholdes een Gang aarlig, samt om andre 
Konfirmationer vedrorende Forhold, som ved kongelig Anordning er eller maatte 
blive henlagt til Menighedsroadets Afgorelse, 

b) IndfOrelse af nye autoriserede Salmeboger og Salmebogstillæg.1) Randet 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 hvilket Omfang færosk Prædiken skal oplæ· 

ses ved Messefaldsgudstjeneste. 
3. Færosk eller dansk Hitual og færoske eller danske Salmer kan benylles ved 

Gudstjeneste og kirkelige Handlinger, uanset hvilket Sprog der benyttes til 
Prædiken. 

4. Til Ordningen ved Hojmesscgudstjeneste kræves altid Sognepræstens Tilslutning. 
Det samme gælder for kirkelige Handlinger, der udfOres nf Sognepræsten uden 
for Hojmessegudstjenesten. 

5. Færoske Ritualer og Salmer skal være autoriserede af Biskoppen.:!) 
24 l\fenighedsraadets 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 af Kirkens Præster anvendes andre auto· 
riserede Prædiketekster end de, der hidtil har været brugt i Menigheden, c) ved 
Konfirmandundervisningen indfOres nye autoriserede Hjælpemidler, cl) ved Reli· 
gionsundervisningen i Folkeskolen indfOres nye autoriserede Hjælpemidler. De un· 
der a) og b) omhandlede Sager skal være forhandlet pna et Menighedsmode, for· 
inden Menighedsraadet træffer sin Afgorelse. Menighedsraadets Samtykke udkræ· 
ves ligeledes til e) Forandringer i Tiden for Gudstjenesten, f) Foretagelse af Ind· 
samlinger ved de faste Gudstjenester efter de herom gældende Regler. 

25 Ønsker et Menighedsrand efter Aftale med nogen af Kirkens Præster, og 
efter at Sagen har været gjort til Genstand for Forhandling paa et Menigheds· 
mode, at der ved de af den paagældende Præst ledede Gudstjenester skal benyt· 
tes andre end de autoriserede Sulmeboger og Salmebogstillæg eller foretages mindre 
Ændringer i Liturgi og Ritualer. maa Biskoppens Tilladelse hertil indhentes. Til
ladelsen kun for Sulmeb(igernes Vedkommende kun gives pan det i § 23 b nævnte 
Vilknar. 

26 l\Ienighedsruadet hor Hct til, ogsuo. uden nt Anledning dertil er gi\'et det 
fra de kirkelige Myndigheders Side. at tage Sager og Forhold, der vedrorer Sogne· 
menigheden. under Overvejelse og hen\·endc sig .derom til Biskoppen eller ~lini· 
steriet. 

Præsten er i sin Embedsvirksomhed. herunder <len private Sjælesorg, uafhæn
gig af Menighedsrandet. 

1) Jfr. K. l\I. Skr. 7. April 1924. 
2) Som ændret \ed An. Nr. 157 nf 13. l\lnrts 1939. 
8) Hr. K. M. Skr. 4. Okthr. 1930. 
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27 Til Fremme nf Menighedsplejen sknl Menighedsrundet forvalte, hnd der ind· 
kommer i Kirkens Bosser, Fnltigtavler og Blok. For Anvendelsen af disse Midler 
saavel som nf Legater under .i\Ienighedsraadets Bestyrelse og andre Indtægter, 
som Menighedsrundet mnalte oppebære, aflægges aarligt Regnskab. Regnskabs· 
anret er Finansanret, og Regnskabet fremlægges til offentligt Eftersyn i den forsle 
Halvdel af l\foj l\foaned efter foregnaende Bekendtgi:irelse fra Prædikestolen. 

Hvor der i en Menighedsrandskreds findes en organiseret Menighedspleje uden· 
for l\fonighedsraadet, kan Menighedsraadet bestemme, at h\'ad der indkommer i 
Kirkens Bosser, skal tilfalde denne. Kundgorelse herom sker fra Prædikestolen. En 
Beretning fra den frivillige Menighedspleje vedlægges Menighedsraadets nnrlige 
Regnskab. 

En V nlgmenighed kan ved sine Gudstjenester i Sognekirken have anbragt en 
Bosse til sin egen fri kirkelige Fattigpleje. 

28 Menighedsmadet deltager i Afgorelsen af Sporgsmaal ()m Kirkens og Kirkegnar
dens Brug og i Tilsynet med Kirkers og Kirkeganrdes Vedligeholdelse i det Om· 
fang, som Lovgivningen herom bestemmer. 

29 Ved Kirkevisitatser samles Biskop eller Provst med ::\Ienighedsraadet eller 
dettes valgte Medlemmer alene til Forhandling, naar det begæres fra en af Si
derne. 

30 Menighedsrandet er pligtigt til at ufgi,·e Betænkning og 11aad i de Anlig· 
gender, som af :Ministeriel, Biskoppen eller Provsten muatte forelægges det. 

Menighedsraadets Betænkning bor navnlig indhentes i alle Tilfælde, hvor der 
foreligger Sporgsmaal af væsentlig Interesse eller blivende Betydning for Menig
hedsrnndskredsen. 

31 Menighedsmoder afholdes, foruden i de i Loven foreskrevne Tilfælde, naar 
det begæres af den kirkelige Øvrighed, uf Menighedsraadets Formand eller dets 
Flertal, af en af de stemmeberettigede Præster i Forbindelse med et 1\lindretal 
af de valgte l\Iedlemmer eller efter skriftlig Begæring af 25 pna Valglisten op
tagne Medlemmer af Menigheden. For flere Menighedsmadskredse i snmme Pn· 
storal kan fælles Menighedsmoder afholdes, naar det begæres af et af de paa· 
gældende Menighedsrand. 

Menighedsmoder sammenkaldes for en enkelt Menighedsrandskreds af Menigheds
randet, for flere Menighedsraadskred~e i samme Pastorat af Hovedsagnets Me
nighedsrand. 

i\'fenigl1edsmoderne ledes af en af l\li:idel selv valgt Ordstyrer. Deres Beslutninger 
indfi:ires i l\lenighedsraadets Forhandlingsbog, for fælles Menighedsmi:ider i Hoved
sognets Forhandlingsbog. 

Til l\Ienighedsmodcr 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 1\fonighcdsmoders Afholdelse sker ved Gudstjenesterne i de 
paagælclende Menighedsmadskirker eller paa anden Mande, der sikrer, at et saa 
stort Antal som muli gt af Menighedens Medlemmer bliver bekendt med samme. I 
Kundgorelsen angives Forhandlingsemnerne. 

Afsnit IV. 
32 Menighedsraadene medvirker efter de nedenfor anri:irte Hegler ved Besætte!· 

sen af alle faste Præsteembeder. 
Hvor en Sognekirke eller Sognedistrikts- 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 opfiirt, Indstillingsret til Præsteembe
derne ved Kirken fOrste Gang, de skal besættes. Indstillingen kan ske uden Op
slag af Embedet. 

Ved de Embedsbesæltelser, hvor Menighedsrand ikke medvirker, indhentes Bi
skoppens Erklæring, fiircnd Indstill ing gores til Kongen. 
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i\led Hensyn Lil Præsteemhederne \'ed Anstalter og Stiftelser saavel som for sær· 
lige Klasser af Personer, for hvilke der ikke er oprettet 1\lcnighedsraad, har det 
sit Forblivende \'ed den hidtidige Besættelsesmaade. 

33 Nanr el Embede, ved hvis Besættelse Menighedsruadet har Ret til al med
virke, er blevet ledigt, sender Ministeriet snarest muligt efter Ansogningsfristens 
l' dli:ib alle de indkomne Ansogninger til vedkommende Biskop. Biskoppen sender 
snarest muligt gennem Provsten Ansogningcrne li-I Formnnden for l\fonighedsraa· 
det eller, hvis Sagen nngaar flere Menighedsraad, til Formanden for Hovedsog· 
nets eller Hovedkirkens Menighedsraad, som derefter snarest giver de vedkom· 
mende Adgang til at gennemgaa Ansogningerne. Ved Ansogningernes Fremsen
delse træffer Provsten paa Biskoppens Vegne Foranstaltning til el Mode nf Paslo· 
rntets l\fonighedsrnnd mindst 3 og ·h()jst 4 Uger, eher nt Ansogningerne er kom· 
met Formanden i Hænde. Provsten pun Biskoppens Vegne kan dog paa Menig· 
hed"randets Begæring indromme Ændringer i disse Frister. 

34 Ved det nf Provsten berammede Mode, der ledes af ham paa Biskoppens 
Veg;ne, gennemgaas Ansogningerne, men Indstillingen til 1\linisteriet foretages i 
et senere Mode af Menighedsrandet alene, der dog skal afholdes inden lB Timer 
efter det fOrste l'vlocles Slutning. Afstemningen om, hvem der onskes indstillet, 
og i hvilken Orden de skal indstilles, sker pan fOlgende l\foncle: 

Afstemningen er skriftlig og hemmelig, og der maa kun skrives een Kandidats 
'lavn pan h\'er Stemmeseddel. Stemmeberelligede er kun de valgte l\tcdlemmer af 
.Menighedsrandet. 

Hvis der ved forste Afstemning falder Stemmer paa tre eller flere Kandidater. 
ind&tilles altid de lre, aom har flest Stemmer. Er delte paa Grund af Stemmelig
hed ikke nfgjorl, medtages i Indstillingen alle de, som \cd deres Stemmetal har Ad· 
komst til de tre fiirste Pladser. 

Ved særskilt Afstemning fastsælles den Orden, hvori de sanlcdes udpegede Kan· 
didater opfOres pnn Indstillingslisten, dog sualedes, at den, der allerede ved fOrsle 
Afstemning har faaet over Halvdelen af Stemmerne, derved nitid er indstillet som 
Nr. 1. 

Er der ved fOrsle Afstemning foldet Stemmer pna færre end 3, indstilles den 
eller de, paa hvilke Stemmerne er foldet, paa samme Mande, medens ny Afstem· 
ning foretages om, hvem der yderligere skal indstilles. 

35 Ved Slutningen af de i §. 3-~ ommeldte Moder underskrives Forhandlings· 
bogen af alle Deltagerne i i\'loderne. Umiddelbart efter del Modes Slutning, hvori 
Afstemningen har fundet Sted, tilstilles Sagens Akter tilligemed en Udskrift af 
Forhandlingshogen snarest muligt Biskoppen gennem Provsten. 

36 Nnar Ministeriet har modtaget Modets Indstilling med Biskoppens Erklæring, 
har det frit Valg med Hensyn til, hvem uf de indstHlede det efter det foreliggende 
vil bringe i Forslug ved Embedets Besættelse, dog al en Ansoger, der ved fOrste 
Afstemning har faaet alle de afgivne Stemmer, uf Ministeriet skal indstilles til 
at modtage kongelig Udnævnelse eller for faste Hjælpepræsters Vedkommende hu'e 
Ansættelsesbrevet udfærdiget i Ministeriel. 

Ved Besællelse af -Embeder ved Kirker med Jlere Præster skal ~linisteriet Yed 
Indstilling til Kongen tage tilborligl Hensyn til l\·lindretallene i Menighedskred· 
sen. 

37 Uanset foranstaaende Bestemmelser kan et Pastorats '·lenighedsraad, naar 
det mener, al der i l\lenigheden er et udbredt Ønske om at fnu en bestemt Mund 
beskikket til Præst,inden 3 Uger, efter al Embedet er opslanel ledigt, gennem Bi
skoppen andrage Ministeriet herom. Desuden skal et Andragende om al fnu en 
bestemt Mand beskikket til Præst indsendes af Menighedsrandet til Ministeriet. 
nanr der fra 25 pCt af de paa den kirkelige V ulgliste opfOrte Medlemmer sker 
skriftlig Henvendelse herom. Finder l'vlinisteriet, at der intet er til Hinder for. 
at vedkommende beskikkes, anmoder det Biskoppen om at foranledige, al der sna· 
rest snmmenknldes et Menighedsmode for hele Pastoratet, pan hvilket Sporgsmaa· 
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let om paagælclendes Beskikkelse sælles til Afstemning. Modet ledes af Bisko1•pen 
eller Provsten paa hans Vegne, og Af~temningen er skriftlig og hemmelig. Om l\fo. 
det og Afstemningens Udfald indsender Modets Leder Beretning til Ministeriet, 
der - hvis 2/3 af de paa Menighedsmodet afgivne Stemmer slutter sig til det ud
talte Ønske - er berettiget til at ind!;tille den paagældende til Udnævnelse af 
Kongen eller for faste Hjælpepræsters Vedkommende meddele ham Ansællelses
brev. 

38 Naar mindst 20 Familiefædre, Enker eller andre Personer med egen Husstand 
af de kirkelig stemmeberettigede i et Pastorat fremsætter Begæring om, at en Mand 
ansættes som Andenpræst i Pastoratet, og godtgor, at den puagældende opfylder 
Betingelserne for al blive Præst i Folkekirken og er villig til al modtage saudan 
Ansættelse saml hur erklæret sig enig i den Lun, der uf den nævnte Kreds ydes 
ham, og ti.\lige godtgor. al denne Lon er sikret ham for mindst 5 Aar, kan Mini
steriel indstille den puagæildende til ut anerkende.s som Andenpræst i vedkommende 
Pastoral. Saadan Ansællelse af en Andenpræst bor som Regel ikke finde Sted 
i det forsle Aar efter en ny Præsleunsællelse i Pastoratet. Andenpræsten er med 
Hensyn til det kirkelige Arbejde i Pastoratet o~ i sit Forhold til Sogne1uæslen 
Hgestillet med en residerende Kapellan. Ministeriet fast:ætter Regulathel for Ar· 
bejdsforholdet mellem ham og Sognepræsten paa Grundlag uf et af Biskoppen 
efter Samraad med de paugældende Præster og Menighedsrundet udarbejdet 
Forslag. 

Angaaende den Kirkens Betjente puuhvilende Pligt til al forrelle Tjeneste i de 
i Stk. 1 omhuncllede Gudstjenester og kirkelige Handlinger kommer de i Lov om 
Sognebaundslosning og Kirkers Brug §. 21 herom indeholdte Regler til Anvendelse. 

Af5nit V. 
39 Fra denne Lovs Ikrafttræden ophæves Anordning af 13. December 1912, 

hvorved Lov af 10. Maj 1912 om Menighedsrand sættes i Kraft pau Færoerne. 
Valg af Menighedsrund efter nærværende Lovs Afsnit I. finder fOrste Gang Sted 
i November 1925. 

21. Jan. - ANOllDN. (NH. 19), HVORVED LOV OM SOGNEBAANDSLØS· 
NING OG BRUGEN AF KIHKERNE AF 30. JUNI 1922, SAALEDES SOM 
DENNE ER ÆNDHET ViED LOV NR. 111 AF 29. MAHTS 1924, SÆTT·ES I 
KRAFT PAA FÆRØERNE. I Henhold til den Hegeringen ved Lov om Sogne
buandslosning og Brugen af Kirkerne af 30. Juni 1922 § 25 givne Bemyndigelse 
sælles herved bemeldte Lov sauledes som denne er ændret ved Lov Nr. 111 af 
29. Marts 192<1· i Kraft paa Færiierne med de Ændringer, der er befundne nod· 
vendige af Hen.syn til de særlige Forhold paa disse Øer, saalydende: 

I. Sognebaandslomillg. 
1 Ethvert Medlem af Folkekirken har sin Præst i Sognemenigheden pna det Sted, 

hvor han bor, medmindre han er henvist til eller efter de nedenfor fastsatte 
Hegler har sluttet sig til en anden folkekirkelig Menighed. 

Er der i Sognemenigheden ansat flere faste Præster end Sognepræsten (resi· 
derende Kapellaner, Andenpræster og Kaldskapellaner eller faste Hjælpepræ.ster, til 
hvem Betjeningen af et Sogn eller Distrikt væsentlig er overdraget), har ethvert af 
Sognemenighedens Medlemmer Ret til at slutte sig til hvem af disse, han onsker, 

I ovrigL kun cJe· for samme J\Ienighed ((Menigheder) ansatte Præster med 
Menighedsruadets Tilslutning og Biskoppens Samtykke dele det eller de dem 
betroede Sogne i Distrikter saaledes, al hver af Præsterne bliver pligtig al betjene 
de til folkekirken horende Beboere i Distriktet, for saa vidt de ikke slutter sig til 
Præsten for det andet Distrit. Saadan Distriktsdeling skal finde Sted, hvor der i 
et Sogn paa over 10 000 Indbyggere er ansat bande Sognepræst og residerende 
Kapellan eller Kaldskapellan. Kirkeministeriet fastsætter i saa Fald efter Indstilling 
af Menighedsmadet Grænserne for Ditrikterne samt disses Fordeling mellem Præ
sterne. Biskoppen fatætter, ligelede efter Indstilling fra Menighedsrundet, de nær-
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mere Hegler for Emhedsforholdet mellem Præsterne og Gudstjenesternes ;;aa \'idt 
muligt ligelige Fordeling imellem dem. 

En af Biskoppen eller Ministeriet godkendt Distriktsdeling skal inden dens 
Ikrafttræden kundgores Ira Prædikestolen lo Si:indnge efter hinanden saavel som ved 
Opslag eller paa anden i l\fonighedcn for kirkelige Bekendtgoreh er sædvanlig 
Mande. 

2 Ingen Præ~t i Folkekirken er pli gtig at udfore kirkelige Handlinger for Per· 
soner, der ikke er l\Iedlemmer nf hans Menighed. 

Personer, der ikke er iHedlemmer nf Menigheden, kan dog, nnar Præsten er 
villig dertil, fan kirkelige Handlinger, herunder Hjcmmednnb, udfOrt af hnm, 
uden al Samtykke fru vedkommendes egen Præst dertil udkræves. 

Den Præst, der har udfOrt en kirkelig Handling for nogen, der ikke er Medlem 
uf hans Menighed, skal gore Anmeldel~e derom til vedkommende Menighedsmedlem:1 
Præst. De nærmere Regler om Tilforslerne til Kirkebi.igerne fastsættes af Kirke· 
ministeriet. 

3 Ethvert Medlem af Folkekirken har Hel til ved Sognebanndslosning efter de 
nedenfor foreskrevne Regler al slutte sig til en anden Præst end Sognets eller den 
Menigheds Præst, til hvilken han ifOlge Lovgivningen er hem•ist. 

De Præster, til hvem der kan !oses Sognehaand, er, foruden de i Sognemenig
hederne ansatte faste Præster (jfr. § l}, de Præster, der er ansat , ·ed Stiftelser, i 
hvis Kirker, der holdes offentlig Gudstjeneste, saml Valgmenighedspræster. 

En Sognehaandsliisning kan omfatte Mand o:; Hustru samt hjemme\'ærende Dorn 
under 18 Anr eller andre Personer af samme Alder ·henhi:irende til summe Husstand. 
For Hustruens saavel som for Boms og andre til Husstanden horende mindre· 
narige Personers Vedkommende. naar cle er O\"cr 15 Aar kræves dog pangældende:. 
Samtykke. 

Ingen Præst er pli~tig al modtage SognehanndsHisere, men modtnger han dem, 
er han haade med Hensyn til kirkelige Handlingers UdfOrelse og med Hensyn til 
Sjælesorg stillet ganske paa samme i\faade overfor SognehaandslOseren som over
for sin egen l\lenigheds Medlemmer. 

4 Sognebaandslosning sker \'cd Anmeldebe til Provsten i det Provsti hvor Sogne· 
huandsloseren er bosat. Anmeldelsen skul indeholde en Angivelse af de Personer, 
hvem Sognebannds!Osningen omfatter, samt en Erklæring Ira den Præst, til hvem 
Sognehaandet onskes lost, om, at han er villig til at modtage paagældende som 
Sognehaandslosere. 

Provsten lader Anmeldelsen gaa \'idere til den Præst, fra h\•em der er lost Sogne· 
baund. Sognebaandsloseren er berettiget til af Provsten nt forlange en Allest for den 
modtagne Anmeldelse. 

Enhver Præst er pligtig til al fore en Protokol over Sognebaandslosere fru og 
til ham. 

5 Den Præst, til hvem der er lost Sognebannd, har An!waret for de kirkelige 
Handlinger, som han udfOrer for Sognebaandsloseren. Hvor Fodselsanmeldelse skal 
gores til Kirkebogen, ~kul den ske paa det Sted, hvor Barnet er fi:idt, og det pau
hviler Præsten paa dette Sted at pause, ut den Forældrene i Henhold til Lo ... af 11. 
:\lurts 1857 § 2 paahvilende Forpligtelse til inden el Aar efter Barnets Fodsel for 
Sognets Præst og Kirkebetjent al opgi\'e Barnets Navn iagttages. 

Kirkeministeriet fastsætter i iivrigl de fornodne Regler for Anmeldelse til Kirke· 
bogerne af de af Sognebanndslosernes Præst for disse udforte kirkelige Handlinger. 
saavel som for Afgivelsen af statistiske Indberetninger m. m., navnlig ogsaa med 
Hensyn til, hvilke Anmeldelser til Hjemsognets Kirkehager det skal paah,·ile Soi;ne· 
baandsloseren selv al gore, og hvilke der skal foretages af Sognehaandsli:iserens 
Præst. 

Forsommelse uf de foreskrevne Anmeldelser straffes eher Kirkeministeriets nær· 
mere Bestemmelse med Boder fra 2 til 10 Kr. Boderne tilfalder den kirkelige Fatti g· 
pleje under l\lenighed5raadets Bestyrelse i det Sogn, hvor Sognehaands!Oseren hor. 
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6 Om Ophor af Sognebaandslosning sker Anmeldelse til Provsten og fra denne 
til de \•edkommende Præster, der herom gor Tilforsel til den i § 'l· ommeldte Pro· 
tokol.. Anmeldelsen kan ske under eet for samtlige de i § 3, 3die Stykke, under 
eet tilmeldte Sognebaandslosere eller af hver uf disse for sig, forsnnvidt Bom under 
15 Aar angaar dog kun med Forældrenes Samtykke. 

Endvidere bortfalder Sognebaandslosning, naar den Præst, til hvem der er lost 
Sognebaand, forflyttes, afskediges eller dor. En Sognebaandsliiser kan dog i disse Til
fælde udsætte Afgorelsen af, hvorvidt han vil ' 'ende tilbage til sin Sognemenighed, 
indtil der er kaldet en ny Præst for den Menighed, til hvis Præst han ved Sogne
haand~losning havde sluttet sig. 

Flytter en SognebaandslOser til et andet Sogn, men han onsker at fortsætte med 
Sognebaandslosningen, skal Anmeldelse herom ske til Sognepræsten paa det tilflyt· 
lede Sted gennem dette Steds Provst. Dette gælder ogsaa for hver af de i Henhold 
til § 3, 3die Stykke, under eet anmeldte Sognebaandslosere. 

li. Kirkernes Benyuelse af Folkekirkens Præster og dens Mem'.glwder. 
7 Sognepræster, residerende Kapellaner og Andenpræster har Ret til lige saa 

vel paa Sognedage som paa Son- og Helligdage at bruge de Kirker, ved hvilke de 
er ansat, til Gudstjeneste i sædvanlig Form, til kirkelige Handlinger og til gudelige 
Forsamlinger. H\'or flere Præster er ansat ved den samme Kirke, fastsættes de 
nærmere Regler herom om fonodent af Biskoppen efter indhentet Erklæring fra 
Men i ghedsraadet. 

Kaldskapelluner og Hjælpepræster har, naar Regulativer for deres Stilling ikke 
giver dem nogen særlig Adgang, kun denne Hel efter foregaaende Aftale med Sogne· 
præsten. 

8 Sognepræsten, den residerende Kapellan og Andenpræsten har Ret til at til· 
stede andre Præster i Folkekirken at bruge de Kirker, ved hvilke han er ansat, i 
de samme Tilfælde, hvori Retten til al bruge Kirkerne tilkommer ham selv. 

Ligeledes kan Sognepræsten, den residerende Kapellan og Andenpræsten tilstede 
ikke præste\'iede, der efter de hidtil gældende Regler har Adgang til Prædikestolen, 
al bruge de pnagældende Kirker til Prædiken og Katekisation. 

Andre ikke præsteviede kan med Tilladelse af en af de fornævnte Præster og 
under dennes Ansvar eller af vedkommende Menighedsrand i Præstens Forfald og 
under Menighedsraadets Ansvar tale i Kirken f rn Kordoren udenfor de sæd\•1mlige 
Gudstjenester. Hvis Menighedsrandet modsætter sig, ut en Person taler i Kirken, 
skal Præsten dog ikke kunne give nlladelse dertil. Ejheller skal Menighedsrandet 
hvis Præsten har nægtet at give en Person Tilladelsen, under Præstens Forf nid kunne 
tillade denne Person at tale i Kirken. 

Naar den kirkelige Betjening af et af flere Sogne eller Sognedistrikter hestanende 
Pastoral er ordnet saaledes, al Betjeningen af et enkelt Sogn eller Distrikt væsentlig 
er overdraget til en residerende Kapellan, Kaldskapellan eller fast Hjælpepræst, har 
han paa lignende Mande Het til al give andre Adgang til al bruge vedkommende 
Sogne· eller Distriktskirke. 

9 Dersom een eller flere af et Sogns eller Sognedistrikts til Folkekirken horende 
Beboere begærer, at der .gives en anden Præst i Folkekirken end den eller de ved 
Kirken ansatte Lejlighed til at benylle Kirken i noget af de i § 7, lste Stk., nævnte 
Øjemed, og Sognepræsten eller Præsten ved Distriktskirken, jfr. § 8, •Jde Stykke, 
samtykker deri, er Berettigelsen derved tilvejebragt. Den vedkommende Præsts Sam· 
tykke man soges, hver Gang Kirken onskes benyttet paa fornævnte Mande. Næg· 
ler den vedkommende Præst sit Samtykke, kan Sagen forelægges Biskoppen eller 
Kirkeministeriet til Afgorelse. Kan i enkelte Tilfælde vedkommende Præsts Sam· 
tykke ikke indhentes, kan den her omhandlede Tilladelse gives af vedkommende 
Menighedsrand, der derefter indberetter Sagen til Præsten. 

Saadant Samtykke kræves dog ikke til Benyttelse af Sogne- eller Distriktskirken 
til UdfOrelse af kirkelige Handlinger ved udensogns Præst i de ovenfor i § 2 
ommeldte Tilfælde. Anmeldelse om, af ·hvilken Præst den kirkelige Handling on-
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skes udfOrt, skal ske mindst 21~ Timer forud til Sognepræsten eller Distriktsnræsten, 
med hvem Aftale man træffes om Tiden for Handlingens UdfOrelse. Adgang til 
Brugen af Kirken til den af Anmelderen <>pgivne Tid kan kun nægtes, saufremt 
Kirken til den berammede Tid allerede er bestemt til andet Brug. 

10 Mindst 5 Familiefædre, Enker og andre Personer med egen Husstand af et 
Sogns eller Sognedistrikts til Folkekirken horende Beboere, der er Medlemmer af 
Sognemenigheden eller Sognedistriktsmenigheden, kan begære Kirken overladt til 
Prædiken og Katekisation eller Skriftemani og Altergang ved en anden Præst i 
Folkekirken end den eller de ved Kirken ansatte. Aftale om Kirkens Benyttelse 
man i dette Tilfælde ske med vedkommende Kirkebetjent mindst 21. Timer forud. 
Adgang til Brugen af Kirken kan ikke nægtes, medmindre den til den berammede 
Tid allerede er bestemt til andet Brug. 

11 Den i Henhold til de foregaaende .Paragraffer Sognets Præster eller dets lle· 
boere givne Hel til at faa Kirken overladt til Brug for andre end Sognets Præster 
skal ogsaa gælde med Hensyn til Adgang for en Præst \'Cd en evangelisk·luthersk 
Menighed udenfor Higet eller en herfra udsendt Missionær, der har modtaget Præ· 
stevielse i folkekirken, til at holde Gudstjeneste og i Fotbindelse hermed at ud
fOre Daah og forrette Altergang. Tilladelsen skul i disse Tilfælde for de Wrstnævntes 
Vedkommende være afhængig af, al Biskoppen efter de Oplysninger, der forelægges 
ham om vedkommende udenlandske Menigheds Lære og Hitus skonner, at der 
ikke kan være noget til Hinder herfor. Tilladelsen kan naar som helst tilbugclugrs 
af Biskoppen. Biskoppens Tilladelse kræ\•es ikke for Præster i den islandske, den 
norske eller den svenske Kirke. 

12 De til folkekirken horende Beboere uf et Sogn eller Sognedistrikt, der har 
IOst Sognebaand eller er Medlemmer af en Valgmenighed, har Ret til at lude den 
Præst, til hvem de har sluttet sig, prædike i Sogne- eller Distriktskirken sauvel 
som til at lade ham udfOre kirkelige Handlinger for den i Kirken eller pau Kirke· 
gaarden. Om Tiden for saudun Brug uf Kirken mau der forud ske Aftale med 
vedkommende Kirkebetjent, mindst 21. Timer forud. Sognebuandslosernes Præst 
skal være berettiget til ved summe Lejlighed ikke blot at tage Sognehaandslosere 
til ham fra andre Sogne til Alters, men ogsau til at udfiire andre kirkelige Hund· 
linger for dem, naar dette kan ske i umiddelbar Forbindelse med den uf ham uf· 
holdte Gudstjeneste. 

Naar mindst 10 af en Sognemenigheds eller Sognedistriktsmenigheds Medlemmer 
til Biskoppen hur indgivet Begæring om Brugen af Kirken for en af dem dannet 
Valgmenighed, og Betingelserne derfor efter Lo\' om Valgmenigheder af 15. Mnj 
1903 § 5, 2det Stykke, er til Stede, fastsætter Biskoppen efter indhentet Erklæring 
fra Menighedsrnodet et Hegulativ for Kirkens Benyttelse af Valgmenigheden. 

Den Merudgift til Kirkens Opvarmning, Belysning og Ilengoring m. m., som for· 
aorsages ved Valgmenighedens Brug af Kirken, gochgores denne af Valgmenigheden 
med et Vederlag, som .fastsælles af Kirkens Overtilsyn efter Forhandling med Me
nighedsraadet og Valgmenighedens Bestyrelse. Overtilsynels Afgorclse kan indan· 
kes for Kirkeministeriet. Det Belob, der af V nlgmenigheden udredes i fornæ\'llte 
Øjemed, kun ikke medregnes af Valgmenighedens Medlemmer ved Benyllelsen af 
den i Lov Nr. 286 uf 30. Juni 1922 § 61, 5te Stykke, hjemlede fradragsret. 

13 Til Kirkens Benyttelse til en Gudstjeneste, der \'æsentlig afviger fra den almin· 
delige Form, sanvel som til Benyttelse i kirkelige Foreningers Anliggender, til Af
holdelse uf kirke- og missionshistoriske Foredrag, nanr Betaling ikke tages for 
al pnahore summe, og deslige, meddeler Menighedsmadet Samtykke, nuur Sognets 
Præst, den residerende Kapellan, Andenpræsten eller Distriktspræsten i et udskilt 
Distrikt selv leder disse Moder, eller de afholdes af udensogns Præst efter en til 
ham derom overensstemmende med Heglerne i § 10 eller § 11 rettet Opfordring.· 
I andre Tilfælde, sauvel som til Kirkekoncerter meddeler Biskoppen Samtykke efter 
Indstilling fra .l\lenighedsraadet. Biskoppens Afgorelse kun af Menighedsrandet ind· 
ankes for Ministeriel. Kan Indstilling til Biskoppen ikke ske, kan Tilladelsen, naar 
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l\fonighedsrnadel iinsker denne givet, meddeles af Sognepræsten, den residerende 
Kapellan, Andenpræslen eller Distriktspræsten i et udskilL Distrikt, men han !lokal 
du altid, saa snart ske kan, giire Indberetning herom til Biskoppen. 

Til Afsyngningen af Salmer og kirkelige Sange og deres Ledsagelse af Orgel 
sauvel som til UdfOrelse af kirkelig Musik pau Orgelet kan MenighedsraarJrt med· 
dele Samtykke efter Indstilling fra Sognepræsten eller Distriktspræsten, naar der 
ingen Betaling tages for Adgangen til Kirken. 

Ill. Frime11igliedernes Adgang til Bmgen af Folkekirkens Kirker. 
14 Naar en Sognepræst, en residerende Kapellan, en Andenpræst eller en Di

striktspræst for et udskilt Sognedistrikt onsker Adgang for en Præst ved en evan· 
gelisk-luthersk Frimenighed her i Riget til al holde Gudstjeneste og til i Forbindelse 
hermed al udfOrc .Ouab og forrette Altergang i Kirkerne i hans Pastorat, kan Bi· 
skoppen meddele Tilladelse hertil, saafremt han efter de fra Frimenighedens Præst 
modtagne Oplysninger om Frimenighedens Lære og Ritus saavel som efter sil 
Kendskab til Frimenighedens Forhold til Folkekirken i det hele ikke skanner. at 
der er Grund til al nægte den. Tilladelsen kan nuur som helst tilbagetages af 
Biskoppen. Biskoppens Afgorelse kan indankes for Kirkeministeren. 

Naur en saudan Tilladelse uf Biskoppen er meddelt en Præst ved en evangelisk· 
luthersk Frimenighed, har denne Ret til at forrette Begravelse for Medlemmer uf 
Folkekirken, ligesom Begravelse af Medlemmer af Frimenigheden kan ske fm Sog· 
nekirken eller Sognedistriktskirken paa det Sted, hvor Jordfæstelsen skal foregua. 
I alle Tilfælde, hvor en Frimenighedspræst skul forrette Begravelse, skal de Bevis· 
ligheder, der udkræves, forinden en Jordfæstelse kun ske, forud for Begravel~en 
forelægges for Sognepræsten eller Sognedistriktspræsten pun Stedet. · 

15 Saadun Tilludelse kan ogsaa meddeles af Biskop1•en, naar Andragende om 
Benyttelse af Sognekirken eller en Sognedistriktskirke i det omhandlede Øjemed 
indgives af mindst 5 af et Sogns eller Sognedistrikts til folkekirken horende Fa· 
miliefædre, Enker og andre Personer med egen Husstand. Tilladelsen, der naar 
som helst kan tilbagetages af Biskoppen, skal anmeldes skriftlig for vedkommende 
Kirkebetjent mindst 2<J. Timer forud. Adgang til Brugen uf Kirken kan ikke næg
tes, medmindre den til den berammede Tid allerede er bestemt til andet Brug. 

16 Naar mindst 20 Familiefædre, Enker og andre Personer med egen Husstand 
har dannet en evangelisk-luthersk Frimenighed med egen Præst, og mindst 10 af 
disse er bosat i summe Sogn eller Sognedistrikt, kun de ansoge Biskoppen om at 
fuu den derværende Sogne. eller DistrikL4irke QVerludt til fast Brug Jor Frimenig· 
heden og dens Præ :st og har Ret til denne Brug, saafremt og saa længe Biskoppen 
finder, at Menigheden og dens Præst opfylder Betingelserne i Henholdtil § 1 i 
for. at der kan meddeles Menighedens Præst Tilladelse til at holde Gudstjeneste 
i Sogne· eller Distriktskirker. Det skul dog tillige være en Betingelse for, at Til
ladelsen kan meddeles eller opretholdes, at Bi~koppen efter Forhandling med Me
nighedsrundet skonner, al Frimenighedens Brug af Kirken ikke vil træde hind· 
rende i Vejen for de folkekirkelige l\lenigheders Brug af summe. Skulde der om 
sidstnævnte Forhold opstaa Uoverensstemmelse mellem \edkommende Parter, kan 
Sagen indankes for Kirkeministeriet. 

17 Forinden Frimenighedens Brug af Kirken træder i Kraft, skul der uf Biskop· 
pen efter Forhandling med Menighedsrundet være udfærdiget et Regulativ for Kir· 
kens Benyttelse, hvori dog de forniidne Ændringer til enhver Tid skal kunne 
foretages, navnlig som Betingelse for Frimenighedens fortsutte Brug af Kirken i 
de foran nævnte Tilfælde. 

Bestemmelse om, hvilken Betaling der af Frimenigheden skal ydes saavel for 
Brugen af Kirken som for dens Opvarmning, Belysning og Rengoring m. m. fast
sættes af Kirkens Overtilsyn efter Forhandling med Menighedsrandet og Frimenig
hedens Bestyrelse. Q,·ertilsynets Afgorelse kun indankes for Kirkeministeriet. 

18 Ved de Gudstjenester, der ·afholdes i Folkekirkens Kirker ved en Præ~t for 
en Frimeni~hed, har denne summe Adgang til al tilstede ikke præsteviede Adgang til 
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al tale fra Prædikestolen eller Kordoren, som tilkommer Folkekirkens Præster, 
dog al Frimenighedspræsten selv nitid skul være til Stede og lede Handlingen 
ved disse Lejligheder. 

IV. Almindelige Bestemmelser. 
19 Adgangen til Kirken ved de i denne Lov omhandlede Gudstjenester og kirke

lige Handlinger skul staa aaben for alle. 
20 De i denne Lov omhandlede Gudstjenester og kirkelige Handlinger skal som 

Regel forrettes i det danske og færoske Sprog efter CO!gende Bestemmelser: 
I Prædiken ved Gudstjenester udenfor de almindelige Hojmessegudstjenester el

ler ved gudelige Forsamlinger, der afholdes i Kirkerne, skal Benyllelsen uf sua
vel dansk som færosk Sprog være tilladt. Brugen af færoske Salmer og andet Lil 
saadun Gudstjeneste horende skul være tilladt, nuur Autorisation heraf forelig· 
ger. 

Anguaen<le Brugen af Færosk ved Hojmessegudstjenester og kirkelige Handlin
ger jfr. Lov om Menighedsrnnd § 23.1) 

Tilladelse til Undtagelse herfra kan meddeles uf Biskoppen. Saadan Tilladelse 
skul dog ikke være fornoden til Benyllelse af det islandske, det norske og del 
svenske Sprog i de i § 11 omhandlede Tilfælde. 

21 Kirkernes Betjente er pligtige uden særskilt Vederlag at forretle Tjeneste \'ed 
alle almindelige Gudstjenester pnu Son- og Helligdage eller andre uarlig tilbage· 
vendende Lejligheder suuvel som ved de særlige Gudstjenester i sædvanlig Form, 
der afholdes af Sogncls egne Præster. Hvor en Andenpræst er ansat, er Kirker
nes Betjente dog ikke pligtige at forrette Tjeneste ved de uf Andenpræsten af
holdte særlige Gudstjenester og heller ikke ved de af ham afholdte almindelige 
Gudstjenester, sanfremt hans Ansællelse har medfOrt, at der afholdes flere sau· 
danne Gudstjenester end de hidtil sædvanlige. 

Ved Gudstjenester, 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 al være til Stede. 

Kirkernes Betjente er endvidere pligtige uden særskilt Vederlag at forrelte Tje· 
nestc ved alle kirkelige Handlinger uden Forbindelse med Gudstjenesten, som ud
fores i Kirken eller paa Kirkegaarden af Præsterne i det Sogn, i hvilket vedkom
mende Kirkebetjent er ansat, eller af andre pun deres Vegne. Udenfor disse Til
fælde er Kirkernes Betjente ikke pligtige at medvirke \'ed kirkelige Handlinger. 

I Tilfælde, hvor Kirkens Betjente ikke er pligtige al medvirke, og disse ikke 
medvirker efter særlig Aftale, kan den Præst, der forestaar Gudstjenesten eller 
forretter den kirkelige Handling, paa eget Ansvar lade Kirkebetjentens Gerning 
udfOre af en anden til Folkekirken horende Person, som han finder skikket dertil. 
og som han dertil kan forman. 

Tiden for særlige Gudstjenester og kirkelige Handlinger, \cd h\•ilke Kirkernes 
Betjente er pligtige at forrette Tjeneste, mna snavidt muligt vælges snaledes, at 
det offentlige Skole\'æsens Tjeneste ikke udsættes for i den Anledning at forsom· 
mes. 

Hvad der i denne Paragraf er bestemt for Kirkens Betjente, gælder ogsan for 
Kirkens Organist og Kantor. 

22 Menighedsmadet kun udfærdige en Vedtægt, lwori der fastsættes Betaling for 
Kirkens eller det til Kirken horende Ligkapels Benyuelse og for Kirkens Ren
goring, 01.vnrmning, Belysning, Udsmykning m. \'. ved særskilte kirkelige Hand
linger, gudelige Forsamlinger o. lign . snu\el som for Orgelspil og Kor ved slige 
Lejligheder samt for Benyttelse af Kirkeklokkerne ved Regruvelser og Bryllupper. I 
Vedtægten kun ogsuu optages Bestemmelse om den Betaling, der skal ydes for 
Kirkens Benyttelse til Kirkekoncerter og de5lige. 

Ved Daubshnndlinger, der udfores i umiddelbar Forbindelse med clen almindelige 

I) iEnrlrN 1etl An. Nr. 157 ur 13. l\lorts 1939. 
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Gudstjeneste paa Son- og Helligdage, mau ikke kræves Betaling for Orgelspil. 
For Kirkernes Benyttelse til gudstjenstligt og andet opbyggeligt Brug kun der 
overhovedet ikke kræves anden Betaling end den takstmæssige for Opvarmning, 
Belysning og Rengiiring. 

For Kirker pan Landet stadfæstes Vedtægten uf Færo Amt og Provsti, for de 
ovrige Kirkers Vedkommende uf Overtil&ynet, efter at der forud er afgivet Er
klæring af Færo Amt og Provsti. 

Hvor Kirken ikke er selvejende, skal Færo Amt og Provsti, forinden dette stad
fæ~ter Vedtægten eller ufgh·er Erklæring til Overtilsynet, forhandle med Kirkens 
Ejer eller Ejeren af Kirkens Midler. 

Salg af Bol!er, Traktater og lignende samt Indsamling af Penge udover de 
fastsatte Kollekter maa ikke finde Sted i Kirken. Denne Bestemmelse skal dog 
ikke være til Hinder for, at der i en Kirke efter Menighedsraadets nærmere Be
stemmelse kan iværksættes Indsamling uf 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 drage Omsorg for, at ult, hvad der i ovrigt er fornodent til 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, ut alt foreguar sommeligt og med Orden, naur Stedets 
Præst ikke selv er til Stede og leder Handlingen, den Præst, til hvem Kirken er blevet 
overladt. Ved gudelige Forsamlinger i Kirken kan den Præst eller det Menigheds
rnad, der har Ansvaret, forlange, al ingen man tage Ordet, som ikke fiir For
samlingens Afholdelse har faaet huns Samtykke hertil. 

Den, hvem Ansvaret pnuhviler, skal tillige puase og selv bidrage til, ni Kirke
bygningen og dens Tilbehi.ir behandles med Omhu og Forsigtighed. 

25 Denne Lovs Bestemmelser kommer ikke til Anvendelse pun Kirker i Straffe· 
anstalter og Arresthuse. For Kirker i Hospitaler og lignende Stiftelser saavel som 
Kapeller, <ler udgiir en Del af en i privat Eje værende Behoelse~bygning, kommer 
kun §§ 7 og 8 til Anvendelse. Lov om Brugen af Kirkerne uf 15. Maj 1903 samt 
Anordning uf 13. November 1903 ophæves fm den Dag al regne, du nærværende 
Lov ved kongelig Anordning træder i Kraft pua Færoerne. Ved denne Lovs Ikraft
træden ophæves Lov om Losning af Sognebuandet af 1'·. April 1855, Lov uf l. April 
1911 om Tillæg til Lov om Brugen uf Kirker af 15. Maj 1903, jfr. Anordning af 
19. Juni 1913, Lov om Adgang for evangelisk-lutherske Frimenigheder til Brug 
uf Folkekirkens Sogne og Distriktskirker af 28. September 1918 og Lov af il. 
Juni 1919 om Tillæg til Lov om Menighedsruud af 10. Maj 1912. 

28. l\larts - BEK. (N R. 72) OM ÆNDRING I INSTR UKS FOR ALLE TIL 
PHAKSlS BERETTIGEDE JORDEMØDRE. {lndfOjet i Instruks af 1. De!'ember 
1921). 

l. April - LOV FOR F ÆHØERNE (Nr. 90) 01\I FORBUD MOD FISKEHI 
MED BUNDSLÆBEVAAD. 

l •) Det er forbudt paa Soterriloriet ved Færoerne ni udove Fiskeri med Bund
slæbevand (Trawl),.!!) hvortil Sko\•levaad ogsua henregnes. 

Overtrædelse heraf straffes med Boder fra 5.000 Kr., der tilfalder Statskassen, 
hvorhos samtlige Fangstredskaber, derunder indbefattet Slæbetrosser, og den om
bordværende Fangst skul være forbrudt fri Fordel for Stat.skussen. De forbrudte 
Fangstredskaber skal efter Politimesterens nærmere Bestemmelse enten bort~ælge,; 

I) Som ændret \'CU Lo\• Nr. 450 nr 22. Dec. 1939 og midi. Ilesl. Nr. 61 ur 12. Dec. 1941. 
Hr. midi. Ilest. Nr. 36 ar 24. Nm. 1942 om Ret til J.' iskeri med Skm·leH1nd paa et 
nærmere nngh·et Omrnnclc og midi. Befit. Nr. 25 qf 25. Juli 1947 om Tillndel~e til Fangst 
nr Hummer med Bunds!æhe\UU1l. 

2) J fr. Skr. 15. No\-. 1930. 
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ved offentlig Auktion, der finder Sted tidligst 2 Mua.neder efter den endelige Dom 
eller Afgorelse af Sagen, eller gores ubrugelige Lil Fiskeri med Bundslæbevand. 

Skibet kan beslaglægges og efter forudguaende Udpantning sælges til Dækning 
af Boder og Omkostninger. 

2 •Fiskerifnrtojer med Bundslæbevand (Trawlere) skal, naar og san længe de 
befinder sig paa Soterriloriet, have samtlige Fangstredskaber bortstuvede inden· 
bords.1) 

Overtrædelse ·heraf straffes med Boder fra 500 til 5.000 Kr" som tilfalder Stats
kassen. 

Skib, Fangst og Fangslredskaber kan beslaglægges og efter forudgaaende Ud
pantning sælge;; Lil Dækning af Boder og Omkostninger. 

3 Sager angaaende Overtrædelser uf nær\'ærendc Lov behandles som Politisa
ger. 

4 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1925; fru summe Tidspunkt ophæ
ves Lov for Færiierne Nr. 5 af M. Januar 1899 indeholdende Forbud mod Fiskeri 
med Bundslæbevand og Lov Nr. 123 af 8. Juli 1902 om Forandring i denne 
Lov. 

1. April - LOV (NR. 93) OM FORANDIUNG I LOV NR. 126 AF 28. APHIL 
1916 om offentligt Tilskud til LÆGE- OG SYCEBEFORDRINGSKASSER paa 
Færi)erne. (IndfOjel i Loven af 1916). 

18. April - .LOV (Nit 127) OM HUNDEAFGIFT SAMT 01\-1 STRAF OG EH
STATNING FOH SKADE, FOHAAHSAGET AF HUNiDE. (Se Anordn. Nr. 88 af 
31. l\Iurts 1928). 

5. Dee. - JUSTM. SKH. OM FÆRØSK SOM POSTSPROG - -· - al der 
er udfærdiget Bestemmelse, hvorefter der 11aa Postanvisninger m. v" der udveks· 
les indenfor Færiierne, vil kunne ske Angivelse af Kronebelobet i Bogstaver i det 
færi:iske Sprog. 

5. Jan. 1926 - KGL. RES. ang. Ændring i § 16 i Anordn. af 16. Jan. 1912, 
forsauvidt angaar TVEHAA SKOLES FEHIEPLAN. U. M. Skr. 1. Febr. 1926: 
Efter Unden«isningsministeriets Indstilling er det ved kgl. Hesolution af 5. I. M. fast
sat, at de i kgl. Anordning nf 16. Januar 1912 angaaende Folkeskolen i Bygderne 
paa Færi.ierne § lCi Iaslsulte Bestemmelser om Ferierne for T\'eraa Skole;; Ved
kommende ændres saaledes, at denne Skole faar fi:ilgende Ferieplan: Som Ferie
dage bestemmes: Sommerferie fra 21. Juli til 31. August (begge Dage medreg· 
nel), dog al i de Aar, du den 1. September falder paa en Lordag, denne 
Dag medregnes til Ferien. Efteraarsferie i Midten af Oktober, hestanende af en 
Scindag i Forbindelse med 3 Sognedage. Juleferie, der skal begynde den 22. De
cember (denne Dag medregnet) og regelmæssig vare H Dage. l\'len h\'is Under· 
\'isningen efter denne Regel panny skulde begynde paa en Li:irdag, afkortes Ferien 
med en Dag, saa at Unden•isningen begynder pau en Fredag. Paaskeferien, der 
skal vare fra Onsdagen flir Skærtorsdag til den paafOlgende Tirsdag (begge Dage 
medregnet). Pinseferie, der skal omfatte 5 Sognedage i Tilslutning til de lo Hel
ligdage efter O\'erlærerens nærmere Bestemmelse. Sommerferien kun dog, naur 
Skolekommission og Skolens Lærerraad derom er enige, delvis henlægges til en 
und en Tid. Desuden bestemmes som Fridage: Kongens og Dronningens Fodsels-

1) I Skr. 27. Juli 1899 (utr.) har Justm. meddelt, at der, for at den ommeldte Bort.stuvning 
ar Fangstredskaber indenbords skal kunne betragtes som effektiv, Hiilge Udtalelse fra 
l\lnrineminisleriel kræ\·cs: 1. nt Skodene enten slnn pnn deres almindelige Plads indenfor 
Ra•lingen eller ere om Læ d. e. under Dækket, og 2. at Ncu.ene crc adskilte fra Skovlene 
og lngte til Side eller bundne op indenbords lpua Dækket eller under Dækket), samt 
Fisken seh riilgelig udtagen. 
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dage, Fastelavnsmandag, Lordag efter Store Bededag, Grundlovsdag saml en Dag 
i hver af de Maaneder, hvor ingen feriedag eller F'ridag folder. Ferie· og Frida
genes samlede Antal man ikke o\'erstige 124. aarligt. Forsaavidt delle Antal ikke 
naas efter foranstnnende Ferieplan, O\'erlndes det til Overlæreren nt fordele de 
resterende Dage efter eget Skon som halve eller hele Fridage. Hvilket herved 
meddeles Direktionen til Efterretning og videre Dekendtgorelse, idet henvises til 
summes Skrivelse af 16. November f. A. 

15. Jan. - JUSTM. SKR. VEDRØRENDE ANOHDN. NR. 11.2 AF 21. NOV. 
1923 OM LUKKETJD FOH BUTIKKERNE M. V. 

I Anledning af en af N N, begge af Thorshavn, til Lagtinget indgivet Klage 
over, at Politimesteren paa Færoerne har nægtet dem Tilladelse til at holde det 
af dem i Thorsha\n drevne Udsalg med Bolcher, Chokolade, Frugt, Afholdsdrikke, 
Briid, Kager, Cigarer og Cigaretter aaben~ efter den i kgl. Anordning Nr. 11·2 
af 21. November 1923 foreskre\•ne almindelige Lukketid, har Lagtinget i den for 
1925 afholdte ordentlige Samling vedtaget at forelægge den nærnte Klage for 
Justitsministeriet, idet Tinget navnlig har anmodet om en Udtalelse angaaende 
Forslauelsen af paagældende Bestemmelse i Anordningen. Foranlediget heraf skul 
man meddele, at efter Beskaffenheden uf den uf Andragerne drevne Virksomhed 
kan der ikke meddeles dem Tilladelse til nt holde aahent efter almindelig Lukke· 
tid, men al Personer, der driver Virksomhed som Bager eller Conditor, ,·il kunne 
sælge Kager, Conditorvarer saml Konfekt, Chokolade og Sukken•arer ud af Huset 
i Tiden fra KJ. 5 Morgen til Kl. 11 Aften, jfr. Anordningens § a n og § 17 i 
Thorsha\ ns Politivedtægt af 19. No\•ember 192~. 

31. !\forts - LOV FOR F ÆHØEHNE (Nit 8·1·) OM LANDV ÆSENSKOMMIS· 
SJONEH. 

1 Overland\'æsenskommissionen for Færoerne bestuor uf Dommeren som For· 
mund og i andre Medlemmer. Disse udtages for hver enkelt Sag (eller, na"~ flere 
Sager skal behandles samtidig, for disse Suger i Forening) blandt 12 af Log· 
tinget efter Forholdstalsvolgmaoden valgte Overlandvæsenskommissærer, der skal 
være myndige, uberygtede, vederhæftige, pao Færoerne bosatte Mænd, der har Ind
fodsrel. De vælges for 6 Aar od Gangen. Genvalg kan finde Sted. Den, som er 
fyldt 60 Aar, kan undsloa sig for at modtage Vulg; begærer ellers nogen sig 
fritaget, afgor Lagtinget, om huns Begæring bor Lages til fOlgc. 

2 Landvæsenskommissionen for hvert Syssel bestaur af Sysselmanden som 
formand og 2 andre l\Iedlemmer. Disse udtages for ln•er enkelt Sag (eller, 
naar flere Suger skul behandles samtidig, for disse Sager i Forening) blandt 6 
af Lagtinget efter Forholdstalsvnlgmaaden valgte Landvæsenskommissærer, der skal 
være myndige, uberygtede, vederhæftige, i Sysselet bosatte :\<lænd, der har Ind
fi.idsret. Om deres Funktionslid, om Genvalg og om Fritagelse for at modtage 
Valg gælder de i § 1 anfiirte Regler. 

3 De of Lagtinget valgte Overlondvæsens- og Lond,•æsenskommissærer har, saa 
snart Valget er meddelt dem, til Lagtinget al indsende en skriftlig, hojtidelig 
Forsikring om, ol de efter bedste Evne med Upurtiskhed vil udfOre deres Hven·. 
Forsikringens Form fastsættes af Justitsministeren. 

4 I hvilke Tilfælde Formanden eller de uvrige Medlemmer uf Kommissionerne 
skal eller kan fratræde Forretningen paa Grund af personligt Forhold til Sagen 
eller dens Parler, afgores uf vedkommende Kommission efter Reglerne om Domme
rens Inhabilitet i Kapitel 5 i Lov om Hellens Pleje af 11. April 1916, jfr. l.m 
for Færoerne Nr. 164 uf L Juni 1921.1) 

I) Nu Lo\· Nr. 174 nf 11. J\lnj 1935. 
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5 Den, som onsker en Sag indbragt for Landvæsenskommissionen, har derom 
al indgive skriftlig Begæring til Sysselmanden, som paa Forlangende meddeler den 
paagældende Bevis herfor. Sysselmanden udtager derefter, saa vidt muligt efter 
Tur, 2 af Sysselels Landvæscnskommissærer til al tiltræde Kommissionen. Har no· 
gen af de saaledes udtagne Forfald, udtages en anden af Kommissærerne i hans 
Sted paa samme l\laade. Har flere end 4. af Landvæsenskommissærerne Forfald, 
indbereller Sysselmanden delte Lil Amtmanden, I) som blandt el andet, af ham 
bestemt Syssels Kommissærer udtager I eller 2 Medlemmer til at tiltræde Kom
missionen. Sy55elmanden berammer dernæst efter Aftale med Kommissionens ov
rige l\'ledlemmer Forretningens Afholdelse og udfærdiger Indkaldelse dertil med 
Angivelse af Tid og Sted for Sagens Behandling; denne bor altid henlægges til 
den Bygd, hvortil Sagen nærmest horer. 

Er det en paa Grandestævne tagen Beslutning, der pnaankes, skal Begæringen 
være indgivet i.enesl 8 Uger efter den Dag, paa hvilken Beslutningen er vedta
get. 

G Indkaldelsen man Hekvirenten med mindst 14 Dages Varsel lade bekendtgore 
overensstemmende med Lov Nr. 59 af I. April 1912 for Færoerne om Ophævelse 
af Kundgorelse ved Kirkestævne m. m. o~, om Kommissionen finder det nodven
digt, tillige ved Opslag paa anden l\foade end i Loven fastsat efter den af Syssel
manden derom i Indkaldelsen gi\•ne Anvisning. Særlig Underretning om Sagens 
Foretagelse skul derhos af Syi.selmanden meddeles Politimesteren2) i de Tilfælde, 
hvor Godsbestyrelsens Samtykke efter de gældende Bestemmelser skal indhentes. 

Bliver Kommissionen forhindret i al g ive Mode paa den i Indkaldelsen fastsalte 
Dag, vil Sagen være al forela ge paa det i Indkaldelsen ommeldte Sted, .snu snart 
som muligl ; Sysselmanden skul udstede Indkaldelse til nyt Mi.ide, hvilken Ind
kaldelse skal kundgi.ires efter Heglerne i lsle Stykke med mind$l Aftens Vursel. 
Den samme Fremgangsmaude skal nn\'endes, hvis Sagen senere udsælles, uden al 
Kommissionens l'vlOde kan finde Sted som berammet. 

7 Naar Kommissionen er lrua<lt sammen, hi>r den saa ' 'idl muligt uafbrudt fort
sætte Sagens Behandling, indtil alle fornodne Oplysninger er tilvejebragt. særlig 
ved al hore Parterne og, om fornodent, befare Aastedet. 

Findes det Corni.ident al Caa Vidneforklaringer, udfærdiger Sysselmunden efter 
Forhandling med vedkommende Parter en Indkaldelse, hvori Tvistens Genslund 
tydelig betegnes. Sysselmanden fastsæller Varselet og besorger Indkaldelsen for. 
kyndt for Vidnerne og Parterne; Forkyndelsen for Parterne kan .ske ved Opslag 
i den eller de vedkommende Bygder paa den i § 6 angivne i\laade. Vidner, der 
bor eller opholder sig pnn Færoerne, er pligtige al give Mode 1rna det Sted, 
h\•or Kommissionen holdes. Parterne kan fremstille andre Vidner end de af Sys
selmanden indkaldte. 

Kommissionen kun ogsaa. for suu vidt den finder Anledning dertil, lilkulde sag
kyndig Bistand. 

Kommissionen har al mægle Forlig mellem Parterne. Viser Forligspro\en sig 
at være forgæ\•cs, optages Sagen lil Kendelse, der afsiges inden 6 Uger efter Op
tagelsen, idet Parlerne samtidig med Optagelsen sua vidt muligt underrelles om 
Tid og Sled for Kendelsens Afsigelse. Er Underretning ikke givet ved Optagelsen, 
bor SyESelmunden sua snart som muligt efter Kendelsens Afsigelse kundgi.ire den
nes Ordlyd pua den i § 6 angivne !\fonde. 

8 Er nogen uf Parlerne utilfreds med Landvæ"enskommissionens Kendelse, skal 
det staa ham frit for inden :~ l\launeder fra Afsigelsen ut indanke den for Over
landvæsenskommissionen. Naar 3 Manneder er forli;bet, kan Paaanke ikke finde 
Sted uden Oprejsningsbe,•illing, der meddeles uf Amtmanden, men kun nuar den 
paagældende fremfi.irer en u11tugclig Grund for. at Anken ikke i rette Tid er 

1) Nu Lnn<lsstyrct. 
2) Nu l..nndhruµsrnndct. 
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iværksut, og der ikke er hengaael længere Tid end 6 Maaneder fru Kendelsens 
Afsigelse. For denne Bevilling, der udfærdiges ved Skrivelse, betales ingen Af
gift. 

9 Begæring om Anke indgives skriftlig, ledsaget uf Beskrivelse uf det for Land· 
væsenskornmissionen passerede, Lil Dommeren, som derpau, efter at have meddelt 
Allesl om, al Anke er begæret, sau vidt muligt efter Tur udluger 4 Overlund
' 'æsenskommissærer til al tiltræde Overlundva,!senskommissionen og drager Omsorg 
for, at de for Lundvæsenskommissionen fremlagte originale Bilag tilstilles Over
lundvæsenskommissionen. Har nogen uf de suuledes udtagne Forfald, udtages en 
anden Overlandvæsenskommissær i huns Sted puu samme l\Iaade. Dommeren ud· 
færdiger dernæst efter Aftale med de ovrige 1\Iedlemmer Indkaldelse til Over
lundvæsenskommissionen. lndkuldeben tilstille$ den ankende til Forkyndelse over· 
ensslemmende med Reglerne i § 6. 

10 I ovrigt forholdes med Hensyn til Sagens Behandling, Optagelse og Punken
delse ved Overlundvæsenskommissionen efter de summe Regler som ved Lundvæ· 
senskommissionen, jfr. § 7, hvorved bemærkes, al Parterne ikke er pligtige al frem· 
lægge Situalion~korl for Overlandvæsenskommissionen, hvis Medlemmer derimod, 
naur det begæres, eller Sagen efter deres eget Skon fordrer del, skul befare Aasle· 
del. Parterne kan for Overland,·æ~enskommissionen fremlægge nye Bevisligheder 
og fore nye Vidner . . 

11 Overlandvæ:senskommissioncns Kendelser er endelige. Dog stuar del den Part, 
der vil anke over, at Overlandvæsenskommissionen har afgjort Punkter, der lig· 
ger udenfor Landvæsenskommissionens Omraade, eller afvist Sager, der ligger 
indenfor dens Omraade, Irit for inden 4 1\faaneder fru Kendelsens Afsigelse al 
indanke denne for Hojeslerel, der da kun vil have at afgore, om Overlundvæsens· 
kommissionen har været kompetent eller ikke, og efter Omstændighederne helt el
ler delvis al 01)hæve Kendelsen og al afvise Sagen fru eller henvise den til Lund
væsenskommissionen, men i ovrigl ikke al indlade sig pau Sagens Realitet. 

·12 Finder Lundvæsens- eller Overlandvæsenskommissionen, efter al Sagen er op· 
taget til Kendelse, at nogen Oplysning mangler, kan den paa ny foretage Sagen og 
indkalde Parterne, IH'ilkel ogsau bi>r ske, hvis del mautle befindes, al der ved Sagens 
Indankning eller Behandling er suadanne formelle Mangler til Stede, al Sagen 
ikke kan paukendes, 

13 Der tilkommer Landvæsenskommissionens og O\•erlandvæsenskommissio
nens Medlemmer fri Befordring saml Dagpenge efter Juslilsministerensl) nærmere 
Bestemmelse. Der tilkommer Vidner Godtgorelse i O"erensstemmelse med Punkt 4-2 
i Lov Nr. 16-1. af 4. Juni 192,1.2) Tilkaldte sagkyndige tilkommer der foruden fri 
Befordring, en Godtgorelse, hvis Storrelse fastsættes af Kommissionen. 

14 Forinden Landvæsenskommissionens eller Overlandvæsenskommissio-
nens Formand udsteder Indkaldelse til den eller de indklagede eller Lil Vidner, 
kan han forlange, al Rekvirenten deponerer el efter huns Skon tilstrækkeligt Penge· 
beloh til Dækning af de i § 13 omhandlede Omkostninger eller andre Sugsomkosl· 
ninger. I Kendelsen skul del bestemmes, af hvem og i ln-ilket Forhold Sagens Om
kostninger skal udredes. 

Af den Godtgorelse, der tilkommer ?\ledlemmer uf Land\•æsenskommissionen eller 
o,1erland\'æsenskommissionen samt Vidner, skul den Del, der tilkommer dem for 
Fraværelse fra Hjemmet udo\•er den Tid, selve Forretningen varer, repurleres efter 
:\forketui paa samtlige de i Sagen interesserede. 

15 Paalægges det \•ed Kendelsen nogen af Parterne al udrede Sagsomkostnin
ger eller andre Pengebelob, ~kal der i Kendelsen fastsættes en fra dennes. Afsi
gelse regnet passende Betalingsfrist, efter h\·is Udlob Belobl!t efter en simpel Ud-

1) Nu formentlig Lnndsstrret. 
2) Nu Lo\' Nr. 174 af 11. l\luj 1935 Pt. 48. 

365 



1926 ~I. i\fo rls 

skrift af Kendelsen kan inddrives ved Eksekution paa sædvanlig Maade. De i § J.3 
omhandlede Godlgorelser og Rejseomkostninger kan inddrives ved Udpantning. 

Paalægges del nogen af Parterne at forelage noget, skul der i Kendelsen træffes 
Bestemmelse om den Tva1ig, der skul anvendes for at fan det udfiirt, sumt den Frist 
efter Kendelsens Afsigelse, inden hvilket det skal ske. Er det derefter bestemt, at 
en et Fællesbrug vedrorende Handling skal udfores ved Sysselmanden • - hvilket altid 
skal fustsælles, hvor Kendelsen gaur ud pan Foretagelsen uf en Udskiftning eller 
Sammenlægning - , har vedkommende Part al henvende sig til Sysselmanden med 
en Udskrift af Kendelsen. Sysselmanden skul derpau snarest muligt foretage For· 
retningen, efter fOrsl at have bekendlgjorl denne med H Dages Varsel efter Reg
lerne i § 6. Der tilkommer Sysselmanden Dagpenge efter Juslitsministerensl) Be· 
stemmelse for den Tid, Forretningen nodvendiggor huns Fraværelse fra Hjemme~, 
samt fri Befordring. Disse Udgifter, saavel som Udgiften Lil den nodvendige Med
hjælp, reparteres efter Marketui paa samtlige de i Sagen interesserede og kun 
inddrives ved Udpantning. 

16 De til Brug ved Landvæsenskommissionerne og Overlandvæsenskommissionen 
nodvendige Protokoller anskaffes for Amtsrepartitionsfondens Hegning og autori
seres af Amtmanden.1) For Udskrifter og Aktsbeskrivelser af Kommissionens For
handlinger betales Afgift som for tilsvarende Udskrifter af Hetsboger og Beskri
velse af Retssager. 

17 Amlmandenl) kan tilstna en Part, hvis Trang og Værdighed i Forbindelse 
med Sagens Vigtighed og Begrundethed giver Anledning dertil, Fritagelse for al 
betale alle eller en Del af de ham paahvilende Udgifter ved Sagens Behandling saa
\'cl for Lnndvæsenskommissionen som for Overlandvæsenskommissionen, 
:;aaledes at Belobet udredes forskudsvis af Amlsrepurtitionsfonden. Stats
kassen!!) refunderer Amtsreparlitionsfonden Hahdclen af disse Udgifter. 

18 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1927. Fra samme Dag ophæves 
LoY om Oprettelse uf Lundvæsenskommissioner pun Færoerne uf 1. April 1891. 
Det har dog indtil videre sit Forblivende ved de hidtil gældende Hegler om, hvilke 
Sager der er Genstand for Landvæsenskammissionernes Behandling. 

20. Apr. - LOV (NH. ll9) OM TILSYN :\IED DE AF EKSEKUTOHEH BE· 
HANDLEDE DØDSBOEH (se Anor<lning Nr. 105 af ·I.. Maj 1927) . 

18. Juni. - ANORDN. (Nit 171). HVORVED LOV 01\1 TILSYN ;\IED DAMP
KEDLEH PAA LANDJORDEN AF ,i_ OKTOBER 1919 SÆTTES I KRAFT 
PAA FÆRØEHNE. 

I Henhold til den Regeringen ved § •I. i Lov Nr. 5-H af 4. Oktober 1919 
om Tilsyn med Dami.1kedler paa Landjorden meddelte Bemyndigelse sættes den 
næ\'nle Lo\· herved i Kraft pna Færoerne i fOlgende Skikkelse.:l) 

I. A11ordnillgens Omraade. 
1 Enhver paa Landjorden benyttet Dampkedel, horved i denne Anorclnin~ 

forstaas en Beholder eller el Horsystem, hvori en Vædske opvarmes eller findes op
\'armel saaledes, at dens Damptryk er storre end Yderluftens Tryk, skal være clet 
offentlige Tilsyn undergivet i Overensstemmel.E.e med nærværende Anordnings 
Forskrifter. 

2 For Dampkedler uf ringe Stiirrelse. ::ærlig Bygning eller i\lalerinle, eller som 
arbejder med ln\'e Tryk, er Socialministeren for snu vidt O\•erenslemmelse med denne 
Anordnin~s Forskrifter enten aldeles ikke eller dog ikke uden uforholdsmæssig stor 

1) Nu formenllig Landsstyret. 
2) Udgifterne hæres formentlig nf Lnndskns!cn olene. 
D) Omroadet er nu Særnnliggencla og den Sorialministeren, Direktoratet for Arbejds- og 

Fohrikstilsyncl og Amtet givne ~!yndighed er o\·ergaoet til Land~styret. 
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Ulempe eller Bekostning kun tilvejebringes, bemyndiget til al tilstua Afvigelser fra 
Anordningen eller at fritage saadanne Kedler for offentligt Tilsyn. 

Ligesom saadanne Lempelser kan indrommes i enkelte Tilfælde, saaledes kun der uf 
Socialministeren for Tilfælde som de her omhandlede gives nærmere almindeli~e 
Hegler, sigtende til at tilvejebringe den forniidne Betryggelse. 

Il. Dampkedelens Forfærdigelse, Indretning, Udstyr og Opstilling. 

3 Dampkedelen med dens Dampledninger og ovrige Tilbehiir skal besidde den 
fornodne Styrke og være suuledes indrettet, udstyret og opstillet, al Brugen uf den 
ved behorig Pasning ikke medfOrer Fare for de omværendes Liv eller Sundhed, og 
al de Personer, som betjener den eller kommer i Nærheden af den, kun \ed Ufor
sigtighed er udsatte for al komme til Skude. 

Nærmere Forskrifter med Hensyn til de Fordringer, der i Henhold Lil denne 
Paragraf kan stilles til Dampkedler med Dampledninger og ovrige Tilbehi:ir, fast
sættes af Socialministeren. 

111. Dampkedelens Pasning. 

4 T il at passe Dampkedler eller Dampkedelanlæg mua kun antages ædrueliul' 
og paalidelige Personer, som er fyldt 19 Aar. 

De skal være forsynede me<l en puu deres l\a\1n lydende og dem tilhorendc 
Kontrolbog, som udstedes af Tilsynet, - der om muligt forinden Bogens Udle\'ering 
- ved mundtlige Sporgsmuul skal forvisse sig om, al den puugældende har forno
dent Kendskab til Dampkedlens Fadeapparater, V undstands\'isere og Sikkerheds
ventiler. 

Kontrolbogens Indretning fastsættes uf Socialministeren. 

5 Den, som passer en Dampkedel, man, saalænge der er Fyr under Kedelen, ikke 
til Stadighed være beskæftiget udenfor det Rum, hvor Kedelen er anbragt. 

6 Retten til at foreslua Pasningen af eller Li) selv al passe Dampkedler kan ved 
Kendelse a'f Amtet fratages den puagældende for bestandigt eller for en \'is Tid, 
nanr han efter Amtets Skon pau Grund af grov eller gentagen Overtrædelse af de 
almindelige, for Dampkedlers Pasning givne Sikkerhedsforskrifter (jfr. §. 9) eller 
pua Grund af manglende Ædruelighed eller svækket Helbred ikke længer kun unses 
for egnet til at 'faa suudun Gerning betroet. Den paagældende kun dog forlange, al 
der uopholdelig optages Forhiir, og at Sagen derefter saa snarl som muligt bliver 
forelagt Socialministeren til Afgorelse. 

7 Nuar Kedelpasseren er forhindret i al udfOre sin Gerning, eller der af undre, 
uf Kedelens Ejer eller Bruger uforskyldte Aursager savnes en Kedelpasser med 
Kontrolbog, kun Kedelens Ejer, Brugeren eller vedkommendes befuldmægtigede ved 
Anlægget midlertidig lude Kedelen eller Kedelunlægget passe af en Person, som han 
unser for ædruelig og paulidelig, men som ikke er i Besiddelse af Kontrolbog. 

8 Ved Dampkedelen skal forefindes en af Socialministeren godkendt Til.synsbog, i 
hvilken den, der passer Kedelen, skal anfOre, hvor mange Timer Kedelen benyttes, 
og endvidere skul gore Optegnelse, naar Kedelen renses, efterses eller istandsæt
tes, naur der ' 'iser sig væsentlige Mangler eller Uregelmæssigheder under dens Be
nyltelse, samt naur den i længere Tid har været ude af Drift Ufr. tillige §§ 15 og 
17). 

9 Ved fastsluuende Dampkedler skal der pua el lyst Sted i eller ved Kedelrummel 
findes unhrugt el af Direktoratet for Arbejds- og Fahrikstilsynet godkendte Opslag, 
indeholdende de uf Socialministeren fastsatte Sikkerhedsforskrifter vedriirende Damp· 
kedlers Pasning. 

Et Særtryk af samme Forskrifter skal stedse medfiilge enhver bevægelig Damp
kedel. 

IV.Anmeldelse og Sy11. 
10 Forinden en under offentligt Tilsyn henhorendc Dampkedel som ny eller 

efter foreta gen Hovedreparation eller, forsoavidt den er faststuaende, efter sted· 
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funden Flytning tages i Brug, skal der derom sendes Anmcldel.se til Amtet (jfr. 
§.§ 11 og 19). 

Enhver, som bliver Ejer uf en bevægelig Dampkedel, der er undergivet offentligt 
Tilsyn, skal anmelde dette for Amtet. Hun er endvidere forpligtet til, naar som helst 
Amtet forlanger det, al meddele det Underretning om, hor Kedlen findes. 

Saafremt en Dampkedels V ægge under Brugen - 1;om Folge af Vandmangel 
eller andre Aarsuger - har lidt GIOdning eller kendelig Formforandring, har dens 
Ejer eller Bruger uopholdelig at anmelde dette til Amtet, og Kedelen mua i sau 
Tilfælde ikke benyttes, for Tilsynt efter sledf unden Undersogelse har givet sit 
Samtykke dertil. 

11 Enhver under offentligt Tilsyn henhorende Dampkedel skul uf Tilsynet (jfr. 
§ 19) underkostes Hovedsyn (jfr. §§ 12 og 13): 

l) Nuar den lages i Brug som ny eller efter foretugen Hovedreparation eller, 
suufremt den er fuststaaende, efter stedfunden Flytning, samt 

2) i det fjerde Kalenderaar efter sidste Hovedsyn. 
Endvidere skal enhver af de nævnte Dampkedler til ubestemte Tider af Tilsynet 

underkastes cl E/tasyn. 
12 Hovedsynet bestaar i en Trykprove og en Undersogelse af, om de i MedfOr af 

§ 3 givne Forskrifter vedrorende Forfærdigelse, Indretning, Opstilling og Ud· 
styr af Dampkdelen med Dampledninger og ovrige Tilbehor er fyldestgjorte, saml 
om de i §.§ 4~ 9 og i § 15 givne Bestemmelser om Dampkedelens Pasning og De· 
sigtigelse er overholdte. 

13 Begæring om Ho\'edsyn rettes af Kedelens Ejer eller Bruger til Amtet, og det 
skul da afholdes snarest muligt. 

Saafreml vedkommende onsker det, kan den Del af HO\·edsynel o\'er en ny eller 
repareret eller til Flytning bestemt og af sit Leje udtaget faststaaende Dampkedel, 
som vedrorer dennes Trykprove, foretages paa del Sted, hvor Dampkedelen hen· 
ligger. 

Ved Hovedsynel over en Dampkedel, der er forfærdigel i Udlandet, kan Tryk· 
pro\'e udelades, forsaavidL det paa belryggende Maade godtgores, at Proven er 
foreluget i Udlandet overensstemmende med vedkommende Lands Lovgivning, og al 
den har givet cl Lilfredsslillende Resultat, dog at den derom udstedte Attest iovrigt 
er ledsaget af de Oplysninger vedrorende Dampkedelens Materiale og Forfærdigelse, 
som er fornodne Lil at bestemme Dampkedelens Overensstemmelse med de her 
gældende Bestemmelser. 

U Ved de i § 11, sidste Stykke, nævnte Eftersyn skal Tilsynet pause, al Damp· 
kedelen med Tilbehor fremdeles er indrellel, udstyret og passet i Overensstemmelse 
med de gældende Bestemmelser, at den har været underkastet den i § 15 omhandlede 
Besigtigelse, saml al den iovrigt er i forsvarlig Stand. 

15 1)1 Lobet af hver <l·aarig Periode mellem 2 Hovedsyn (jfr, § 11) skal efter de 
nærmere uf Socialministeren derom givne Forskrifter enhver det offentliges Tilsyn 
undergi\'en Dampkedel, der lader sig befare indvendig, efter stedfunden Kedelrens· 
ning underkastes 2 Besigtigelser indvendig og udvendig af Tilsynet. For saa vidt det 
efter Tilsynets Ski:in kan ske uden uforholdsmæssig Udgift og Ophold for Tilsynet. 
kan Kedelejeren kræve, at den ene af disse Besigtigelser foregaar i Forbindelse med el 
Hoved syn. 

Dampkedler, der ikke lader sig befare indvendig, skal besigtiges indvendig i For· 
binclelse med de <1-aarige Ho\'edsyu. 

Hesullatel af Besigtigelsen indfores i Tilsynsbogen (jfr. § 3), og Rigtigheden af 
det indfOrle attesteres ved Underskrift af den, der har foretaget Besigtigelsen. 

16 For Udfiirelsen af de paubudte Hoved· og Eftersyn udfærdiger Socialmini
steren nærmere Hegler. 

•) Som ændret \'ed An. Nr. 38 af 14. Febr. 1934. 
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Ejeren eller Brugeren skal være Tilsynet behjælpelig med Foretagelse af Synene 
og er pligtig til at yde den dertil fornodne Arbejdshjælp. 

Saafremt Dampkedelen eller dens Tilbehor ved et Syn eller en Besigtigelse viser sig 
ni være i en sandan Tilstand, at den fortsatte Brug skannes 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 Ejer eller Bruger (jfr. § 20), er godtgjort, at Kedelen er i forsvarlig 
Stand. 

Saafremt nogen Mangel eller Fejl ved Dampkedelen eller dens Tibehor 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 til at gore Tilsynet opmærksom derpaa. 

17 Ved Synet skal Tilsynsbogen (jfr. § 8) forelægges Tilsynet, der indfiirer i 
den Hovedresultatet af Synet, undersoger, om der i Bogen er indfiirt Resultatet af 
den i § 15 omhandlede Besigtigelse, samt forsaavidt der er forefundet væsentlige 
Mangler ved Dampkedelen, anfiirer de Tidspunkter, inden hvilke Manglerne skal 
være afhjulpne. 

Om ethvert foretaget Syn afgiver Tilsynet Beretning til Amtet. 

18 Saafremt Ejeren eller Brugeren af en Dampkedel er utilfreds med Udfaldet 
af et Syn, kan han ved derom inden 11· Dage til Amtet indgiven Begæring kræve 
Synsforretningen provet ved et Oversyn efter Amtets nærmere Bestemmelse .. 

V. Tilsynel. 

19 Det i denne Anordning omhandlede Tilsyn fiires af det overordnede Maskin
personale paa Fiskeriinspektionsskibene I). 

Tilsynspersonalet er under Udovelsen af dets tjenstlige Hverv berettiget til at 
foa Adgang til alle Rum og Steder, hvor Dampkedler og deres Tilhehor findes, eller 
hvortil Damp fra samme ledes. 

VI. Afgifter m. m_ 

20 For Tilsynets Udfiirelse af de i nærværende Anordning omhandlede Hovedsyn, 
har Kedelens Ejer eller Bruger at erlægge til Tilsynet et Beloh af 30 Kr. uanset 
Kedelens Storrelse, hvilken Afgift tilfalder den, der har udfiirt Tilsynet. 

Saafremt et Hovedsyn som Folge af Mangler ved Kedelen eller ved dennes For· 
beredelse til Synet (j fr. § 16) ikke lader sig fuldfOre uden væsentlig Tids1>pilde for 
Tilsynet, er dette berettiget til al afbryde Hovedsynet_ Kedelens Bruger er i saa Fald, 
naar Hovedsynet senere fuldfiires, pligtig til paany at erlægge ovennævnte Afgift. 

VII. Straffebestemmelser, Overgangsbestemmelser og Ikrafttræden. 

21 Ornrtrædelser af denne Anordning og de i Henhold Lil samme givne nær
mere Forskrifter bliver, forsaavidt de ikke efter den ovrige Lovgivnings Regler med
fOrer hojere Staf, al anse med Bode fra 10 indtil 500 Kr. Boderne tilfalder Stats
kassen og bliver i l\langel af Betaling al afsone efter de almindelige Regler om 
Boders Afsoning udenfor kriminelle Sager. Sagerne behandles som Politisager. 

Ansvaret for Overholdelsen af Bestemmelserne i §§ • 1~9 paahviler ikke blot 
Kedelpasseren, men ogsaa Kedelejeren, Brugeren, vedkommendes befuldmægtigede 
eller tilsynshavende, forsaavidt Overtrædelsen er sket med deres Vidende eller har 
fundet Sted, fordi vedkommende har ladet det mangle paa den fornodne Omhu. 

22 De i Medfiir af denne Anordning" § 3, 2det Stykke, udfærdi gede nærmere 
Forskrifter for Dampkedlers Forfærdigelse, Indretning, Udstyr og Opstilling samt 
for Dampkedelrums Indretning skal ikke kunne bringes til 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. 

I) Tilsynet fores nu nf en nf Landsstyret udpeget Person. 

24 369 



1926 31. Juli 

31. Juli - KONCESSION PAA TELEGRAFKABEL MELLEM SHETLANDS· 
ØERNE, FÆRØERNE OG ISLAND.1) 

Ministeren for offentlige Arbejder i Danmark og Erhvervsministeren i Island 
Gore vitterligt: Al du den Aktieselskabet Del Store Nordiske Telegraf.Selskab i sin 
Tid!!) meddelte Koncession pua Anlæg og DrifL uf el undersoisk Telegrafkabel mellem 
Shetlundsoerne, Færoerne og Island udlober den 1. September 1926, .sua meddeler 
vi bemeldte Selskab fornyet Koncession paa fortsat Drift fra den 1. September 1926 
at regne af det fornævnte Kabel paa fOlgende Vilkaur: 

1 Nærværende Koncession er gældende indtil den 31. December 1931. Forinden 
den Tid kan den uf en af Staterne eller af Selskabet opsiges med eet Aars Varsel 
til en 1. Januar; snudun Opsigelse kan dog tidligst finde Sted til den 1. Januar 
1930 og derefter kun til hveranden 1. Janm1r.:I) 

2 Naur Koncessionen er udloben, vil den kunne fornyes. Danmark og Island er 
berettiget til, suafremt de onsker det, at fordre sig Kablet overdraget uden Veder· 
lag i fOlgende Tilfælde: Saafremt Selskabet forinden 193-J. opsiger Koncessionen 
i Henhold til § 1, ·eller saafremt Selskabet ved Koncessionens UdlOb ikke onsker 
al fna Koncessionen fornyet paa uforandrede Vilkaar og med Takster. som de kon· 
cessionsgivende Regeringer enes om at finde passende - i hvilken Henseende 
bemærkes, at Selskabets Udgifter til Kablels Ans,kuff else og Udlægning betragtes som 
amortiserede gennem Regeringstilskuddene i fOrste Koncessionsperiode. eller 
suafremt Konce.ssionen erklæres forbrudt. Ømker den ene af Staterne ikke at deltage 
i Overtagelsen af Kablet, er den anden Stat berettiget til helt eller delvis at 
overtage dette. 

3 I Koncessionsliden oppebærer Selskabet alle af Kablets .Drift flydende Indtægter. 
Taksterne for Kablets Benyttelse er fasl!utle samtidig hermed og kan i Konce3sions· 
tiden kun ændres ved Overenskomst mellem Selskabet og Hegeringerne. 

4 Betjeningen ved Kablet paa Færoerne sker ved Selskabets Foranstaltning 
uden Udgift for Danmark. Betjeningen af Kablet i Island sker paa Islands Stat~
telegrafstation ved det af den islandske Regering antagne Telegrafpersonale, som 
ogsaa, efter nærmere Aftale med Selskabet, foretager de efter dettes almindelige 
Praksis fornodne Maalinger af Kablet. Det fastsættes ved Overenskomst mellem 
Regeringen og Koncessionshaveren, ·hvilke Ydelser KoncessionS>haveren i den An
ledning \'il have at udrede. 

5 I Koncessionstiden afholder Selskabet alle med Kablets Vedligeholdelse og 
Drift forbundne Omkostninger. Indtræffer der Fejl paa eller Afbrydelser uf Kablet. 
er Selskabet pligtigt til hurtigst muligt nl træffe Foranstaltninger til Fejlens Af
hjælpning. De koncessionsgivende Hegeringer har intet Krnv pan Erstatning for 
Indtægtsforringelse fra Fejl pna Kablet. Afbrydelser eller Fejl, der maatte ind
træffe paa Telegrnfledningen mellem Kablets Landingssted og Reykja\'ik, vil uf 
den islandske Regering blive afhjulpne hurtigst muligt. For Indtægtsforringelse ved 
Kublcl.5 Drift, der skyldes Forstyrrelser paa de i Forbindelse med Kablet staaende 
Landlinier eller Stationer, har Koncessionshaveren under ingen Omstændigheder 
noget Krav pua Erstatning. 

6 Koncessionsha\·eren kun kun med de koncessionsgivende Regeringers Sam
tykke overdrage nærværende Koncession til andre. Snadant Samtykke er ogsaa 
nodvendigt, hvis den nuværende Koncessionshaver, Det Store Nordiske Telegraf· 
Selskab, skulde 1inske nt forandre Selskabets Nationalitet eller flytte sit Sæde 
fra Kobenhavn og henlægge <let under anden Jurisdiktion. 

1) Hr. Lo\· Nr. 111 nf 30. Moj 1927 om Telefont-r pao Færoerne i;ærlig § 6. 
2) Bek. Nr. 111 nf 30. Juni 1905. 
8) Forundring af 29. Juli 1933: a. Konct.~sionen poo lslondskoble1, dateret 3lte Juli 1926 

forbliver uanset Bestemmelsen i dens § l, l. Punktum i Krah, indtil den of en af Staterne 
eller af Sdskohet opsiges med 9 :\loonedcrs Varsel til en lstc Januar, dog tidligst til den 
I. Januor 1935. 
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7 I Koncessionstiden skal der ikke kunne gives nogen anden end Selskabet Kon
cession pnu Kabler eller undre 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 
pan Island og Færoerne oprettes lrnadlose Telegrafslutioner til Udveksling af Tele
grammer med Skibe i Soen. Pressetelegrammer, herunder traadlose Nyhedstelegram· 
mer uden Enkeltmandsadresse, og meteorologiske Telegrammer samt Telegrammer 
til og fra Gronlnnd kan dog besorges til og fra en uf den islandske Regering anlagt 
og drevet Radiotelegrafstation paa Island, ligesom hele Telegrafkorrespondancen kan 
henlægges til en saadan Radiotelegrafstation, naar Kablet er afbrudt og i Krigs· 
tilfælde samt under andre ekstraordinære Forhold, hvor Selskabet ikke ser sig i Stund 
til at -befordre Korrespondancen uhindret. Endvidere kan i Undtagelsestilfælde uden 
okonomisk Betydning ogsua undre Telegrammer bes0rges gebyrfrit over den nævnte 
Hadiotelegrufstntion. De summe Rettigheder, som i denne Paragraf er tillagt Island 
med Hensyn til Radiobesorgelsen, tilkommer ogsaa Danmark, for san vidt unganr 
Fæ roerne. 

8 De Personer, der ansættes til Kablels Betjening paa Stationen i Thorshavn, 
skul have dansk lndfOdsret. De skul aflægge det for danske Telegraftjenestemænd 
foreskrevne Lofte pna Overholdelse uf Telegrafhemmeligheden og er underkastede 
Straffebestemmelserne i Lov af 11. Maj 1897, § 18. 

9 De koncessionsgivende Regeringer forbeholder sig Het til at standse Trafiken 
pna Kablet af Grunde, der vedrorer -den offentlige Sikkerhed, uden ut der i den 
Anledning uf Selskabet skal kunne rejses noget Krav pua Erstatning. 

10 Efter hvert Regnskabsnars Udgang vil der af Selskabet være at tilstille Mini· 
steriet for offentlige Arbejder og det islandske El"hvervsministerium en Opgorelse 
over Kablets Indtægter og Udgifter i det forlobne Regnskabsnur. 

11 Skulde der opstaa Uenighed om Fortolkningen af nærværende Koncession, 
er Selskabet underkastet den Afgorelse, som de koncessionsgivende Regeringer mnatte 
være enige om, hvorimod Tvivlssporgsmaal i andre Tilfælde henvises til Domstolene. 
Overholder Selskabet ikke de det i nærværende Koncession pualagte Forpligtelser, 
kan Koncessionen af de koncessionsgivende Regeringer erklære.s for forbrudt. 

25. Aug. - BEK. (NH. 223) ANG. BETIMELlGHEDEN AF AT FØRE FAST 
HVIDT AGT.ERLYS l STØRRE FISKERFARTØJER UNDER GANG 01\1 NAT
TEN PAA FISKEPLADSER. Pau Fiskepladser (særlig under Island), hvor mange 
Fiskerfnrtiijer af forskellig Type er under Gang om Natten, har det vist sig 
onskeligt, at dis5e - som tilladt i de internationale Sovejsreglers Artikel 10, 2. 
Stykke - fOrer fast hvidt Agterly.s. Naar saadant Lys fOres vil det være muligt for 
el indhentende Furtoj i Tide al styre en saadan Kurs eller træffe snadnnne For· 
holdsregler, at Fnrtojerne og deres Redskaber lettere kan holdes klar af hinanden. 
l't'linisteriet for Industri, Handel og Siifnrt opfordrer derfor storrc Fisker· 
fnrtojer til - under de nærnte ·Forhold - at fOre fast Agterlamerne, hvor en 
saadnn kun anbringes uden uforholdsmæssige Ulemper - f. Eks. hidrorende fra 
Skodetaljer eller lignende. Bestemmelsen i de internationale Sovejsreglers Artikel 
10 anganende et suudunt fast Agterlys er IOlgende: >.Det hvide Lys, der i Folge 
denne Artikel fordres vist, kan fOres i en fasl anbragt Lanterne, men i snu Tilfælde 
skul denne være saaledes indrettet og skærmet, 11t den kaster et ubrudt Lys over 
en Bue af Horizonten pan 12 Kompasstreger, nemlig 6 Streger paa hver Side af 
Skibet fra ret agter og snaledes, at det er synligt i en Afstand af mindst 1 Siimil. 
Dette Lys skal derhos IOres snu nær muligt i samme Hojde som Sidelysene«. 
Opmærksomheden henledes pan, at Anvendelsen af fast Agterlys ikke udelukker, at 
der, naar særlige Forhold manlte gore det 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· 
fOjel i denne). 

12. Febr. 1927 - SKR. ANG. BENYT'f.ELSE AF FOLKESKOLENS LOKALEH 
(fra Skoledirektionen). Paa dertil given Foranledning skal man herved indskærpe 
de Regler, der vil være at fOlge med Hensyn til Benyttelsen af Folkeskolens Lokaler 
paa Tider, der ikke er bestemt til Undervisning, i andet Øjemed end Skolebrug. 

1 Forstanderskaberne kan benytte Lokalerne til Fremlæggelse til offentligt Efter· 
syn af Valglister, Skattefortegnelser, Kommuneregnskaber, til Afholdelse af kom· 
munale Valg, Lagtingsvalg og Folketingsvalg, ligesom ogsaa Lokalerne kan be
nyttes til Moder af Forstanderskaberne, Skolekommissionerne og Sundhedskom· 
missionerne. Det er derhos ogsaa tilladt al afholde Vakcination 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 Son· 
dagen og hvad dermed staar i Forbindelse tilladt. 

3 Læreren eller Lærerinden man, - foruden til den almindelige Skoleunder· 
visning, Aftenskole, Fortsættelsesskole, HusOids· og Haandgerningsskole og Sondags· 
skole - efter forudgaaet Anmeldelse -til Forstanderskabet kunne heny.Ue Lokalerne til 
Sangovelser, Oplæsning og belærende Foredrag. - Ekstraordinær Benyttelse af 
Skolelokalerne fra Lærernes Side sker under Tilsyn af Skolekommissionen. 

4 Paa Steder, hvor ingen Forsamlingshuse findes, kan Skolelokalerne med Skole· 
direktionens Tilladelse benyttes i nedennævnte Øjemed, naar Forstanderskabet 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, Sondagsskole og gudc· 
lige Forsamlinger -samt af andre end Præ.si 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 til deres gudelige Forsamlinger, af selskabelige Forenin· 
ger saavel til Klublokale som til Afholdelse af Buller eller offentlige Skuespil og 
til private Forestillinger af Dilettanter eller Prover paa saadanne, ligesom over· 
hovedet enhver Benyttelse af Skolelokalerne til Moder, hvor der skal erlægges særskilt 
Betaling for Adgangen, er forbudt . 

6 I Tilfælde af smitsom Sygdom pan Egnen man ingensomhelst exlraordinær Be
nyttelse af Skolelokalerne finde Sted. 

7 Naar et tilladt eller tilladeligt Mode eller lignende onskes afholdt i en Skole, 
bor Vedkommende i god Tid forinden henvende sig til Skolelæreren for med hum 
at træffe Aftale om Tiden for Modets Afholdelse og om, al Skolelokalet til den 
Tid kan være aabent, og ved .den Lejlighed man skriftlig Tilladelse forevises fra den 
eller de Myndigheder, hvis Samtykke dertil udkræves. De vedkommende, der vil be. 
nytte Skolestuen, man selv sorge for Belysning og Opvarmning saml mua drage 
Omsorg for, at Lilhorlig Orden under J\·li:idet opretholdes, og at intet som helst af 
Skolens Inventarium, dens Vægge eller Gulv beskadiges, og man straks efter endt 
Mode foranstalte Skolestuen rengjort og udluftet. Finder Beskadigelse Sted, maa 
den erstattes. Modet man !Orst afholdes en Time efter, al Skoleundervisningen for 
den Dag er endt. Ved Moderne man ingen Beværtning med eller Indtagen af 
Spise· og Drikkevarer finde Sted. Moderne, der helst man indskrænkes til Lordag 
Aften, skal være forbi Kl. 10. Finder Læreren efter l\•JOdet, at nogen Uorden 
eller Beskadigelse af Inventarium m. m. har fundet Sted, har han at indberette 
dette til Skolekommissionen, der da 5kal gore Anmeldelse til den :\lyndighed, der 
har givet TiJladelse til Aihenyllelsen, for at denne Myndighed kan foranledige, at 
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vedkommende kommer til at erstatte Skaden. Læreren har at paase, al ingen ube· 
rettiget Benyttelse af Skolestuerne finder Sted, og nt foretage, hvad der maatle 
være nodvendigt for at forhindre saa<lan Brug af dem. Til-tvinger nogen sig ikke 
desto mindre uberelliget Benyllelse af Lokalerne, skal Læreren straks gore An
meldelse herom til Skoledirektionen. Læreren er beretliget til at modsætte sig Moders 
Afholdelse i Skolestuen, naar Sygdom eller andre Forhold i hans Hus eller Familie 
gor det misligt eller lidet on.skeligt for ham, at der i Nærheden af hans Bolig 
arholdes storre Forsamlinger. 

12. April - LOV (NR. 68) 01\'l ÆNDRING OG TILLÆG til Lov Nr. 51 af 25. 
l\forts 1872 OM KONKURS m. m. (Se Anorcln. 10. Nov. 1927). 

27. April - BEK. (NR. 86) OM INDFØRSEL TIL FÆRØERNE AF HUSDYR. 
,I Medfor af §§11- 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 af 2•k Juni 1926, fastsættes herved fOlgende Bestemmelser: 

1 1) Det er forbudt at indfOre til Færaerne andre Husdyr end Heste fra Island, 
Kvæg, Faar, Geder og Svin fra Danmark, Island, Norge, Sverige og Storbritannien, 
Hunde fra Danmark, Norge og Sverige samt Fjerkræ fra Danmark, Norge og 
Sverige. 

Tilladelse til lndfOrsel af fornævnte Husdyr, der kun maa finde Sted efter særlig 
for hvert enkelt Tilfælde meddelt Tilfodelse fra Amtmanden,2) jfr. § 1 i fornævnte 
Lov, man kun meddeles, naar lndfOrselen er paakrævet af Hensyn til den paa
gældende Haces Forbedring. 

2 Kvæg, Faar, Geder, Svin, Hunde samt Fjerkræ maa kun indfOres over Thors
havn, og Dyrene man kun bringes i Land, saafremt Anmeldet.se herom forud er 
sket til Politiet, der skal sarge for, at Dyrene saavidt muligt umiddelbart efter 
a t 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 foretagen 
Undersogelse er ·befundet sunde, og Politiet skriftlig har meddelt T11lndelse til Fri
givelsen. 

Faar skal i Karantænetiden underkastes Vaskning med en desinficerende Oplos
ning, f. Eks. Kreolinvnnd, Lysolvand (Sapokarbol), Tobaksafkog eller lignende. 

Kvæg og Hans mna kun frigives, saafremt de har bestaaet en af Dyrlægen fore· 
tagen Tuberkulinprove. Saafremt det ved Dyrlægeundersagelsen viser sig, at et 
Dyr ikke er sundt, eller det reagerer ved Tuherkulinpriiven, skal det nedslaas 
eller tilbagesendes til det Land, hvorfra det er indfOrt. 

Alle Udgifter ved de heromhandlede Foranstaltninger skal afholdes af vedkom
mende lmportor, der pna Forlangende skal stille Sikkerhed derfor med et efter Poli
tiets Skon tilstrækkeligt Pengebeloh. Saafremt Sikkerhed ikke stilles inden en af 
Politiet fastsat kort Frist, skal det paagældende Dyr nedslnns eller tilbagesendes 
paa lmportorens Bekostning. 

3 Uld maa kun ind!Ores til Færoerne fra Danmark, Island, Norge og Sverige, 
og kun til en Havn, hvor en Politimyndighed er bosa t. Ved lndfOrsel fra Island 
og Norge skal der rnedfOlge Attest fra en Dyrlæge eller vedkommende Øvrighed 
om, at Faareskab ikke forekommer i paagældende Distrikt. Al Uld, som indfores, skal 
under Politiets Tilsyn pnn vedkommende lmportars Bekostning vaskes i desinfi· 
cerende Oplosning, jfr. § 2, 2det Stk. 

1) Hr. Bek. Nr. 48 af 7. Nov. 1941, Ll. Nr. 15 of 13. l\larts 1951 og knnng. nr. 
52, 21. nov. 1952. 

2) Nu Lnncls~tyrct. 
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Denne Bekendtgorelse træder j 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 fa5tsalle 
BES'llEMMELSER OM THORSHAVN KOMMUNESKOLE (lndfOjet i Bek. 
uf 1896). 

L Maj - ANORDN. (NR. 105), HVORVED LOV NR. 119 AF 20 APRIL 
1926 OM TILSYN MED DE AF EKSEKUTOREH BEHANDLEDE DØDSBOER 
SÆTT.ES I KRAFT PAA FÆRØERNE. 

I Henhold til den Regeringen ved § 16 i Lov Nr. 119 af 20. April 1926 om 
Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede Dodsboer givne Bemyndigelse sættes den 
nævnte Lov herved i Kraft pun Færoerne fra den 1. Juni 1927 at regne med 
fOlgende Ændringer og Tilfojelser: 

1 I § 2, J.ste Stykke indfOjes efter :r>Skiftelov Nr. 155 af 30. November 187 t. 
§i§ 12, 13, 15 og 16«: >jfr. kg. Anordning Nr. 30 af H. Januar 1876«. 

2 Til § 3, lste Stykke, IOjes : >Paa Færoerne udoves Tilsynet med de af Ekse· 
kutorer behandlede Dodsboer af Amtmanden, der endvidere fOrer Tilsyn med Hen· 
syn til Boels Beholdninger uf Værdipapirer og kontante Midler<. I 2det Stykke ind· 
fOjes efter >Lov Nr. H7 af 10. April 1922c: :r>jfr. for Færoerne kgl. Anordning Nr. 
168 af 8. November 1921«. 

3 I § ~. lste Stykke, Nr. 3, indfOjes efter :r>Skiftelov Nr. 155 af :-m. Novemher 
187 J. § 11-«: :r>jfr. kgl. Anordning Nr. 30 af H. Januar 1876c. 

4 I § 10 ændres >Arveufgiftslov Nr. H7 uf 10. April 1922« til :r>kgl. Anordning 
Nr. •168 af 8. November 1921«, Ordene >og Repurtition.sstempelc udgaar. 

S I § 12 Nr. l, u, 2det Stykke, ændres >H Dage« til >·I· Ugerc: . I Nr. 2, lste 
Stykke, indfiijes efter >Skiftelov Nr. 155 af 30. November 187•(. § 89«: >jfr. kgl. 
Anordning Nr. 30 af 14-. Januar 1876c. 

6 I § 13, lste Stykke, udgaar Ordene >og Repartitionsstempelc. 
7 I § l it. ændres Ordene: :r>l. Juli 1926« til: :r>l. Juli 1927«. 

30. Maj - LOV (NR.111) OM TELEFONER PAA FÆÆRØERNEl). 
Kapitel I. Om Lagtingels Eneret. 
1 Lagtinget har med de i denne Lov angivne Begrænsninger Eneret til Anlæg og 

Drift af Telefoner paa Færoerne, Radiotelefoner dog undtagne. 
2 Fra Lagtingets Eneret efter § 1 undtage5: 
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 Ejer tilhorende 

eller til en og summe Bedrift forenede Ejendomme, alt dog under Forudsætning af, 
at det paagældende Anlæg alene benyttes til Ejerens eget Brug; 

c. Anlæg, der iværksættes af indtil 10 Personer udelukkende til eget Brug, for 
saa vidt Afstandene mellem dets Endepunkter i ingen Retning overstiger 20 km, ah 
dog under Forudsætning uf, al der i Anlægsojeblikket pua de vedkommende Steder 
ikke findes et Lagtinget tilhorende Anlæg, som kun komme de puugældende Per
soner til Nytte. 

3 Anlægges der private Telefonledninger, uden al der dertil er hjemlet Ret 
ved Bestemmelserne i § 2, straffes delle med Konfiskation til Fordel for Telefon
\'U!Senet af de ulovlige Ledninger med Tilbehor; desuden knn Ejeren eller Ejerne 

I) Jfr. re~lugerli nr. 211, 211. fchr. 1950. Tclefon1'11•senet er mertnget som Sæmnlii;gende. 
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idommes en Bode til Amtsfattigkassen af indtil •100 Kr. Sager herom behandles 
som Politisager, men Paatale finder kun Sted efter Lagtingels Begæring. 

4 Saafremt Lagtinget maaue onske at erhverve et privat Telefonanlæg, kan dette, 
i Mangel af mindelig Overenskomst, eksproprieres mod Erstatning, som fastsælles 
af en Vurderingkommission, hestanende af en af Kongen udnævnt Formand og 2 
af Rellen udmeldte Mænd. Samtlige de Ledninger med Tilbehor og Materiel, der 
tilhorer samme Ejer og er under samme Bestyrelse, bliver at ekspropriere under 
eet, medmindre Ejeren samtykker i delvis Afstanelse. 

Ved Fastsættelse af Erstatningen bliver der at tage Hensyn ikke alene til Værdien 
af Ledninger med Tilbehor og Materiel, men Og3aa til, om Anbringelsen af Led· 
ningerne er hjemlet ved en af Anlæget dertil erhvervet Rettighed, der ikke vilkanrlig 
kan tages tilbage; endvidere vil der være at tage Hensyn til det Udbytte, som An· 
læget ved forsvarlig Drift og passende Takster kan antages at give, dog ennledes, 
al der ikke kan tages Hensyn til storre Udbytte end det, som Anlæget fakti sk 
har givet. 

5 Ejeren af el privat Telefonanlæg er til enhver Tid forpligtet til paa Forlan· 
gende at meddele Lagtinget Oplysninger om det pnagældende Anlæg; meddeles 
Oplysningerne ikke inden en af Lagtinget fastsat Tidsfrist af mindst 4 Uger, kan 
Forpligtelsens Opfyldelse fremtvinges ved en daglig eller ugentlig Bode, som tilfalder 
Amtsfattigkn:ssen. 

6 Lagtinget skal være pligtigt til, saa vidt og saa længe Ministeren for offentlige 
Arbejder forlanger det, al overtage Telegrambesorgelsen paa Færoerne overensslem· 
mende med de derom til enhver Tid gældende Love, Heglemcnler og andre For
skrifter og i i.ivrigt paa de Vilkaar, som af Ministeren fastsælles. For saa vidt Driften 
af den af Staten opreuede trnadlose Telegrafforbindelse mellem Thorshavn og Sudero 
i Henhold hertil overgaar til Lagtinget, skal Vedligeholdelsen af de paagældende 
tra11dlose Telegrafstnlioner dog være Lagtinget uvedkommende. 

Overgaar Telegrambesorgelsen ikke til Lagtinget, er delle pligtigt til Sam· 
arbejde og S11mtrafik med Staten eller den, hvem Telegrambesorgelsen overdrages, 
i det Omfang og paa de Vilkanr, som af Ministeren bestemmes. 

Inden Ministeren træffer Afgi.irelse i foranforte Tilfælde, skal Lagtingets Er
klæring indhentes. 

Kapitel li. Om ledningers Anbririgelse og Beskyttelse. 
7 Lagtingels Telefonledninger med Tilbehor man anbringes p1111, over eller under 

fremmed Grund og Ejendom, være sig offenulig eller privat; saafremt vedkommendes 
Samtykke Lil Anbringelsen ikke har kunnet opnaas, skal det dog være godtgjort ved 
el Ski.in, afgivet af uvildige, dertil af Retten udmeldte, sagkyndige Mænd, at An· 
bringeisen er nodvendig for Anlæget. For ovrigt bliver der ved Udforeisen af An· 
læget at Luge Hensyn til de Ønsker, som den offentlige Myndighed eller private 
Ejer, hvis Ejendom berores af Anlægel, m11alle have angaaende Stedet, 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. 

Pnn Steder, hvor der alt er anbragt Telegrafledninger eller kommunale eller pri
vate Telefonledninger eller Gas·, Vand-, Kloak·, Elektricitets· eller lignende Led
ninger, man Lngtingets Telefonledninger kun anbringes, for saa vidt det kan ske 
uden Ulempe for de fi:irslnævnte Ledninger, hvilket om fornodent bliver at godt
gore ved en paa lovlig Mande optagen Skonsforrelning. 

De i Lagtingets Tjeneste staaende Personer, der er beskæftigede ved eller forer 
Tilsyn med Arbejder ved en Lagtinget 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 det fornodent. Til beboede Huse har de 
nævnte Personer dog kun Adgang om Dugen, ud anvist Vej, og kun for saa vidt 
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det kan ske uden Ulempe for Beboerne; til Beboelseslejligheder hur de ikke 
Adgang. 

8 Snafremt. det til Anlæg af en Lagtinget tilhorende Telefonledning med Tilbe· 
hor bliver Iornodent at erhverve fremmed Ejendom, vil denne, for snu vidt Af· 
.sl1111else ikke opnuas i Mindelighed, og Erhvervelsens Nodvendighed godtgores ved 
lovligt Skon, være at ekspropriere efter Reglerne i Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881 om 
Forpligtelse til Jords Afgivelse til offentlige Veje, Huvne og Lundingssteder samt 
til offentlige Skoler pua Færoerne. 

9 Foranlediger Anlægel af eller Vedligeholdelsesurbejder ved en Lagtinget til· 
horende Telefonledning, al den Grund, hvorover Ledningen fOres, midlertidig helt 
eller delvis unddruges Ira den sædvanlige Benyttelse, eller al suadan Benyttelse 
besværliggores,skal der en passende Tid for Arbejdernes Puabegyndelse gives den, 
der har Ruadighed over den paugældende 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 tilstrækkeligt, at skriftlig eller mundtlig Med
delelse gives snarest muligt, senest samtidig med Arbejdernes Paahegyndelse. 

10 Hvor en Lagtinget tilhorende Telefonledning er anbragt, mua der ikke fore· 
tages noget Bygnings- eller Jordarbejde eller iværksælles nogen anden Foranstaltning, 
hvorved Ledningen kan udsælles for Forstyrrelse eller Beskadigelse, uden ul der 
8 Dage forud eller, for sua vidt en pludselig indtraadt Begivenhed har nodven· 
diggjort Arbejdets uopholdelige UdJ"orelse, snarest muligt, senest samtidig med 
dets Paabegyndelse, 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 pau Begæring af vedkommende Grundejer 
midlertidig eller for stedse Ijernes,naar det godtgores, at Fjernelsen er nodvendig for 
Iværksællelsen a.f Arbejder som de nævnte eller for den Brug, som Ejeren ugler 
at gore uf Grunden. I Mangel a'f mindelig Overenskomst skal Sporgsmaulet om Nod· 
vendigheden uf, at en Lagtinget tilhorende Ledning midlertidig eller for stedse 
skal fjernes, af gores ved en pau lovlig Mande optagen Skonsforretning. 

Plantninger og Bevoksninger pau offentlig Gade, Vej eller Plads, der udsætter 
Lugtingets ved denne Lovs lkrufllræden beslaacnde Telefonledninger for Forstyr
relse kun uf Lagtinget fordres beskuaret i et saudant Omfang, som det ved lovligt Skon 
godtgores at være nodvendigt for Ledningernes Sikkerhed. 

11 Naur private eller Kommuner vil anlægge Telegraf· eller Telefonledninger 
eller Ledninger for elektrik Drivkraft, Elektricitet til Belysning og lignende paa 
Steder, hvor der alt er anbragt Telefonledninger, som tilhorer Lagtinget, sk.tl 
hine Ledninger anbringes saaledes, at de ikke frembyder Fure for at hindre eller 
forulempe Benyttelsen uf Lagtingets Ledninger. Sporgsmuulet om, hvorvidt delle 
er Tilfældet, skal i l\lungel af mindelig Overenskomst afgores ved lovligt Skon. 

Suafremt en prh•at eller kommunal Ledning skulde falde ned og derved hindre 
eller forulempe Beny.ttelsen af en Lagtinget tilhorende Telefonledning, skul Lag· 
tinget være berettiget til henholdsvis for den private Ejers eller Kommunalhestyrel· 
sens Regning at træffe saudunne Foranstaltninger ved den fOrstnævnte Ledning, 
som skannes at være nodvendige til den opstaaede Ulempes Fjærnelse. 

12 Ligesom der for Afstauclse af Grund til Anlå:g af Telefonledninger, jfr. § 8, 
vil være ut y<le fuld Erstatning, saaledes vil al Skade og Ulempe, som Anbringe!· 
sen, Tilstedeværelsen og Vedligeholdelsen af saadanne Ledninger, jfr. §§ 7, 9 og 
10, forvolder pau fremmed, offentlig eller privat, Ejendom, være at erstatte uf 
Lagtinget. Erstatningens Storrelse bliver i Mangel af mindelig Overenskomst al 
fastsælle af uvildige, pua sædvanlig Munde uf Retten dertil udmeldte Mænd. 

13 Overtrædelse af Bestemmelserne i § 10, lste og 3die Styke, suml §11, l ste 
Stykke, straffes, for saa vidt Handlingen ikke efter sin Beskaffenhed falder ind 
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under almindelig borgerlig Straffelovs § 2951) med Boder indtil 200 Kr. til Amts· 
fattigkassen. Sager herom behandles som Politisager, men Pnntnle finder kun Sted 
efter Lai;tingets Begæring. 

Kapitel Ill. Om Hemmeliglr.oldelse.spligten. 
14 De ved Lngtingels Telefonvæsen ansatte Funktionærer er forpligtede til 

ikke alene snn længe de er i Telefonvæsenets Tjeneste, men ogsnn efter ni de 
er udtran<lt af denne, at hemmeligholde for alle uvedkommende snnvel Indholdet 
af Telefonsamtaler samt Navnene paa de gennem Telefonen samtalende Per.soner som 
Indholdet og Tilstedeværelsen af de til Besorgelse gennem Telefonledningerne ind· 
leverede Telegrammer samt Navnene pan Afsender og Modtager nf Telegrammer. 

Den, der handler herimod, straffes med Boder til Stutskassen eller simpelt Fæng· 
sel2) 

15. Juni - LOV (NR. 125) OM Ændringer i Lov om Anlæg aJ HAVNE m. v. 
paa Færoerne. (lndfOjet i Loven af 1913). 

2. Juli - JUSTM. SKH. ANG. TIME· OG DAGPENGE TIL DOMMEREN.3) 
I Skrivelse af 9. Juni 1927 h~r Amtet forespurgt hvorvidt der, efter Reglerne 

i Justitsministeriets Bekendtgorelse Nr. 1'10 af 1. April 1922 om Time· og Dag· 
penge m. v., der af Amtet er bragt i Anvendelse ved Beregningen af de Dommeren 
paa Færoerne tilkommende Dagpenge pna Tingrejser, tilkommer Dommeren det 
i nævnte Bekendtgorelse omhandlede Nattillæg, uan~et om han paa Rejserne over· 
nuller paa Rutebanden, saaledes at han betaler særligt for Kojeplads. Foran· 
ledige! heraf skal man meddele, at Justitsministeriet efter Omslænighederne ikke 
finder, al der kan indvendes noget imod, at det nævnte Nattillæg ydes Dom
meren. 

5. Juli - KGL. STADFÆSTELSE PAA FUNDATS FOR EL.SE BERGITTE 
PETERSENS LEGAT«. 

Legat:knpitalen er 5.000 Kr. Renterne anvendes til værdige Beboere i Alderdoms· 
hjemmet i Thorshavn, naar et saadant bliver oprettet. Indtil dette sker, uddeles de 
til Personer, der opfylder Betingelserne for al bebo et saadant Hjem. Legatet be· 
styres af Thorshavns Byraad . .Med Hensyn til Regnskabets Aflæggelse, dets Revi· 
sion og Godkendelse forholdes i Overensstemmelse med de for 'I'horshavns Kom· 
munes Regnskaber gældende Regler. 

15. Juli - BEK. (!Nit 206), hvorved i Henhold til § 6 i Lov nf 1. Juli 1927 
om pligtig AFLEVERING AF TRYKSAGER TlL Of.F.ENTLIGE BIBLIOTEKEH 
fastsættes fOlgende: - - - Avi.ser. - - -

6 Afleveringen skal undtagen for Fær0ernes Vedkommende ske direkte til ved· 
kommende Bibliotek (Avissamlingen) . For Fn:roerne,; Vedkommende skal Afleverin
gen ske gennem Amtmanden, men iOvrigt pna samme-I) Mande. -

16. Juli - LOV (NR. 179) OM TILLÆG TIL LOV OM NAVIGATIONS· 
UNDERVISNING AF 28. FEBH. 1916.0 ) 

lU) 1 Tilslutning til de i § 1 i Lov om Navigationsundervisningen omhandlede 

1) Nugældende Stfl. § 193. 
~) Hr. Lov Nr. 127 af 15. Apr. 1930 § 3. 
3) Jfr. Sportclrcglem. 30. Marts 1836 § 15 og Justm. Skr. 9. Fel1r. 1928. 
~) ti. v. s.: I Januar og Juli J\lnaneder for det forliihne Halvnnr med to enslydende Fortcg· 

nelser. Se iii,·rigt nærmere Bekendti;iirelsen (i Lovtidemle for 1927). - Jfr. kunni;. nr. 
12, 16. juni 1952. 

fi) Nnigntionsskolevæscnet nn Særanliggende, jfr. Ll. Nr. 19 nf 28. J\lnrls 19119. 
") Som a·ndret \'Cd mi.ti. Best. Nr. 29 af 26. Okt. 19·14. 
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Eksaminer oprettes en udvidet Fiskeskipperprove, omlattende Fagene: 1) Navi· 
galion, 2) Internationale Sovejsregler og internationale Fiskeribestemmelser, 3) 
Maskin· og Motorlære. 

Den, der vil indstilles til den udvidede Fiskeskipperprove, skal have erhvervet 
Bevis som Fiskeskipper nf lste Klasse. - Desuden skal han ind
stilles af den Skole eller Lærer, der har forberedt ham. 

De nærmere Bestemmelser anguaende Eksamenskravene fastsættes og Provens 
Afholdelse foregnar efter de Regler, som indeholdes i Lov om Nnvigntionsundervis
ningen for Styrmandseksamens Vedkommende. Uden særlig Tilladelse af Ministe· 
ren for Industri, Handel og Sofnrt kan Proven dog ikke afholdes oftere end een 
Gang om Anret ved nogen Skole. 

2 § 4, 2det og 3die Stykke, i Lov om Navigationsundervisningen affattes snale
des: :.Den, der vil indstilles Lil Styrmandseksamen, skal godtgore, al han efter det 
fyldte 15de Anr har furet til Sos og forrettet Somandstjenesle i mindst ,f, Aar, 
hvoraf mindst llh Aar sognaende Sejlskib. Desuden skal han indstilles af den 
Skole eller Lærer, der har forberedt ham. Nærmere Regler om Fartsbetingelserne 
fastsættes ved kongelig Anordning.« 

3 Ministeren for Industri, Handel og Si:ifart kan efter Omstændighederne gore 
Undtagelser frn de i §§ 1 og 2 indeholdte Bestemmelser om Sofort. 

4 l\'linisteren for Industri, Handel og Sofart kan - uanset Bestemmelsen i § 15, 
2det Stykke, lste Punktum, i Lov om Navigationsundervisningen - , hvor Om· 
stændighederne taler derfor, bestemme, at Bedi:immelsen ved den udvidede Fiski!· 
skipperpriive, Styrmandseksamen og SkibsfOrereksamen foretages af eet Medlem 
uf den i Lov om Navigationsundervisningen omhandlede Eksamenskommission i 
Forbindelse med Eksaminator. 

5 Ministeren for Industri, Handel og Sofarl bemyndiges til, i Overensstemmelse 
med Heglerne i 5te Afsnit i Lov om Navigationsundervisningen og med Virkning 
som omhandlet i Loven, al godkende en Navigationsskole i Thorshavn eller en 
anden dertil egnet Kommune paa Færoerne. Skolen drives som Styrmandsskole, 
sualedes at der som ved de <ivrige godkendte Navigationsskoler desuden unden•i· 
ses til de lavere nautiske Eksaminer. 

Uden særlig Tilladelse af l\linisteren for Industri, Handel og Sofart kun Styr· 
mundseksamen ikke afholdes oftere end een Gang om Anret ved Skolen. 

6 Den, der har bestauet Styrmandseksamen, anses som tillige al have bestaaet 
den ucfvidede Fiskeskipperprove. Den, der har bestauet den udvidede Fiskeskipper· 
pri:ive, kan \ed Anæggelse af Styrmandseksamen efter Omstændighederne fritages 
for fornyet Eksamination i Faget Maskin- og Motorlære. - - -

9 Denne Lov træder i Kraft den 1. August 1927. Fra samme Tidspunkt bort
falder Godkendelsen for Sætte. og Fiskeskipperskolen i Thorshavn. For sua vidt 
nogen af Lærerpersonalet ved den sidstnævnte Skole ansæues som fast Lærer ved 
Navigationsskolen, kan der tillægges den paagældende Anciennitet fra det Tids· 
punkt, da vedkommende er blevet godkendt som Bestyrer eller Lærer ved Sætte
og Fiskeskipperskolen. 

10. Nov. - ANORDN. (NR. 278), HVORVED § 2 I LOV AF 12. APRIL 1927 
OM ÆNDRING I og Tillæg til LOV Nr. 51 af 25. Marts 1872 OM KONKUHS 
m. m. sættes i Kraft paa Færiierne. (Nævnte Bestemmelse sættes i Kraft i ufor· 
undret Skikkelse). 

26. Jan. 1928 - HANDELSM. SKIV} - - - , skul man meddele, at Han· 
delsministeriet mau holde for, al et Antagelsesbevis kun er gyldigt for den Han
delsrejsende, for hvem det er udstedt, saal:cnge han repræsenterer del pua Be· 

1) Se Lov Nr. 361 ar 13. Dee'. 1933. 
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viset anfOrte Firma, og at el "Firma, der har bekostet Antagelsesbevis for en be· 
stemt Repræsentant, vil kunne forvente, sanfremt Forholdet til denne ophorer inden 
Ud!Obet af Bevisets Gyldighedstid, at fon Antagelsesbeviset overflirt til en ny Re· 
præsentant, naar Andragende herom indgives til Ministeren for Industri, Handel 
og Sofar1.t) - - -

9. Febr. - JUST.M. SKR. ANG. RETSAFGIFTER SAMT BEFORDRINGSGODT
GØRELSE OG DAGPENGE TIL DOMMiEREN.2) - - - Lagtinget vedtog end· 
videre en Indstilling, hvori man anmodede Juslilsminisleriet om at meddele de 
paagældende Myndigheder, at Befordringsgodtgorelse og Dagpenge \'ed Domme· 
rens og hans Fuldmægtiges Embedsrejser skal udredes af Statskassen i Overensstem· 
melse med Reglerne i Loven om Statens Tjenestemænd, samt om, saafremt denne 
Ordning antages at udkræve særlig Lovhjemmel, at soge saadan tilvejebragt. Foranle
diget heraf skal man meddele, at Justitsministeriet under Hensyn til Lagtingets Stilling 
har stillet Sporgsmaalet om Hetsafgiftslovens Udvidelse til Færoerne og om en 
Ændring i de særlige for Færoerne gældende Bestemmelser om Udredelse af Be· 
fordringsudgifter og Dagpenge til Dommeren paa Færoerne i Bero indtil videre, 
hvorved bemærkes, at Justitsministeriet man formene, at Tjenestemandsloven ikke 
har gjort nogen Ændring i de sidstnævnte Bestemmelser, og at Ministeriet ikke 
mener al have Hjemmel til administrativt at imodekomme Lagtingets Indstillin;; 
puu delle Punkt. 

7. 1\forts - LOV (NR. •16) OM ÆNDRING I LOV FOR FÆHØERNE NR. 
76 AF 12. MARTS 1923 01\1 DEN KOMMl 'NALE BESKATNING. (lndfOjet i Lo· 
ven af 1923). 

17. l\lurts - ANORDN.( Nit 67 ) OM LEMPELSER I SØMANDSLOVEN AF 
l. MAJ 1923, FOH SAA VIDT ANGAAR F ÆRØERNE.S) l Henhold til den Re· 
geringen ved Somandslov af 1. Maj 1923 § 92 givne Bemyndigelse fostsælles her· 
ved for Færoernes Vedkommende fOlgende Lempelser i bemeldte Lov : 

Til § 11, 2det Stykke fOjes: :.Saafremt Rejsen gaar til et udenfor Færoerne 
beliggende Sted, eller der med Skibet agtes drevet Fiskeri, skal de i Afregnings· 
bogerne og Skibsbemandingslisten indfOrte Overenskomster forinden Afsejlingen 
godkendes for Politimesteren, eller, udenfor Thorshavn, for vedkommende Syssel
mand eller Sognefoged, eller, i Havne, hvor ingen Sysselmand eller Sognefoged er 
bosal, for de af Amtet dertil særlig bemyndigede Karantænebetjente paa Syssel
mandens An- og Tilsvar, forsaavidt saadan Godkendelse ikke allerede er skel ved 
Forhyringen. 

Naar ~landskab antages til Tjeneste ombord i Fiskerskibe mod Andel i Udbytte, 
er Skibsforeren for.pligtet Lil at paase, at der, foruden den i Afregningsbogen og 
Skibsbemandingslislcn indfOrte Gengivelse af Hyreaftalen, oprelles en sær~kilt skrift· 
lig Kontrakt herom. Delle skal for den fOrsle Paamonstrings Vedkommende ske 
i Overværelse af Politimesteren, eller, udenfor Thorshavn, vedkommende Syssel· 
mand eller Sognefoged, men kan forsuavidl angaar senere Paami:instringer tillige 
i Havne, hvor ingen Sysselmand eller Sognefoged er bosat, .ske paa Sysselman· 
dens An· og Tilsvar i Overværelse af en Karantænebetjent, forsaavidt saadun Myn· 
dighed er blevet ham overdraget af Amtet. 

De Per.soner, i hvis Overværelse Kontrakten kan oprelles, er paa SkibsfOrerens 
derom fremsatte Begæring pligtig al bistna med Affattelse af Kontrakten. 

1) li en horer nu under Lonil!!Slyrct. 
2) Jfr, Sportdrcglcm, 30. Marts 1836 § 15 og Justm. Skr. 2. Juli 1927. 
D) Hr. Siimanilslo\· Nr. 229 af 7. Juni 1952. 
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Ved fOrste Pnnmonstring forstnas den Paamonstring, hvorved de Kontrakter op
rettes, der i det paagældende Aar lægges til Grund for Mandskabets Lonnings
vilkanr m. m.; ved senere Panmonstringer forstaas Panmonstringer, hvorved Mund· 
skab paomonstres paa .samme Vilkaar som de ved forste Paamonstring aftalte.« 

:n. Marts - BEK. (NR. 74) Af LOV OM SØNÆRING AF 28. FEBRUAn 
1916 MED SENERE ÆNDRINGER. - - - Ifolge § 23 betales for Bevis som 
SkibsfOrer 30 Kr. og som Sælleskipper eller Fiskeskipper af lste Klasse IO Kr. 
som en Kendelse til Kommunen. For andre Beviser betales intet. Beviserne udste· 
des af Politimesteren. 

31. .Marts - LOV (NR. 85) OM INDFØRELSE AF EN MATRIKUL OG OP
RETTELSE AF ET REALREGIS'l'ER FOR THORSHAVN.!) 

1 Den ved Landbrugsministeriets Foranstaltning i Aarene 1925 og 1926 fore· 
tagne Matrikulering nf Thorsha\'n er den for Byen gældende Mntrikul, der kun 
kan ændres \ed Udstykning eller Sammenlægning. 

2 Til l 'dstykning af et Matrikulnummer i Thorshavn udkræves Approbation af 
Landhrugsraadet. 

Udslykninssnpprobalionen, der 5kal indeholde Oplysninger om de ved Udstyk
ningen udlagte Adgangsveje, bliver at meddele Dommeren, der pna det udstyk
kede Matrikulnummers Folio har at notere den ved Udstykningen foregonede For
andring med Hensyn til Areal, Vejadgang m. m. 

Intet Skode eller ondet Adkomstdokument paa en Del af et Matrikulnummer, 
til hvis Udstykning Landbrugsrnadets Approbation i Henhold til denne Lov ud· 
kræves, man tinglæses, forinden det af Byrnndet er blevet forsynet med Paateg· 
ning om Approbationens Dato, om Parcellens Areal og de særlige Forpligtelser, 
der maalle være knyttet til Approbationen. Ved Tinglæsningen skal fremlægges 
et af Landbrugsrandet allesleret Udstykningskort over det paagældende Areal. 

Ligeledes man intet Skade eller Adkomstdokument pnn en fast Ejendom eller 
Ci1 Del nf en snadnn tinglæ5es, forinden det af Byrnndet er blevet forsynet med 
Pnntegning om, at de forfaldne Skotter af Jord og Bygninger er betalt. 

Anguaende de Forpligtelser, der pnnhviler en Parcel, foretager Dommeren i 
Henhold til Byrnadets Pantegning pun Adkomstdokumentet ved delles Tinglæs
ning den Iornodne Notering pnn Ejendommens Folio. 

Ingen Del uf et Malrikulnummer mun særskilt bortfæstes eller for el længere Tids
rum end 10 Aar bortlejes, og intet hertil sigtende Dokument maa tinglæses. 

Bygningskommissionen mna ikke meddele Tilladelse til Bebyggelse af en ud
stykket Del af et Mntrikulnummer, uden al Lnndbrugsruadets Approbation saml 
det attesterede Udstykningskorl er forevist Kommissionen. 

3 Den, der onsker et Mntrikulnummer udstykket, har desnngnuende at ·henvende 
sig til Byraadet, som derefter foranstalter den i Anledning nf Udstykningen for
nodne Opmunling og Pureelskeilenes Afmærkning i Marken med tydelige og Vil· 

rige Mærker, nit efter de Hegler, der maaHe blive fastsat nf Landsstyret:?) Nnur 
Sagen er tilstrækkelig forberedt, indsender Byrnadet den med sin Erklæring til Land
brugsrandet. 

4 Sammenlægning af flere Mntrikulnumre til eet Mntrikulnummer, sadledes at 
delle ikke pan ny man udstykkes uden Lnndbrugsrnadets Approbation, man ikke 
finde Sted uden Tilladelse fra Lundbrugsrandet. Forinden en saudun Sammen· 
lægning tillades, skal der foreligge Attest fra Dommeren om, at der mellem de 
tinglæste Prioritetshavere i Mutrikulnumrene har fundet et Opgor Sted, hvorved 

1) Som ændret ved Ll. Nr. 26 af 31. l\larts 1949. 
~) Hr. Ilek. Nr. 263 og 265 af 29. Okt. 1931. 
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Hæftelsernes Prioritet indbyrdes er blevet .fastlagt, eller om, al Matrikulnumrene 
er undergivet de samme Hæftelser, eller al kun det ene l\fatrikulnummer er be· 
hæftet. Nævnte Fastlæggelse af Prioriteterne skal ske ved tinglæst Pantegning paa 
Pantebrevene. 

Er det i Øjeblikiket umuligt at skaffe Paalegning, eller nægter en Panthaver al 
give Paategning, kan Sammenlægning dog tillades, naar der enten stilles en ef. 
-ter Dommerens Skon betryggende Sikkerhed for den paagældende Panterels Ind· 
frielse, eller der fremskaHes Attest fra Dommeren og to af ham tilkaldte, paa delle 
Omraade særlig kyndige Mænd om, at Sammenlægningen ikke kan medfOre nogen 
som helst Fare for Pantesikkerheden, I disse Tilfælde fastsættes Prioritetsforholdet 
af Dommeren. 

Nærmere Regler om Tilvejebringelse af de i 2det Stykke nævnte Attester, her· 
under Instruks for Vurderingsmændene og Regler om Betalingen for Attesterne, 
gives af Justitsministeriet.1) 

Ved Tvangsauktion over et sammenlagt Matrikulnummer ansættes de fOr Sammen· 
lægningen bestaaende Servitul1ers, Brugsrettigheders og andre Byrders Andel i 
Kobesummen, hvis de ikke fuldt dækkes, ved el Skon af Fogeden under Hen· 
syningen til Forholdet mellem Værdien af den Byrderne · vedkommende Del af 
Matrikulnummerel og Værdien af det sammenlagte Matrikulnummer. 

5 Forinden Landbrugsrnadet approberer en Sammenlægning, skal der indhentes 
en Erklæring fra Byraadet. 

6!!) Genparter af Matrikulens Dokumenter kan Ians gennem Byraadet; Betalin· 
gen herfor og for Pnrcelkorts Attestation fastsættes af Landsstyret. Re~lerne 
for Matrikulens Vedligeholdelse fastsættes af Landsstyret efter Forhandling med 
Byraadet. 

7 Dommeren opreller et Realregister for samtlige .Matrikulnumre i Thorsha\'n 
efter nærmere Regler, der fastsættes af Justilsministeriet.1) Udgifterne herved nf· 
holdes af Statskassen, 

8 Inden en Maaned efter denne Lovs Ikrafttræden anlægger Amtmanden \•cd 
offentlig Stævning. der indrykkes 3 Gange i den for Færoerne til Optagelse af 
offentlige Bekendtgorelser autoriserede Avis og Statstidende, med 6 Maaneders 
Varsel Retssag ved Færåernes Ret mod alle og enh\'er, der maatte have Indsi· 
gelser at fremsætte imod, al de i Matrikulen anfårle Ejere indfOres i Realregiste· 
ret 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 anfort i l\latrikulen, Panteret, Brugsret eller servitut· 
mæssige Rettigheder over fast Ejendom i Thorshavn, og det sknl ved Stævningen 
paalægges dem ved Mode i Hellen at medbringe Adkomstdokumenter, Pantebreve 
og andre til Sagens Oplysning tjenende Dokumenter, der maalle være i deres Be· 
siddelse, samt Genparter af disse Dokumenter. udfærdiget efter Regler, der fast· 
sættes af Justitsministeriet.!1) Dokumenterne skal saa vidt muligt være forsynet med 
Paategning af Byraadet om, under hvilket Mntrikulnummer det i Dokumentet om· 
meldte Grundstykke er optaget i Matrikulen; Bemærkning herom skal optages i 
Stævningen. Det skal endvidere i Stæ\'ningen anfOres. at 7\latrikulen med tilho· 
rende Kort ligger til Eftersyn paa Dommerkontoret. 

9 Den i forrige Paragraf omhandlede Retssag falder i Helle samtlige ordenlli~e 
Hctsdage, der ligger mellem Stævningens fOrste Indrykkelse og Stærne\'Ursclels 
Udlob, begge Dage medregnet, og kan endvidere behandles af Dommeren pna o\·er· 
ordentlige Retsmoder. 

Forste Retsdag fremlægges :\Iutrikulen med tilhorende Kort. 
Indsigelser fremsættes inden Retten og behandles af Dommeren inden Hellen un· 

1) Se Anordn. Nr. 1!18 n( 22. Juni 1928. 
~) Hr. Bek. Nr. 26:-1 og 265 n( 29. Okt. 1931. 
D) Se Anordn. Nr. 188 n( 22. Juni 1928. 
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der Tilsigelse af nlle vedkommende, derunder Amtmanden og Byrnadel. Dette skal 
være berettiget til nl indbringe for Retten Sporgsmaal om Servitutter, som mna 
sk<innes at være af almen Betydning. 

10 Senest ·J. Uger efter Stævnevarslels Udlob optages Retssagen til Dom. I Dom· 
men fastsæt-tes, at Mntrikulen med de Ændringer, der af go res i Domme.~ skal 
danne Grundlaget for Renlregislerel. 

11 Ved Dommen erhverver den paagældende Legitimation som Ejer, Panthaver 
eller Indehaver af anden Ret over \'edkommendc 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 fan sin Indsigelse underkastet fornyet Behandling ved Underrellen. De snale· 
des forbeholdte Rettigheder ind!Ores i Reniregistret med Tilfojelse i Anmærknings· 
rubrikken nJ Ordet >forelobig«. Snafremt Sug ikke er anlagt inden den foran 
fastsatte Frist, eller ReHigheden ·nægtes Anerkendelse ved endelig og upnannkelig 
Dom, udslettes Rettigheden af Reniregistret. Anerkendes derimod Rettigheden ved 
suudan Dom, gores der herom Anmærkning i Registeret, og Ordet >forelobig« 
udstreges. 

12 Det skul i Dommen udtales. al P.antebreve, der ikke er fremlagt under Rets· 
sagen, er mortificeret. 

13 Dokumenter, der har været fremlagt i Helssnger, anlagt i Henhold til denne 
Lovs §§ 8 og 11, maa ikke tilbageleveres IOr Ankefristens Udlob. Inden Tilbage· 
leveringen ~ni hverl enkelt Dokument af Dommeren forsynes med Paalegning om 
den i Dokumentet omhandlede Ejendoms Malrikulbetegnelse og, hvis Dokumen· 
tets Indhold ikke fuldtud er godkendt ved Dommen, om, i hvilken Udstrækning 
Indholdet er godkendt. 

14 Sager, anlagt i Henhold til denne Lovs §§ 8 og 11, er fritaget for Gebyr i 
fOrste Instans. 

15 Af de til Tinglæsning indleverede Dokumenler leveres i Thorshavn Genpar· 
ter, der opbevares efter nærmere af Landsstyret fasl!alle Regler.i ) Genparterne 
skriYe~ paa Folioark, og deres Rigtighed bekræftes af Dommeren. For Bekræf. 
telsen af Genparterne af de til Tinglæsning indleverede Dokumenter svares der el 
Vederlag af I Kr. for hvert læst og SO Øre for hvert aflæst Dokument. 

Finder Udslettelse Sted i Henhold til Fuldmagt, eller skal der ved AFiæsning 
leveres Genparter af mellemliggende utinglæste Transporter, Udlægspnalegninger 
eller andre Paategninger, s\'nres der en Afgift af SO Ø. for Bekræftelsen af hver 
Genpart af disse Dokumenter. 

Af Bekræftelsesvederlaget tilfalder to Tredjedele Dommeren, medens en Tredje· 
del -tilfalcler Statskassen og fOres til Indtægt pan Kontorholdsregnskabet. 

16 Denne Lovs Regler kommer ikke ·til Anvendelse paa den Del nf Thorshavns 
Kommune, der ikke er omfattet uf den ved Landbrugsministeriets Foranstaltning 
i Aarene 1925 og 1926 foretagne Matrikulering. For denne Del saa\'el som for 
andre Pladser pan Fær0erne kan der dter Lagtingets Indstilling ved kongelig An· 
ordning~) fastsættes lignende Regler som de i denne Lov indeholdte.3) 

17 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1928. 

al. :\fort:< - LOV FOR FÆRØERNE (NR. 86) OJ\I :VIÆGLil':G I ARBEJDS. 
STRIDIGHEDER. 

1-1) Der udnærnes en Forlig~mand med det Hverv al med,·irke til Bilæggelse 
uf Stridigheder mellem Arbejdsgivere og Arbejdere. Udnæ\'nelsen finder Sted i 
August l\1nnned og gælder i 3 Anr fra den paafolgende 1. Oktober at regne. 

Forud for h\'er Udnæmelse foranlediger Amtmanden nedsat et Nævn, der be-

t) Se An. Nr. 1118 nf 22. Juni 1928. 
2) Nu \'t:d Logtingslo\', 
n) Hr. Bek. Nr. 244 af 18. Sept. 1931. 
4) Amtmandens Funktion nu o\·er11011et til Landsstyret. 
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st11nr af 11 Medlemmer, hvoraf 2 vælges af Foroya Fiskimannaielng, 1 af Foroya 
skiparn- og navigatorfelag og 2 af Foroya arbeii5arafelag, 2 af Færoernes Rederi
forening, 2 af Færoernes Kobmandsforening og 1 af Arbejdsgiverforeningerne, 
hvorhos el Medlem udpeges ar Dommeren. Sidstnævnte Medlem er Nævnets For
mand. 

Er mindsL 7 Medlemmer enige om at udpege en Person, betragtes denne som ud
nævnt. l\teddelclse herom skal tilsendes Amtmanden inden 1. September. Hvis 
ingen saadan Meddelelse tilstilles Amtmanden rettidig, skal han eller dert Per.son, 
som han maatte udnævne, fungere som Forligsmand for den kommende Periode, 
indtil der maalte fremkomme Meddelelse fra Nævnet om, at dette har udpeget en 
Forligsmand med mindst 7 Stemmer. 

Afgnar Forligsmanden ved Doden, eller fremsætter han for Amtmanden 
Ønske om Fritagelse, som denne bifalder, vil der straks være al udpege en ny For
ligsmand paa den ovenfor fastsatte Mande for den Tid, der er tilbage af den fore· 
gaaendes Fun·ktionstid. 

Paa samme Maade som ovenfor nævnl udnævnes for 3 Aar ad Gangen en Sted· 
fortræder for Forligsmanden. 

2 Forligsmanden bor holde sig underrettet om Arbejdsforholdene, og da ~ærlig 
Lonforholdenes almindelige Stilling til enhver Tid, ligesom han er berettiget til af 
enhver Arbejdsgiver. eller Arbejderorganisation at forlange sig tilsendt Eksempla· 
rer uf enhver af en suadun Organisation sluttet kollektiv Overenskomst. 

3 Naar der er Grund til at befrygte Arbejdsstandsning, eller Arbejdsstandsning 
er indtraadt, og Forligsmanden tillægger Stridens Virkninger og Omfang storre 
samfundsmæssig IleLydning, kan han - for saa vidt Forhandlingerne mellem Pur
Lerne i Henhold til de mellem dem vedtagne Bestemmelser er COrt og fra en af 
Siderne erklæret afslutteL uden Hesultat - af egen Drift eller paa Foranledning 
af en af Parterne indkalde de stridende Parter til Forhandling. Parterne bestem· 
mer selv, ved hvem de vil Inde sig repræsentere, dog man det ikke være ved no· 
gen udenfor de respektive Organisationer eller Hovedorganisntioner paa Færoerne 
staaende Person. 

Det er Parternes Pligt al efterkomme Forligsmundens Indkaldelse. 
Naar Forligsmanden har besluttet at mægle eller mægler til Hindring af en tru· 

ende Arbejdsstandsning, kan han paa hvilket som helst Tidspunkt fOr eller under 
Forhandlingerne som Betingelse for lWægling stille Krav til Parterne om, at Ar
bejdsstandsningen ikke iværksættes, forinden Forhandlingerne af Forligsmanden 
er erklæret for afsluttede. Kravet kan dog hojst omfatte et Tidsrum af en Uge 
og kan under samme Arbejdsstrid kun stilles een Gang. 

4 Forligsmanden er under Forhandlingerne med Parterne berettiget til at gore 
Henstillinger om lndrommelser, som mantte synes hensigtsmæssige for Stri· 
dens fredelige Afslutning. 

Hvis Forligsmanden under en Mægling faar den Opfattelse, at de mellem Par
terne foreliggende Stridssporgsmaal eller no~le nf disse enten ikke har været un· 
dergivct nogen egentlig Realitetsforhandling mellem Parterne eller pau Grund nf 
deres specielle faglige Karakter bor soges forhandlet til Ende direkte mellem Par. 
lerne, kan Forligsmanden forlnnge saadan Forhandling optaget og nægte at fort· 
sætte Mæglingen, forinden denne Forhandling har fundet Sted. Forligsmanden 
bestemmer Tidsfristen, inden hvis Udlob Forhandlingerne skal \'ære afsluttet. 

Naar Forligsmanden finder det formaalstjenligt, kan han fremsætte et :\·læg· 
Jingsforslag, som dog ikke uden huns Sumtylcke man offentliggores, saa længe 
ikke begge Parters Svar paa l\læglingsforslaget foreligger. Inden Forligsmanden 
fremsætter sil Mæglingsfor:.lag, skal hnn randfore sig med to Repræsentanter for 
hver af Parterne. 

Forligsmanden he~temmer efter Samraad med Parterne Fristen for Afgi,·else ar 
S\·ar paa Mæglingsforslaget med Hensyn til Vedtagelse eller Forkastelse. 

5 Naar der under en Strid, som har giveL Forlig$manden Anledning til at træde 
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Lil efter § 3, opslaur Uenighed om Lon, Arbejdstid, Overarbejde og lignende, og den 
relle Erkendelse af, hvorledes de faktiske Forhold i denne .Henseende har været, 
sk(innes al være af Betydning for Stridens Af gorelse, er Forligsmanden berettiget 
Lil at afæske Parterne Erklæringer herom. 

For saa vidt disse Erklæringer synes ham usikre eller ikke tilstrækkelig oply
sende, har Forligsmanden Ret Lil al begære Vidneforklaring oplaget ved Hel
len. 

Forligsmanden har under disse Vidneafhoringer Ret til al være til Stede og kun 
vedrorende de i lste Stykke nævnte Forhold begære saadanne yderligere Sporgs
maal stillet til Vidnerne, som disses Udsagn maalte give Anledning til. 

61) Naar et af Forligsmanden fremsat Mæglingsforslag underkastes Afstemning 
indenfor en Organisation, man det kun forelægges i Forligsmandens Affattelse, og 
der kan kun afgives rene Ja- eller Nej-Stemmer. 

Enhver Afstemning om Mæglingsforslaget skal foregaa hemmeligt og skriftligt. 
Forligsmanden kan forlange Urafstemning, naar han skonner, al 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-Str.i;o'mer 
der er afgivet, saavel som om det samlede Antal af stemmeberettigede Medlem
mer. Skal Afstemning finde Sted, 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 Resultatet af en Urafstemning finder Sted efter nedennævnte Reg
ler: 

Et Mæglingsforslag anses forkastet, nnnr over 50 % uf de slemmedeltagende har 
stemt imod Forslaget og mindst 75 % af de stemmeberettigede Medlemmer har 
deltaget i Afstemningen. For hver Procent (p'Oint), hvormed Stemmeafgivningspro
centen ligger under 75, skul den til Forkastelse nodvendige Procent af de afgivne 
Stemmer forhojes med lh · 

Har Stemmedeltagelsen ikke andraget 25 pCt" af de slemmeberettigedes Antal, 
unses Forslaget som vedtaget. 

Blanke og andre ugyldige Stemmesedler medregnes ikke ved Opgorelsen. 
Om Stemmeresuhuterne, sanledes som de fremkommer i Foreningerne eller Hoved

organisationerne, mau intet offentliggores eller meddeles fOr Forligsmanden har of
fentliggjort Hovedresultatet. 

7 Del er forbudt at udstede Attesier eller fOre Vidner om, hvad der af Parterne 
tilsluns eller foresinus under de af Forligsmanden ledede Forhandlinger, medmindre 
det vedtages af begge Par.ter og udgor Punkter nf Forliget. 

8 Udgifter til Lonning, Kontorhold m. v. udredes af Staten!!) ved Bevilling pnn 
de unrlige Finanslove. 

9 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1928. - - -

31. ~forts - ANOIWN. (NR. 88), HVOHVED LOV Nit 127 AF 18. APRIL 
1925 OM HUNDEAFGIFT SAMT OM STRAF OG ERSTATNING FOR SKADE 
FORAARSAGET AF HU~DE SÆTTES 1 KRAFT PAA FÆHØERNE. I Henhold 
Lil den Regeringen ved § 17 i Lo'' Nr. 127 af 18. April 1925 om Hundeafgift 
samt om Straf og Erstatning for Skade foranrsnget uf Hunde meddelte Bemyn· 
digclse sættes den nævnte Lo\· i Kraft paa Færoerne i fOlgende Skikkelse: 

1 Enhver, der holder Hund i Thorsham eller i en Kommune, for hvilken Af. 
giftsreglerne i nærværende Anordning i Henhold til § 11. er lrnadt i Kraft, skal 
anmelde denne, inden den er •J. i\-Iunneder gammel eller inden 1 Mauned, efter 

1) Som ændret ved Ll. Nr. 79 nf 22. Dec. 1951. 
~) Nu nf Lnndsknssen. 
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at han har erhvervet den, eller efter al han har tilflyttet Kommunen. Anmeldelse 
skal endvidere finde Sted inden 1 Maaned, naar der indtræder Forandringer med 
Hensyn til Afgiftspligten. Ved Anmeldelse skal der gives Oplysning om ethvert 
Forhold, som har Betydning for Afgorelsen af Sporgsmaalet om Afgiftspligten. 

Anmeldelsen sker i Thorshavn paa Politistationen og paa Bygderne for Syssel
manden (Sognefogden) ved dennes Omrejser. Falder disse efter de i fiirste Stykke 
nævnte Frister, S'kal Anmeldelse fiirsl ske ved den fiirste Omrejse efter Fristens Ud· 
lob. 

Ved Anmeldelsen indfiires Hunden i en dertil indrettet Protokol, hvorhos der 
tildeles den et med Hundens Nummer i Protokollen forsynet Tegn; for saa vidt 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. uarlig. Afgiften kan af Byraadet 
forhojes til 20 Kr. aarlig. Byraadets Vedtagelse af Forhojelsen maa· foreligge inden 
3 l\faaneder får den 1. Januar, fra hvilken Forhojelsen skaI træde i Kraft. 

Afgiften tilfalder Kommunens Kasse, der afholder Udgifterne li'l Tegnene, Pro
tokoller o. I. 

3 Holdes der i Thorshavn i samme Husstand mere end een afgiftspligtig Hund, 
bliver der for hver overskydende Hund al betale dobbelt AfgiJt. 

4 I Kommuner udenfor Thorshavnt) kan Forslanderskabet med Lagtinget.s Sam· 
tykke Inde Bestemmelserne i §1§ 2 og 3 træde i Kraft, dog at Afgiften sættes til 5 
Kr. uartig for den fOrste Hund i en Husstand og 10 Kr. aarlig for hver af de 
ovrige. 

Forstanderskabets Vedtagelse herom man foreligge inden 3 Maaneder far den 
Laglingssamling, der ligger forud for den 1. Januar, fra hvilken Bestemmelsen 
skal træde i Kraft. 

Det pnahviler Sysselmanden (Sognefogden) at fiire Tilsyn med Anordningens Over
holdelse. 

5 Hunde, der er under ·l· Mant'V'der gamle, saml Hunde, der benyttes ved 
Faarerogt, dog ikke udover 2 for hver Husstand, er fritaget for Afgift. 

Byraadct (For.standerskabet) kan efter Ansogning i det enkelte Tilfælde ind
romme Nedsæt1else eller Eftergivelse af Afgiften, hvor Omstændighederne særlig 
taler derfor, saasom for bHnde, dove og enligt stHlede gamle Per.soner. 

6 Regnskabsanret for Hundeafgiften er Kalenderanret. Hundeafgiften for tid
ligere tilmeldte afgiftspligtige Hunde forfalder til Betaling den l. Januar. IOvrigt 
forfalder Hundeafgiften eHer Forhojelse af denne tN Betaling ved Udlobet af den 
for Anmeldelsen fore,;krevne Frist. Afgiften erlægges under eet for hele det paa
gældende Regnskabsnar; den kan ikke fordres opkrævet. 

Hvis en afgiftspligtig Hund i Regnskabsaarels Lob overflyttes til en anden 
Kommune, bliver der ikke at svare nogen Afgift af Hunden paa det nye Sted 
for det paagældende Regnskabsnar. 

Indtræder Pligten tfl at svare Afgift i Regnskabsaarels sidste Halvdel, svares 
der for det paagældende Aar kun Halvdelen af Af giften. 

7 Lagtinget kan udfærdige nærmere Bestemmelser om Oppeborsel af Hunde· 
afgHten. 

8 Saafremt skyldig Hundeafgift ikke fuldstændig kan erholdes ved Udpantning, 
kan Hunden ved Politiets Foransta•ltning aflives paa Kommunens Bekostning. 

9 Det er forbudt al holde Hunde paa Steder, hvor der ikke er Beboelse, med
mindre Politiet meddeler Tilladelse dertil. Saadan Tilladelse kan kun gives, nanr 
der skannes at \'ære Sikkerhed for, at Hunden vil blive passet forsvarligt, og 
Tilladelsen kan til enhver Tid tilbagetages. 

25 

1) Se Lagtingsl.iesl. 16. Aug. 19211 for Frodebii Kommune, 5, Nov. 1936 for Vestm11nn11 og 
5. NO\·. 1937 fo r Hvall.iiar Kommune. 
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10 Overtrædelse uf Bestemmelserne i §§ l og 9 straffes med Bode indtil 
100 Kr. 

11 I) Den, der holder losgaaende Hunde, er ansvarlig for, at disse ikke bider 
sugeslose Personer, sonderriver deres Klæder eller pua anden Mande foraar
sager dem Skade. Forulempes nogen paa en af de nævnte Mander af en Hund 
uden selv at være Skyld deri, anses Besidderen med Bode indtil 100 Kr., hvorhos 
hun er pligtig at erslalte den Skade, Hunden maatte have foraarsaget, for saa 
vidt Skaden luder sig erstulte med Penge, og til at udrede Godtgorelse for Svie 
og Smerte samt den Lyde, der maulle være fremkommet. Har en saadun Hund tid· 
)igere bidt el Menneske eller voldt anden Skade, hvorfor dens daværende Besidder 
er blevet domt eller har muntlel indgua Forlig med den forureuede, eller hvis en 
Hund selv gaar ud i .!\forken og juger eller bider Faar, skal Politimesteren paa· 
lægge Besidderen under Straf uf Bode indtil 100 Kr. at lade Hunden dræbe, naur 
den ikke bestandig holdes bunden eller indelukket eller forsynet med l\lundkun'. 

Liisgaaende Hunde, der angriber og beskadiger Husdyr og navnlig Fanr og 
Lam i Ejendom, paa lndmark eller Hauge, kun nedskydes. 

Fra ovenslaaende Hegler om Erslalningsansvar for Hunde og Ret til Nedskyd
ning af saadunne gores Undtagelser med Hensyn til den Skade, som de i Henhold 
til § 59 i Lov af 23. Februar 1866:.?) om Ordningen uf Hnugevæsenet tilladte 
Hunde fOrste og anden Gang foraarsager pua Faar under Fjældgang, Rogt eller 
Samkvem i den Hauge, hvor de lovlig bruges. Gor Hunden tredie Gang Skade, 
skal den afskaffes og kan nedskydes. 

Endvidere kan Politimesteren paalægge den, der holder Hunde, der viser sig bidske 
eller glubske eller har den Vane at forulempe Folk ved pau offentlig Gade, Vej eller 
paa Plads al fore imod dem eller forfOlge dem, eller som forulemper Kreaturer 
paa Marken, under Straf af Bode indtil 100 Kr. al lude 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, al den anfalder nogen, straffes med Bode indtil 100 Kr. 

13 Boder efter denne Anordning tilfo'lder Kommunekussen. 
14 Denne Anordning træder i Kraft den 1. Januar 1929. Forsle Anmeldelse i 

Hen'hald ti'i § 1 skal finde Sted inden den I. Februar 1929, til hvilket Tidspunkt 
Hundeafgiflen for Regnskabsaaret 1929 forfalder til Betaling. 

31. 1\larts LOV (NR. 121) Oi\I PENSi Ol\ OG EFTEHINDT ÆGT FOR 
LÆRERE OG LÆRERINDER I FOLKESKOLEN PAA FÆRØERNE.:1) 

4 De i Lov Nr. ;J80 af 12. September 1919 § 71, Stk. 7- 12, indeholdte Be
stemmelser finder Anvendelse paa de i Henhold til Lov Nr. 82 af 29. :Marts 1893 § 
IO til Opfyldelse af Enkeforsiirgelsesp1igten tegnede Forsikringer. Præmierne ud· 
redes med de i nævnte § 71, Stk. 9, angivne Forbehold fru nærværende Lo,·;; 
Ikrafttræden af Statskassen. 

2. April - J USTITS.l\l. SKIL ung Statsanerkendelse uf Foroya felag mut1 lu· 
berklasjii.ku's Tuberkulosestation. I den i Anret 1927 afholdle ordentlige Samling 
har Lagtinget behandlet et Andragende fra Foroya felag moti tuberkl~juku om 
Statsanerkendelse af og Tilskud til en Tuberkulosestation, som Foreningen ugler a l 
oprelle paa Færoerne. Lagtinget har yedlaget indtil videre af Amtsrepartitions· 
fonden at yde et nurligt THskud af en Trediedel af 4000 Kr. til nævnte Formanl; 

1) Jfr. midi. Best. Nr. M af 15. Apr. 19·17. 
2) Nu Lov Nr. 172 uf 18. Maj 1937 § 33. 
8) !}§ 1- 3 og 5-i ophævede \'ed Lov Nr. 199 af 12. Apr. 1949. 
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dog paa Be~inge\se af, al der ogsaa af Statskassen ydes Tilskud derlit Fornn1lediget 
heraf skal man meddele, at der ved Finansloven for Finanaarel 1928- 29 ved Tekst
anmærkning Nr. ·I· ad § 18- VI- e Tilskud Lil tuberkuloses Sygebehandling, i Hen
hold tH § 12 i Anordning Nr. 2119 af 30. September 1924, ved hvilken Anordning 
Lov Nr. 66 af 29. Marts 1921J, om Statsslålte tH tuberkuli:ises Sygebehandling ud
vides til at gælde for Færoerne, er meddelt Anerkendelse af den af Foroya felag rnoti 
tuberklasjuku oprettede Tuberkulosestation pan Færoerne som saadan med Ret til 
Tilskud efter Anordningens Regler dog ikke udover et Beli:ib af 133:1, Kr. for det 
nævnte Finansaar. 

4. April - LOV FOR FÆRØERNE (NR. 101) OM JAGT, FUGLEFANGST M.M. 
Kapilel I. Jagtret og Fangstret. 
1 Jagtretten paa Soterritoriet ved ·Færoerne er med de i denne Lov fastsatte Ind

skrænkninger fri for enhver dansk Undersaal. 
2 Jagtretten til Lands tilkommer Grundejeren. Lige med Grundejeren betragtes 

med Hensyn til Jagtretten Besiddere af Tjenestejord og Fæstere af Statens Jorde· 
gods. 

Jagtrellen pna lndsoer og Vandlob tilkommer den eller dem, der i MedfOr af den 
gældende Lovgivning udover Raadigheden o\'er Vandet. 

Paa Fællig har, hvor ikke Vedtægt eller Sædvane mcd.fOrer Afvigelser, enhver 
Ejer lige Jagtret. Vedtægt om Jagtens Udovelse paa FæHig kan oprelles paa Gran
destævne. I saadan Vedtægt kan fastsættes, at der i et Fællig kun til dels eller slet 
ikke man jages. 

Stemmeberettigede paa Grandestævne ungaaende Vedtægt om Jagt paa Fællig 
er samtlige Ejere. 

Særskilt Overdragelse af Jagtrellen kan kun ske for indtil 10 Aar ad Gangen. 
Hel eller delvis Fredning for Jagt af en Bygds Ind mark, hvori der er flere Lods

ejere, kan vedtages paa Grandestævne. Stemmeberelligede ved Vedtægtens Affat
telse er enhver af lndmarkens Ejere og Kongsfæstere. Til gyldig Beslutning kræ
ve;; over Halvdelen af de slemmegivende Personer, som repræsenterer mindst Halv
delen af del stemmeberettigede Skattemarketal. 

3 Hvor ikke særlige Retsforhold medfOrer Afvigelse, tilkommer Retten til Fugle
fangst i Bjerge, Urer og lignende Steder, herunder Hellen Lil >omanfleyg«, Ejerne 
af den gamle matrikulerede lndmark i den Bygd, paa hvis Grund Fuglepladsen 
ligger. Hel til at lage >hellufugl« tilkommer enhver Beboer af den Bygd, hvortil 
Pladsen, hvor Fuglen sidder, horer, men ingen udenfor Bygden boende. 

Lige med .Ejere betragtes med Hensyn til Ret til Fuglefangst Besiddere nJ Tje
nestejord og Fæstere af Statens Jordegods. 

4 Hvor ikke særlige Retsforhold medforer Afvigelse, deles Indtægt ved Fugle
fangst i Bjerge, Urer og lignende Steder mellem de fangstberettigede (§ 3) efter 
Marketal. 

I samme Forhold deles Udgifter ved Fangsten, derunder tH Anskaffelse og Ved
ligeholdelse a.f de Lil Fangsten nodvendige Redskaber. 

5 Vedtægt om Fuglefangst i Bjerge, Urer og lignende i Fællig liggende Steder 
kan oprettes paa Grandestævne, o\1erensslemmende med de i Lov om Grandestævne 
gældende Regler . 

Kapitel 2. Fredlysning uf Fangstpladser m. m. 
6 Fuglebjerge, Urer, Holme eller lignende Steder saml Ederfuglevarp kan paa 

Begæring af enhver fangs~berettiget eller Ejer fredly.ses med den i § 15 omhand
lede Retsvirkning, nuar saadant Sted af Færoernes Overpolitiret (jfr. Lov Nr. 16-1· 
af tJ.. Juni 192•1·, Pkt. 118. 1. Stk)l) efter optaget Skon findes egnet til Fugle· 
plads eller EderJuglevarp. 

1) Nu Lo\- Nr. 174 nf 11. l\lnj 1935 Pt. 148. 
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7 Den, der iinsker et af de i § 6 na:vnle Steder fredlyst, har skriftlig til Over· 
politiretten at indgive Begæring om fredlysning, indeholdende en naje Angivelse 
of det paagældende Sted. 

Helten ·har da af egen Drift for Hekvirenlens Hegning i del til offentlige Be
kendtgiirelser for Færiierne autoriserede Blad 3 Gange at lade indrykke en Be
kendtgiirelse om, al der til el nærmere angivet ordinært Ting, mindst en Maa· 
ned efter sidste Bekendtgiirelse i Avisen, vil blive udmeldt Mænd til i Henhold til 
§ 6 at afgive Skon om fredlysningens Hensigtsmæssighed. Bekendtgorelsen bor 
endvidere opslaas i den oHentlige Kundgorelsestavle, jfr. Lov Nr. 59 af 1. April 
1912, i de Bygder, der ligger indenfor 15 Kilometers Afstand, regnet ad Siivejen, 
fra det paagældende Steds yderste Grænse, saml desuden i andre Bygder, hvis 
Beboere skannes al have særlig Interesse i Jagten i Nærheden af det paagældende 
Sted. Kun Bekendtgorelsen i Avisen er en Betingelse for Udmeldelsens Gyldighed. 

Endvidere berammer Retten et Hetsmode til Skiinsforretningens Afhjemling og 
Sagens Optagelse til Kendelse. 

Ved det fastsatte Ting har Helten, forend Udmeldelsen sker, al meddele, h\·em 
den agter at udmelde, og al opfordre de madende, der kan angive antagelig In· 
teresse i Sporgsmanlet, 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 Hegler bliver 
i iivrigt al anvende. 

8 De udmeldte Skonsmænd har i Skonsforretningen al udtale si.g om, hvorvidt 
det i Begæringen betegnede Sted helt eller delvis bor fredlyses, saml om de Græn· 
ser, for saa vidt disse ikke er angivet i Loven, indenfor hvilke Skydning m. m. 
bor være forbudt. Skonsforretningen afholdes efter 3 Dages Varsel til Rekviren· 
ten eller, hvis der er flere, en af disse. 

9 Overpolitirettens Afgiirelse af Sagen sker ved en Kendelse, der kun kan paa· 
ankes med Justitsministeriets Tilladelse, jfr. Lov a.f 4" Juni 192'!., Pkt. 118, 2. 
Stk.l) 

Overpolitiretten tilstiller Dommeren Udskrift af den afsagte Kendelse til Ting
læsning og tilstiHer ligeledes Rekvirenten og vedkommende Sysselmand en Udskrift 
hver. 

Fredningen træder i Kraft, sna snart Sysselmanden i Overensstemmelse med 
Lov Nr. 52 om Forandring i Bestemmelserne om Afholdelse af Ting pna Færoerne 
af 1. April 1896 § 3 ved Grandestævne har fredlyst de paagældende Steder. 

10 Udmeldelse, Fredlysning i Retten, Tinglæsning og Protokollering sker uden 
Betaling af Retsafgift. 

11 I ethvert Syssel skal Sysselmanden anrlig kundgore ved Oplæsning ved Gran· 
destævne de i Sysselet beliggende, overensstemmende med nærværende Kapitel fred· 
lyste Steder med Angivelse af de fastsatte Grænser. 

12 Nanr 10 Aar er forlobet efter Fredlysningen, kan enhver, der kan paavise 
særlig Interesse i Fredlysningen eller Jagten i Nærheden af det pangældende Sted, 
forlange Spiirgsmaalet om Fredlysningen indbragt for Overpolitiretten paa ny. 

Med Hensyn fri Sagens Behandling gælder Reglerne i §§ 7- 10. Om Iorniidenl 
vil der om Sagen være at give de under den oprindelige Fredlysningssag modte 
særlige Underretning. 

I Tilfælde af Fredlyi>ningskendelsens Ophævelse eller Forandring, foranlediger 
Overpoliti retten den fornodne Aflæsning eller Tinglæsning. 

13 De i Lov Nr. 52 om Forandring i Bestemmelserne om Afholdelse af Ting 
paa Færoerne af 1. April 1896 § 3 foreskrevne aarlige Fredlysninger og Ophæ· 
\·eiser af saadanne ved Retten bortfalder. 

14 De ved denne Lovs Ikrafttræden fredlyste Steder vedbliver at \'ære fredede 
Overensstemmelse med Reglerne i § 12 i samme Udstrækning langs Landet som 

1) Nu Lov Nr. 174 ur 11. l\la j 1935 Pt. 148. 

388 



4. Apr. 1928 

hidtil, men med de Forandringer n.f Grænsen til Havs, som fOlger nf Reglerne i 
næste Paragraf. 

15 Ved fredlyst Fuglebjerg man ingen i Tiden fm 15. Marts til August Mna· 
neds Udgang skyde pan Soen indenfor en Afstand af 2 Si:imil, regnet fra nær· 
meste Punkt af Fuglebjerget. 

Ved fredlyst Ur man i samme Tidsrum ingen skyde pan Si:ien indenfor en Af· 
stand .fra Uren nf % Somil, regnet pnn ovennævnte Mande. 

I det ovennævnte Tidsrum man ej heller skydes indenfor de Grænser, som i 
Henhold til § 8 er angivet ved Skonsforretningen. 

Saalænge Myggenæsholm som Helhed er fredlyst, man 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 Mnaneds Udgang 
ingen skyde indenfor 1h Somils Afstand fra Varpet. Sidstnævnte Bestemmelse skal 
dog ikke være til Hinder for, at den jagtberetligede pnn Landjorden skyder Km· 
ger, Ravne og andre for Ederfugle skadelige Fugle. 

Indenfor de i denne Paragraf omhandlede Grænser og Tidsrum er det forbudt 
ved unodvendig Tuden med Dam)'Ilojten eller anden unodvendig Stoj - derun· 
der stojende Fangstmander - at forstyrre Fuglenes Fred. 

16 Jagt og Fuglefangst skal være forbudt pnn Si:in· og Helligdage. Det skal 
være forbudt Personer under 16 Aar paa egen Haand nt drive Jagt. 

Kapitel 3. Forbudne Fangslm.aadcr. 
171) Det 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 uf Skrofens Unge (lira). Endvidere skal det være forbudt i 
Fuglepladserne at drive Fangst 11nn en saadan Mande, at Fugleplndsernes faste 
Bestand af Fugle derved udsættes for varig Formindskelse, 

lunden man ikke nedlægges ved Skydning og man kun fanges ved Flejning; 
dog skal der, hvor særlige Forhold gor sig gældende, af Amtet2) kunne meddeles 
Tilladelse til at fange Lunden ved :.-Dråtlur«. Saudnn Ti-llndelse kan dog kun med
deles til Fangst hvert 3. Anr pnn samme Fuglepinds. 

18:1) Overalt pna Landjorden (herunder alle ferske Vande), i Fjorde, Vige og 
Sunde samt pan Havet, sua langt Soterritoriet gaur, skal nedennævnte Dyr og 
Fugle være fredede mod Jagt og Fangst i de for hver især angivne Tider, begge 
de anfOrte Dage medregnede. 

Hele Aarcl: Ederfuglen (æi5an), Storkjoven (skiigvurin), den ri:idstrubede Lom 
(Jornurin), Svanen (svnnurin), Gruagaasen (grågåsin), Knorteguasen (helsinga· 
gåsin), Bramgansen (bramgåsin), Rypen (rypnn), Strandskaden (tjnldrii5), Regn
spoven (spi>gvin), Brokfuglen (logvin), Bekkasinen (myrusnipnn), Ternen ( ternan), 
Stæren (stnrin) og alle Landfugle, der er mindre end den. 

Fra 1. Januar til 31. Oktober: Haren, jfr. dog § 20. 
Fra 1. Marts til 15. September: Sildemangen (likknn), Skrofen (skråpurin) og 

Fjeldduen (blådugvan). 
Dog skal det uden Hensyn til denne Fredning være tilladt Brugeren af Ejen

dom i lndmarken at nedlægge Sildemaagen og Fjeldduen pan den pangældende Ejen
dom ved Skydning. 

Fra 1. Marts til August Maaneds Udgang: Stokanden (villdunnan), Skalleslu
geren (toppåntin), Tejsten (teistin) og Kjoven (tjogvin). 

19 Den i forrige Paragraf pa111budte fredning omfatter tillige det fredede Vildts 
Yngel, Æg og Reder. Dog skal det være den jagtberettigede tilladt at lage Skrofens 
Unger. 

204) Efter Indstilling af Lagtinget skal Landbrugsministeren \'ære bemyndiget 

1) Som ændret ved midi. llest. Nr. 35 af 20. No\', 1942. 
2) Nu Landsstyret. 
8) Som ændret ved midi. llest. Nr. 35 af 20. Nov. 1942 og Nr. 25 af 24. Sept. 19•15. 
4) Som n•n«lret \·ed Lo\' Nr. 108 of 15. Marts 1939. 
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Lil for et Tidsrum af indtil 3 Aar al forlænge de i delle Kapitel fnslsalle Frednings· 
tider eller pnnbyde fuldstændig Fredning af den paagældende Dyreart. Landbrugs· 
ministeren skal endvidere være bemyndiget til efter 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 el bestemt begrænset Omruade (en Ø eller en Del af en Ø) kan Haren 
helt fredes for et eller to Aar ad Gangen ved Beslutning af Lagtinget, efter An· 
dragende uf et Kommunalforstanderskab, og efter at der er indhentet Erklæring 
om Sagen fra samtlige Kommunalforstanderskaber paa vedkommende Ø. 

Lagtinget kan ligeledes efter Andragende fra et Kommunaliorslanderskab fosl· 
sætte Fredningsbestemmelserne for bestemte Dyrearter pna bestemte Pladser eller 
Omraader udenfor de i Kapitel 2 omhandlede fredlyste Fangstpladser efter ind· 
hentet Erklæring fra de paagældende Kommunalforstanderskaber. 

De af Lagtinget fastsatte Fredningsregler skal ved Amtmandens Foranstaltning 
kundgores i det til offentlige Bekendtgorelser pan Færoerne autoriserede Bind.I) 

21 Intet Vildt - derunder Yngel og Æg - , for hvilke der er fastsat Fred· 
ningsbestemmelser, man i frisk Tilstand falbydes, sælges, indfores eller for· 
sendes !Orend Dagen efter den pnngældende Jagttids Begyndelse og ikke længere 
end 8 Dage efter dens Udlob. 

22 Landbrugsministeriet2) skal være bemyndiget til i videnskabeligt eller almen· 
nyttigt Øjemed at indromme bestemte Personer paa begrænset Tid Fritagelse for 
Bestemmelserne i §§ 18 og 19, jfr. § 20. 

Kapitel 5. Straf og Paalale. 
23 Enhver, der uberettiget jager i fredlyst Fuglebjerg, Ur, Holm eller Eder· 

fuglevarp enten ved Skydevnaben eller pna anden l\lnade, eller som der træffes 
med Jagtredskaber, eller som skyder ind i fredlyst Plads, straffes med Boder fra 
50 til 500 Kr. Den, der i ovrigt uden Hjemmel færdes i fredlyst Fugleplads, straf.fes 
med Boder fra 10 til 100 Kr. 

24 Med Boder fra 10 til 50 Kr. straffes den, der fanger eller dræber Storkjoven 
eller den rodstrubede Lom, odelægger deres Heder, borttager eller indsamler deres 
Æg eller Yngel eller falbyder, kober, indfiirer eller forsender Fuglene eller deres 
Æg. 

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 
pan Grandestævne ikke tilkommer ham, eller som uden Hjemmel færdes med Jagt· 
redskaber paa saadant Sted i Ind. eller Udmark, eller som paa fremmed Jagtom· 
rande bemægtiger s-ig Vildt, som hun har saaret pna eget Jagtomruade. 

26 Ligeledes med Boder fra 5 til 50 Kr. straffes den, der i ovrigt overtræder 
nogen af de i denne Lov indeholdte Forbudsregler eller nogen i Henhold til denne 
Lov oprenet Vedtægt eller forskreven Bestemmelse. 

27 Ved Fastsællelsen af Boderne efter denne Lov betragtes det som skærpende 
Omstændighed, at den ulovlige Jagt er udovet af flere i Forening, at den ulovlige 
Jagt er udovet paa Son· eller Helligdage, at Æg er indsamlet pan Steder, hvor 
Fugle bygger koloniv·is, og at den paagældende forhen har gjort sig skyldig i 
Jagtforseelse. Er der ved den ulovlige Jagt fanget eller dræbt Vildt, vil paagæl· 
dende være at idomme i Tillægsbode: for hver Storkjov og Lom 30 Kr" for hver 
Ederfugl og Svane 15 Kr., for hver Hare, Graagaas, Knortegaas, Bramgnas og 
Hype 5 Kr" for hver af de ovrige i § 18 angivne fredede Fugle 2 Kr. og for enhver 
anden Fugl med Undtagelse af Hovfugle, Krager og Harne 1 Kr. 

Den skyldige er derhos i alle Tilfælde pligtig at erstatte Værdien af del paa 
Landjorden (derunder ferske Vunde) dræbte eller fangne Vildt, for san vidt del 

I) LnnJhrngsministcricts, Lngtingets og Amtmandens B1·liij1•lf't·r er m·~rgunPt til Lnnclssty· 
ret. 

2) Nu Lnnclssl)"rN. 
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ikke ufordærvet kan afleveres til relle \•edkommende. Del ulovlig dræbte eller fangne 
Vildt, der ikke tilfalder nogen Ejer, skal ved Dommen erklæres forbrudt. 

Naar nogen efter to Gange at være straHel for ulovlig Jagt, alter gor sig skyldig 
deri, kan endvidere de ved den ulovlige Jagt benyllede Jagtredskaber, hvad enten 
de tilhorer ham selv eller af andre er overladt ham til Brug, ved Dommen erklæ· 
res forbrudte. 

Kan Jugtredsknberne ikke skaffes til Veje, eller kan de af anden Grund ikke 
forbrydes, skal vedkommende i Stedet for dommes til at betale et af Retten be· 
stemt BelOb, dog ikke under 50 Kr. 

28 Boder, der udredes for Overtrædelse af denne Lov, saavel som hvad der 
maaue indkomme ved Salg nf forbrudte J aglredskaber og Vildt, tilfalder, naar 
Forseelsen er begaael paa Landjorden eller ved Skydning eller unodvendig Stoj 
paa Slien ved fredlyst Fugleplads (§ 15), den kommunale Hjælpekasse (Anor<l· 
ning Nr. 41 af 25. Februar 191·!.) for det Sogn, hvor Forseelsen er begnnet, eller 
hvor vedkommende Fuglepinds er beliggende. 

Er Forseelsen beganet til Sos under andre Omstændigheder, tilfalder Bode m. v. 
Hjælpekassen i det Sogn paa Fær0crne, hvor den skyldige horer hjemme. Er Lov· 
overtræderen i sidste Fald bosat udenfor Færoerne, tilfalder Boden Amtsfattig· 
kassen. 

Forfiilges Sagen som borgerlig Retssag, tilfalder Bode m. v. dog i alle Tilfælde 
Sagsogeren. 

29 Er Jagtforseelse begaael af Bom 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 Bom modtager Udbytte 
nf ulovlig Jagt. 

30 Det skal være Pligt for de Personer, der som Lodser eller kendte Mænd 
bistaar fremmede Skibe, at gore SkibsfOreren opmærksom paa de hestanende Forbud 
mod Skyden, Tuden med Dampflojle m. m. udfor fredlyst Fuglebjerg, Ur, Holm 
eller Ederfuglevarp. llnr Lodsen forsomt delte, bliver han at straffe for de Over· 
Lrædelser uf nævnte Forbud, som begaus af Personer om Bord paa Skibet, inden 
Lodsen er affærdiget fra delte. 

31 Sager angaaende Overtrædelser af denne Lovs §§ 15-21, 23 og 24 behand· 
les som Politisager og forfOlges, selv 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 staar ham aaben, hvis det offentlige i givet Tilfælde 
ikke maalle finde Anledning til at rejse Tiltale. 

Alle andre Overtrædelser af denne Lov er Genstand for privat Forfolgning over· 
ensstemmende med Heglerne om den ·borgerlige Hetspleje. Befojet til at pnatale 
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
guaet en Forseelse, der skal forIOlges nf det offentlige, bliver Sagen, naar dette uf 
den private begæres, som Helhed at forfOlge nf det offentlige. 

Paatule efter denne Lov kan ikke finde Sted, nunr et Aar er forlobet, efter at 
Forseelsen er hegaaet. 

Sagerne behandles udenfor Sydstromo Præstegæld \'ed Sysselets Politiret. 
32 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1928, fra 'in'ilken Tid Jagtlov for Fær· 

iicrne af 23. April 1897 ophæ\'es, 

11. April --- LOV FOR FÆRØERNE (NR. 115) OM FORBUD MOD AT DIUVE 
ERHVERV MED BEHUSENDE DHIKKE 1\1. l\'l.l) 

1) Jfr. I.m Nr. 98 nf 27. l\lnrls 193•1 og LI. Nr. 10 af 211. Marts 1949. 
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1 Al Handel med og Udskænkning nf og overhovedet ethvert Erhverv med beru
sende Drikke er forbudt. 

Denne Bestemmelse skal dog ikke være til Hinder for, al Apoteker og eventuelt 
H1111ndkobsuds11lg fra disse udleverer berusende Drikke under lngnngelse af de 
Regler, som fastsættes nf Justitsministeren efter Samrnad med Ministeren for Han
del og Industri, 1) eller nt autoriserede Læger udleverer sandnnne Drikke ved Syge
behandling. 

22) Det forbydes gratis at udskænke eller udlevere berusende Drikke i Forbin
delse med Udovelsen nf nogen Næringsvirksomhed, saasom Handel, Ski·bsrederi, 
Fiskerinæring, Beværtning, Gæstgiveri og Afholdelse af offentlig Dans eller andre 
offentlige Forlystelser. Det er altid forbudt at udskænke eller udlevere berusende 
Drikke i de pungældende Forretningslokaler og offentlige Lokaler. 

I offentlige Beværtningslokaler er det forbudt Gæsterne at nyde medbragte he· 
rusende Drikke, og hverken Værten eller de, der gnar ham til Hannde, man finde 
sig i, nt dette sker; ej heller man Værten, hans Husstand eller Medhjælpere nyde be
rusende Drikke i Beværtningslokalerne. I ethvert Beværtningslokale skal der p1111 
en ii:ijnefnldende Pinds findes opslnnet et tydeligt Aftryk af nærværende Beslem
melse. 

Det skal være Personer, der er under 20 Aar, forbudt at indforskrive berusende 
Drikke, og berusende Drikke, som ankommer til snadanne Personer, man ikke 
udleveres. 

Ingen mna være Personer, der er under 20 Anr, eller som er kendeligt bero· 
sede, eller som vedkommende vitterlig bekendt er umyndiggjorte pna Grund nf 
Drikfældighed, eller utilregnelige, behjælpelig med ut komme i Besiddelse nf be
rusende Drikke. 

33) Det er forbudt at forskrive berusende Drikke til andre. Dette gælder dog 
ikke Bestilling af Vin til Nadverbrug. 

Personer, der driver Hunde\, Beværtning, Gæstgiveri eller Afholdelse af offentlig 
Dans eller undre offentlige Forlystelser som Erhverv eller er ansatte som Bestyrere 
af eller har anden fast Beskæftigelse ved en saudan Virksomhed, maa heller ikke 
pan anden Mande skaffe andre saadnnne Drikke tilfort. Dette Forbud gælder og
snn den pnagældendes Ægtefælle, snn længe Samlivet ikke er ophævet ved Sepa
ration. 

Det er forbudt nt indfore berusende Drikke, medmindre Sendingen ledsages uf 
Ladningsdokument, som tydeligt angiver Modtageren. lndforte berusende Drikke 
man kun udleveres til Modtageren eller til en Person, som afleverer hehorig skrift
lig Fuldmagt fra denne. 

Berusende Drikke, som indfOres, maa ikke udleveres, forinden Modtageren har 
forevist skriftligt Be\'is for nt han ikke skylder forfalden Skat eller har anden 
forfalden Gæld til Kommunen. Vedkommende Kommunalbestyrelse er pligtig til pan 
Begæring uden unodigt Ophold nat n·fgive Attest herom."') 

4 Det bestemmes ved Anordning af Ministeren for Handel og Industri/i) hvilke 
nærmere Regler, der gælder ved Snig af denatureret Spiritus.li) 

For al dri\'e Handel med denaturere\ Spiritus udkræves ikke Næringsbevis i 
Henhold til Lov om Ophævelse uf den kongelige Enehundel pnn Færoerne af 21. 
l\forts 1855 § 10. 

5 Ved berusende Drikke forsinas i denne Lov alle Drikke,7) som indeholder 21/ i, 

1) Nu of Londs.~tyret. Hr. Anordn. 621 11! 30. No\'. 1918. 
3) Som ændret ved midi. Best. Nr. 51 11( 11. Iler. 1944. 
6 ) Hr. Hondelsm. Skr. 24. Aug. 1929. 
~) Jfr. Skr. fro Amtet of 14. Juni 1934. 
6) Nu Londsstyrct. 
6) Anordn. Nr. 213 24. Juli 1928 om Solg nf denatureret Spiritus, Bek. 283 of 7. ()er. 1912 

og Kundg. Nr. 4 og 5 of 7. Fehr. 1941. 
1J r\nonln. Nr. 6.19 of 21. Iler. 1917. 
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Vægtprocent Alkohol eller derover, dog al Øl, som er tilvirket paa et Bryggeri i 
det ovrige Kongerige, og som ved Udleveringen fra Bryggeriet indeholder un· 
der 21/.t, 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.i) 

6 Offentlig Reklame, hvortil henregnes Reklamering ved Udsendelse af Reklame
sedler eller lignende, angauende 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 forhojes Boderne. Ved Bestemmelsen af 
Bådens Stiirrelse bor der navnlig Luges Hensyn til, hvor meget vedkommende maa 
antages al have tjent ved sin ulovlige Virksomhed, og til Storrelsen af den hos 
ham ved Undersogelsens 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 Healisationen uf de konfiskerede Varer indkomne Belob tilfalder ·vedkommende 
Hjælpekasse. 

8 Sager angaaende Overtrædelse af denne Lov og de i Henhold til Lo\'en ud
stedte Anordninger behandles som Politisager. 

9 Det panhviler Forslanderskaberne for Landkommunerne samt Byrnadet for 
Thorshavn Kommune i Forbindelse med Politiovrigheden at vauge over, at denne 
Lov ikke overlrædes, og nanr vedkommende kommunale Hnad forlanger det, skal 
Sag anlægges i Anledning af en saudan Overtrædelse. 

10 Denne Lov træder i Kraft den I. Juli l9H. De i Henhold Lil Lovene for 
Færoerne om Forbud mod al drive Erhverv med berusende Drikke m. m. uf 21. 
December 1917, 30. Januar 1923 og tJ.. April 1928 udfærdigede Forskrifter bli
ver, i det Omfang de endnu er gældende, i Kraft, indtil anden Bestemmelse træf· 
fes. Loven bliver al forelægge til Gennemsyn for Lagtinget i Samlingen 1938 o~ 
for Rigsdagen i Samlingen 19:~8-39.!! ) 

:~. Maj - BEK. (NR. 157) 01\1 LEMPELSEH I SØl\lANDSLOVENS REGLEH 
OM STYRMÆND I FISKERFARTØJER. I l\'ledfor af § 18, 1. Stykke, i Lo\' 
om Sonæring af 28. Februar 1916 med senere Ændringer fastsættes herved fOl· 
gende Lempelser med Hensyn til de i Lovens § 18 omhandlede Krav om Styr· 
mænd i Fiskerfartojer i Fart udenfor de i §§ 16 og 17 nævnte Farrnnde samt 
om Styrmænd i Damp- og Motorfiskerfartoj uf over 50 Tons Brutto. For cthverl 
Fiskerfurtoj i Fart paa Atlanterhavet Nord for .% 0 N. Brd. og Vest for .Meri di· 
anen paa 300 V. Lgd. saa\•el som i den tilgrænsende Del uf Ishnvet unses Kra
vel om Styrmænd efter Sonæringi>lo\·ens § 3 som fyldestgjort, nanr der haves i 
Skib af ikke over 300 Tons Brutto en Bedstemand med Bevis som Fiskeskipper af 
1. Klasse og i Skib af over 300 Tons Brutto to Bedstemænd, hvornf en med Bevis 
som Fiskeskipper af 1. Klasse og en med Bevi s som Fiskeskipper af 2. 
Klasse. For Dump· eller Motorfiskerfnrtojer i Fart paa Nord- og Østersoen eller 
paa Atlanterhavet Nord for 350 N. Brd. og Øst for MePidianen paa 300 V. Lgd. 
saavelsom i den tilgrænsende Del uf Ishavet unses 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 Fiskeskipper af 2den Klasse og i Skib 
af over 300 Tons Brutto Lo Bedstemænd med Bevis som Fi skeskipper af 2den 
Klasse. Denne Bekendlgiirelse træder i Kraft straks. 

1) Hiirer nu under Hjemmestyrets Omroude. - I Ll. nf 2B. l\lnrL~ 1949 defineres ~om Sri· 
ritus ol \'n·d~kc indeholdende m·er 23 Rumprocent Alkohol. 

li) Lo\' Nr. 1 lH nf 30. l\lurt!I 1940 uclRkyclet Revi~ionen. 
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5. l\faj - BEK. OM TILLÆG TIL den af Justitsministeriet under 23. Maj 1882 
stadfæstede SU'\lDHEDSVEDTÆGT FOH TJIOHSHAVN. (Tilfojet denne). 

11. Maj -- BEK. (NR. 171) AF LOV Nit 108 AF 29. MARTS 192·t 01\'I 
TOLDAFGIFT M.l\L 

2 Foruden de i den foranstanende Tarif som fri betegnede Vurer er endvidere 
IOlgende /ritaget for lndforselstold: a. Alle Varer, der bevislig er tilvirket paa Fær· 
oerne eller i Gronlm1<l af paugældende Landsdeles Produkter, 03 som direkte ind
IOres fra disse Stederl). Fra Toldfriheden undtages dog uberedte eller beredte 
Ræve- og Bj(irneskind saml Arbejder, helt eller delvis af suudanne Pelsskind. 

22 Maj - U. M. SKIL VEDH. SAGER OM AFSKEDIGELSE AF LÆREHE. 
- - - - Med Hensyn til Pensionernes Fastsættelse skal man henstille, al 

Afskedigclsessugerne fremtidig forelægges Ministeriet til Afgorelse, paa samme 
Mande som Tilfældet er i det ovrige Kongerige, medens Efterindtægt og Enke
pensioner fastsættes af Skoledirektionen. 

19. Juni REGLEMENT FOR FORVALTNINGEN AF VAAG HAVN,!.! ) 
TRANGISVAAG HAVN OG SKOPEN HAVN. (Af lignende Indhold som Reglement 
for Thorshavn uf 21. Juli 1930.) 

22 Juni - ANOHD. VEDR. INDFØRELSE AF EN MATRIKUL OG OPHET. 
TELSE AF ET REALREGISTEH FOR TJIORSHAVN.a) 

I Henhold til §§ .J., 7, 8 og 15 i Lov for Færoerne af 31. Marts 1928 om lndfOrelse 
af en Mutrikul og Oprettelse uf el Realregister for Thorshavn, fastsætter J uslits· 
ministeriet herved fOlgende: 

U skadelighedsattester. 
1 Til al foretage Vurdering summen med Dommeren i Henhold ti l Lovens 

§ "I·, 3die Stk. skal Dommeren i Reglen yælge to 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, at Dommeren selv overværer Aastedsunder
sogelsen. Hvor en Lundinspektor i Fon·ejen har med\1irket ved den paagældende Ud
stykning, Sammenlægning eller lignende, kun Dommeren luge en uf ham ved denne 
Lejlighed udstedt Uskudelighedsultest for gyldig i suu Henseende, nuur den tiltrædes 
af en af Dommeren dertil valgt Mand. 

Ved Vurderingoen skal der tages et væsentligt Hensyn til Jordens Vmrdi, og her· 
under mua tages i Betragtning ikke blot sidste Kabcsum ved Salget uf den paa
gældende Ejendom, men ogsau den siden da foregaaede almindelige Forskydning af 
Priserne i Handel og Vandel. 

Udstedelse af Uskadelighedsuttest maa kun finde Sted, nuar det drejer sig om 
et i Forhold til den saaledes fundne Værdi og til Ejendommens Areal ubetydeligt 
Jordstykke. Som Hegel bor Attesten kun gives, hvor det drejer sig om Jordstrimlers 
Afgivelse til Vejanlæg, Anlæg uf Havne og lignende offentlige Anlæg, eller hvor 
det drejer sig om aldeles ubetydelige Grænseforskydninger mellem to Naboejen
domme. 

For Forretningen oppehæreer Vurderingsmændene, for snu vidt de har deltaget 

I) Se Skr. ur 9. Juni 1939. 
2) Rnglcmcntt'l for \'1111g Horn U!ndrct 15. l\lorts 19311, lwon·c1l Vaaitg Ejdc l•' l(r,i.N lln(lt•r 

Vaug Havn. 
O) Som a·mln·t n"<l Ll. Nr. 26 ar 31. l\lnrts 19,i9. 
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i Aastedsforretningen, 5 Kr. for hver halve Dag, Forretningen varer, beregnet til 
4 Timer. 

Realregi.sterel. 
2 I Realregisteret har hvert Matr. Nr. sil Blad. Bladene samles i tJ, Bind, om· 

fattende Nr. 1- 300, 301-600, 601- 900 og 901- 1057, idet Bladene anbringes 
i Nummerorden. Skulde paa Grund af Udstykning el Bind blive uforholdsmæssigt 
tykt, kan Landsstyret efter Indstilling af Dommeren tillade en Ændring. 

Hvert Ejendomsblad har overst pan fOrsle Side en almindelig Oversigt, inde· 
holdende \•edkommende Ejendoms Ejendomsbetegnelse og dens Navn, hvor saadant 
findes. 

Derefter anHires i 3 Afdelinger med Nummerorden de Rettigheder m. v., der 
findes over Ejendommen. 

I lsle Afdeling anfOres alle Adkomster, ogsaa de, der er betinget af Kubesummens 
Betaling, den adkomstberettigedes Navn, Dato for det l\fOde, der har fundet Sted 
mellem den daværende Ejer og Landbrugsministeriets Udsending, Henvisning til 
Nr. paa det ved Landbrugsministeriets Foranstaltning udarbejdede Kort, Adkomstens 
Art, Dato for dens Udstedelse og for dens Tinglæsning saml Areal. Der sættes 
særlig Plads til Bemærkninger, Er Adkomsten betinget, anfOres dette under Ile· 
mærkninger. Her indfOres tillige alle de Retshandinger, der ophæver eller betinger 
Ejerens Ejendomsranden, suasom Konkurs, Umyndiggorelse, Baandlæggelse o. I. 

I 2den Afdeling anfiires alle Panterettigheder, derunder ogsau Udlæg og Arrest, 
ved Angivelse af Dokumentets Karakter, dets Udsteder og den, til h\'em det er ud
stedt, Pantesum, Rentefod og Prioritetsstilling, Læsnings og Udslettelses Dato 
samt eventuelle Bemærkninger .I denne Afdeling anfOres tillige Brugs· og Lejerettig
heder o. I. samt Overdragelsesdokumenter om endnu ikke udstykkede Arealer, 
For- og Genkobsrettigl1eder. Ved Brugsrettigheder anIOres Tidsvilkaar saml Leje· 
og Forpagtningsafgift. 

I 3die Af deling indfOres Servitutter og Grundhyrder. 
Ved Aflæsning overstreges lndfOrselen i Hegisterel, dog saaledes, al dens op

rindelige Indhold stadig er læselig. 
Der udstedes paa Forlangende Genparter af Ejendomsbladet, affattet i samme 

Form som delle og bekræftet af Dommeren, dog kun indeholdende de endnu 
gældende Rettigheder. Disse Genparter udgi\'es i en saadan St1irrelse, at de be. 
kvemt kan indfiijes i Sk1ider, Pantebreve og lign. 

3 Naar en Ejendoms Blad i Registeret er udskrevet, indsættes el 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, h\'ori de findes i 
Hegisteret. Om den endelige Opbevaring af de snaledes samlede Blade træffer Lands· 
styret senere Bestemmelse. 

Indsættelse og Udtagning af Blade i Registeret man kun foretages af Dommeren, 
Ryggen paa Registerets Bind lukkes med Lanse, hvis Nogle opbevares af Dommeren. 

Der indrettes et Ejermandsregister. 
Genparter. 
4 Genparter, der udfærdiges i Henhold til Lovens § 8, 2det Stk., skrives pua hvide 

Folioark. Genparten skal være tydelig og let læselig. Hvis samme Dokument 
angaar flere 1\fotr, Numre, er det tilstrækkeligt, al der i Helten medbringes en 
enkelt Genpart. 

5 De i Lovens § 15 omhandlede Genparter opbevares forelObig ved Dommer· 
embedet, Med Hensyn til deres endelige Opbevaring træffer Landsstyret senere De· 
stemmelse. 

6 Nærværende Anordning træder i Kraft den 1. Juli 1928. 

24·. Juni - RES. (NR. 107) OM DELING AF ØSTEHØ PRÆSTEGÆLD. 
Efter Kirkeministeriets Indstilling er ved kgl. Resolution af 2'1. cl. M. hifnldet, at 
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Østero Præstegæld deles i tvende selvstændige Præstegæld, Fuglefjord og Næs Præ· 
stegæld, saaledes at Delingen straks træder i Kraft, og at Funding, Andefjord, Fugle· 
fjord, Lervig og Gote Sogne henlægges under Fuglefjord Præstegæld med Præste· 
bolig i Fuglefjord, medens Næs, Sjov og Ejde Sogne henlægges under Næs Præste· 
gæld med Præsteholig som hidtil i Næs. 

25. Juni - HEGL. (NR. 193) FOR OPMAALING VED UDSKIFTNING PAA 
FÆRØERNEt) 

I Henhold til § l<t. i Lov Nr. 125 af 20. April 1926 om Udskiftning pan Færoerne 
fastsættes herved fOlgende Reglement for Opmonlings· og Kortarbejder i Anledning 
af Udskiftning: 

A. Almindelige Bestcmmcl3er. 
1 Opmualingen udfOres som Hegel ved en Kombination af Mnnlebordsmoaling og 

Længde- og Perpendikulærmualing eller, h\'is Forholdene taler derfor, ved Tnchy· 
metermaaling i Forbindelse med Længde· og Perpendikulærmaaling. 

2 Som Grunding for Opmoalingen udfores en trigonometrisk Triangulation (med 
efterfolgende Polygonmonling) paa Grundlag of en selvstændig mnolt Grundlinie, 
medmindre Udskiftnigsomroadet er sua lille, at det i sin Helhed kan opmaales ved 
Polygonmunling elle Linietriangulntion. 

Undtagelsesvis kan Triangulationen knyttes til Generalstuhens Triangulations· 
punkter, for sua vidt Udskiftningsformanden skonner, at dette vil kunne udfOres 
uden storre Arbejde. 

Ved Polygonpunk-ternes Anbringelse tages snu vidt muligt Hensyn til, al de 
ved den endelige Udstikning af de nye Grænser og Skel bekvemt kon beny.Ue5 
som Udgangspunkter; der bor derfor anbringes et rigeligt Antal af dem (se 
Punkt 2:-\). 

3 Med Hensyn til <len nævnte Kombination af Mualebordsmualing (eventuelt 
Tachymetermnaling) og Længde- og Perpendikulærmuuling foretoges <len mest mulige 
Opmaal-ing uf Grænser og Skel pnn Maulebordet, medens mindre Lodder som Begel 
bestemmes ved Længde- og Perpendikulærmaaling ; for smnlle Lodders Vedkom· 
mende maules direkte deres Bredde mindst i begge Ender. 

4 Udskiftningsformunden kun forlange, at Lodsejerne under ArbejdeL i Murken 
sLiller den nodvendige Haandlungerhjælp. Under hele Opmnnlingen bor mindst een 
paalidelig Person deltage til Stadighed. 

5 Under ArbejdeL i l\forken mau der drages Omsorg for, al Skade pna Marker 
og Argriide mest muligL undgans. 

G Hvis de eksisterende Grænser og Skel ikke er tydeligt betegnede, man de forud 
for Detailmaalingen tydeligt afmærkes efter Lodsejerens Pnnvisning. 

7 Triangulations· og Polygonpunkter skal forsynes med varige og tydelige Mær· 
ker, for sun vidt Punktet ikke er et utilgængeligt Fikspunkt (Tnarn, Skorstene. 1.). 

8 J Klippe eller storre jordfaste Stenblokke foretoges Afmærkningen af TriB11· 
gulationspunkter ved Boring uf et en. 5 cm. dybt Hul, udenom hvilket hugges en 
ligesidet Trekant af passende Storrelse. Over Hullet anbringes snu vidt muligt 
en firkantet Varde af en. 5Q cm Hojde og Bredde. 

Pna dyrket Mark afmærkes Punkterne med nedsatte Sten (Længde eo. 50 cm, 
Bredde ca. 20 cm) eller lodretstillede Drænror, sualedes at Topfluden kommer 30- 50 
cm under Jordoverfladen. I Vejkanter, Gaardspludser o. I. anbringes Stenene dog 
kun med Topfluden ca 5 cm under Jorden. Omkring snadanne nedsnt4.e Sten pukkes 
godt med Smaasten og Jorden stampes fast til. Paa Veje og Gaardsplndser kan og· 
sua anvendes galvaniserede Jernror uf ca. 'IO cm ·Længde, som dog biir rummes 
helt ned i Jordoverfladen. I ovrigt afmærkes Polygonpunkter med a cm dybe Bore-

I) Som ændrd Htl Ll. Nr. 26 ar 31. J\larts 1949. 
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huller i Klippe, store jordfnste Sten, solide Skelsten eller andre Sten, som bor 
sættes en. 50 cm ned i Jorden og rage en. 5 cm over Jorden. 

9 De nævnte Afmærkningsmaader anvendes navnlig for Polygonpunkter ved Fel
teLs Yder grænser og langs Grænser, som i det væsentlige maa antages al blive bihe
holdt efter Udskiftningen, langs Veje, og endelig ved snndanne Punkter, som man 
vil fon Brug for ved Udstikning og Udmaaling af de nye Grænser. Mindre vigtige 
Polygonpunkter kan afmærkes midlertidig som Regel ved nedrammede solide Pæle. 

10 Alle vnrigl afmærkede Punkter man anbringes og afmærkes sanlcdes, nt de 
er beskyttede mod Ødelæggelse ved Opdyrkning, Skred, Elvbrud o. I" medens der 
omvendt man drages Omsorg for, al Mærkerne mindst muligt, navnlig langs Veje, 
hcmmer Færdselen o. l. I Vinkelbog eller Maalebog man fores Skitser med Beskri· 
velse af Punkternes Afmærkningsmaadc og med Angivelse af Muul til andre sikre 
Punkter af Hensyn til deres Genfindelse eller Gennfsætning efter eventuel Øde· 
læggclse. Afmærkningen ·bor foretages fOr Maniingen. 

11 l\fod Hensyn til de tekniske Enkeltheder ved Vinkel- og Længdemaaling ved 
Triangulation og Polygonmauling gnus frem efter Professor H. V. Nyholms Op· 
mnnlingslære til Brug ved Landinspektorernes Undervisning i Lnndmaaling med 
snadnnne Ændringer, som skonnes nodvendige for Færoerne. 

B. Dclailm(],(llingcn. 
12 Detailmnalingen paabcgyndes fOrst efter, al den C\'cnluelle Triangulution er 

udfOrt, og for den dyrkede !\forks Vedkommende helst ogsaa efter, at Polygon· 
maniingen i det væsentlige er færdigmault; endelig maa Grænser og Skel saa vidt 
muligt alle være fnstslaaede og om nodvendigt afmærkede. 

I Tilfælde af Grænset\'ist skal begge de paaviste Grænser indmaales, men kun 
midlertidig indtegnes paa Kortet med Blyant, indtil Tvisten er af gjort; det mellem· 
ligende Areal betegnes som omtvistet Areal. 

13 Ved Detailmaalingen medtages Kommune· og Bygdegrænser samt Ejendom5· 
og Ser\'itulgrænser med de Stene, Kors, Vurder og andre Tegn, som betegner disse 
Grænser. 

Ejendomsgrænser, der studer op til Udskiftningsomrandet, indmaalcs sanvidt mu· 
ligt i en Længde af ca. 30 m. 

Bebyggelse af enhver Art, Veje, Broer, Soer, Vandhuller, Vandlob, Strandlinie 
(Hojvandslinien og, hvis det skonnes at være af Betydning, ogsna Lavvandslinien), 
Vandfald, Bronde, Grofler, Gærder, Hegn, vigtige Kraft., Telegraf. og Telefonled
ninger, Lobestrenge, Tovbaner, Stenbrud og Gruber, Fordybninger o. I. indmaales. 

Desuden indmaales Grænserne for de forskellige Jord· og Kulturarter, Grænserne 
mellem dyrkel og udyrket Mark og de til Fremstillingen af Værdiforholdene tydeligt 
tilstedeværende Bonitetsgrænser, medens ubestemte Bonilelsgræn5er indtegnes mere 
skonsmæssigt i Forbindelse med Boniteringen. 

14 Fejlgrænserne og tekniske Enkeltheder fastsættes i Overensstemmelse med 
Professor H. V. Nyholms fornævnte Opmaulingslære med saadanne Ændringer, 
som skonnes nodvendige for Færoerne. 

C. Udarbejde~e af Kort m. m. 
15 Eksisterende Kort kan benyttes, naar de efter en foretagen Undersogelse uf 

Udskiftningsformanden man anses for sua gode, at Kortets Fejl ikke kan antages al 
faa nogen Indflydelse paa Udlodningen, jir. Lovens § 58. Sandanne ældre Kort 
skal dog om nodvendigl rettes og suppleres. 

16 Der tegnes et Originalkort paa Grunding af Maniingen. 
For lndmark bruges som Regel Mualestok: l :2000, eller Il\ is Omraudets Værdi 

eller særlig stærk Udparcellering nodvendiggor det l: 1000; rent undtagelsesvis kan 
anvendes l :500. 

Som Arbejdskort til Arealberegningen og Udlodningen udfores det fornodne Antal 
Kopikort. 

17 Hvis der er udfi:irt Triangulation og Polygonmnaling, tegnes et Hids over 
~ellet paa Millimeterpapir i passende ~lnnlestok. 
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18 Som Tegnepapir for Originalkortet un\'endes snu vidt muligt det glatte, 
engelske Whatmanpapir i Storrelse 66 X l00 cm. 

Hvis Kortet maa deles i flere Blade, skal de orienteres i nojagtig ~amme Hetning; 
de numereres med Romertal. Alle Originalkort opbevares saa vidt muligt plane 
og man under ingen Omstændigheder sammenfOjes. 

19 Kvadratnettet tegnes med den storst mulige Nojagtighed med 12,5 cm Sider. 
Kvndratnetlets Kordinater paaskrives ved Kortets Kant. X-Aksel skal være positiv 
mod Nord; Y-Aksel mod Øst. 

Mindre, isoleret liggende Partier kan indtegnes pan passende Sted paa Kort
planen, men skal i saa Fald adskilles fra Hovedkortet med punkteret Ramme og 
paafOres selvstændigt Kvadratnet. 

Optrækningen af Kortet foretages med sort Tusch. 
Alt hvad der er nodvendigt til Forklaring af Kartets Detailler pnaskri\'es, alle 

Stednavne medtages (snnsom Gaardnavne, Navne pan Soer, Fjorde, Elve, Moser, 
Hojder m. m.). Betegnelser for Triangulations· og Polygonpunkter paaskrives. 

Hvert Korthind skal forsynes med Maalestok og med Nordpil ({sand Nord) 
og Angivelse af Misvisningen. Kortet forsynes med Titel og underskrives af Ud
skiftningsformanden, eventuelt ogaa af Medhjælperen. 

20 Kortets Signaturer tegnes i>aa nær som muligt efter Reglerne for Matrikuls· 
kort eventuelt suppleret med de af Generalstabens topografiske Afdeling benyttede 
Signalurer for Færoerne eller med andre Signaturer, som Landsstyret skanner nod
vendige for Færoerne. 

21 Originalkortet man kun benyttes pna Kontoret og behandles saa omhrgge
ligt som muligt. Der ·bor kun foretages de strengt nodvendige Arealberegninger 
pna dette Kort. 

Ved Forsendelse skal Originalkortet sammenrulles pna Stok med ikke under 
6 cm Diameter. 

Ved Aastedsforretninger bor i san stor Udstrækning som muligt en niijaglig Kopi 
benyttes. 

D. Arealberegningen. 
22 Denne foretages som angivet i Professor H. V. Nyholms Opmaalingslærc 

med saadanne Ændringer, som skonnes nodvendige for Færoerne. Hver enkelt Lod 
beregnes 2 Gange med Passer og Maalestok, med Planimeter eller med Glastavle. 
Der bor i slorst mulig Udstrækning benyttes de i Marken tagne Mani særli!! for 
sman Lodders Vedkommende, og for lange, smalle Lodders Vedkommende benyues 
de direkte Mani af disse Lodders Bredder. 

Som Kontrol udfores :.Lille Masseberegning<, og Summen uf Middeltallet af de 
to Enkeltberegninger afstemmes efter Kortbladets samlede Areal ( >Store Masse
beregning«). 

E. Indtegning af Udskijtningsplanen og de nye Grænsers Ud.stikning i Marken. 
23 De nye Grænser indtegnes i Tusch med lidt s\'ærere Linier end de gamle 

Grænser. 
De skygges med Farve, dog forsl nuar Ankefristen er udlobet, og eventuel Over

udskiftning er afholdt. 
Ved Udstikningen af de nye Grænser :skal Afstanden fra de nærmest liggende 

Fikspunkter fortrinsvis benyttes. De ved Udstikningen benyttede Afstande (og Kon
trolafstande) skal noteres paa el Hids over de nye Grænser. De nye Grænser skal 
knyttes til cle varigt afmærkede Mualepunkter paa en saadan :\fonde, a•t Græn
serne i san stor Udstrækning som muligt kan genafsælles fra disse Maalepunkter. 

De nye Grænsemærker (jfr. Bcslcmmelsernc i Lovens § 28) skal indtegnes paa 
Kortene i rigtig Beliggenhed. Afstanden mellem Mærkerne Eknl, hvis det med rimeligt 
Arbejde lader sig gore, hestemmes ved direkte i\laaling og pauskrives Kortet eller 
ovennævnte Rids. Undtagelsesvis kan Afstanden dog bestemmes ved Distnncemaaling. 
Afstande optagne alene paa Kortet sættes i Pnrantes. 
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24 Efiter Udskiftningens Af slutning, eventuelt efter Overudskiflningen, indsen
des Originalkorlel med alle de ovrige Dokumenter til MatrikulkontoreL 

25. Juni - HEGLEMENT (NR. 19iJ.) FOH ANSÆTTELSE TIL SKATTE
MARKEH VED UDSKIFTNING PAA FÆHØERNE.l) 

I Henhold Lil §§ 6, 68, 69 og 85 i Lov Nr. 125 nf 20. April 1926 om Udskiftning 
pan Fær0erne faslsæHes herved IOlgende Reglement for Ansættelse til Skattemarker 
ved Udskiftning: 

Taksationen i Henhold Lil Lovens § 6, 1. Stk. (og § 85) udfOres som en skons
mæssig Sammenligning mellem de matrikulerede og umnlriku'lcrede Jorder, hvor
under man foreholder sig de samme Principper som senere benyttes under Jord
boniteringen, jfr. Reglement nf D. D. for Jordbonitering ved Udskiftning. 

Folgende Forhold skal særlig Inges i Betrnglnin~: 
I. l\Iadjordens eller Overgrundens naturuige Godhed og Beskaffenhed og Dybde. 
2. Undergrundens Beskaffenhed og Vandforhold. 
3. Hældningen mod Verdenshjornerne og Hældningsgraden. 
L Den hojere eller lavere Beliggenhed. 
5. Jordstykkernes Form og Terminforholdene iO\'rigt, samt Driftsmanden og Af

stand fra Husene og lignende, e'1er som det angives i Instruks af 10. A•pril 1867 til 
§ 2 i Lov om en ny Skyldsætning af s. A.: >§ 6, d, Boens 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 Boniteringsværdien lægges til Grund for Matrikule
ringen (Udskiitningslo\'ens §. 68) , sanledes at Skattemarketallet (eventuelt foroget 
med de under Udskiftningsomraadet inddragne tidligere umatrikulerede Jorders 
Sknllemarketal) fordeles pna de enkelte Ejendomme. 

Arealer, der ved Udskiftningen er udlagle til offentlig Afbenyttelse, bliver ikke 
skyldsalte (§ 22 og 31), men Sknlle~kylden for saadanne Arealer indgaar i den 
samlede Sum, der fordeles paa de enkelle Ejendomme; dog skul 0Lnndsstyrets Til
ladelse indhentes for al fritage del Offentlige for Andel i Skylden, naar der udlæg· 
ges storre Areal til offentligt Drug, end den kommunale Styrelse har Krav pan 
ifOlge Lovens § 22. 

Efter Udskiftningen betegnes hver Ejendom med sit Matrikel Nr" der for Frem
tiden skal bel1oldes for den samlede udlagte Ejendom med Tilfojelse af Litra-Beteg
nelse for hver fraskilt Lod og Parcel. Disse skyldsættes efter Udskiftningen (§ 69) 
i Forhold til deres Boniteringsværdi i Udlodningsberegningen, dog saaledes al in
gen Parcel opfores med mindre Belob end 1/100 Skallemarker. Under Matrikule
ringen ansælles hver Skallemark til l.000 Kr., uafhængig af, hvad Taksten 100 
bliver opfOrt til under Boniteringen. 

25. Juni - REGLEMENT (Nit 195) FOR JOHDBONITERING VED UDSKIFT
NING PAA FÆRØEHNE. I Henhold til § 1J. i Lo" Nr. 125 af 20. Avril 1926 om 
Udskiftning paa Færiierne fost=ættes hened fOlgende Heglement for Jordbonitering 
\'ed Udskiftning : 

Bonitering af /ord. 
1 i\aar der i Henhold til Heglement af D. D. for Opmauling er udfærdiget Kort 

over et Udskiftningsomraade, foreta ges den i Udskiftningslovens § l •I. omhandlede 
Jordbonitering, hYon·ed Jordstykker, som med Hensyn til naturlig Beskaffenhed er 
ringere, og som derfor, trods 'lige ~od Dyrkning, gi\·er mindre L" dbytte end andre 
Jordstykker af bedre Jordsmon. ved en forholdsmæssig afpasset Forogelse i Areal 
kan beregnes som Vederln~ for saadanne bedre Jorder. 

1) Som ændrcl \CJ Ll. Nr. 26 ar 31 !\lnrt$ 1949. 
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Efter ovennævnte Hensyn og i Forhold til stOrre eller mindre Besvær og Omkosl· 
ninger ved Brugen, storre eller mindre Udbytte i Middelaar, eller andre lignende 
Forhold, skal de forskellige Stykker omhyggeligt sammenlignes med hverandre, 
hvorefter de ansættes -til saadunne Takster, al der fremkommer et i a:lle Forhold 
rigtigt Forholdstal mellem de ringere og bedre Stykker. 

21) Boniteringen begynder med en forelobig Besigtigelse og Undersogelse af Ud· 
skiftningsomraadet, hvorunder der udsoges et Stykke som Normaljord, hvis Penge· 
værdi pr. Ar fastsættes. 

Som Normaljord vælges den Jord, som skonnes al være Bygdens bedste Jord. 
Findes saadan Jord ikke indenfor Udskiftningsomraadet, fastsættes Taksten pna 

nogle af de bedre Stykker i Forhold til Bygdens Normaljord, hvorefter Normnljor· 
dens Pengeværdi bestemmes. 

Taksationen udfOres nu ved Sammenligning med disse udvalgte Jordstykker eller 
Normaljorden, sanledes at Jord af samme Godhed indenfor samme Bygd som Re· 
gel ansættes til samme Takst. Ved Boniteringsforretningens Paabegyndelse saml 
nanr Udskiftningskommissionen iiivrigt unser det for nodvendigt, skal Kommissio· 
nen tilkalde 3 af de i Bygden hjemmehorende ældste Jordbrugere, for ut disse kan 
meddele Kommissionen Oplysninger tiil Vejledning under Boniteringen. 

3 Normaljorden gives Taksten 100. Den mindre gode Jord gives Taksterne 95 
eller 90, 85, 80, 75, 70, 65. 60, 55, 50, 1.5, IO, 35, 30, 25, 22, 20, 18, 16, 1 i, 12, 10, 
8, 7, 6, 5, t., 3, 2,5, 2,0, 1,5, 1,0, 0,5. Helt værdilos Jord gives Taksten O. I særlige 
Tilrælde, hvor et Stykke viser sig al have hojere Værdi end Normaljorden, bruges 
Taksterne 105, 110, 120 o. s. \'. 

Til Kontrol og Stolle under Taksationen skul Taksterne jævnlig sammenholdes 
med den tilsvarende Pengeværdi. 

Ved Jordens Undersogelse skul benyltes Spade eller Jordbor eller begge Dele. 
4 Dyrkningsvederlag (Lovens § 3·1) bestemmes hensigtsmæssigst under selve Bo

niteringen. Herunder behandles ogsaa Sporgsmunl om særlige Foranstaltninger med 
Hensyn til Opdyrkning, for saa vidt de ikke tidligere er behandlet. 

Fastsættes ,Oyrkningsvederlaget i Penge, opfOres det BelOb, som anses nodvendigt 
for Erstatning for udfOrL Grundforbedring eller for mangelfuld Dyrkning særskilt 
pr. Ar for hvert Takststykke. 

Hvis Vederlaget gives i Form af Jord (foroget Lod), man der droges Omsorg 
for, al den fastsalte Takst giver Udtryk herfor. 

Erstatning for midlertidigt formindsket Udbytte bestemmes bedst efter Udlodnin· 
gen. 

5 Hvis Haadigheden over et Grundstykke er delt, bestemmes ved en Brok Vær· 
dien af hver enkelt Rettighed eller hvor meget, der tilkommer Indehaveren af hver 
Hellighed. 

Bonitering af Torvejord. 
6 Ved Undersogelse og Bonitering af Torvemosejord. som er egnet til Fremstil· 

ling af Bræudtorv, bestemmes Ton·elagels Godhed og Dybde samt Udstrækning. 
Undersogelsen foretages ved et passende Antal jævnt fordelte Boringer eller Grov· 

uinger. 
Godheden undersoges og bediimmes skonsmæssigt under Hensyntagen til Ton·ens 

Formuldning. Sammenhæng, Askefrihed, Henhed, Af groftningoforhold, Beliggenhed 
m. \, 

Samtidig med Undersogelsen af Godheden maales Dybden af det Lag, som med 
Sikkerhed kan udnyttes, hvorefter Torvelagets GennemsniL5dybde udregnes. 

Det iagttages, al Mosejorden inddeles pnn en snadan :\lande, at Dybde og God· 
hed indenfor samme Talc..slstykke bliver saa lidet varierende som muligt. 

Godheden udtrykkes efter det ovennævnte Takstsystem og sanledes, at Taksten 

1) Som ændret ved Bek. Nr. 1 ni 25. Jnn. 1945. 
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100 ·betegner den almindelig bedste Sort Brændtorv, hvis Pengeværdi pr. Kubik
meter Torv i l\fmen fastsættes efter Stedets Pris. 

Dybden angives i hele og Tiendedele nf Meter. 
Hvis l\'1()3ejordens Kubikmasse ikke Inder sig systematisk bestemme, gnur mun 

frem efter Irit Skon, idet mun luger Hensyn til Torvens Godhed og .Mængde samt 
Afstand fra Bygden og dens mer eller mindre besværlige Tilvejebringelse og For
arbejdning, hvorefter dens Værdi udregnes. 

Boniterings .og Arealbe.skr~velse for Udskiftningen. 
7 Loooejerne skal under Boniteringen og Taksationen have Lejlighed til at være 

til Stede og fremkomme med de Bemærkninger, hvortil de manlle finde Anledning, 
og ligeledes til at blive gjort bekendt med Taksterne. Dog knn Udskiftningskommis
sionen kræve at være alene under Rnadslagningen, nanr den finder, n.t Forholdene 
gor dette onskeligl. 

8 Bonilel'ingstaksterne sumt Beskrivelse af Jordbundsforhold og Kulturtilstand 
indfOres under Arbejdet i Marken i en dertil ·be5lemt Boni.Jeringsbog. I Boniterings
bogen indfOres ogsna de under Boniteringen bestemte Vederlag, for saa vidt de 
ikke er medtaget i Tak.sten. 

9 Betegnelserne for Takststykkerne paafOres samtidigt Arbejdskortel i Blyant og 
ligeledes Taksterne, for san vidt Pladsen tillader det. 

U11dergrunde11 betegnes ved fOlgende Arter: Klippegrund, Stenjord, Grusjord, 
Sandjord, Lerjord og Torvejord. 
/lfadjorde11.s eller Overgrundens Dybde angive5 i Centimeter og skal i fornoden Ud
o>trækning karakteriseres efter Muldindholdet, eller for Mosejord efter Formuld
ningsgraden i de tre Grader: stærk, middel og svag. Er Overgrundens Sammensæt
ning, bortset fra l\foldindholdet, stærkt afvigende frn Undergrunden, bor dette an
gives. 

Brændtorv karakteriseres efter den Mande, hvor.pna den er dannet. Torvetaksatio
nen indfOres under Arhcjdet i Marken i Boniteringsbogen i de dertil bestemte Ru
brikker. 

10 Fra Boniteringsbogen indfOres Resultatet uf Boniteringen i Forbindelse med 
Ejendomsfortegnel·sen i det dertil fnstsnlle Skema: BoniJerings- og Arealbeskrivelse 
for Udski/tningen, ligesom Markernes (Tejgenes) eventuelle Navne samt Jordbunds
forhold indfores. 

Matrikulo;nummer og Takstslykkels Betegnelse panIOres Kortet. 
11 lndsoer. Ehe og Bække indenfor Udskiftningsomrandel opfOres paa den Ejen

dom, hvortil de horer. 
Jord til fælles Brug, sansom Veje og Tomter opfi:ires særskilt, og ligesna Jord til 

offentlig Rrug indenfor UdskifLningsomraudel. 
Med Hensyn til Bestemmelserne i Punkt 9 bemærkes, at det overlades Udskift

ningskommissioncn at benytte passende Betegnelser, fon;;aavidt de i nævnte Punkter 
angivne Betegnelser ikke skulde være tilstrækkeligt detaillerede ; i denne Forbin
delse bemærkes, al det inden for et Udvalg i Lagting.et er fremsat som en Hen
stilling, al der benylles fOlgende Betegnel.ser: For Undergmnden: Helln (den almin
delige Klippegrund, Doleritbasalt), blågryti (Basalt), grytugt (Stenjord), mol (Mo
rænegrus), eyrur (Grusjord), eyn·ika (Kildeterræn i Morrenegruslng), snndur 
(Sandjord), leir (Lerjord), mogvur (Torvejord). Det nogne Fjeld tænker man sig 
inddelt i klettur og gaddur. For Madjorden eller Or:ergrunden: molmold, eyrmold, 
sandmold, leirmold, momold, myrumosi, fornr og rein mold. For Brændtorv: koln
mogvur, blåher~ingur eller blåramcigvur, heygamogvur, lagingur, myldingur og 
myrumosnton·. 

19. Juli - LANDBR. SKR. ANG. DAGPENGE VED UDSKIFTNING. Der ydes 
Udskiftningsformnnden. dennes l\lcdhjælper og Sys.selmanden Dagpenge efter 8eg
lerne i Justitsministeriets Bekendtgorel.ee Nr. 1•10 af I. April 1922 om Time- og 
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Dagpenge m. v. for Tjenestemænd under Justitsministeriet med Un<ltage"3e af Fæng· 
selsvæsenet, idet Udskiftningsformanden henregnes til Gruppe C, Sysselmanden og 
Medhjælperen til Gruppe D, og Satserne beregnes efter Reglerne i Finansrninisle· 
riet.s Cirkulære Nr. 69 af 28. Juni 1927 om Ændringer i de administrative Reg· 
ler om særlige Ydelser. Dagpenge for andre Medlemmer af Udskiftningskornmissio
nen og for de i Lovens § 6 nævnte Taksatiooomænd fastsættes overensstemmende 
med de i l\finisteriels Skrivelse af 21. Februar d. A. (1928 Nr. 824.) for Medlem· 
mer af Landvæsenskommi~ioner og Overlandvæsenskommissioner foreskrevne Dag
penge til 4· Kr. pr. Dag.I) Med Hensyn til Omkostningernes Udredelse, jfr. Udskift
ningi.slovens §i§ 59 og 60 skal man tilfoje, at der ved Fordelingen af Dagpengene 
mellem Statskassen2) og Fælliget vil være at regne med 11· Kr. pr. Dag uden Hen
syn til, al der i Henhold til foranstnnende Bestemmelser ydes U&kiftningsforman
den, dennes Medhjælper og Sysselmanden et noget hojere Belob. De Dagpenge, der 
ydes Udskiftningsformnnden og Medhjælperen under det forberedende Arbejde, ud
redes af Stalsknssen,2) saaledes at FæHigel kun dellnger i Udredelsen af Dagpen
gene, naar Udskihningi.;kommissionen eller Overudskiftningskomrnissionen er snm· 
let paa Aastcdet. 

23. Juli - BEK. (NR. 215) om Ændringer i de ved kgl. Resolution af 3. Februar 
· 1910 fastsnue BESTEMMELSER FOR FÆRØERNES MELLEM- OG REAL· 

SKOLE. (lndfOjet i Bek. af 1910). 

2·t Juli - ANOHDN. FOH FÆRØEHNE (NR. 213) OM SALG AF DENA
TURERET SPIRITUS. I Henhold til § •I· i Lov for Færoerne om Forbud mod al 
drive Erhverv med berusende Drikke m. m. af 4. April 1928 fastsætter Ministc· 
riet for Industri, Handel og Sofnrl 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 nngaaende Denaturering af Spiritus af 7. December 1912 -
er blevet gjort utjenlig til at anvendes til Drik (denatureret), man kun finde Sted 
i Henhold til særskilt Bevilling, der meddeles af Amtmanden,3) efter at der er ind
hentet Erklæring fru vedkommende kommunale Myndigheder og Politimyndig· 
hederne. 

Saadan Bevilling man i Reglen ikke meddeles Personer, som driver Handel, Ud
,;kænkning eller Gæstgiveri, eller som er unsulle som Bestyrere af suadan Virksom· 
hed eller har anden fast Beskæftigelse derved. Del samme gælder den pangældcn· 
des Ægtefælle, snu længe Samlivet ikke er hævet ved Separation. 

Paa samme Plads man der kun meddeles Bevilling til en enkelt Person. 
2 Den, der har erholdt Bevilling Lil Snig af denatureret Spiritus, er forpligtet til 

at fiire en Bog over Tilgang og Afgang af suadan Spiritus. De i § 3 omhandlede 
Rekvisitionssedler iSkal opbevares som Bilag til denne Bog, til hvilken Toldvæsenet 
og Politiet naur som helst har Adgang. 

3 Salg af denatureret Spiritus man kun ske til den af Amtmanden:!) O\'er Færo 
Amt til enhver Tid og for de forskellige Pladser fastsatte og offentliggjorte Udsalgs· 
pris. 

Denatureret Spiritus man kun sælges i den Stand, hvori den var ved Denalure· 
ringen. 

Denatureret Spiritus maa ikke udleveres til Koberen uden efter en af denne un· 
derskreven Rekvit5hions.seddel, der angiver hans Adresse, Dalum for Underskriften, 
det rekvirerede Kvantum samt delles tiltænkte Anvendelse. De Beholdere, hvori den 

I) Jfr. L. Skr. af 23. Jun. og 4. Sept. 1930. 
2 ) Nu L11ndsknssen. 
D) Nu af Landsst)'rcl. Jir. ogsnn Kundg. Nr. 4 og 5 af 7. Deu. 1941. 
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udleveres, skal være forsynet med en Etikeue, som er mærket :.Denntureret Spiri
tus«. 

Denutureret Spiritus man ikke udleveres, nnnr det er anbenbnrt, at Koberen vil 
bruge den som Drik. 

4 Nærværende Anordning træder i Kraft den 1. Oktober 1928, samtidig træder 
Anordning for Færoerne af 18. April 1923 om Salg nf denatureret Spiritus ud af 
Kraft. 

B. Sept. - TILLÆG TIL POLITIVEDTÆGT FOR THORSHAVNS KOMMUNE 
AF 19. NOVEMBER 1923. (lndfiijet i denne). 

25. Sept. - PENSIONSREGLER FOR SANATORIET (Vedtaget af Lagtinget). 
1 Efter Lagtingsbeslutning kan de Personer, der er ansat ved Tuberkulosesanatoriet 

i Hoydolum, faa Pensionsret. 
2 Det nodvendige Pengebelob til saadan bevilget Pension betales af okonomisk 

Fond.1) Den, som faur denne Rettighed, skal maanedlig betale 3 0/0 af sin Lan 
som Vederlag. Dette Belob indganr i >Sjiikrahiis pen.sionsgrunnin I HoydOlum• . 
Af okonomisk Fond bevilges fra 1. Oktober d. A. samme Belob til denne Fond, som 
det ansatte Personale, der fnar Pensionsret, betaler. 

3 Ved Udregningen uf Pension skal man 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 fas.te Lon Jagt 600 Kr. narlig, naar deras Pension skal udregnes. 
For den, der blot har Ophold med Lys og Brændsel, lægges 150 Kr. til nurlig. 

4 Saafremt Pensionen ikke regelmæssigt hæves i et Aar, skal saadunt Belob 
tilfalde Pensionsfonden, med mindre at der senere kan fremfOres en gyldig Grund 
for det, 6am har forhindret samme. 

5 Personer, som har fnaet Pensionsret efter § 1, foar udbetalt Pension, nuar de 
bliver opsagt pua Grund af Alder, Sygdom eller andre Aursnger, naar de selv er 
uden Skyld. Enhver aneat er pligtig til al 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. 

6 Pensionsalderen regnes fra den Dag, da vedkommende fylder 30 Anr 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 for hver enkelt 
Person. Skulde nogen paa Grund af Sygdom, Ulykkestilfælde eJler uf undre Grunde, 
hvor vedkommende selv man anses at være uden Skyld, blive forflyttet fra hojere til 
lavere lonnet Arbejde, skal Pensionsindtægten regnes efter Middeltallet for de 3 
Anr, da Lonnen var hojesl. 

Pensionens Storrelse fastsælles saaledes: For en Pension salder 
indtil 2 Anr ydes 1/ 10 af Lønnen i Pension 

fra 2 til 4 2/ 1o 
4 7 8/ 10 

7 10 ~/10 -

10 15 ~110 

15 17 81/ llO 

17 l!J 82/ M 

19 21 83/ ftO 

21 23 11~/oo 

23 25 83/ 60 

25 27 00/ 60 

I) Økonomisk Fonds Forpligtelser nu o~·erlagel af Landskassen. 
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fra 27 
28 
29 

lil 28 
29 
30 
30 

Aur ydes 87/ 00 nf Lønnen 
1111/ IJO 

B9/ t'IJ • 

~O/oo • 

i Pension 

7 Hvis nogen nf Personnlel, der har Pensionsret, under Arbejdet i Sygehusets 
Tjeneste fonr snadan Skade, al Vedkommende efter Lægens Afgorebe man forlade 
Tjenesten, skal man i snadnnne Tilfælde ikke regne efter Alder eller Tjeneste
tid, men der skal be\'ilges 2fa Pension af sidste Anrslon. Hvis nogen med Forsæt 
tilfojer sig selv Skade, fortabes PensionsreHen, og man kan ikke gaa frem efter 
lste Stk. i denne Paragraf. Hvis Vedkommende har gjort sig skyldig i grov Ungt· 
somhed eller Drukken;:knb, skal l.Jugtinget afgore, om nogen eller ingen Pension 
skal bevilges. 

8 Den, der frndommes Tjenesten, o~ ligeledes den, der bortvises paa Grund af, 
at han har gjort sig cskyldi g i en i den offentlige Mening vanærende Handling, 
mister ni Ret til Pension. 

9 Disse Bestemmel~er træder i Kraft fru 1. Oktober 1929. 

26. Sept. - PENSIONSREGLEH FOR TELEFONVÆSENET (vedtaget af Lug· 
tinget). 

Disse er af ganske samme Indhold som Reglerne for Sanatoriet af 26. September 
1928 kun med den Ændring i § 2, at okonomisk Fond ændres til Telefonvæsenel, 
og Fondens Navn er ~Telefonvcrksins pensiorugrunnur«. § a, 2det Stykke udgnar 
og Heglerne truadte i Kraft 1. Oktober 1928. 

27. Sept. - LAGTINGSBESLUTl\ . VEDH. KOMMUNELÆGERNES REJSE· 
GODTGØRELSE. 

Fm 1. Januar 1928 ydes der de til færoske Kommunelægepladser antagne Læger 
for deres Oprej.se til Færoernel) en Rejsegodtgorelse paa indtil 2000 Kr. Heraf 
yder Stat;:kassen !?fo og Amtsrepartitionsfonden 11:i . 

2:·t Jun. 1929 - LANDBHUCSl\I. SKIL ANG. DAGPENGE TIL MEDLEM
MElt AF UDSI<ilFTNINGSKOMMISSIOl\EH:.!). 
- - - hur et Medlem af Proveudskiftningskommi.;;sionen i Vestmnnhavn nnsogt 
om Forhojelse af l\Jcdlemmernes Dagpenge, der ved Ministeriets Skrivelse af 19. 
Juli I. A. er fasL::al til _4 Kr. pr. Dag. - - - meddele, at man under Hensyn til 
det nu Ior Ministeriet oplyste, blandt andet angnnende Varigheden af Aasteds· 
forretningerne ved de under Arbejde værende Udskiftninger, kan indgnn paa, al Dug· 
pengene for Medlemmerne af Udskihningskommi.;;sionernc fastsættes til 8 Kr. pr. 
Dag:!) med tilbage\·irkcndc Kraft fra Pnabegyndelsen af de lo under Arbejde væ
rende Udskiftninger, medens Dagpengene for de i Udskiflningslovens § 6 nævnte 
Tn~sationsmrund forbliver uforandrede. Det har iOvrigt sit Forblivende ved, hvad der 
i Ministeriels O\'ennævnte Skrivelse af 19. Juli f. A. er udtalt med Hensyn til Om
kostningernes Udredelse dog med den Ændring:. nt der ved Fordelingen aI Dag· 
pengene mellem Stntskassen4 ) og Fælligel fra de nu under Arbejde værende Ud
skiftninger·s Begyndelse \"il \'ære at regne med 8 Kr. pr. Dag ikke alene for Ud
skiftningskommissiom.•n.; Medlemmer, men ogsaa for dennes Formand og hans 
:\ledhjælpcr. for den Tid Ud..skiftningskommissionen eller Overudskifl!Jing:!· 
missionen er samlet paa Anstedet. 

l) Hr. Skr. frn Færii Amt of 5. Jnn. 19411. 
!!) Hr. L. M. Skr. 19. Juli 1928 og 4. Sept. 1930. 
U) Lnndsnærnel verllug 9. !\forts 1943 nt forhiijc Dngpengenc med Pristnllet. 
~) Nu Landsknsscn. 
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13. Febr. - BEK. (NR. 26) ANG. OPTAGELSE I ANERKENDTE SYGEKASSER 
PAA FÆRØERNE AF ARBEJDSFØRE, KRONISK SYGE PERSONER. I Henhold til 
§ 7, 3. Stk., i Anordning af 22. December 1928,1) hvorved Lov Nr. 111'1. af 10. 
Muj 1915 om anerkendte Sygekusser ,saalcdes som denne er ændret i Henhold til 
Lov Nr. 250 af 6. Maj 1921, Lov Nr. 58 af 31. Marts 1926 og Lov Nr. 201 af 
14. Juli 1927, sættes i Kraft paa Færoerne, fuslsæltes herved fiilgende Regler vcd
rorende Helbredsbe~ingelserne lor Optagelse i anerkendte Sygekasser paa Færiierne 
uf urbejdsfi.ire, kronisk syge Peruoner. 

1 Ingen kan optages i en anerkendt Sygekasse som nydende Medlem u11der Forlo
bet af en midlertidig Sygdom eller undt•r en midlertidig Opblrusen af en hyppig til
bagevendende eller uhelbredelig Sygdom. 

Dog kan Personer, der som nydende Medlemmer har opbrugt den dem fra Syge· 
kussen tilkommende Hjælp, jfr. Sygekasseanordningens § 23, 2. Stk" og derefter 
hur opbrugt den dem i Henhold til § 7tl. i Lov Nr. 97 af 10. April 1895 om Fatlig
viæenet paa Færoerne tilkommende Understollelse af det offentlige, genoptages eller 
genindtræde som nydende Medlemmer uden Hensyn til, om de pna vedkommende 
Tidspunkt lider af en midlertidig Sygdom eller en midlertidig Opblussen af en af 
de i forun slaaende Stykke omhandlede Sygdomme. En Betingelse herfor er del 
dog, a t de pnagældende ved Lægeattest godtgor, at de ionigl man anses for ar· 
bejdsHire, jfr. § 1(., og al deres Begæring om Genoptagelse eller Genindlræden 
som nydende Medlemmer fremsæltes i umiddelbar Tilslutning .til Ophoret af Hjæl
pen efter § 71 i Lov om Fattigvæsenet paa Færoerne, jfr. iovrigl § 3, 2. Stk. 

2 Per.;;oner, som ikke omfattes af § l , 1. Stk" og som er nrbejdsfOre, jfr. § 4, 
men lider uf eller har lidt af en hyppigt tilbagevendende eller uhelbredelig Syg
dom eller en Legemssvaghed, kan optages med Vedtegning eller uden Vedtegning, 
ah efter den Nedsættelse af Arbejd~evnen, som deres Lideber foraarsager. 

3 Med Vedtegning om Tilstedeværelsen af en hyppig tilbagevendende eller uhel
bredelig Sygdom eller en Legems.svaghed kan, for saa vidt de paagældende maa ari· 
ses for arbejdsfore, se § 4, optages Personer, der lider af en saadan Sygdom eller 
en Legemssvaghed, der medfOrer eller skannes at kunne medfiire en va>se1ulig Ind· 
skrænkning i deres Arbejdsevne. 

ELcmpler 1paa Lidelser, der kræver Vedtegnin g: 
a) alle Tilfælde af: ondartet Svulster, Tuberkulose, Syfilis, nylig afloben eller 

recidiverende Gigtfeber, kronisk deformerende Ledbetændelse (som Arthroitis de
Cormans, kronisk rheumalisk Ledbetændelse) , nylig afluhen eller recidiverende Is 
chias, konstitutionelle Sygdomme {som Sukkerc;;yge), Basedow;; Sygdom, Myxoedem, 
kronisk Alkoholisme og i\forffoisme, Epilepsi, Annds.svaghed og udtalt Sindssyg· 
dom. 

b) betydelige Sygdomme i: Centralnervesystemet (som epidemisk Hjernebetæn
delse eller dens Folger, de fleste Rygmarvssygdomme) og perifere Nerver (.som 
svære Former af Ansigtsneuralgier), Hjerte (organiske Hjertelidelser), Lunger og 
Lungehinde, .Lever (som kronisk lcterus og hyppige Galdestensanfald) , Fordojel
tSe.skanal (som Sanr i Mave og Tarm) , Nyrer, Urinveje og Konsorganer. Sværen• 
Former af: Neurasteni og Hysteri, Blodsygdomme. Sværere Grader af: Fedme, 
Aareforknlkning, Anreknuder, Skinnebenssnar, medfOdte Misdannelser af Lemmer, 
Deformiteter som Folge nf udhelede Sygdomme i Knogler og Led, Lamheder, De
fekter .som FOlge af operativt Indgreb, Tah af Lemmer. Visse kroniske Hudsyg
domme (som svære recidiverende Eczemer), særlige store Broktilfælde. 

For saa vidt Personer, der som nydende l\fodlemmer har opbrugt den dem fra 
Sygekassen tilkommende Hjælp, jfr. Sygeka5$eanordningens § 23, 2. Stk., og der
efter har opbrugt den dem i Henhold til § 7-1. i Lov om Fattigvæsenel paa Fær
oerne tilkommende Umlerstottelse af det offentlige, paany soger at ·blive genoptagt•t 
eller at gtm indtræde som nydende Medlemmer, og ved den da foretagne Lægeunder-

1) &: nu Bek. Nr. 59 11{ 21. Februar 1930. 
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sogelse konstateres at lide af en af de i nærværende Paragrafs 1. Stk. omhand· 
lede Sygdomme eller Legemssvngheder, vil der være al give dem den ovenfor om· 
handlede Vedtegning, selv om de ikke havde en saadan Vedtegning, da de .tidli· 
gere stod som nydende Medlemmer af Sygeka·3sen. 

Den fornævnte Vedtegning vil kun kunne meddeles et Medlem, naar den ved 
Medlemmets Optagelse (Genoptagelse) udfyldte Lægeerklæring, afgivet i det paa 
Optagelse~kemaets Side 2 værende Skema, udviser, al vedkommende efter Lægens 
Skon vil være at optage med saadan Vedtegning. 

Uden Vedtegning om Tilstedeværelsen uf en ·hyppigt tilbagevendende eller uhel· 
bredelig Sygdom eller en Legemssvaghed skal, for saa vidt de paagældenJe maa an· 
ses for arbejds/åre, se § 4, optages: a) alle andre, b) Per.soner, som har haft Li· 
delscr af den i nærværende Paragrafs 1. Stk. omhandlede Ari, men i de sidst for· 
lobne •l Aar tilsyneladende har været .fuldstændig helbredet. 

For de heromhandlede Personer, der optages uden Vedtegning, vil der ikke kunne 
ydes Sygekasserne det særlige i Sygekasseanordningens § 13, 3. og L Stk" om· 
handlede Statstilskud, og de vil derfor ikke kunne .tages i Betragtning ved Bereg· 
ningen af Sygekassernes GennemsniL.sudgift til Per-soner, der lider af en hyppigt 
tilbagevendende eller uhelbredelig Sygdom eller en Legemssvaghed. 

4 Som arbejdsfOr ansas en Person, der maa antages nu og indenfor en nær· 
mere Fremtid ved lonnet Arbejde for andre eller ved selvstændig Erhvervsvirksom· 
hed at kunne yde el vist Bidrag til sit Underhold. Bidraget maa altoaa have nogen 
okonomisk Værdi. Som nrbejdsfOr kun aldrig anses en Person, hvis Tilotund kræ
ver eller skonnes at maatte kræve varig Kur og Pleje paa An.stalt. 

5 Nuar Sygekassernes Bestyrelser af den optagelsrusogendes Besvarel.se af Opta
gelsesskemaets Sporgsmaal eller ad anden Vej faar Formodning eller Vished om, 
at den optagel.oessogende enten ikke kan anses for urbejdsfOr eller al han har en 
Lidelse n[ den Art, der muligvis kan medHire Vedtegning, er de pli gtige al kræve 
Lægeerklæringen pau Optagelsesskemuets Side 2 udfyldt. 

For saa vidt den nævnte Lægeerklæring udviser, at den optagehessogende efter 
Lægens Skån ikke kun unses for arbejdsfOr, er Sygekassebffityrelsen ikke berettiget 
til al optage vedkommende som nydende Medlem. 

6 En i Henhold til Be.>temmelserne i § 3, 1. Stk., meddelt Vedtegning om Tilstede· 
væreisen nf en hyp1)ig tilbagevendende eller uhelbredelig Sygdom eller en Legems· 
svaghed, vil kunne ophæves uanset vedkommende Medlems Alder, naar de Om· 
stændigheder, der har medfOrt, at Vedtegning er brugt i Anvendelse, ikke længere 
foreligger, og nye Omstændigheder, der kunne medfOre Anvendelse af ny Vedteg· 
ning, heller ikke er til Stede. 

7 Denne Bekendtgorelse har Gyldighed fru den l. Januar 1929. Samtidig opha.'
ves Socialminis teriets Bekendtgorelse Nr. 285 af 26. November 192-l angnn· 
ende Optagelse i anerkendte Sygekasser af nrbejdsIOre, kronisk syge Personer for 
Færoernes Vedkommende. 

13. Febr. - HEGLEMENT FOR OVERHOLDBLSE AF ORDEN M. V. I MID· 
VAAG HAVN. - - -

3 Til l\'lidvnng Havns Omraade henregnes Farvandet indenfor en Linje draget 
fru Sogneskellet mellem Midvaag og Sundevang Sogne tværs over Midvnagbugten. 
Grænsen betegnes om Dagen ved 2 hvide Stenvnrder, een paa hver Side af Bug
ten, og om Nallen ved Skillelinjen mellem den rode og den gronne Lysvinkel 
i Fyret paa N .• Siden uf Bugten. 

13. Febr. - REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I SKOPEN 
HAVN. ---

3 Foruden over selve Havnen med Tilbehor strækker Havnefogdens Myndighed 
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sig ogsaa over nærmeste Del af Farvandet foran Havnen indtil en Afstand uf 500 
m fra den ydre Havnemunding, idet nemlig Havnefogden knn forlange !jærnet et· 
hvert i denne Del af Farvandet opankret Fnr.toj, udsat Fiskeredskab eller deslige, 
nanr 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 Ejer.s 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 MIDVAAG HAVN. 
(Ændret 2-J.. Marts 1930. Indholdet noget lignende som Reglementet for Thors· 
havn af 21. Juli 1930). 

27. Febr. - LOV (NR. 72) OM TILLÆG TIL LOV OM HANDELSREGISTRE, 
FIRMA OG PROKURA AF 1. MARTS 1889. (Se Anordn. Nr. 309 af 19. Novem· 
ber 1930). 

23. April - BEK. (NR. 99) AF LOV OM STEMPELAFGIFT. 
l Alle Dokumenter, .som lyder pua Penge eller Penges Værdi, og ved hvilke der 

indgnus eller overtages en Forpligtelse, eller hvorved der erhverves eller overdrages 
en Adkomst, Fordring eller Rettighed, er, forsaavidt de ikke ved denne Lov ud
trykkelig undtages, underk11iStet Stempelafgift efter deres Indhold og Værdi. Doku
menter, som ikke udtrykkelig er nævnt i Loven, men som opfylder ovenstaaende 
Betingelser, stemples efter Heglerne for de Dokumenter, der er nævnt, og som 
de efter derru okonomiske Betydning nærmest man sammenstilles med. 

2 Stempelpligten omfatter alle efter deres Beskaffenhed stempelpligtige Doku
menter, der udfærdige~ eller oprette; i Kongeriget Danmark - Færoerne dog ikke 
herunder indbefattet -, naar enten en af Parterne er hjemmehorende her, eller 
Dokumentet angaar Formuegenstande her i R<iget, Rettigheder over snadanne cl· 
ler Rettigheder eller Forpligtelser for her hjemmehorende Per6oner, Selskaber el· 
ler lnstitulioner. Et Dokument anses oprettet her i Landet, san snart en af Par· 
terne har underskrevet det her. 

3 Folgcnde Dokumenter er under de nedenangivne Betingelser undergivet Stem· 
pelpligt efter næn•ærende Lov uden Hensyn til deres Oprellel~essted: 1) Doku· 
menler, der angaar Overdragelse ar herværende faste Ejendomme og her hjemmeho
rende Skibe, eller hvorved der stiftes eller overdrages Hettigheder over saadanne 
Ejendomme eller Skibe, for saa vidt i del mindste en af Parterne er hjemmehorende 
her. 2) For~ikringsdokumenter, der angaar Ejendomme eller andre Formuegen· 
stande her i Rigel eller her hjemmehorende Personer, medmindre det godtgores, at 
ingen Del af Præmien er betalt eller er betalbar her i Landet. 3) Aktier, Ob\iga· 
tioner og lignende t il almindelig Omsætning bestemte Pengeeffekter, der udste· 
des af her hjemmehorende Selskaber, Foreninger, Korporationer eller lignende. 
4) Udenland.;;ke Aktier, Obligationer og andre offentlige Pengeeffekter, der indkom· 
mer her i Landet og enten tilhorer her hjemmehorende Personer eller Institutioner 
eller er deponeret som Sikkerheds~tillelse overfor disse. 5) Veksler, der her i Landet 
accepteres eller .trækkes til Betaling eller geres betalbar her i Landet. Enhver Inde
haver her i Landet af en udenfor Kongeriget Danmark udstedt Veksel er ansvarlig 
for Stemplingens Berigtigelse, hvad enten han besidder Vekslen i egen Interesse 
eller paa en andens Vegne. 

4 Dokumenter, der ikke omfattes af Bestemmelserne i §i§ 2 og 3, bliver at for· 
syne med Stempel efter Reglerne i nærværende Lov: 1) Naar de tingly.e.es her. 
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2) Nuar der efter samme paatales nogen Fordring eller Hellighed ved herværende 
Ret. 3) Naar de anmeldes i et herværende Bo, der er under Behandling af en Skifte· 
ret eller Testamentseksekutorer. 4) Naur der pna Grundlag af dem nf dansk Myn· 
dighed foretage; nogen Registrering eller udstedes nogen Bevilling. De anfOrte Bc· 
stemmeiser finder dog ikke Anvendelse med Hensyn til Dokumenter, der er oprettet 
pna Færoerne, og som alene angnnr der beliggende fas'le Ejendomme eller der 
hjemmehorende Skibe, eller som alene begrunder Rettigheder eller Forpligtelser 
for der hjemmehorende Per.soner. 

5 Med Hensyn til Dokumenter, der er udstedt pan Færiiernc eller i de ikke til 
Kongeriget henhorende Dele af det danske Monarki, kun den der erlagte Stempel· 
afgift efter Finansministeriets Bestemmelse afkorte.. i Stempelafgiften efter nærva:· 
rende Lov. (De iivrige 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 189 ~ indeholdende Bestemmeleer for Politiet forbydes 
herved ethvert Salg af Skydevaaben og Ammunition til andre Personer end dem, 
der kan fremvise en skrif1lig Tilladelse fra Politimesteren eller vedkommende Sys· 
selmand. Endvidere forbydes det civile Personer at bære skjulte Skydevaaben. Over· 
trædelse af Forbudet straffes med Boder indtil 200 Kr. eller med simpelt ræng· 
sel indtil en l\fonned. 

Ved Bek. af 19. OJc,t. 1929 er der fastsat folgende Ændring: Uanset det ved Ile· 
kendtgorelse af 6. Juli 1929 udstedte Forbud mod Salg af Skydevanben m. v. kan 
Salg af Ammunition til glatlobede J agthagelbosser og af snndanne V anben fra Bu· 
tikker pan Færoerne indtil videre finde Sted uden Tilladelse fra Politimesteren eller 
Sysselmanden. - D. v. s. nt der kræves Tilladel.se til lndkob af alle l"iflede Vaaben 
og Ammunition dertil. 

7. Aug. - REGLEMENT FOR POLITIBETJENTENE PAA FÆRØERNE.1) 
1 Politimesteren er Politibebjentenes Foresatte i ethvert tjenstligt Forhold, med 

Hensyn til hvilke de ikke ifolge Loven eller dette Heglement er stillede under en 
anden Myndighed. 

2 Det er Politibetjentenes Opgave dels at vange over Opretholdelsen af den 
offentlige Orden, dels at efterspore Forbrydelser og andre Overtrædelser af Love 
og Vedtægter, som er Genstand for offentlig Paatale. De er pligtige til at gi.ire An· 
meldelse om eth\'ert snadnnt Forhold, som kommer til deres Kundskab. 

32) Politibetjentene er forpligtede til al giire Tjeneste saavel i som udenfor Thors· 
havn. Den daglige Tjeneste i Thorshavn udfores af den faste Betjent, dog at Tje· 
nesten en Hverdag om Ugen overtages af Reservebetjenten, nanr der ikke findes 
Arrestanter i Arrest-huset. Nnar den faste Betjent er bortsendt fra Thorshavn eller 
iovrigt ved et af Politimesteren godkendt Forfald er forhindret, overtager Reserve· 
betjenten hans {ulde Tjeneste. Hver anden Siindag skal Reservebetjenten overtage 
den faste Betjents Tjeneste, medmindre hans Pligt som Arrestforvarer efter Politi· 
mesterens Skon er til Hinder herfor. Heservebetjenlen er derhos ligesom den faste 
Betjent pligtig til at udfOre saadan Polititjeneste, som særlig munlte pualægges ham. 
Politibetjentene er pliglige til at forrette Kontorarbejde paa Politikontoret i det 
Omfang, som deres ovrige Tjeneste tillader, samt at yde Kontoret Bistand til Vare· 
tugelse af Karantænetjeneslen i Thor!Jhavn. Transport af Arrestanter til og fru Ar
resthuset i Anledning af Forhiir og Tilstedeværelse ved Forhor over snadunne pua· 
hviler fortrinsvis Heservebetjenten som en Del af Arrestforvarergerningen. Forsnn· 

I) Hr. Regi. i . Fehr. 1931 og 15. Apr. 1931. 
2) Der er nu nn~nt flere Bctirntc og en ~ærlig Arrestlon•nrer. 

·lOB 
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vidt en Betjent bortsendes fra Thorshavn og stille.s til en Sysselmands Dispo· 
sition, er han pligtig til ut efterkomme Sysselmandens Ordrer. 

4 ---
5 Ingen Politibetjent mau paatage sig privat Arbejde uden Politimesterens Tilla· 

delse, hvorhos den laste tl3etjent vil have at indgive Indberetning t·il Justi:~sministe· 
riet, forinden han kan overtage en af de i Tjenestemandslovens § 44 nævnte Be· 
skæftigelcer. Ej heller man de uden saadan Tilladelse modtage nogen Gave eller 
Belonning i Anledning af UdfOrelsen af deres Tjeneste. De skal iagllnge Tavshed 
med Hensyn til nit, hvis Be~knffenhed udfordrer det. 

6 Politibetjentene skal noje iagttage de i Lov af 13. April 1894· §i§ 7- 11 inde· 
holdte Bestemmelser for Politiet og navnlig i deres Tjeneste undgan 11'\ Uhoflig
hed samt vise Maadehold og Besindighed. Overtrædelse af delle Reglement med· 
fiirer Bodeansvar efter .fornævnte Lov af 13. April 1894 §, 11. For den faste Be· 
tjenls Vedkommende gælder Reglerne i Tjcnt!stemandslovens §§ 17- 20. 

13. Aug. - HEILSUSAMTYKT FYRI SANDS KOMMUNU. 
li eilsunevndin. 
1 Eftirlit i kommununi \•ii'S heHsu manna, serstakliga eftirlit vii'S, al henda sam· 

tykt veri'Sur hildin, hevur cin heilsunevnd, skipai'S av 3 limum, ii'S kommunan velur 
fyri 4 ur isenn millum teir ibugvarar ri kommununi, sum havn kommunalan val· 
ræll, to at tveir av teimum, ii'S veri'Su valdir fyrstu feri'S, farn .frå, annar, tå ii'S I 
år, og annar, tå ii'S 2 il r cru umlii'Sin. Um nakar vil bera seg undan al taka vii'S 
hesum umboi'Si, ger umtmai'Surin av, um hella veri'Sur honum loyvl, to at tey, ii'S 
cru rneira enn 60 iåra gomuil, kunna krevja J:ieg undantikin. Lutakast ræi'Sur fyri, 
hvor av teimum fyrst ·valdu å hcnda håu skal fora frå. Ein av teim 3 limum skal 
veri'Su valdur ur kommunustyrinum, hinir 2 millum folk, ii'S ikki eru i kommunu
styrinum. Nevndin velur sjålv formann. Formai'Surin kallar nevndina til fundar, tå 
ii'5 honum tykir torva, eilla tii ii'S 2 limir krevja tai'S, tå 1i minnsla Jagi eina fer3 i 
hvorjurn årsfjåri:'Singi. Formai'Surin skrivar geri:'Sabåkina å fundunurn, hevur um 
hendur bræva.skifti nevndarinnar og misar, al snmlyktir nevndarinnar veri'Sa hildnar. 
Annars skipnr nevndin stan•.ii'S nevndarmnnna millum. Emhætislæknin ella 1hin av 
kommununi setti lækni og 5yslumai'5urin havn heimild al koma å nevndarfund, lo 
Utlllll atkvoi'Surætl j teir havn rælt Ul krevja tikii'S til vii'Sgeri'Sar ol! heilsum'lfl. 

Læknin ella syslumai'Surin ella hann, ii'S heilsunevndin hevur ålagt at seta nakai'S 
i verk ella hann, ii'S finnisl al sarntyktum nevndarinnar, kann skjota tiHka snmtykt 
inn Iyri yvirheilsunevndina. 

Formai'Sur heilsunevndarinnar skal å hvorjum årskifli senda kommunustyrinum 
avskrift av geri'Sabokini fyri Carna årii'S elln leggja fram sjålva geri'Snbåkina å fyrsta 
fundi komrnunustyrisins ii hvorjum ari. Otreii'Sslur nevndarinnar Lil skrivitilfnr, pro
tokollir og tilikar neyihynjarlutir skulu veri'Sa greiddar ur kommunugrunninum. 

2 Heilsunevndini er heimilt at rnnnsaka all tey vii'Surskifti, ii'S veri'Sa umrott i 
hesari samtykt. 

3 Sumtyktir, ii'S fOra vii'S sær peningaulreii'Sslur fyri kommununa, skal kommunu
slyrii'S seln i ·verk. Um tai'S sytir, og tai'S tykist al vera heilt neyi'Ssynt, al hesar sam
tyktir veri'Sn settar i verk, kann nevndin beina målii'S til avgeri'S amlmannsins. 

· Nytsluvatn. 
4 Heilsuncvndin samtykkir, hval ii'S veri'Sa skal frii'Sui'S til nytsluna (harundir 

vulnveilingarhyljar og brunnar}, og letur frii'Singina kunngera almenninginJrn. 
Tai'S er bannai'S å nakrnn hått al spilla nytsluvatnii'S, t. d. at stoyta toi'S, gålvsåp 

ella tilikl å frii'Sai'S vulnveitingurplåss ella har um leii'S, sum vatn rennur hagar, 
at leggja slikt so nær nytsluvutni ellu vii'S veitir, ii'S fOra hagar, so at tai'S kann 
koma at spilla nytsluvatnii'S, at leggja ·i blot ella vaska har um lcii'S, at havu fenai'S 
gangandi leysan å honum å slikan hålt, al tai'S tekur fasta stoi'Su vii'S frii'Sai'S vatn
Yeitingnrplass, ellu at tjbi'Sra djbr har um leii'Sir. 
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5 Vnlnveitingarhyljar og brunnar skulu veri'Sa girdir ella havn lok. 
Eingin mii gera nfagjar hyljar ella brunnar, iii'Srenn heilsunevndin hevur jiittai'S, 

hvar og hvussu teir skulu veri'Sa gjordir. 
Eisini hevur heilsunevndin skyldu, minnsl eina Ieri'S iirliga at ansa, nt valnveit· 

ingnr og brunnar, ii'S longu eru gjordir, eru reinir og i gåi'Sum standi, soleii'Sis sum 
nii. å dogum må veri'Sa kravl, og kann, um tai'S torvar, forbjåi'Sa nytslu teirra. 

Kostar. 
6 Nyggir kostar mega ikki veri'Sa gjordir utlan loyvi heilsunevndarinnar og ikki 

nærri setihii.si, ski.tin, kirkju eUa almennum vegi enn B metrar, uttan so er, al nevndin 
ætlar, at tai'S er ogjorligt at scta teir so langt burtur. Nevndin iisetir, hvar ii'S teir 
skulu liggja, hvussu leir skulu veri'Sa gjordir, og hvussu ,teir skulu veri'Sa nyttir. 
Ncvndin hevur heimild til, lå io hon held ur tai'S vera ncyi'Sugl, at seta forboi'S f yri 
al nyta koslnr, sum longu eru gjordir, og tiJ samstundis at åseta, hvussu kostar 
skula veri'Sa avliknir ella gjordir vandaleysir. Eigarin hevur skyldu at gera tai'5 ar· 
beii'5ii'S, ii'S harav veri'Sur, ullan samsyning ella endurgjald. 

Heilsunevndin kann fyrimæla, al allir kostar skuJu verifo av groti og spekkai'Sir 
vii'S cementi ella helonstoyptir bælli i botni og å sii'Sunum og hava lok, ii'S liggur 
lælt å. 

Heilsunevndin kann, tå ill villurskiftini eru til less, geva loyvi til, al teir veri'Sa 
gjordir nærri enn 8 mlr. frii næsta sethusi, skula, kirkju eJla almennum vegi. 

NåttliiLs. 
7 Nyggj nåtthits utlanhysis mega ikki veri'Sa gjord, ullan at heilsunevndin gevur 

loyvi til less. Hon skal skipa fyri, hvar ley skulu slnnda, og hvussu tey skulu veri'Sa 
gjord, sbr. 2. stykki. Nevndin kann skipa fyri, hvussu slik hus skulu vera hildin 
rein. Um heilsunevndin heldur tai'S vern neyi'Sugt, kann han åseta, at skarnii'S frii 
niitthusinum og yvirhovur mannatrckkur og land ikki må veri'Su koyrt i kostar, 
men skal vcri'Sa burlurbeint i åvist .fijarskolin gravai'S hol, og nevndin iiselir, hvussu 
hesi hol skulu veri'Sa gruvai'S; um tilik hol ikki eru, skal alt veri'Sa koyrt å sjogv 
å plåss, har nevndin gevur loyvi til less. 

Kommunm;Lyrii'S kann eflir uppskoli heilsunevndarinnar aleggja ihii.gvarunum al 
gera niitthus, har vii'Surakiftini gera lail ynskiligl. Tey skulu verl'5a gjord so, al ter 
kunna veri'Sa liimd og rcinsai'S, Tey skulu hnva slerkar og tætlnr lunnur ella hlikk· 
spannur, ii'S standa å fOstum undirlag. 

Nevndin hevur heimild til at krevja, al W .. C. verl'5ur gjort til almennu nytslu, 
um tai'S er neyi'Sugl. 

8 Nyggj W.-C. mega ikki verl'5a gjord ullan loyvi heilsunevndarinnur, og ley 
mega veri'Sa veitt antin i septiktank ella beinleii'Sis å sjiigv. 

lllLsabyggirig. 
9 N:Yggj hus skulu ikki veri'Sa bygd, åi'Srenn ncvndin he\'Ur jåttal'5, ll\'ar ley skulu 

slunda og jitttail ællanirnar nytsluvalni, kosli og rennum vii'Svikjnndi. Tey skulu ikki 
verifa nyll, ål'5renn nevndin hevur ansai'S eftir, um all er gjort eflir åsettum reglum. 

10 Hii.s skulu ikki veri'Sa burlurleigni'S ·å slikan hått, at so någvir ibii.gvarar verlln, 
al vandi f yri heilsu leirra må haldnsl al veru fyri hond. Selhus skulu veri'Sa so 
væl gjord, al tey kunnn veri'Sa hildin lætt og lurr. Heilsunevndin hevur eftirlit vii'S 
ollum rumum, har skuli, ii'S ikki er almennur, verilur hildin, og kann åscta, al somu 
reglur, sum kre\•jasl fyri almennar skulnr, eisini verl'5a galdandi fyri slikar skiilar. 
Hvor tann, ii'S heldur tilikan skuln, er skylclugur nl sign heilsunevndini frii. 

Alment rein.semi. 
11 FiskasJogv og annai'S avfall frå fisknvirking må ikki vcri'Sa liggjundi eftir å 

stoi'Sni ella vii'S lendingina, men må veri'Sa kaslail å sjogv ella borii'i i koslar ella 
gravui'S nii'Sur. Tl'1 kann heilsunevndin loyva, al gogguhovd kunna veri'Sa goymd i uh· 
urlatnum goymslum vii'S lenclin gina clla å Ijarskolnum slai'S, men hevur hcimild til 
al krevja ley blakai'S ii sjligv, lå ii'S Ley spillast ella lukta illa. 

12 Fiskaslogv, gi>lvsop, iiska, mykju og lilikl skal ikki veri'Sa lveill å lmytir, tun 
ellu i uir. 
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Heilsunevndin kann seta fyriskipan fyri, hvar i3 må veri'Sn beint fyri nevndu 
lutum. 

Heilsunevndin kann seta Iorho3 fyri, at Ii!kur ella Iisknslogv ver3ur breitt å 
boin so nær selhusum clla olmennum vegi, at 1bugvarnrnir hovn ampa av ti. 

Flotnndi avfall frå hushnldum eigur ikki at ver3a skola3 .ut å breyt, men at koyr
asl å hoskandi sto3, sum t. d. i iiir, to bert ni3anfyri fri3a3ar vatnbrunnar, i kostar 
ella avlopsrennur. 

Avlopsrennur fyri tilfikt flotandi avfall t'.ir husum skula, har sum ta3 er neyilugt, 
av åvarandi huseigarn verila gjordar, umsitnar og reinsa3ar eftir nærri fyriskipan 
heilsunevndnrinnnr. Tær skula ver!Ja veittar beinlei3is i å ella å sjcigv. 

13 Avarandi ibugvarar skula reinsa og skola avlopsrennur og scipa og skola tun 
og breylir, so oftn ta3 gerst ney3ugt, eflir nærri fyiskipan heilsunevndarinnar. 
Kommunustyri3 stendur til svars fyri, at almenn tun, almennnr brcytir, åir og 
rennur veri'fa reinsail eftir nærri åvising heilsunerndarinnar. 

14 Ta<S er forho3i3 al hjålpa sær sjålvum aflurundir setht'.isum ella titht'.isum, i 
neystum ella å oilrum tilikum stoifom. 

15 Hcilsunevndin skipar fyri, undir hvorjum lreytum lysihus skula ver!Ja bygd 
og nytt og yvirhOvur undir hvorjum treytum oll vinna, j(S kann ver3a heilsuskail
andi, kann fara fram. 

16 Fyri oll bakari eru galdandi reglurnnr i regluger3ini samtyktari av innanrik
isrå3harranum 26. fcbr. 1910 vi3 broytingum 7. okt. 1912. 

Rrot moti samtyktini. 
17 Vi3vikjandi brotum mbti hesi heilsusamtykt og viilvikjandi vi3ger3ini av 

sakum, i3 11oyra hertil, ver3ur fariil fram eftir reglunum 'i §§ 3 og 1. i log um 
heilsusumtyktir o. m. fyri Foroyar av 7. mai 1881. Um heilsune\ ndin eftir vi3ur
skiftunum heldur vil lala ta3 ' 'erk, iil er ålagt onkrum al gem, men sum hann 
ikki ger, ·utinnu fyri hansara rokning, hevur hon heimild til tess. Kostnailurin av 
hesum, i3 fyri fyrst vi3 samtykki kommunustjcirnarinnar ver3ur gold in ur komm
unugrunninum, kann so vcr~a heinta3ur fru ~i seku vi~ panting. 

Um so er, al tey ålegg, sum nevndin ge\'Ur, ikki \"crila fylgd, kann hon \'enda 
sær til syslumannsins og vi3 hansara hjalp fåa åleggini framd. 

18 Henda samtykt skal verifo tinglisin og eill eintak sendasl i hvori hus i 
kommununi. 

24·. Aug. - HANDEL.5MIN. SKR. Ai~G. LOV AF .J .• APRIL 1928 (ÆDRUE· 
LIGHEDSLOVEN) bestemmer: 1) en SpeditOr for et kobenhavnsk Vinfirma anset 
for ovcrtrædencle Lo\'ens § 3, 2. og 3. Stk.; 2) tilfældige tilrejsende, der er skatte
pligtige til ikke-færoske Kommuner, maa for al faa udleveret indforskrevel Spiri
tus i Medfi:ir af Lovens § 3, k Stk., fremvise Bevis for al have betalt Kommune
skat i den Skattetermin, der ligger forud for Udleveringen. 

3. Sept. - LAGTINGSBESL. ANG. OFFENTLIGE FORST ANDERSKABSMØ
DER I FRODEBØ KOMMUNE. Tinget godkender, at Forstanderskabets Moder 
holdes offentlige. Dog skal Formanden eller 2 Medlemmer være berettigede til at 
forlange, al Tilhorerne skal fjerne sig, og Forstanderskabet afgiir da, om Sagen 
skal hehandles for aabne eller lukkede Dure.I) 

17. Sept. - JUSTM. SKIL AJ';G. STATENS ANDEL I UDGIFTERNE IFLG. 
LOV AF 17. MARTS 1922. - - - de Udgifter, der uf Fær0ernes Amtsrepor
titionsfond er udredet til Foranstaltninger mod smitsomme Sygdomme i Aarel 1928 
bemyndiger Justitsministeriet herved Amtet til at anvise det pau Finansloven for 
Finansaaret 1929 30 § 19. VI. h Udgifter i Henhold til fruriisk Epidemilov uf 

t) .Hr. Konununnllo\'en ar 28. Fdir. 1R72 § 14. 
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17. Marts 1922 bevilgede Belob af 2000 (To Tusinde) Kr. saml pna forventet 
Efterbevilling ved Lov om Tillægsbevilling for Finansnnret 1929- 30 § 19. VI. h. 
al anvise et BelOb af 7876 (Syv Tusinde Otte Hundrede og Seksoghalvfjerds) Kr. 
til Færoerncs Amtsrcpartitionsfond ved Færocrne3 Jordebogskasse, hvilket Bclob 
udgor den Statskassen paahvilende Andel af de nævnte Udgifter, dog under For
beholtl for det Tilfælde, ol der fremkommer Ud:;ættelsc ved Finansministeriets Re
vision uf Regnskabet. Man bemyndiger derhos Amtet til fremtidig mod forventet 
Godkendelse nl anvise Statskassens Andel i Udgifterne til delle Formaal straks, 
naar Opgorclse for hvert Anr foreligger og med sædvanligt Forbehold for dei Til· 
fælde, at der fremkommer Udsættelse ved Finansministeriets Hevision af Regnskabet. 

3. Okt. - U. l\'l. SKIL ANG. ANVISNING AF BEVILLINGER TIL SKOLEBYGNIN
GER. 

I Anledning af Direktionens Skrivelse af 21. August d. A. angnaende Frem
gungsmaaden med Hensyn til Anvisning af de til Skolebygninger paa Færoerne 
givne Bevillinger bemyndiger Ministeriet herved Direktionen til fremtidig at ud
betale de herhenhorende Bevillinger i det Finansanr, for hvilke de er givne, saml i 
det derefter fOlgende Finansnar paa forventet Genbevilling. Saafremt en Bevil
ling ikke inden UdlObet af denne Frist er kommet til Udbetaling, maa der i hvert 
enkelt Tilfælde indhentes Tilladelse frn Ministeriet til Udbetaling uf Belobet. For 
at l\foiisteriet ved Udarbejdelsen af Forslag til Tillægsbevillingslo\•en kan have Over
sigt over, hvilke Be!Ob der skal optages som Genbevilling af tidligere bevilgede ikke 
benyttede Tilskud til Færiiernes Skolevæsen udbeder man sig hvert Anr i Begyn
delsen af December Mnaned Indberetning fra Direktionen med Hensyn til samtlige 
Færiiernes Skolevæsen vedriirende BelOb, der $knl optages pan Tillægsbevilling~
loven for det paugældende Finunsaar som Genbevilling. Man udbeder sig derhos 
hvert Aar i Slutningen af Februar Mnnned en Kontinuationsindberetning fra Di
rektionen, dels om Belob, der er udbetalt siden den pr. 1. December stedfundne 
Indberetning, og dels om Belob, der man pnnregnes al ville komme til Udbetaling 
inden 1. April, og som i Henhold til foranstnaende skal optages pan Tillægsbevil
lingsloven som Genbevilling. Mnn anmoder endelig Direktionen om nl foranledige, 
al der fremtidig til Undervisningsministeriet indsendes en Ek:;trakt-Afskrift af de 
mnanedlige Opgiirelser, der fra Jordebogskassen indsendes til Finani.minisleriel, 
indeholdende Oplysninger om Forbruget paa de under Finanslovskonti § 21 II C 
givne Bevillinger til Færoernes Skolevæsen, og man udbeder sig samtidig en Over· 
sig t over Forbruget pau de enkelte Konti i fOrste Halvdel af indeværende Finansaar. 

17. Okt. - L. M. SKH. ANG. BETINGELSEHNE FOR UDSTYKNING, hvori 
udtale! , at man, -hvor der som i nærværende Tilfælde soges om Udstykning, for
inden eventuelle nf Kommunalrandet stillede Betingelser om Anlæg og Vedlige· 
holdelse af Adgangsvejen er opfyldt, vil finde det hensigtsmæssigt, nl der afæskes 
saavel Sælger som Kober en skriftlig Erklærfog om, hvorvidt de iinsker Udstyknin
gen approberet, uanset, at Parcellen efter de gældende Bygningsbe$lemmelser ikke 
vil kunne bebygges, forinden Vejen til denne er anlagt. Ønskes Sagen derefter frem
met, bor i Approbationsskrivelsen gores en Bemærkning om, al Approbationen ikke 
afgor noget med Hensyn til Sporgsmaulet om, hvorvidt de udstykkede Parceller vil 
kunne bebygges. 

18. Okt. - JUSTITSM. SKR. OM KASSEEFTERSYN PAA FÆRØERNE. 
Efter stedfunden Forhandling med Finansministeriet be3temmer Justit;,ministeriel 

herved i MedHir af § 27, 2det Stykke, i Lov Nr. 77 uf 31. Marts 1926 om Statens 
Hegnskabsvæsen og Re\'ision, al de særlig for Knssebetjcnte gældende Beslemmel· 
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ser ikke skal komme til Anvendelse paa Amtmanden over Færoerne. Man skal derhos 
anmode Hr. Amtmanden om at ville afholde Kasseeftersyn hos fOlgende Kassebe· 
tjente paa Færoerne: 1. Dommeren, 2. Politimesteren, 3. Sysselmændene, 4. Sogne· 
fogden i Vaag, dog saaledes, at det tillades Dem efter Omstændighederne al bemyn· 
dige Politimesteren til paa Deres Vegne at afholde Kasseeftersyn hos Sysselmæn· 
denc og Sognefogden i Vang. Kasseeftersynene bedes afholdt i Overensstemmelse 
med Finansministeriets Bekendtgorelse af 3. Juni 1927 vedrorende Afholdelse af 
Kasseeftersyn hos Sratens Kussebetjente, idet man skal anmode om at en Genpart 
af den i Bekendtgorelsens Post II omhandlede Beskrivelse, der vil være at tilstille 
l. Hovedrevisorat, man blive indsendt til Justitsministeriet. 

9. Jan. 1930 - JUST.l\t SKR. ANG. NAVNEFORANDRING. 
- - - om, at der ved Øvrighedsbevis kun gives Navne, der stemmer enten 

med dansk eller med færosk Sprogtone, og a l Navne hestanende af en Præposition 
foran el Na\neord kan meddeles enten ved Øvrighedsbevis, jfr. Lov 22. April 190-1 
§ J., eller ved Be\•illing i Overensstemmelse med gældende Praksis, jfr. navnlig 
Justitsministeriets Cirkulære Nr. 65 af 2·1. Juni 1927. 

16. Jan. - JUSTM. SKH. ANG. PHOTOKOLEFTEHSYN HOS DOMMEHEN. 
I den med Amtets Skrivelse af M. Juni 1929 til I. Hovedre\'isorat fremsendte 

Sag er der rejst Sporgsmonl om, hvorvidt der bor foretages Protokoleften yn hos 
Dommeren paa Færiforne. Foranlediget heraf skal man meddele, at Justitsministe· 
riet man anse det for rettest, at Hr. Amtmanden fremtidig foretager de omhandlede 
Protokoleftersyn, jfr. Kancelliets Skrivelse af 20. Januar 1818. 

28. Jun. - JUST. SKH. ANG. LAGTINGETS HET TIL AT KRÆVE OPLYS
NINGER FRA EMBEDSMÆND. 

Med Skrivelse af 22. Oktober 1929 har Amtet hertil indsendt Akterne i en Sag 
vedrorendc cl af Politimesteren paa Færoernc udstedt Forbud mod Salg n[ Skyde· 
vaaben m. m., hvilken Sag har \lærel gjort til Genstand for en Foresporgsel i Fær· 
oernes Lagting i den i 1929 a(holdte ordentlige Samling. Tinget har i Anledning af 
den paagældende Sag vedtaget et Forslag, hvori det blandt andet udtales, at Tin· 
gel mna anse sig ·berettiget til hos oHentligc Myndigheder al forlange alle Oplys
ninger, der er nodvendige til Behandling af de Tinget foreliggende Sager, e\lentuelt 
saaledes, at visse Oplysninger om fornodent gives under fortrolig Form. Foranlediget 
heraf skal man, idet man tilbagesender Sugen5 Akter, meddele, at Justitsministeriet 
med Amtet er enigt i, at Lagtinget ikke har nogen ubetinget Ret til nl kræve alle 
Oplysninger, der foreligger for Embedsmænd, men nt disse paa den anden Side bor 
give de af Lagtinget onskede Oplysninger, naar dette ikke krænker berettigede In· 
teresser, være sig for private eller for Statsmyndighederne. 

21. Febr. - ANOHDl'\. (NR. 59}, HVOHVED LOV Nll. 114. 10. :\1AJ 1915 
OM ANEHKENDTE SYGEKASSEH, SAALEDES SOM DENNE ~R ÆNDH~T I 
HENHOLD TIL LOV NR. 250 6. MAJ 1921, LOV NR. 58 31. MARTS 1926, 
LOV NR . 201 H. JULI 1927 OG LOV NR. 59 27. MARTS 1929, SÆTTES I 
KRAFT PAA FÆ RØERNE. 

I Henhold til den Regeringen ved § 19 i Lov Nr. 250 af 6. Mnj 1921 om Æ n
dringer i Lov Nr. li-I af 10. Maj 1915 om anerkendte Sygekasser meddelte Bemyn· 
digelsc sættes herved Lov Nr. Hl- af 10. lWaj 1915 om anerkendte Sygekasser 
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saaledes som denne er ændret i Henhold til Lov af 6. Maj 1921, Lov 
af 31. Marts 1926, Lov af 14. Juli 1927 og Lov Nr. 59 af 27. Marts 1929, i Kraft 
paa Færoerne i fi:ilgende Skikkelse: 

1 Enhver Sygekasse, som er en Forening af Personer. der hur sluUet sig sam· 
men for \•ed bestemte Bidrag nt sikre hverandre gensidig Hjælp i Sygdomstilfælde, 
har Ret til al fan offentlig Anerkendelse, og den dermed forbundne Stolle af del 
offentlige, nnnr den fyldestgor de i denne Anordning indeholdte Forskrifter, og 
dette efter Indstilling af Direktoren for Sygekassevæsenet godkendeJ af Socialmi· 
nisleren. For saa vidt der imidlertid for vedkommende Fag eller stedlige Omraade 
(jfr. § ·0 allerede mnaUe findes oprettet en Sygekasse, der har foaet offentlig 
Anerkendelse, kan Anerkendelsen nægtes undre Sygekasser inden for samme Fag 
eller stedlige Omruude. 

Anerkendelsen meddeles nf Socialministeren og offentliggores af denne. 
2 Begæring om Anerkendelse indsendes gennem Færo Amt til Dircktoren for 

Sygekassevæsenet ledsaget af 1) et Eksemplar nf Kassens Vedtægt, 2) en Forteg· 
nelse over Medlemmerne med Angivelse af disses Alder og Liv35tilling, 3) en Ud· 
skrift af den Beslutning, i Henhold til hvilken Anerkendelsen soges, samt, 1) for 
saa vidt det ikke er en ny oprettet Kasse, det sidste Aars Regnskab. 

3 For al fan og beholde offentlig Anerkendelse man en Sygekas5c som Hegel 
have mindst 100 Medlemmer. 

Under særlige Omstændigheder kun Anerkendelse meddeles eller be\'ares af en 
Kasse med el mindre Medlemstal. 

Socialministeren kan, h\'or Forholdene taler derfor, eher Indstilling af Syge
kassenævnet (jfr. § 25), og efter ni der er givet saa\el de pangældende Sygekasser 
som vedkommende Sygekasse-Centralforening Lejlighed til al udtale sig. paabyde, at 
lo eller flere Kasser indenfor samme stedlige Omrande skul sammensluttes, naar 
dette kan ske uden Skade for Kassens Medlemmer. Vægrer nogen nf de paagældende 
Kasser sig ved at at efterkomme Pnabudet, mister den sin Anerkendelse, og dens 
Medlemmer henvises til at gore deres Ret gældende efter Reglerne i § 10. 

4 For al fan Anerkendelse man en Sygekasse enten være knyttet til et bestemt 
Fug (Handel, Industri eller Haandværk), eller dens Vedtægt man fastsætte en efter 
Forholdene i det enkelte Tilfælde passende stedlig Begrænsning for Retten til at være 
Medlem af Sygekassen. 

5 Er en Sygekasse knyUel til et bestemt Fags Arbejdere eller oprettet for delles 
Mestre, Svende eller Lærlinge, skal den indenfor Sygekassens stedlige Omraade stna 
anben for alle Fagets Arbejdere af den pnngældende Klasse, kun med de i § 6 
nævnte Betingelser. 

Nydende Medlemmer af en anerkendt Sygekasse, i hvilken Adgangen til at blive 
Medlem er begrænset til et bestemt Fag eller en bestemt Forretning eller Virksomhed, 
er berettigede til ni forblive i Sygekassen som nydende Medlemmer, selv om de for· 
Inder Faget, Forretningen eller Virksomheden, nanr de iovrigt opfylder de i Vedtægten 
fastsatte Betingelser for Medlemsrel. 

Den i § 4 ommeldte stedlige Begrænsning skal i Reglen være Kommunen. Social· 
ministeren kan dog, naar Omstændighederne taler derfor, meddele Tilladelse til, al 
Sygekasser omfauer lo eller flere Kommuner eller endog hele Landet. Indenfor 
vedkommende Kommune man Grænsen ikke uden Ministeriets Samtykke være snæ\'• 
rere end et Sogn, undtagen hvor der i Sognet findes en bymæssig Bebyggelse med 
mindst 1000 Indbyggere, eller hvor Beliggenheden nodvendiggor en snævrere Grænse. 

Disse Bestemmelser er ikke til Hinder for, at et Medlem, der flytter udenfor 
Sygekassens Omraade, kan forblive i Sygekassen, for saa vidt Vedtægten tillader 
det. 

61) Som nydende Medlemmer af en anerkendt Sygekasse kan kun optages uhe· 

1) Hr. Bek. Nr. 10 nf 14. l\lnrts 1941 med senere Ændringer, og som ændret ved midi. Des!. 
Nr. 9 ar 14. !\forts 19.Jl. 
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midlede Personer nf Arbejderklassen og med dem i i:ikonomisk Henseende ligestil· 
lede Mænd og Kvinder, snasom mindre Jordbrugere, Hnnndværkere og nndre næ· 
ringsdrivende, Tjenestemænd o. lign. ForældrelOse Born, hvem der ikke paa an· 
den Mande ved Lovgivningens Regler er sikret Adgang til Sygehjælp, knn - de 
sædvanlige i:ikonomiske Betingelser forudsat - uden Hen.syn til Aldersgrænse ned· 
ad være selvstændige ubemidlede nydende Medlemmer af en Sygekasse, dog uden 
andre Relligheder end Ret til Sygehjælp (herunder ikke Pengehjælp). Denne Sær· 
stilling ophorer i hvert Fald ved det fyldte 15de Aar. 

Hvert 3. Aar - fOrste Gang med Gyldighed fra 1. April 19•H - udsteder So
cialministeriet en Bekendtgorclse til Sygekasserne og Kommunalbestyrelserne, in· 
deholdende Vejledning med Hensyn til de Indtægts- og Formueforhold samt ovrige 
Omstændigheder (Sygdom, Gæld, Alderdom, store Forsi:irgerbyrder 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 Ret til gennem 
denne at nyde Tilskud fra Staten. lndtægt.sgrænserne skal fastsættes særskilt for 
Thorshavn, Klaksvig, Frodebo Sogn og Vang og den ovrige Del af Færoernc. Ved 
Bedommelsen af samlevende Ægtefællers Adgang til al være Medlemmer af Syge· 
kassen med Ret til gennem denne at nyde Tilskud fra Staten skal der i Tilfælde 
nf, at den Ægtefælle, der ikke kan anses for den egentlige Familieforsorger, har 
Indtægt ved Arbejde af mere midlertidig Karakter, kun tages Hensyn til den Del 
af denne Indtægt, der overstiger 200 Kr. aarlig. Tilsvarende Hegler gælder, for 
saa vidt angaar Indtægt som hjemmeværende, ikke selvstændig skattepligtige Bom 
oppebærer ved Arbejde for fremmede. Bekendtgorelsens lndtægt.s- og Formuegræn· 
ser skal være ens for alle de i Stykke I nævnte Kategorier af Personer.i) 

Hvor Talen er om Personer, hvis Indtægtsforhold er usikre, vil de i Bekendtgorel· 
sen fastsatte Indtægtsgrænser kunne forhojes ·med indtil 20 %· 

Denne BekendLgorelse, om hvis Affattelse Sygekassenævnet (jfr. § 25) gor Ind· 
stilling, udarbejdes af Socialministeren efter Forhandling med et Udvalg pua 16 
Medlemmer, der vælges med Halvdelen af hYerL af Rigsdagens Ting efter Reglerne 
for Forholdstalsvalg. 

Forbedres et Medlems okonomiskc Forhold saaledes, ut hun efter de foran om
handlede Regler ikke kun forblive i Sygekassen som ubemidlet, nydende Medlem, 
kan han 1. overgaa til at blive bidragydende Medlem af Sygekassen efter Reg
lerne i § 8, 2. overgaa til Sygekassens Afdeling for bemidlede, nydende Medlemmer, 
for saa vidt Kassen har en saadan Afdeling, jfr. næste Stykke, 3. overgaa til at 
blive nydende Medlem af en af de i § 31, Stk. 1, omhandlede stutskontrollerede Fort
sættelseskasser, medmindre Sygekassen har en Afdeling for bemidlede. 

En anerkendt Sygekasse, som i Henhold Lil de hidtil gældende Bestemmelser 
den 1. Oktober 1928 havde oprettet en Afdeling for bemidlede, nydende Medlem· 
mer, knn fremdeles opret.holde denne, for saa vidt den har mindst 15 Medlemmer. 
Hvis en Sygekasse paa Grund af isoleret Beliggenhed har et lille Medlemstal, kan 
Sygekassedirekloren tillade, at bemidlede Afdelinger med et Medlemstal under 15 
opretholdes. Afdelingen er pligtig at optage alle de Medlemmer af Sygekassen, der 
paa Grund nf 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 Staten, og Medlemmerne skal udover det ordinære Kontingent er
lægge særskilt Medlemsbidrag, der fastsættes i Sygekassens Vedtægt og 
mindst skal ha,·e samme Storrelse som det offentlige Tilskud, Sygekassen oppehæ· 
rer for hvert ubemidlet Medlem. De i § 1 i nævnte Begunstigelser bortfalder der· 
hos for de heromhandlede Medlemmer, ligesom Sygekassens Ydelse for et saadant 
Medlem ingen Sinde kan bliYe storre end for et ubemidlet Medlem. For sna vidt 
de heromhandlede Personers okonomiske Forhold atter forandres, snaledes nt de 
paagældende paa ny maa anses for ubemidlede, kun de genvinde deres tidligere 

1) Jfr. Skr. fra Rigsomhudsm. a[ 17. Jnn. 1951. 
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l\fodlemsret som ubemidlede l\Iedlemmer uden Hensyn til Alder og Helbred. -
Ophæves en anerkendt Sygekasses Afdeling for bemidlede, nydende Medlemmer. 
skal Direkloren for Sygekassevæsenet ved Forhandling med Kussens Bestyrelse og 
Bestyrelsen for \'edkommende stat!kontrollerede Fortsættelseskasse (§ 31) 
saa vidt muligt foranledige, al der gives Afdelingens Medlemmer Adgang til al 
overgaa til Fortsættel!•eskassen; men iOvrigt kan Afdelingens Medlemmer kun kræ\'e 
sig overfort til en Fortsættel~et-knsee. for sna vidt de forlader Afdelingens (Syge· 
kassens) Omrande. 

For sna vidt der ved Anerkendelsen nf en Sygekasse, som bestod den 1. Marts 
1891i og inden I. September 189·1 havde sogt Anerkendelse, er meddelt Sygekns· 
sen Tilladelse til at beholde bemidlede Medlemmer, skal disse være berettigede til 
fremdeles al forblive i Kassen som nydende Medlemmer. For disse Medlemmers 
Vedkommende tilkommer der imidlertid ikke Kassen noget Tilskud fra Staten, lige· 
som disse Medlemmer ikke har Krav paa de i § M nævnte Begunstigelser. 

Enhver anerkendt Sygekasse skal give Adgang til Optagelse for Personer i Alde· 
ren mellem 14 og 40 Aar. Ved Sygekassens Vedtægt kan der dog fastsættes en hoj· 
ere Aldersgrænse end 40 Aar ('jfr. § 26, Punkt 2). 

Endvidere skal Sygekassen uden Hensyn til Alder og Helbred give Adgang til 
Optagelse for Personer, som er nydende Medlemmer af en nf de i § 31, Stk. l, 
omhandlede statskontrollerede Fortsættelseskasser eller en af de i § 31, Stk. 10 
omhandlede statskontrollerede Sygeforeninger, naar de opfylder de okonomiske Ile· 
tingeiser for at være ubemidlede, nydende Medlemmer, og for sna vidt de ved Opta· 
gelsen i de nævnte Fortsa~llelseskasser og Sygeforeninger var under •10 Aar. Den 
anfOrte Aldersgrænse ved Optagelsen skal dog ikke være gældende for Personer, 
der er overfOrt til en Fortsættelseskasse Ira en statsanerkendt Sygr· 
kasse, og i ovrigt henvises til § 31, Stk. 5, og med Hensyn til tidligere Medlemmer 
nf saadanne Foreninger til de særlige Bestemmelser i § 31, Stk. ,t. og Stk. IO, saml 
Overgangsbestemmelsen i § 31, Stk. ·I·, sidste Punktum. 

7 Ingen kan optages i en anerkendt Sygekasse som n)'dende Medlem under For· 
lobet af en midlertidig Sygdom eller under en midlertidig Opblussen ni en uf de 
i nærværende Paragrafs 3die Stykke omhandlede Sygdomme, jfr. dog § 23, 3die 
Stykke. 

Personer, der pan Grund af, at de lider nf en hyppig tilbagevendende eller uhel· 
hredelig Sygdom eller en Legemssvaghed, ikke kun anses for arbejdsfOre, kan ikke 
optages i en anerkendt Sygekasse. 

l\Ied Hensyn til Optagelsen af andre Personer, som lider af en hyppig tilbageven· 
dende eller u'helbredelig Sygdom eller Legemssvaghed, der medfOrer eller skannes 
at kunne medfOre en væsentlig Indskrænkning i deres Arbejdsevne, men som dog 
man anses for arbejdsf1ire, fastsætter .Socialministeren de nærmere Regler.i) 

8 I enhver anerkendt Sygekasse !:kat der være Adgang til mod et af Direktoratet 
for Sygekassevæsenet godkendt Medlemsbidrag at DJ>tage bidragydende Medlemmer, 
som ikke har Ret til Hjælp af Kassen. Disse Medlemmer har ikke Krav paa de 
Fordele, som denne Anordning hjemler, og de kommer ikke i Betragtning, nanr 
der i MedfOr af Anordningen Inges Hensyn til Medlemsbidrag eller Medlemstal. 

Bidragydende l\fodlemmer, som ved deres Optagelse i Sygekassen har godtgjort 
at opfylde de for Erh\1en•elsc af nydende Medlemsrel foreskrevne Betingelser i 
Henseende til Alder og Helbred. kan overgaa til nl være nydende Medlemmer uden 
Hensyn Lil Alder og Helbred i Overgnngsojeblikket, saafreml de opfylder de ovrige 
Optagelsesbetingel!;er. De har dog fOrsl Ret til Hjælp uf Sygekassen, nuar der er 
forlobet et Tidsrum af 6 Uger, efter nl deres Overgang til at være nydende Med· 
lemmer har fundet Sted. 

92) Om nogen efter sin okonomiske Stilling kan optage!' eller forblive stuaendc 

I) Hr. Bek. Nr. 26 ar 13. Febr. 1929. 
2) Som ændret ved An. Nr. 149 nr 27. Apr. 1932 § 2. Hr. Bek. Nr. 11 nf 14. Marts 1941. 
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som nydende Medlem af en anerkendt Sygekasse, saml om Sygekassen er berettiget 
til Tilskud fra Staten for el nydende Medlem (jfr. § 6), forelægges i Tvivlstil· 
fælde et Udvalg, beslauende af el af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem, der ikke 
mon være Medlem af Sygekassen, en af Kommunalbestyrelsen valgt Læge med Syge· 
kassepraksis og el af Kassens Bestyrelse valgt Medlem. Ønker ingen Læge at til
træde Udvalget, vælger Kommunalheslyrelsen en anden Mand eller Kvinde som det 
tredie Medlem af Udvalget. Valgene gælder for 2 Aar. Del IOrstnævnle uf Kom· 
munalbeslyrelsen valgte Medlem er Formand for Udvalget. 

Formanden sammenkalder Udvalget mindst hvert tredie Aar, efter at Kommune· 
skallelisten har været fremlagt til Eftersyn, hvorefter Udvalget sammenligner Syge· 
kasserne;; J\'ledlemsforlegnelse med denne Liste. Udvalget kan om fornodenl af Lig· 
ningsmyndigheden begære Oplysning om, hvorvidt et Medlems Indtægt og Formue 
Jigger under eller over den af Socialministeren falsalle Indtægts· og Formuegrænse. 
Udvalget er berettiget Lil al fordele Arbejdet saaledes, ~t der hvert Aar kontrol· 
Jeres en Trediedcl af Medlemmerne. Sygekasser og Ligningsmyndigheder er pligtige 
til at stille l\iledlemsfortegnelse og Kommuneskattelister Lil Udvalgets Raadighed, dog 
al de ikke man offentliggores. Pua Grundlag af del fremkomne Materiale træffer Ud
valget Ile.slutning for hvert enkelt Sygekassemcdlems Vedkommende. 

Henvendelse til Udvalget kan iovrigt til enhver Tid ske fra den, om hvis Medlems· 
ret der er Sporgsmaal, saml fra Direkloren for Sygekassevæsenet, Sygekassens Be· 
styrelse, de af Kassen benyttede Læger og vedkommende Kommunalbestyrelse. Hen· 
vendeisen relles til Udvalgets Formand, som derefter foranlediger Udvalgets Sammen
Lræden. 

Udvalgets Beslutning indsendes efter derom af Ministeren faslsalle Regler til 
Direkloren for Sygekassevæsenet, der træffer Bestemmelse om, hvorvidt han kan 
tiltræde den. Direklorens Afgorelse kan indankes for Ministeren af Udvalget eller 
af enhver af de ovrige, som efter foranstaaende Stykke kun indbringe Sagen for 
Udvalget. 

De nærmere Hegler om Udvalgets Virksomhed fastsættes af Ministeren. 
10 Ophorer en Sygekasse, eller bortfalder dens Anerkendelse, fordi dens Med· 

lemstal gnar ned under Minimum, og nogen, der hidti-1 har været Medlem af en saadan 
Kas•e, inden 3 Maaneders Forlob begærer sig oplaget i en anden anerkendt Syge· 
kasse, til hvilken han efter de for denne gældende Regler om de personlige Betin
gelser maaUe have Adgang, kan Optagelse i Kassen ikke nægles ham, fordi han har 
overskredet den i samme Vedtægt fuslsalle Aldersgrænse for Adgang til Kassen, 
eller uf Hensyn til hans Helbredstilstand, ligesom Bestemmelsen om ForlObet af en 
vis Frist efter Optagelsen, inden hvilken Hjælp af Kassen ikke kan kræves (§ 19) 
ikke kommer til Anvendelse i delle Tilfælde. 

Den ophorte Sygekasses Beslyrel5e er pligtig til i fornævnte Tilfælde efter For· 
handling med Direktoren for Sygekassevæsenet al gh·e hver enkelt af Kassens Med
lemmer Underretning om den dem ved foranslaaende Regel tillagle BefOjelse. 

11 t) Optagelse i en anerkendt Sygekasse kan ikke nægtes nogen, naar han fyldest
gor de i denne Anordning foreskrevne Betingel~er, saaledes som disse maatte være 
nærmere bestemte i Ka~sens Vedtægt. Om Optagelse kan finde Sted, afgores for Syge
kassens Vedkommende inden en l\foaned efter nedennævnte Erklærings Modtagelse. 

Forinden Optagelse kan finde Sted, man den paagældende afgive en Erklæring 
paa Tro og Lo\'e om sin Alder og Helbredstilstand, om Storrelsen af sin aarlige 
Indtægt og sin Formue saml om, hvorvidt han er Medlem af andre Sygekasser, 
eller der paa anden Mande er sikret ham Hjælp i Sygdomstilfælde. Den næ\'nle Er· 
klæring, der skal afgives paa en af Socialministeren godkendt Blanket, skal opbe
vares i Sygekassens Arkiv. 

Udviser nævnte Erklæring, al den, der soger Optagelse, har en Indtægt eller For
mue, som overstiger del i Ministerens Ilekendtgorelse desangaaende anforle, skal 

1) Som ændret ''e1l midi. De61. Nr. 9 af 14. Mnrts 19<H. Jfr. Bek. Nr. 11 11{ 14. l\Inrts 1941. 



1930 21. Fehr. 

det i § 9 nævnte Udvalg argore, om den paagældcn<les okonomiske For.hold des
uagtet tillader hans Optagelse. Er Indtægt eller Formue mindre, end hvad der er 
fastsat i de nævnte Regler, men Bestyrelsen dog skonner, al vedkommendes hele 
okonomiske Forhold ikke berettiger til Optagelse i Sygekassen, æfgores ogsaa dette 
af nævnte Udvalg. 

Ingen man samtidig være nydende Medlem af mere end een anerkendt Sygekasse. 
Dersom et Medlem ar en anerkendt Sygekasse erhverver Medlemsret i en ikke an
erkendt Sygekasse, skal han straks anmelde det for den anerkendte Sygekasses Be
styrelse. Intet Medlem ar en anerkendt Sygekasse kan ved at indtræde i flere Syge
kasser sikre sig en storre daglig Pengehjælp, end hans gennemsnitlige Arbejdsfor
tjeneste udgor. 

Naar et som ubemidlet optaget nydende Medlems okonomiske Forhold ændres 
snaledes, at han man kunne skonne, at del er tvivlsomt, om han kan anses for 
ubemidlet, skal hun give Meddelese derom til Sygekassens Bestyrelse, for at det 
kan blive undersogt, om han er berettiget til vedblivende at nyde Tilskud fra 
Staten. 

Undlader el Sygekassemedlem delle, skal det i § 9 omhnndlede Udvalg, hvis det 
senere finder, al han ifolge sine okonomiske Forhold er uberettiget til at være 
ubemidlet nydende ·Medlem af Sygekas-sen, og at hans Indtægt eller Formue i 2 
Aar eller mer har ligget i væsentlig Grnd over de Grænser, som er fastsat i McdfOr 
uf § 6, Stk. 2, indberette Sagen til Direktoren for Sygekassevæsenet, der i grove 
Overtrædelsestilfælde kan paalæggc de pangældende at udrede et Belob, dels til 
Sygekassen, svarende til den Sygehjælp, han mantte have oppebaaret fra Sygekassen 
i Lobet a.f de 2 sidste Aar med Frndrag af, hvad han har betalt, dels til Statskassen, 
svarende til det Statstilskud, som Sygeka.sBen har oppehaaret for Medlemmet i Lobel 
af nævnte Tidsrum. 

Saafremt el Medlem i den i 2det Stykke omhandlede Erklæring eller i ovrigl 
overfor Sygekassen eller det bedommende Udvalg svigagtig har meddelt urigtige 
Oplysninger om sine Forhold, mister han sin Medlemsret ligesom han kan til
pligtes at udrede Godtgorel:e til Sygekas:en og Staten efter de i foranstaaende 
Stykke givne Regler, :elv om han uberettiget har været Medlem uf Sygekassen i 
kortere Tid end 2 Aar. 

Q,·ertrædelse af Bestemmelserne i 'lde Stykke om Dobbeltforsikring saavel som 
i ovrigt Svig mod Kussen medfOrer Tab af Medlcmsrel og den paagældende kun 
tilpligtes at erstatte de med Urette oppebaarne Ydelser Ira Sygekassen. 

Mister et Medlem i Henh<>ld til Bestemmelserne i Stk. 7 og 8 sin Medlemsret, kan den 
kun generhverves med Samtykke fra Direktoren for Sygekassevæsenct. 

De af Direktoren for Sygekusscvæsenet i Henhold til foranstaende Bestemmelser 
trufne Afgorelser nngaaende Udredelsen af Godtgorelser til Sygekassen eller Staten. 
kan i alle Tilfælde af vedkommende Medlem eller Sygekassens Bestyrelse indenfor 
en Frist af en Maaned indankes for vedkommende Minister, hvis Afgorelse er 
endelig. 

De Be!Ob, som det i Henhold til foranstaaende 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 ovrige ordinære Indtægter og det ved denne An
ordning paabudle Tilskud fra det offentlige efter de forhaandenværende Erfaringer 
man antages al være tilstrækkelige til Fylde;;tgorelse af Ka.s.sem Forpligtelser saml 
til Dannelse af en Reservefond, der normalt skal svare til Gennem.snittet af de sidste 
3 Hcgnsknbsanrs Udgiher for Sygekassen, bortset fra det Kns-sen for 
disse Aar ydede Statstilskud. 

Sygekassens Indtægt og Formue skal holdes afsondrede fra undre Foreningers 
Midler og man hverken som Laan eller Gave tilflyde andre Foreninger eller an· 
vendes i uvedkommende Øjemed. 

13 Til de anerkendte Sygekasser udredes der aarlig af Stat.skussen et Tilskud, 
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hvis Storrelse fastsættes ved de mulige Finanslove. Tilskuddet fordeles mellem de 
enkelte Sygekasser paa folgnde Mande: 

Der ydes et aarligt Belob af 2 Kr. for hver Person, der ved Aarets Udgang staar 
som ubemidlet nydende Medlem af Sygekassen, samt el Be!Ob, der svarer til en 
Fjerdedel af Sygekassens Udgiker for disse Medlemmer til Lægehjælp, Sygebehand· 
ling udenfor Hjemmet (jfr. § 18), Dagpenge, Barselhjælp, Tandpleje (jfr. §· 21), 
Hjemmesygepleje (jfr. § 21) og Ophold pna Rekonvalescenthjem (jfr. § 21) . Til· 
skuddet til Sygekassernes Udgifter til Lægehjælp maa ikke overstige 2,4. Mill. Kr. 
anrlig, hvilket Belob dog, snnfremt der sker betydelige Forandringer i det sum· 
lede Antal af Sygekassernes ubemidlede nydende Medlemmer, kan forhojes eller 
nedsæl1es ved Finansloven i Forhold til Stigning eller Nedg11.11g i Antallet. For 
saa vidt denne Bestemmelse medfOrer, at Statstilskuddet til Sygekassernes Udgifter 
til Lægehjælp ikke vil kunne ydes med en Fjerdedel af Udgifterne, nedsæMes dette 
Tilskud forholdsvis for samtlige Sygekasser. 

For hver Person, der ifolge en ved Optagelsen eller vedkommendes Gcnindtræ· 
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 Staten udover de i foregaaende Stykke 
nævnte Belob endvidere et Belob, der svarer til tre Ottendedele af det Be!Ob, hvor· 
med Kassens samlede Gennemsnitsudgift pr. Medlem til de heromhandlede Per· 
soner overstiger Kassens samlede Cennemsnitsudgift pr. Medlem .til de ovrige 
Medlemmer. Endvidere yder Kommunerne et tilsvarende Beliib, for hvis Forde· 
ling mellem Kommunerne og Opkrævning de nærmere Regler fastsættes af Social· 
ministeren. I Betragtning ved Beregningen uf fornævnte Gennemsnitsudgif{er kom· 
mer Udgifterne til Lægehjælp, Sygebehundling udenfor Hjemmel (jfr. § 18), Dug· 
penge, Tandpleje (jfr. § 21), Hjemmesygepleje (jfr. § 21) og Ophold paa Rekon· 
vnlescenLhjem (jfr. § 21). 

Hvis en Sygekasse kan godtgore, al den derved, at Gennemsnittet af dens al
mindelige Medlemmers Dagpengeforsikring er hojere end Gennemsnittet af dens 
kroniske syges Dagpenge. ikke opnaar fold Refusion for Kassens Merudgift til 
de kroni~k syges Dagpenge, skal denne fulde Refusion tilfvejehringes ved en der· 
til svarende Forhojelse af Statens og Kommunens Tilskud ef.ter denne Paragrafs 
3die Stykke. 

Kommunerne er berettigede til uden Samtykke fra hojere Myndighed nt yde uhe· 
midlede Medlemmer af anerkendte Sygekasser Hjælp til Betaling af deres Med· 
Jemsbidrog for det lobende Regn~kubsuar, dog ikke udover :y.~ af Medlemsbidrn· 
g~. . 

Socialministeren kan efter Indstilling af Sygekassenævnet (jfr. § 25), hvor For
holdene taler derfor, tilstaa en Sygekasse Forskud paa det Ka!sen tilkommende 
Statstilskud. 

Socialministeren bemyndiges til i de fOrsle 3 Anr efter denne Lovs lkrafllræ· 
den indenfor et samlet Belob uf 100.000 Kr. aarlig, at bevilge el ekstraordinært 
Statstilskud til suadanne Sygeka::!.ser, som pa11 Grund af gamke særlige Forhold 
har været ude uf Stund Lil at opsamle en passende Reservefond. 

141) Naur ubemidlede nydende Medlemmer uf en anerkendt Sygekasse og de· 
res Bom ('herunder Plejebarn, der er anbragt i Familiepleje) under 15 Aar opta· 
ges til Behandling pau et Staten eller en Amts-, Kobstad- eller Handelspladskom
mune tilhorende Sygehus, som ikke udelukkende er bestemt for visse Klasser af 
Personer, gives der Sygekassen Fritagelse for eller Nedsættelse i Betalingen i lige 
sau lang Tid, som Medlemmet har Ret til Hjælp af Kassen, for saa vidt den syge 
er bosat i det Distrilot, for hvilket Sygehuset er bestemt, og der foreligger Læge· 
erklæring om, at Hospitalsophold er nodvendigt. Vederlaget for det nævnte Tid;;-

1) Jfr. Lo\· for Færucrne Nr. 76 af 15. Marts 1939 om Sygehuse. 
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rum er hojst Halvdelen af den ellers fnstsalle Betaling for Behandling m. v. paa 
vedkommende Sygehus, herunder indbefattet Betaling for Bandager, Ekstrnvukt 
og lignende Ydelser. 

Naar ubemidlede nydende Medlemmer af en anerkende Sygekasse og deres 
Born (jfr. lste Stykke) under 15 Anr bliver syge under midlertidist Ophold uden· 
for deres Sygekasses Omraade og efter den behandlende Læges Anvisning træn· 
ger til Sygehusbehandling, er det Sygehus (jfr. lste Stykke) , der er bestemt for 
vedkommende Distrikt, pliS(igL at tilslaa den Sygekasse, der afgiver Kaution for 
Udgifterne ved Sygehusopholdet, samme Nedsættelse i Betalingen, som det efter 
Reglen i fOrste Stykke skal yde for de i Sygehusdistriktet bosatte Sygekassemed· 
lemmers Ophold paa Sygehuset; delte gælder dog kun, sanfremt der foreligger 
Lægeattest for, al vedkommende ikke taaler al flyttes til det for hans Hjemsted 
bestemte Sygehus. 

I de Tilfælde, hvor efter de for et Sygehus gældende almindelige Hegler Beta· 
lingen for samtlige indlagte Personer eller for visse Klas~er af Befolkningen er 
sal væsentlig lavere end den virkelige Udgift ved Opholdet paa Sygehuset., fast· 
sættes Storrelsen af den daglige Betaling for ubemidlede nydende Sygekassemed· 
lemmer og deres Bom af Socialministeren. 
Findes der ikke et for Distriktet bestemt Sygehus, paa hvilket ubemidlede ny· 
dende Medlemmer af anerkendte Sygekasser og deres Born kan indlægges for 
den ommeldte nedsatte Betaling, er vedkommende Kommune pligtig til at refun· 
dere Halvdelen af Udgifterne ved de paagældendes Ophold paa det nærmeste Syge· 
hus, naar de ovennævnte Regler for Sygehusindlæggelse er iagttagne. 

Nnar anerkend~e Sygekassers ubemidlede nydende Medlemmer eller deres Rom 
under 15 Anr optages i offentlige Sindssygehospitaler, gives der Sygekassen den 
samme Nedsættelse i Betalingen, som til enhver Tid er indrammet for uformu· 
ende Patienter. Er en sandan Nedsæltelse efter de for vedkommende Hospi~nl gæl· 
dcnde Regler ikke indrommet, fastsættes Storrelsen af Betalingen for Sygekasse· 
medlemmer og deres Born af Socialministeren. 

15 Y delscr eller Tilskud, som ifolge denne Anordning tilfalder )ledlemmer af 
anerkendte Sygekasser, fra det offentlige. er ikke FattigunderstOUe\se. 

16 For at en Sygekasse kan gore Krav paa TiM.ud fra Statskassen for det for· 
lolme Aar. man den inden den 1. l\forts indsende til Direktoren for Sygekassevæ· 
senet en Angivelse af dens Udgifter i paagældende Aar for ubemidlede nydende 
Medlemmer til Lægehjælp, Sygebehandling udenfor Hjemmet (jfr. § 18), Dag· 
penge, Ilarselhjælp, Tandpleje (jfr. § 21), Hjemmesygepleje (jfr. § 21) og Op· 
hold pan Rekonvalescenthjem (jfr. § 21). De Udgifter, for hvilke Sygekassen har 
Krav paa Refusion efiter § 13, 3die Stykke, jfr. 2det Stykke, opfOres særnkilt. 

Endvidere indsendes samtidig en Fortegnelse over Medlemmer med Oplysning 
om, til hvilken Medlemsgruppe hvert Medlem efter sine okonomiske Forhold hen· 
horer. En særlig Fortegnelse indsendes O\'er de 1\ledlemmer, som ifOlge en ved 
deres Optagelse eller Genindtræden som nydende Medlem, jfr. § 23, 3die Stykke, 
udfyldt Lægeerklæring lider uf en hyppig tilbagevendende eller uhelbredelig Syg· 
dom eller Legemssvughed af den i § 7, 3die Stykke, omhandlede A111. 

Skemaer for de nærnte Indberetninger fastsælles af Socialministeren. 
Sygekassebestyrelsens Formand skal ved en :\1edlemsfortegnelsen pantegnet Er· 

klæring paa Tro og Lo\•e nlltestere Rigtigheden af de meddelte Oplysninger. 
Efter at de fra Kasserne modtagne Oply;minger og Regnskaber (jfr. § 27) er 

gennemgaacde af Direktoren for Sygekassevæsenet, foranlediger han det hver Sy· 
geknsse tilkommende Tilskud efter Fradrag af det Kassen i Henhold til § 13 næ!'t· 
sidste Stykke, e\'entuelt udbetalte Forskud for det Iorlobne Aar anvist til Udbeta· 
!ing. 

17 De Dokumenter, som vedrorende For-sikringen manlle 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 slempel
fri. 

18 I Sygdomstilfælde skal der af de anerkendte Sygekas;ier ydes : 
l. fri eller delvis Lægehjælp, jfr. § 21 Nr. 2 og § 29, 2del Stykke, til de ny

dende Medlemmer og deres Born (jfr. § 14) under 15 Aar, for saa vidt de paa
gældende opholder sig indenfor Sygekassens stedlige Omraade; 2. fri Sygehusbe
handling (herunder indbefattet Behandling paa offentlige Sindssygeho,spilaler samt 
p1111 de i Lov Nr. 66 af 29. Marts 1924, jfr. Anordning Nr. 2·19 af 30. September 
192·t omhandlede HelbredelsesanE>talter for tuberkulose), til de nydende Medlemmer 
og deres Burn (jfr. § 14) under 15 Aar, for eau vidt de opholder sig indenfor 
Sygekassens stedlige Omraade. Saafrcmt et Medlem under Udovelse af si1l Erhverv 
er nodsagel Lil midlertidig Ilt opholde sig udenfor Sygekassens Omraade, er denne 
dog pligtig til, naar der foreligger Lægeerklæring om, al Sygehusbehandling af 
Medlemmet er nodvendig, og det for Sygekassen bestemte Sygehus ikke kan be
nyttes, at yde det paagældende Medlem samme Undersloltelse, som den vilde være 
pligtig at yde, saufremt Behandlingen havde fundet Sted paa del for Sygekassen 
bestemte Sygehus, dog kun for saa vidt Sygehusbehandling ikke ad anden Vej 
er sikret det pnagældende Medlem. Denne Regel gælder ogsaa for l\ledlemmers 
Born, nanr de er anbragte i Arbejdsforhold (Lærlinge- eller Tjenesteforhold eller 
lignende) udenfor Hjemmet,;; Sygekasses Omraade og af Aldershensyn ikke kan 
blive l\'ledlemmer uf Sygekassen pua del Sted, hvor de opholder sig. Behandling 
pan de nævnte HeU1redelses11nstalter for tuberkulose skal dog kun ydes af Syge· 
kasserne, for saa ,•idt og snu længe der ifolge Lov Nr. 66 af 29. Marts 1924, 
jfr. Anordning Nr. 2119 af 30. September 192<1·, yde~ vedkommende Paitient Stats· 
undcrstottelse til Ophold paa disse Anstalter; 

3. en daglig Pengehjælp af mindst 1JO Øre til de nydende Medlemmer, jfr. dog 
§ 6, lsle Stykke og § 21 Nr. 3 og •L Pengehjælpens Maksimum kan i Kassens 
Vedtægt enten fastsættes til et bestemt Belob under Hensyn til den daglige Ar
bejdsfortjeneste, der maa anses som den gennemsnitlige for Kassens Medlemmer, 
eller efter det enkelte Medlems gennemsnitlige Arbejdsfortjene.sle. Hjælpen 
beregnes til ikke over 4f5 af Arbejdsfortjeneslen; det Belob, der ydes, man ikke 
være storre end 6 Kr. daglig, og for Medlemmer, som ifolge 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 •1)5, skal Medlemmerne have Adgang Lil mod forhojel Medlems· 
bidrag at sikre sig delte Maksimum, dog kan saadant ikke ske paa el Tidspunkt, 
hvor Medlemmet allerede nyder Hjælp af Kassen. I enhver anerkendt Sygekasse 
skal der være Adgang for Medlemmerne at sikre sig en Pengehjælp af kun '10 
Øre. 

Til de i § 6, 1J.de Stykke, omhandlede l\ledlemmer kan Sygekassens samlede 
Ydelser udredes i Form af en daglig Pengehjælp; for disse Medlemmers Vedkom
mende kommer i san Fald den ovenfor fastsatte Begrænsning i Pengehjælpens Stor
relse ikke til Anvendel5e. 

Hellen til Pengehjælp kan ikke afhændes eller pantsættes og kan ikke være Gen
stand for Arrest, Udlæg, Inddragelse under Konkursbehandling eller anden nets
forfOlgning. 

19 Forsl 6 Uger efter Optagelsen har de nydende l\Iedlemmer Ret til Hjælp af 
vedkommende Sygekasse; dog ydes der straks Hjælp for Sygdomme, som foran
lediges ved Ulykkestilfælde. Retiten Lil den i § 22 omhandlede Barselhjælp indtræder 
dog fOrst, naar 10 Maaneder er forlobet efter Optagelsen. 

Pengehjælp ydes ikke for nogen Sygdom, der kun varer i 3 Dage. 
20 Afvigelser fra de i §§ 18-19 indeholdte Bestemmelser, som maatte \'ære 

fastsat i en Sygekasses Vedtægt, skal dog ikke være til Hinder for, at Anerkendelsen 
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knn meddeles, nnur Afvigelsen efter indhentet Erklæring frn Kommunnlbe~tyre\seu 
pna det Sted, hvor Kassen horer hjemme, efter de forhaandenværende Forhold findes 
tilruadelig. 

Overenskomster mellem anerkendte Sygekasser eller en Summenslui<ning af snu· 
danne Kasser og Læger eller Tandlæger, ligesom Ændring i suadanne Overens· 
komsler, skal - for at være gyldige - godkendes af Socialministeren efter Ind· 
stilling af Direktoren for Sygekassevæsenet. Saafremt saudan Godkendelse ikke 
meddeles, er vedkommende Sygekasser ikke berebtigede til at yde Lægehjælp eller 
Tandlægehjælp, men skal efter Ministerens nærmere Bestemmelse enten yde en 
passende Forogelse af Kussens ovrige Ydelser eller mod Forevisning af specifi· 
lerede og kvitterede Regninger fra Læger refundere Medlemmerne en nær· 
mere fastsat Andel, dog ikke over tre Fjerdedele af Medlemmernes Udgifter til 
Lægehjælp eller Tumllægehjælp. Det samme gælder, saufremt Overenskomst om Y del· 
se af Lægehjælp eller Tandlægehjælp ikke foreligger, dog at Ministeren - efter 
indhentet Erklæring fru det i § 25 omhandlede Voldgiftsrand - kan pualægge 
vedkommende Sygekasse at yde Lægehjælp. 

Nnar en Sygekasses Udgifter til Sygehusbehandling ikke staar i pa:sende For· 
hold til Kussens okonomiske Stilling, kun Socialministeren efter Indstilling fru Syge· 
kussenævnet midlertidig, dog kun for et Tidsrum uf indtil 1 Aar ud Gangen, helt 
eller delvis fritage Kussen for at yde suadun Hjælp mod en passende Forogelse 
af Kassens ovrige Ydelser eller mod al refundere Medlemmet en af Sociulministe· 
ren fastsat Andel, dog ikke over tre Fjerdedele af Medlemmets Udgifter til Syge· 
hushehandlingen. 

21 I en anerkendt Sygekasses Vedtægt kan det bestemmes: 
1. at Mecllemmerne ved hvert Regnskabsnars Begyndelse vælger, hvilken uf de 

nærmestLoende Læger de i dette Aur vil benytte, og at Sygekassen i saa Fald kun 
betaler Lægehjælp eller refunderer Betaling for Lægehjælp, som er ydet uf denne 
Læge eller eventuelt hans Stedfortræder til vedkommende Medlem; 

2. at Sygekassens Bestyrehe, dersom den skonner, at Anvendelse uf fri Læge· 
hjælp vil være betænkeilig for Kassens Økonomi, med Socialministerens Samtykke 
kan bestemme, at der ikke ydes &i Lægehjælp, men at Sygekassen mod Forevis· 
ning af specificerede og kvitterede Hegninger fra Lægen refunderer Medlemmerne 
mindst tre Fjerdedele af det BelOb, som Sygekassen efter den gældende Over· 
enskomst skal betale Lægen for den paugældende Lægehjælp, beregnet efter Betn· 
ling pr. Ydelse. 

Sygekasser, som har benyuet sig uf den i forunstaaende Stykke hjemlede Het til 
kun at yde delvis Lægehjælp, kan i Vedtægten yderligere bestemme, at Bestyrelsen, 
nnur særlig Trang er til Stede, for lang\•arige eller særlig kostbare Sygdomstilfælde 
kan bevilge et Belob som Ekstrahjælp udover, hvad der i ovrigl som almindelig 
Regel refunderes Medlemmerne som Bidrag til de af dem afholdte Udgifter til 
Lægehjælp. Sygekassen kun dog ingen Sinde i Lobet af et Hegnskabsnur til den 
herom handlede Ekstrahjælp i alt bevilge et storre samlet Belob end 1 Kr. pr. 
ubemidlet nydende l\ledlem, der stod i Kassen ved Aarets Begyndelse. Kassen er 
berettiget til al med.tage de sualedes afholdte Belob til Beregningen af Stutstilskud. 
det til Lægeudgifter, dog at det skal opfores særskilt paa Statstilskuds.skemnet; 

3, at der ikke ydes Pengehjælp, eller al der ydes en mindre Pengehjælp encl den 
i § 18 fnstsalle •til kvindelige Medlemmer eller Mandsper:;oner under 18 Aur, som 
er Medlemmer af Kussen, for sua vidt der tillige for dem fustsælles et lavere l\fed· 
lemsbidrag end det for Kassens Medlemmer almindelige; 

·I. at under Ophold paa Sygehus Pengehjælpen nedsættes; 
5. a·t der af Medlemmer, som under Sygdom oppebærer fuld eller delvis Indtægt 

(jfr. § 2.1.), betales et lavere Medlemsbidrag end det for Kassens Medlemmer al· 
mindelige; 
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6. at Medlemmernes Ydelser sættes hojerc for Medlemmer, der ved Optagelsen 
·har o"erskredet en i Kassens Vedtægt f astsal Aldersgrænse; 

7. al der ikke ydes Pengehjælp for en Sygdom, der ikke varer ud over 7 Dage; 
8. 111t Pengehjælp ikke ydes for Drankersygdomme eller for Sygdomme, hidrorende 

fra Slagsmani, som er foranlediget af vedkommende Medlem selv; 
9. at Kassens Forpligtelse til at yde et Medlem Sygehjælp bortfalder, naar ved· 

kommende trods Bestyrelsens Forlangende nægter at lade sig indlægge paa et 
Sygehus eller at underkaste sig den for hans Helbredel~e nodvendige Sygebehand· 
ling. 

10. at der ydes Hjælp til et Medlems Barn, og!'aa naar hun er indkaldt til l\1ili
tærtjeneste og i de~ne Tid er fritaget for at yde Bidrag til Kassen; 

11. uil Kassen yder Tandpleje efter nærmere af Socialministeren fastsatte Reg· 
ler; 

12. at Kassen yder Hjemmesygepleje efter de af Socialministeren fast~alle Reg· 
ler; 

U. at Kussen betaler for Medlemmers Ophold paa de al Socialministeren til 
Jette Brug godkendte Rekonvalescenthjem. 

Under Epidemier, som er tagne under offentlig Behandling, kan med Samtykke 
af Direkti.iren for Sygekassevæsenet Pengehjælpen nedsættes eller helt bortfalde. 

Nuar der uf en Sygekasse ydes Medicin til Medlemmerne eller deres Born, maa 
Sygekassen kun udrede indlil :yl af Medicinudgiften. 

22 I Barselti!Cælde skal Sygekassen yde det paagældende kvindelige Medlem en 
Hjælp af mindst I Kr. pr. Dag, saalænge Sygelejet varer, indtil 10 Dage efter 
Nedkomsten. Efter de 10 Duges Forliib har hun ved tilsti:idende Sygdom Krav pau 
den sædvanlige Sygehjælp. Hvor Lægehjælp er fornoden ved Fiidslen, ydes denne 
af Sygekassen . 

23 Hetten til uf en anerkcnd,t Sygekasse al nyde Pengehjælp skul omfatte el 
Tidsrum uf 26 Uger i Lobet a( 12 pua hinanden fOlgende Muaneder, jfr. dog § 18, 
Stk. 1, Nr. 3. 

Har et Medlem i Lobet uf 3 paa hinanden IOlgende Hegnskabsnar nydt Syge· 
hjælp i alt i 60 Uger, ophurer dets Ret til at faa yderligere Hjælp af Sygekassen, 
og det man du enten overgaa til at være bidragydende Medlem (med hvilende 
.:\ledlemsret) dter Heglerne i § 8, lste Stykke, eller udtræde af Kassen. 

Naur den, hvis Het Lil at fuu Hjælp af en Sygekas.!'e saaledes er ophort, har 
opbrugt den ham i Henhold til § 7<1- i Lov Nr. 97 ur 10. April 1895 om Fattig· 
\"æsenel paa Færoerne tilkommende Understottelse og \•ed Lægeattest godtgor, al 
han er arhejdsfUr, kan han atter fan nydende Medlemsret i Kassen - eventuelt 
med indskrænket Pengehjælp, jfr. § 18, Stk. 1, Nr. 3. Sygekassens Bestyrelse kan 
af Kommunalbestyrelsen bemyndiges til at udbetale Sygekassemedlemmer den dem 
eher fornævnte § 74. tilkommende Hjælp. 

24 Hidrorer et l\ledlems Sygdom fra et Ulykkestilfælde, i Anledning af hvilket 
han har Krav pna Understottelse i Henhold til en Lov om Arbejdernes Sikring 
mod Folgerne af suadanne Tilfælde, tilkommer der ham ikke Pengehjælp af Syge· 
kussen fra det Tidspunkt, da Under;;tottelsen begyndte. 

Medlemmer, hvem der, enten ved deres egne i\lidler eller gennem de
res Arbejdsgivere, i Ulykkestilfælde er sikret en Dagpenge af samme Storrel.se som 
deres gennemsnitlige daglige Arbejdsfortjeneste, fuur ikke Pengehjælp af Sygekas· 
sen. Er de sikrede Dagpenge mindre end Arbejdsfortjene.sten, sker der en Nedsæt· 
·telse af Pengehjælpen, sualedes al denne i Forbindelse med Dagpengene fra Ulyk· 
kesforsikringen ingen Sinde kommer til at O\'crslige vedkommende Medlems gen· 
nemsnitlige daglige Arbejdsfortjene:.Le. 

Medlemmer, der i Sygdomstilfælde oppebærer fuld Indtægt, har ikke Ret til 
Pengehjælp af Sygekassen. Bortfalder en Del af Indtægten, faar de kun en sna 
stor Pengehjælp, al del samlede Belob ikke o\•en•krider deres sæd\'anlige Ind-
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lægt, saaledes al de ikke under Sygdom oppebærer sliirre Indtægt end under 
normale Forhold, jfr. herved § 21, Nr. 3. 

25 De i §§ 26-28 i Lov Nr. 144 af 10. Maj 1915 om anerkendte Sygekasser, 
jfr. Lov Nr. 250 af af 6. Maj 1921, Lov Nr. 58 af 31. !\forts 1926, Lov Nr. 201 
af 14. Juli 1927 og Lov Nr. 59 af 27. Ma11ts 1929, givne Regler om Sygekassein· 
spektoren, Sygekassenævnet og Voldgiftsmadet udvides til at gælde for Færoerne. 

Naar der foreligger Sager af en saadan Natur, al deres Af giirelse kræver niijere 
Kendskab til Forhold paa Færoerne, skal Formanden for Sygekassenævnet tilkalde 
en Hepræsenlanl for Centralforeningen af Sygekasser paa Færoerne. 

Hegeringen bemyndiges til efter Indstilling fra Sygekassenæv12et al træffe Over· 
enskomst med fremmed Stal om gensidig Overflytning af Medlemmer mellem aner· 
kendte Sygekasser i de to Stuler. Saadan Overenskom.st forpligter de anerkendte 
Sygekasser til at yde de fra den anden Stat tilflyttede Sygekassemedlemmer Syge· 
hjælp paa de nærmere Vilkaar, som fastsættes i Overenskomsten. 

26 En anerkendt Sygekasses Vedtægt, som skal indfOres i eller vedhæftes enhver 
Sygekassebog, skal omhandle fOlgende Punkter: 

1. Kassens Navn, Hjemsted, Formual og Omrnade, Medlemmernes Optagelse, Ret· 
ligheder og Pligter samt Medlemmernes Ansvar ifOlge § 11, 5te- 7de Stykke; 

2. Genernlforsnmlingen og Bestyrelsen, saml deres Myndighed. Det skal herund
der fastsættes, at Kassens Bestyrelse er bemyndiget til, naar særlige Forhold gor 
sig gældende, med Samtykke a! Direktiiren for Sygekassevæsenet al optage 
Personer, der har overskredet den i Kassens Vedtægt fastsatte Aldersgrænse, men 
som iovrig•t opfylder de almindelige Betingelser for at optages i Kassen. For.saaviclt 
der nægtes vedkommende Optagelse, kun den pangældende indanke Afgorelsen for 
Socialministeren; 

3. Kontrollen med de syge Medlemmer; 
4. Regnskabsvæsen og Revision, Kasseeftersyn, Anbringelse af 

sens Midler, Overskuddets Anvendelse, særlig ved Kassens 
losning; 

5. Vedtæg,tens Forandring. 

Kas
Op-

Den Af gorel.se, der i Overensstemmelse med Vedtæi;ten træffes angauende An
vendelsen n( en Kasses Overskud ved dens Oplosning, har kun Gyldighed, nnnr den 
godkendes af Direktoren for Sygeknssevæsenet. Overskuddet kan ingensinde deles 
mellem Medlemmerne. 

Direktorens Samtykke udfordres til enhver Forandring i Vedtægten. Dog kan 
hans Afgorelse indankes for Socialministeren. 

27 Sygekassernes Hegnskabsnar regnes fra den I. Januar til den 31. Decem
ber, 

Inden en af Socialministeren nærmere fastsat Frist indsender Kasserne til Direk
toren for Sygekn.ssevæsenel behorig revideret og af Generalforsamlingen godkendt 
Hegnskab saml Beretni·ng for det forlobne Aar, affollel paa den nf bemeldte Mi· 
nister foreskrevne Munde. 

28 Direkloren for Sygekassevæsenet gennemgaar de fra Kasserne indsendte Aars· 
regnskaber og forer i det hele Tilsyn med de anerkendte Sygekasser, ligesom han er 
dem behjælpelig med fomoden Oplysning og Vejledning og yder sin Bistand ved 
Oprettelsen af nye Kasser. 

Han kan til enhver Tid kræve sig Kassernes Boger, Regnskaber m. m. forelag,le, 
ligesom han til enhver Tid skal have Adgang til at gore sig bekendt med Kas· 
sernes hele Virksomhed. 

Skifte af Bestyrelsens Formand skal indberettes til Direktoren inden 1 Maaned 
efter, at det nye Valg er foreganet. 

I 5-narige Perioder skal der ved Direklorens Foranstaltning foretages en ind
ganende Loka-lrevision af samtlige anerkendte Sygekassers Hegniskabsvæsen. Den 
nærmere Ordning af denne Hevision, der skal foreluges af dertil uf Direkloren 
beskikkede regnskabskyndige Mamd, og som tillige skal ha,•e til Opgave at yde 
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Ka5serne regnskabsmæssig Vejledning, fastsættes af Socialministeren. De fornodne 
Belob til den nævnte Revision bevilges ved de narlige Finanslove. 

Direktoren afgiver hvert Aar Beretning til Socialministeren om de anerkendte 
Kassers Virk.;;omhed. Et Uddrag heraf blive al offentliggore paa den af Social· 
ministeren fore3krevne Mande. 

29 Dersom Direktoren for Sygekassevæsenet faar Grund til at formode, al en 
Kasses Formuestilstand er gauet sualedes tilbage, at Kussen ikke kun antages al yde 
Sikkerhed for Opfyldelsen af sine Forpligtelser, har han derom at anstille nojagtige 
Undersogelser. Bekræftes det hen·ed, nl den er ude af Stand til at opfylde sine 
Fori>ligtel~er, saavel som nnnr en Sygekasse ikke holder sig nærværende Anordnings 
Forskrifter efterrettelig, eller dens Virksomhed befindes ikke at foregaa i Over· 
cnsstemmelse med de for Kassen gældende Be!;temmelser saml under Iagttagelse 
af den fornodne Paapasselighed og Orden, og Kassen ikke efterkommer de den i denne 
Anledning af Direktoren givne Anvisninger, kan Socialministeren efter DirektOrens 
Indstilling lade Anerkendelsen bortfalde. 

Naar den gennemsnitlige Udgift pr. ubemidlet nydende Medlem til Lægehjælp 
i en Sygekasse, som yder fri Lægehjre!J,, i det foreguaende Regnskabsaur har over
skredet den gennemsnitlige Lægeudgift pr. Medlem i den tilsvarende Gruppe Kas
ser (henholdsvis kobenhuvnske, Provinsby- eller Lund-Sygekasser), som yder fri 
Lægehjælp, med 25 pCt. eller derover, henleder Direktoren for Sygekussevæsenel 
Kussens 01~mærksomhecl pua dette Forhold. 

Hvis Kassens gennemsnidige Udgift til Lægehjælp herefter ikke i det fOlgende 
Aar nedbringes sun meget, al den hojst udgor 20 pCt. over Gennemsnitsudgiften pr. 
Medlem i den tilsvarende Gruppe Kasser, som yder fri Lægehjælp, kun Direk
tiiren, naar Forholdene i ovrigt taler derfor, kræve, al Kussen skal ophore med .at 
yde fri Lægehjælp og indtil videre overgna til al yde Betaling for Lægehjælp pau 
den i § 21, Nr. 2, omhandlede Mande. 

Direktorens Kruv skal fremsættes inden 1. Juli til Erterfolgelse fra forstkom· 
mende 1. Januar. 

Sygekassen er dog efter 1 Aars Forliib, suafreml den formener, at Forholdene 
nu bur ændret sig, berettiget til overfor Direktoren at rejse Sporgsmualet om paa 
ny al yde fri Lægehjælp. 

Undlader en anerkendt Sygeku.s5e i ret.te Tid at efterkomme de Forpligtelser, der 
er foreskrevne i nærværende Anordning, skal Socialministeren efter Indstilling uf 
Direktoren for Sygeknssevæsenet kunne punlægge den eller de for.sommelige Til· 
lidsmænd eller Funktionærer under en daglig eller ugentlig Tvnngsbode at opfylde 
deres Pligt. De sualedes ikendte Bader inddrives ved Udpantning og kun ikke af 
Bestyrelsen flires Sygekassen til UdgifL. Boderne tilfalder den kommunale Hjælpe
kasse pau det Sted, hvor Sygekassens Bestyrelse har Sæde; hvor ingen sandan 
Kasse findes, tilfalder Boderne Kommunekussen. 

Bestyrelsesmedlemmer og Funktionærer i en anerkendt Sygekasse er pligtige til 
overfor uvedkommende at hemmeligholde de Oplysninger om Medlemmers eller 
optagelsessogcnde Personers Helbredstilstand og okonomiske Forhold, som under 
Varetagelen af deres Hverv mualtc komme til deres Kundskab. Overtrædelse heraf 
straffes med Boder uf indtil 400 Kr. 

30 I anerkendte Sygekasser kan der gives Adgang til særskilt Sikring af anden 
Hjælp end den ved nærværende Anordning foreskrevne, suusom Begravelseshjælp 
og Alderdomshjælp eller Hjrolp til Personer, der er vedvarende arbejdsudygtige. 

Bestemmelserne herom optages i en særskilt Vedtægt, hvoraf et Eksemplar til· 
stilles Direkloren for Sygekussevæsenet, ligesom der gores Meddelelse til ham om 
enhver Forundring i denne Vedtægt. Over de til saudnn Sikring henhorendc Midler 
fOres særligt Hegnskab, og der udredes dertil særligt Medlemsbidrag, i Forhold 
til hvilket der ikke tilkommer Kassen noget Tilskud uf det offentlige. 

Direktoren for Sygekassevæsenel skal til enhver Tid have Adgang til at gore sig 
bekendt med Kassernes Virksomhed i den heromhandlede Henseende samt med de 
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paagældende Midlers Status. IOvrigL kommer nærværende Anordnings Be3lemmelsel 
om anerkendte Sygekasser ikke til Anvendelse paa Sikringen af Hjælp af den an
givne Art. 

Naar el Medlem af en Sygelmsse har tegnet Forsikring i en i Forbindelse med 
Sygekassen staaende Begravelseskasse og derefter overflylles til en anden Syge
kasse, er sidstnævnte Sygekasse, saafremt den ikke staar i Forbindelse med nogen 
Begravelsesk~e, pligtig al overtage Forvaltningen af den af Medlemmet tegnede 
Forsikring. 

De nærmere Regler herom fastsættes af Socialministeren efter Indstilling uf Di
rektoren for Sygekassevæsenet. 

31 En Syg6forening, som ikke er anerkendt i Henhold til foranstaaende Bestem· 
melser i nærværende Lov, kan, for -saa vidt den ledes i Fo,rmndelse med en Sam· 
rnenslutning af anerkendte Sygekasser og i ovri,gt 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 at 
betegne sig som statskontrolleret Fortsællelseskasse. 

For samme stedlige Omraade kan kun godkendes een stnlskonlrolleret Forlsællel· 
sesknsse. Direktoren for Sygekassevæsenet skal ,;rke for, at ethvert Omraade, for 
hvilke der er oprettet en anerkendt Sygekasse, til en'hver Tid omfattes af en stats· 
kontrolleret Fort:;ættelseskasse, 

Foreningens V1irksomhed man alene omfatte Ydelse af Sygehjælp og skal være 
grundet paa Medlemmernes gensidige Ansvar. Foreningens Bestyrelse sk•al vælges 
nf Foreningens l\ledlemmer. 

Foreningen skal girn Adgang til Optagelse for bemidlede Personer i Alderen 
mellem li. og •IO Aar, der opfylder de i Foreningens Vedtægt nærmere angivne 
Helbredsbetingelser. Det kan i Foreningens Vedtægt fastsættes, al Personer paa 
indtil 50 Aar kan optages i Fmeningen, jfr. dog Bestemmelsen i § 6, sidste Stykke, 
om Aldersgrænse ved Optagelsen som Betingelse for eventuel senere Overgang 
til en statsanerkendt Sygekasse. Endvidere skul Foreningen give Adgang til Optagelse 
- uden Hensyn til Helbred og til vedtægtsmæssige Aldersgrænser - af Personer. 
der paa Grund nf forbedrede iikonomiske Forhold ikke længere kan \"ære ubcmid· 
lede nydende l\ledlemmer af en anerkendt Sygekasse, medmindre der til Sygekas
sen er knyttet en Af deling for bemidlede, nydende Medlemmer, i hvilket T1ilfælde 
Foreningen kun vægre sig ved at optage den paagældende bemidlede Person som 
Medlem, j.fr. § 6, Stk. 4, sidste Punktum. Samtlige Personer, der den 1. April 1929 
var Medlemmer af en Sygeforening, der opnaar Godkendelse som Fortsættelses· 
kasse, kan vedblive al være Medlemmer uf Foreningen efter Godkendelsen, uanset 
oni de ikke Yecl vcc1 OptagelFcn opfyldte Betingel ~erne for fremtidig Optagelse, men 
lrnn ~aadanne tidligere Medlemmer, der inden (i Maane<ler efter nærværende An· 
ordnings Ikrafllræden fremskafifer Lægeattest for, at de opfylder Foreningens I-lel
bre<lsbetingelser eller var over1011t fra en statsanerkendt Sygekasse, har Hel til 
den i § 6, sidste Stykke omhandlede Optagele uden Hensyn Lil Alder og Helbred i en 
stnlsanerkendt Sygekasse. I de fOrsle 6 l\'laaneder efter denne Anordnings Ikrafttræ
den skal Foreningen være pligtig til at optage bemidlede Per-soner indtil det fyldte 
50de Aar, naar de opfylder Helbredsbetingelserne; samtlige disse l\ledlemmer 
har Hel til den i § 6, sidste Stykke, ()Illhandlede Overgang uden Hensyn til Al
der og ·Helbred til en statsanerkendt Sygekasse. 

Hvor særlige Forhold giir si,g gældende med Hensyn til den paagældende Und· 
.Jndelse af at suge Optagelse inden den i Foreningens Vedtægt fastsatte Aldersgrænse, 
skul Foreningens Be~tyrelse med Samtykke af Direktiircn for Sygekassevæsenet kunne 
meddele Tilladelse til, at en Person, der har overskredet nævnte Aldersgrænse, 
optage:; i Foreningen, forudsat at Optagelsen efter hans Helbred~1forJ1old skonnes 
for:Svarlig, h\'orhos under ganske særlige Forhold Direktoren for Sygekassevæse· 
net kun tillægge Personer, der ved deres Optagelse i Foreningen var over ·10 Aar, 
Ret til den i § G, sidste Stykke, omhandlede Overgang uden Hensyn til Alder og 
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Helbred til en statsanerkendt Sygekusse, forudsat at de ikke har en suodan Rel i 
Henhold til de særlige Bettemmeiser i foronstiaoende Stykke eller denne Paragrafs 
Stk. 10. 

Foreningens Vedtægter skol godkendes af Direktoren for Sygekossevæsenel. Direk· 
loren kan til enhver Tid kræve sig Foreningens Boger, Regnskaber m. m. forelagt og 
skol til enhver Tid hove Adgang til nt gore sig bekendt med Foreningens hele 
Virksomhed. De nærmere Regler for Tilsynet fastsættes af Socialministeren; del 
vil i disse Regler bl. a. være nt Cnstsælle, at Kontfogentet i st<alskonlrollerede Fort· 
sæltelseskasser skal være nf en saadan Storrelse, nt det efter foreliggende Erfnrin· 
ger er tilstrækkeligt til Fyldestgorelse a( Foreningens Forpligtelser samt Lil Dan
nelse af en efter Direktorens Skon passende Heservefond, saml at Helbreds· 
betingelserne for Optagelse i en statskontrolleret Fortsættelseskasse mindst skal svare 
til de Betingelser, der i § l, Stk. 3, i Lov Nr. 197 uf 16. Juli 1927 om lnvnlidefor
sikringl) er fastsat for Adgangen til al blive invalideforsikret uden forudgaaende 
Ansogning, samt nt der ikke i Vedtægterne man indeholdes 01>sigelsesbestemmel
ser, der efter Direklorns Skon er ubi!Hge. 

Hvis en statskontrolleret Forl-sættelseskasse ikke overholder de for Tiilsynet 
fostsaltse Betigelser, sa·avel som nanr den ikke kan anses for al være i Stnnd til 
at opfylde sine Forpligtelser, eller dens Virksomhed befindes ikke at foregaa i Over
ensstemmelse med de fior Foreningen ·gældende Bestemmelser samt under luglla
gelse af den fornodne PaapasseHghed og Orden, og Foreningen ikke efterkommer 
de i denne Anledning af Direktoren for Sygekassevæsenet givne Anvisning, kan 
Socialministeren efter Indstilling fra Direktoren fastsætte, at Stutskontrollen med 
Foreningen ophorer. I Tilfælde uf, at Stutskontrollen med en Forening ophorer, skul 
Direktoren f'Or Sygeka:;sevæsenet san vidt muligt foranledige, al der gives Forenin
gens Medlemmer Adgung ~il OverfOrelse til en anden statskontrolleret Fortsættel
seskas:;e. 

Nuar el Medlem overfures fra en statskonlrollerel Fortsættelse::kasse til en aner· 
kendt Sygekasse eller omvendt, jfr. § 6, sidste Stykke, og Stk. ·1· i nærværende Pa· 
ragraf, bernrer .Medlemmet i el Tidsrum af 6 Uger efter Overforeisen sin Ret til 
Sygehjælp fra den Fortsællelse::kasse eller Sygekasse, hvorfra OverfOrelsen er skel; 
fru Udlobet af nævnte Tidrum har Medlemmet Het til Sygehjælp fra den Sygekasse 
eller Fortsættelseskosse, hvortil Overforel~en er sket; er Sygdommen foranlediget 
ved Ulykkestilfælde, ydes Hjælpen dog straks fra den Sygekasse eller Fortsætlel
sesknsse, hvortil OverfOrelsen er sket, jfr. § 19, Stk. l. 

Regler for OverfOrelse af Medlemmer mellem statskontrollerede Fortsættelseskas
ser 'Og anerkendte Sygekasser udarbejdes i ovrigt af Repræsentanter for Fortsætte!. 
seskasserne i Forbindelse med Sygekassenævnet; disse Regler er bindende for Par· 
terne, nnar de godkendes af Socialministeren. - Endvidere udal'hejdes der af He· 
præsenlanler for de statskontrollerede Fortsættelseskasser Hegler for Overfl}"tning af 
Medlemmer mellem disse Forlsættelseskasser indbyrdes, hvi0lke Regler ligeledes er 
bindende, nuar de godkendes af Socialministeren. 

En Sygeforening, der \'ar oprellet inden den 1. Oktober 1928, men som ikke 
opfylder de ovenfor i Stk. l og 2 lastsalte Betingelser for al godkendes som Forl
sæUelsesknsse, kan opnaa Tilladelse 'lil al være undergivet DirektOrens Tilsyn og 
dermed Ret til at betegnes som stntskonlrollerel Sygeforening, for s~n vidt For
eningen indgiver Andragende derom inden 3 Munneder efter Anordningens Ikraft
træden og Socialministeren skonner, at det efter Foreningens Omfang og Vir
kemande vil være onskeligt, at den opretholdes som statskontrolleret, jfr. dog Be
stemmelsen i § 6, sidste Stykke, om Aldersgrænse ved Optagelsen som BeLingelse 
for eventuel senere Overgang 1il en statsanerkendt Sygekasse. Foreningen man da 
underkuste sig de samme Vilkaar, som er fastsat foran i Stk. 3, 4, fOrste og umlet 
Punktum, 6, 7 og 9. fOrste Punktum, for Fortsættelseskasser. Samtlige Personer, 
der den I. April 1929 var Medlemmer af en snadan Forening, kan vedblive al være 

l) Nu Lov Nr. 147 af 31. l\larts 1949. 
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Medlemmer, uanset om de ikke ved Optagelsen opfyldte Betingelserne for frem· 
tidig Opt•agelse; men kun saadanne iidt.igere Medlemmer, der ved deres Optagelse 
i Foreningen var under .JO Anr, 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 
skal efter nærmere af Socialministeren fastsnue Regler af de i § 9 omhandlede Ud· 
valg, fCirste Gang inden 6 Muaneder efter nærværende Anordnings Ikrafttræden, 
fores Kontrol med, om Foreningens Medlemmers okonomiske Forhold ændres sua· 
ledes, al de er berettigede til Optagelse i en statsanerkendt Sygekasse. For sau vidt 
et Medlem saavel i Henseende til Indtægt som Formue k<0mmer under Sygekasselo\ ens 
Grænser, skul huns Opmærksomhed henledes pua, al hun har Hel til Optagelse i 
en statsanerkendt Sygekasse. Foretrækker vedkommende l\ledlem at forblive som 
.Medlem af Foreningen, mister han Retten til senere at overWres til en statsaner· 
kendt Sygekasse. 

Meddelelse om, at en Fortsættelseskastoe eller en Sygeforening er Luget under Stats· 
kontrol, offentliggiires af Socialministeren. For Tilsynet udredes en Statskassen til· 
faldende aarlig Afgift ,hvis Storrelse fastsættes af Socialministeren. 

Direktoren for Sygekassevæsenct aflægger i sin aarlige Indberetning til Socialmi· 
nisteren (j fr. § 28, sidste Stykke) tillige Beretning om de statskontrollerede Fort· 
sætlelseskassers og Sygeforeningers Virksomhed. 

32 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 1930. Samtid·ig ophæves An· 
ordning af 22. December 1928, hvorved Lov Nr. H ·I· uf 10. J\luj 1915 om aner
kendte Sygekasser, sua.Jcdes som denne er ændret i Henhold til Lo\' Nr. 250 uf 6. 
1\foj 1921, Lov Nr. 58 uf 31. Marts 1926 og Lov Nr. 201 uf 1 L Juli 1927, sæt
tes i Kraft puu Færiierne. 

12. Marts - U. M. SKR. ANG. VIKARLØN FOR LÆRERE, DER HAR OP· 
NAAET AARSKUHSUS PAA STATENS LÆRERHØJSKOLE. I Skrivelse uf 17. 
f. M. har Direktionen indberettet, a l Lærer ved Færoernes Mellem- og Realskole 
N i et til Direhionen indsendt Andragende har anholdt dels om Fritagelse for sin 
Tjenestevirksomhed for at kunne deltage i Aarskursus i Matematik paa Statens Læ
rerhojskole i Skoleaaret 1930-31, dels om, at der udover den Understottelse, der 
kan ventes af Statskassen, tilstaas ham en yderligere Understottelse af Færi:i Amts 
Skolefond, og a l Direktionen har meddelt Andrageren, al det af ham til Undervis· 
ningsminisleriel stilede skematiske Andragende om Tilladelse til at deltage i det 
pungældende Aarskursus er videresendt med Bemærkning, at Skoledirektionen intet 
herimod har al erindre pna Vilknnr, al Tjenestevirksomheden pna Andragerens Be· 
kostning besorges af en kvalificeret Vikar, og at Direktionens Flertal ogsua under 
Hensyn til Andragerens Kvalifikationer og for at sikre Skolen en virkelig kvalificeret 
Lærer i Matematik, der kan antages al ville blive ved Skolen i hvert Fald en læn· 
gere Aurrække, tillader, at der uf Skolefondens Midler tilstaas den puugældendc 
en Understotlelse, stor 500 Kr" at udbetale med Halvdelen ved Midten og Halvdelen 
ved Enden af Kursus'et. Ved al indberette dette har Direktionen udtalt, al lndbe· 
retningen sker under Hensyn til, al den paugældendes Fritagelse for Tjenestevirk
somhed kun kan gives af Ministeriet, og al Direktionen mener, al den uf Skole· 
fondens Midler lilstaaede Underslottelse ikke bor medfOre nogen Formindskelse af 
den Understottelse, som Ministeriet efter sædvanlige Regler mautte bevilge den paa· 
gældende. I Anledning heraf skal Ministeriet herved meddele, at man i det hele 
vil have det overladt til Direktionen at træffe Afgorelse med Hensyn til Ordning af 
Tjenestefrihed og Vikariat for Lærere, der har opnauel Aarskursus pua Statens 
Lærerhojskole, og al man, omend man ikke plejer at tillade, al der udover det 
Stipendium, der mautte være tillagt en Kursusdeltager puu Statens Lærerhojskole, 
ogsuu give~ Tilskud fra den paagældende Amts Skolefond, kan gau med til, al der 
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i dette Tilfælde ved Fastsættelsen af Minisleriels Understollelse bliver sel bort fra, 
at der er tilstnaet den paagældende en Understottelse fra Færo Amts Skolefond. 

M. l\larts - U. M. SKR. ANG. TILLÆGSPRØVE I FÆBØSK VED SEMINA· 
HIET. I Anledning af Amtets Skrivelse af 20. f. M. bifalder Ministeriet herved, at 
der gives Lærere og Lærerinder, der har beslaaet Lærereksamen, Adgang til ved 
Færoernes Seminarium at indstille sig til en Til\ægsprove i Færosk, saaledes al 
Fordringerne ved denne Tillægsprovc er de samme, som stilles ved den almindelige 
Eksamen ved nævnte Seminarium i Faget Færo~k. Ved Indtegningen til Proven 
erlægges et Gebyr pna 1J. Kr. Bevis for Aflæggelse af Proven og den opnnacde Ka· 
rakler udstedes af Færoernes Seminarium. l\led Hensyn til Tidspunktet for Pro· 
vens Afholdelse bemærkes, al l\finisteriel ikke ' 'il have noget al erindre imod, at 
den nævnte Tillægsprove afholdes, nanr der melder sig Kandidater til denne, saalcdes 
at den ogsau vil kunne afholdes udenfor Seminariets aarlige Eksamen.i) 

19. Marts - LOV FOH FÆHØERNE (NR. 73) OM l\IOTORKØRETØJER M. M. 
I. Almindelige Bestemmelser. 
1 De i denne Lov indeholdte Forskrifter gælder for Kiirsel med l\fotorkoretojer 

paa Gade, Vej eller Plads, der er aabnet for almindelig Færdsel. 
Ved Siden heraf kommer de i de stedlige Politivedtægter:!) gh•ne Korselsbestem· 

melscr til Anvendelse, for snu vidt de ikke strider mod denne Lov. 
2 Ved Motorkoretojer forsluns i denne Lov Vogne eller Cykler, som be\•æges 

ved l\foskinkraft og er bestemt til Befordring af Personer eller Gods. Som Motor· 
koretiijer anses ikke Traktorer, Lokomohiler, Landbrugs· og Vejbearbejdningsmn· 
skiner. Suadanne Koretojer man kun benytte Vejene til Egentransport (eventuelt 
Transport af det til deres Benyttelse nodvendige Til'behor) til og fru deres Arbejds· 
sted eller efter i det enkelte Tilfælde dertil indhentet Tilladelse fra vedkommende 
kommunale Myndigheder Lil Provekorsel eller anden bestemt tidsbegrænset Trans
port. 

Ved Motorcykler forslaas tohjulede l\lotorkoretiijer. 
Saafremt der opstaar Tvivl om, hvorvidt et l\lotorkoretoj omfaltes ur de i nær· 

Typer af Kiiretojer, afgores Sporgsmnulet endeligt ar Justi·tsministeriet.:1) 
3-1) EthveM Motorkoretoj skal være sanledes indreltet, at dets Brug ikke med· 

forer ufornoden Stoj eller ufornoden Udvikling af Røg, Damp eller ilde Lugt. 
Motorvogne kan kore med en havareret Motorvogn samt under Iagttagelse af de 

af Justitsministerens:!) efter Forhandling med Ministeren for offentlige Arbejder 
givne Forskrifter med en eller flere Pnahængsvogne. l\lotorcykler kan kore med 
Puahængsvogn eller enhjulet Sidevogn. 

Motorkoretojer og Side. og Panhængsvognc til Molorkoretojer skal være forsynet 
med Luftgummiringe. 

Intet 1\fotorkoretoj man huve storrc Egenvægt end 2.500 kg og storre Vægt med 
fuld Last end 4.500 kg. Landsstyret kan dog efter indhentet Erklæring fra vedkom
mende Kommunalbestyrelser meddele Tillndel ~e til Indregistrering af Rutebiler, 
Omnibusser og Lnst\'ogne til særlig Brug med Egenvægt indtil 3.500 kg og storste 
Vægt med fuld Last indtil 6.000 kg. 

45) Etll\·ert l\lotorkoretoj skal være forsynet: 
l. med et paalideligt Styreapparat, ved hvilket Koretojet kun drejes let og sik· 

kcrl; 
2. Motor\'ogne og l\lotorcykler mecl to af hinanden uafhængige Bremseapparater, 

af h\· ilke h\'er især kan standse Vognen pna hojst 10 m ved 30 km's Fart; 

1) Jfr. An. 16. Jan. 1912 § 11. 
!) Jfr. Vedtægt 19. Nm·. 1923 § 25 og rig. og Vcdta!gl il Juli 1931 § 18 o. rig. 
8) Nu Landsstyret. 
4) Som ændret ved Ll. Nr. 2•l af 31. ~larts 1949 og Ll. Nr. 50 af 12. No\'. 1952. 
~) Som ~ndret \·ed Ll. Nr. 50 af 12. No\'. 1952. 
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il. med et Signalhorn; Signalerne skal være forskellige for Motorvogne og for 
l\fotorcykler, men ensartet for hver uf disse to Slags Koretojer; 

•l. fra !)(1 Time efter Solnedgang til :li.i, Time fOr Solopgang samt i tæl Taage: 
a. Motorvogne med to tændte Lygter uf samme Lysstyrke, anbragte i samme 

Hojde hver paa sin Side af Vognen. Enh\•er af disse Lygter skul være anbragt 
foran paa Koretojet, have ufarvet Glas og kunne helyse 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 Betingeher som under 
a., 2det Punktum, foreskrevet, Motorcykler med Sidevogn endvidere med en frem
adrellet tændt Lygte, anbragt paa den fra Cyklen vendende Side af Sidevognen, 
l\'lotorcykler med Paahængsvogn med en lignende Lygte anbragt paa Paahængsvog
nens venstre Side. 

Alle Motorcykler, derunder ogsaa Motorcykler med Sidevogn, saavel som Paa
hængsvogne til Motorcykler, skul bagpaa være forsynet med et Spejlapparat (Kntte
oje), der, naar det hclyses af el bagfra kommende l\lotorkoretojs Forlygte, giver 
rod Refleks, eller med Baglygte, der viser rodt Lys. Apparatet skal \'ære saaledes 
anbragt, al det ikke under Korselen kan dækkes af Bagage, Overtoj eller l·ignende. 

Der maa ikke anvendes stærkt blændende Lygter. 
c. Ethvert paa Færoerne indregistreret Person-, Vare- eller Lastautomobil skal 

\'ære forsynet med to Retningsvisere, der ~kal være anbragt een paa •hver Side af 
Koretojet og snaledes, al Foreren fra sil Sæde enten direkte eller indirekte kan pau
se, at de virker. De skal have Form af en Vinge eller Pil, der kan sinus ud, og 
\'ære anbragt saaledes, at den i udslaaet Tilstand pau Afstand kan ses tydeligt 
udenfor Karosseri eller Last saavel forfra som bagfra. Retningsviserne skal være 
lette al betjene fra Forersædet og være monteret med elektrisk Lys i rodlig eller 
orangegul Farve, der automatisk tændes ved Brugen. 

d. Ethvert pna Færoerne indregistreret Person·, Vare eller Lastautomobil skal 
\'ære for~ynel med en elektrisk Stoplygte. Denne skal være anbragt bag paa Vognen, 
og skal være snaledes indrettet, al den ved Brug nf Fodbremsen automatisk læn-

• des i rodlig eller orangegul Farve og derved i 'betimelig Tid forud tydeligt angi· 
ver for de bagfra kommende, at Vognen agtes standset eller Hastigheden agtes 
nedsat væsentlig eller brat. 

e. Foreren af ethvert paa Færiierne indregistreret Person·, Vare- eller Lastauto· 
mobil skal, imafremt han under Kcirsel agter at skifte Færd;;elsretning eller standse, 
forud give Tegn herom til Underretning for andre vejfarende. Forinden Færdsels
retning skiftes, skal Foreren overtyde sig om, at dette kan ske uden Fare for den 
ovrige Færd~el. Tej!:net skal være tydeligt og gives i god Tid i Forvejen samt ved
vare, indtil Svingningen er begyndt, eller Standsningen er sket. 

De ovenfor under c og d foreskrevne Retningsvisere og Stoplygte skal benyttes til 
den her omtalte Tegngivning. 

5 Styre·, Bremse· og Signalapparater skal være lette al behandle og anbragt saa· 
ledes, al Foreren kan 'benytte dem, uden al hans 01nnærksomhed bortledes fra Kore
banen. 

6 3-hjuleclc l\fotorkoretCijer, hvis Egenvægt overskrider 500 kg, saml -l··hjulccle 
Motorkoretojer, hvis Egenvægt overskrider 350 kg, skal være snaledes indrettet, 
at de fra Forerens Plads ved Hjælp af Motoren kan bringes til at korc baglæll.5 og 
styres under denne Korse\. 

7 Ethvert Motorkiiretoj skal ved en Pinde eller \'ed Indgravering i selve Kore
tiijet gi,·e Oplysning om Fabrikationsfirma og -sted, afgiftspligtig Hestekraft og 
Egenvægt. 

8 For l\fotorcykler med Side- eller Paahængsvogn gælder Forskrifterne for l\fo. 
torcykler naar ikke særlige Bestemmelser er givet. 
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li. Om Anmeldelse, Umlcrsiigclse og Rcgi-Jtrering af l\Jotorkorctojer. 
9 Ethvert Motorkoretoj .~knl, forinden det tnges i Brug, skriftlig anmeldes for 

Politimesteren. Anmeldelsespligten paahviler Ejeren eller den Person (Brugeren), 
som hnr varig Raadighed over Korelojel. 

Anmeldelsen skal indeholde Ejerens (!Brugerens) fulde Navn og Bopæl sumt 
Oplysning om Kiirelojels Bestemmelse (privat Personbefordring, offentlig Brug, 
Lastvogn m. v.), Hestekraft, Egenvægt, Bevægkraft, fra hvilken Fabrik KoretojeL 
er udgaael, til hvilken Type del henhorer, og hvilket Fabriksnummer det har. Ved 
Lastkoretojer oplyses Ladningens Maksimalvægl. 

KoretojeL skal derefter fremstilles for dertil af Amtmanden 1) over Fæ roerne 
heskikkedc sagkyndige Lil Afgorelse af, hvorvidt de i nærværende Lov Iustsnlle For
skrifter er opfyldt, og om det i ovrigl efter sin Beskaffenhed uden Fare kan be
nyttes. De med den omta\Lc Undersogelse forbundne Udgifter udredes af den paa
gældende efter Landsstyrels nærmere Bestemmelse)!) 

Findes det, al det i de anfOrtc Hen~cender fornodne er i Orden, registrerer Po
litimesteren Koretojel og forsyner det med sil Stempel. I Registeret, hvis nær
mere Indretning bestemmes af Justitsrninisteren,l) indfOres de fornodne Oplysnin· 
ger om Koretojel og dets Ejer (Bruger). Endelig udsteder Politimesteren Attest om 
Registreringen. Det Nummer, under hvilket KoretojeL er opfOrt i Hegislercl, an· 
bringes saavel pau Koretojets Forside - for Motorcyklers Vedkommende paa begge 
Sider af en pau langs foran Styret anbragt Nummerplade - som pau dets Bagside. 
Nummerpladerne leveres i udfyldt Stand af Politimesteren mod en af Justitsmini
steren 1) fastsat Betaling.!!) 

l\aar et Koretoj afmelde,-;, skal Nummerpluclerne tilbugele\'cres til Politiet. 
10 Nuar cl indregistreret Koretoj skifter Ejer (Bruger), skal suavel den tidligere 

5om den nye Ejer (Bruger) ufortovet gore Anmeldcl::e derom til Politimesteren. 
11 Politimesteren eller vedkommende Sysselmand kan Lil enhver Tid pua Eje· 

rens (Brugerens) Bekostning forlange el anmeldt l\Iotorkoretoj fremstillet for al 
prove, om det vedblivende fyldestgor de i det foregnncnde stillede Fordringer. For 
:Vlotorkoretojer, der benyttes til oHentHg Personbefordring, skul en saadan Un
dersogelse finde Sted mindst en Gang aurlig. 

Findes det, at Koretojet ikke længere fyldestgor de nævnte Fordringer, eller 
fremstilles det ikke efter Tilsigelse, kan Politimesteren f.orbyde dets Benyttelse. 

12 Ejeren (Ilrugeren) er ansvarlig for, nt Koretojet er i lovlig Tilstand, navnlig 
ul Styreupparatet og Bremserne virker sikkert og kraftigt, og at Signalapparatet er 
i Orden, saml for, at Koretojet fOres af en dertil berettiget Person. 

13 Naar Politiet forlanger det, er Ejeren (Brugeren) forpligtet til al give Op· 
lysning om, hvilke Personer der som Forere har benyttet Koretojel. 

14 Justitsministcrenl) er bemyndiget til at give fornodne Forskrifter om OJYbe
varing af Benzin og andre brandfarlige Vædsker og Lil at fastsætte de nærmere 
Bestemmelser om, hvorledes Motorkoretojer med Tilbehor af Hensyn til Færd· 
selssikkerheden skul være indrettede, og om Motorkorelojers Anmeldelse, Under· 
sogelse, Rgistrering m. m.a) 

Ill. Bestemmelser vedrore11de Forere11. 
154) De i denne Lov omhandlede Koretojer mua kun fCires uf Personer, der hos 

Politimesteren har erhvervet Bevis for, at de hur Het til al fiire saadanne Korc
tojer; dette Ile\' il:', som skal indeholde et \'ellignende Fotografi af den, for hvem 
det er udstedt, skal Foreren ultid have hos sig under Korselen og paa Forlangende 
forevise for Politiet. 

Til nl erholde et saadant Bevis kræ,·es, ut Yedkommende er Ivldt 18 Aar. er en 
paalidelig og ædruelig Person, er i Besiddelse af tilstrækkelig Syns· og mireevne 

1) Nu Lnndsstyrt"t. 
2) Jfr. Ll. Nr. 50 ar 12. Nov. 1952 og Bek. 321 af 2<J. Nm·. l<J30 og Ændringer af 2.'I. Del~. l<J52. 
IS) Jfr. Bek. 321 af 29. Nm·emhcr 1930 Dg Bek. Nr. 85 af 22. l\lnrts 1933, 
4) Som ændret \'cd Ll. Nr. 50 u{ 12. No\'. 1952. 
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• 
saml i ovrigt af den fornodne aondelige og legemlige Farlighed, og at han ved al 
underkaste sig en af Justitsministerenl) foreskreven Prove for dertil af Amtman· 
den 1) over Freriierne beskikkede sagkyndige godtgor at være i Besiddelse af til· 
strækkelig Korefærdighed og fornodenL Kendskab til Maskinen og dens Behand· 
ting, Færdselsreglerne samt tH Motorlovens Bestemmelser. 

Juslitsministercnl) fastsætter de nærmere Regler for Provcn:!). 
Udgi.ften ved Proven afholdes af vedkommende med et of Justitsministeren 1) fast· 

sat Belob. 
Et Motorkorctoj maa aldrig f0res eller forsages fort af nogen, der er beruset 

eller saaledes pauvirkel af Spiritus, at han ikke har det fornodne Herredomme over 
sine Handlinger. 

Forerbevis gælder i 5 Aar fra Udstedelsesdogen; dog kan det Lil enhver Tid In· 
ges tilbage, naar det oplyses, at den pongældende ikke længere fyldeslgor de foran 
foreskrevne Betingelser for al erholde Forerbevis. Ønskes Beviset fornyet efter Ud· 
lobet of de 5 Aor, maa den paagældende for Politimesteren godtgore, at •han sin· 
dig er ædruelig og paalidclig saml i Besiddelse af tilstrækkelig Syns- og Horeevne 
og i ovrigt den fornodne oandeJige og legemlige Farlighed. Politimesteren bestem· 
mer, om vedkommende kan fritages for at aflægge ny Prove for den sagkyndige. 
Saadan Prove skal aflægges, naar vedkommende i det sidst forlobne Aar ikke 
jævnlig har fiirt Motorkoretoj. 

16 Foreren er, COr Korselen begynder, forpligtet til at overbevise sig om, at alle 
Appuruter, særlig Styre-, Bremse· og Signalappnralerne, er i foreskreven Tilstan1I 
og virker godt. 

17 Øvelseskorsel for Personer, der uddanner sig til Forere, kan med Motorvogn 
kun finde Sted, nuar der paa Vognen ved Siden af Eleven findes en Ledsager, som 
har Fi:irerbe\'is og mindst l Aars praktisk Øvelse i Korse) med Moton·ogn. Led· 
sageren anses da for at være Forer af Vognen; \'ed den i § 15, Stk. 2, ommeldte 
Pri:ive anses dog Eleven for al være Forer. 

Politimesteren bestemmer, hvilke særlige Sikkerhedsindretninger cler skal finde5 
paa Vogne. som benytles til ØvelseskorseJ.:1) 

Øvelse$ki:irscl med l\fotorkoretojer kan finde Sted O\'erah. ln•or Færdsel med 
Ki:irclojer af den paagældende Ari er tilladt, clog al Polit:et, hrnr Forholdene kræ· 
ver det, helt eller delvis kan forbyde Ørnlseski:irsel paa bestemte Gade- og Vej· 
strækninger. 

IV. Om Korscl paa Gade, Vej eller /'lads:') 
18 Korset med Motorkorelojer er tilladt pna alle offentlige Gader og Veje, som 

ikke ved tydeligt Opslag er lukket. Nnar en Kommune onskcr at lukke en Gade eller 
Vej for Motorfærdsel, skal den dertil have Lagtingetst) Samtykke. r Andragendet 
til Lagtinget skal nojagtig angi\'es Vejens Bredde saml Grunden, hvorfor Kommu· 
nen onsker at afspærre Gaden eller Vejen. 

19 Korehastigheden man ikke overstige 15 km i Thorshavn og Bygderne. Udenfor 
disse man Lastvogne kåre indtil 20 km og Personvogne indtil 30 km i Timen. 
Grænsen for Thorshavn og Bygderne med Hensyn til Korehastigheden fastsættes 
af Politimesteren efter Indstilling af vedkommende l\lyndigheder. 

Disse Hastigheder er dog kun tilladt, naar Vejbanen er fri, og Terrænet frem· 
eher er let O\'er!'kueligt. Er dette ikke Tilfældet, skal Hastigheden \'ære saa me· 
gel ringere, som behorig Hensyntagen til Forholdene kræ\'er, hvilket ogsaa gælder, 
naar Vejbanens Tilstand pnakræ\•er det. 

:\led Hensyn til Strækninger, hvor Politiet anser det for fornodent, at Korse! 
foregaar med ringere Hastighed end i denne Paragraf tilladt, kan det ved Op· 

1) Nu Lnnil!>!!tyrct. 
~) Jfr. Bek. Nr. 321 nf 29. Noremhcr 1930. 
U) Jfr. Politihek. nf 4. Juni 1947. 
4) Jfr. Politil'cdtægt nf 19. No\'. 1923 § 25 o. fl. og Politivedtægt nf 3. Juli 1931 § IB o. Og. 
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slagstavler paabydes, al Hastigheden ikke maa overstige el nærmere angivet rin· 
gere Antal Kilometer i Timen. 

For Overtrædelser af Korehastigheden idommes Straf i Henhold til § 30. 
20 Under Korselen skal der bande med Hensyn til den Hastighed, hvormed 

der kores, og i ovrigt udvises tilborlig Forsigtighed og tages fornodent Hensyn til 
den ovrige Færdsel, ligesom der bor anvendes ni mulig Opmærksomhed og Omhu 
til Formindskelse af Faren for Passagerer og andre vejfarende. 

21 Indhenter eller moder et Motorkoretoj korende, ridende eller andre vejfn· 
rende, skol 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 Forsigtigbedsforholdsregler, f. Eks. ved Afstigning eller Bortkorsel til Siden. 
Foretages intet snndant, er Foreren berettiget til al kore videre. Under selve Forbi
korselen maa Signalapparatet ikke benyttes og Farten skal mindskes. Om Cinskes, 
skal Motorkoretojets Forer straks hjælpe til med at fOre Hesten eller Hestene forbi 
Koretojet. 

I Snekastninger og 1>011 Vejstrækninger, der er af en snadnn Beskaffenhed, at 
Omkorsel ikke uden Fore kan ske, er Motorvogne, naar de moder korende eller 
ridende, forpligtet til nt kore san langt tilbage, at Omkorsel kan finde Sted. 

Korende, ridende og cyklende, som moder eller indhentes uf et Motorkoretåj, 
skal straks, nanr Signa\ gives, holde til hojre og overlade Koretojet en farbar 
Strækning af Vejen. 

22 Foreren skal, nanr der kan være Fare for Sammenstod, i Tide give tydeligt 
Signa\. 

Ligeledes skal han give Signal ved Gade. eller Vejkrydsninger. 
Brug af Signalet fritager ikke ·Foreren for Anvendelse nf behorig Forsigtighed 

overfor nndre vejfarende. 
Signaleringen skal straks ophore, nnnr Heste derved bliver sky. Unyttig og hen· 

synslos Signnlering er forbudt. 
23 Sker der et Uheld eller en Ulykke ved Sammenstod eller paa anden Maade, 

der kan sættes i Forbindelse med Motorkoretojets Benyttelse, skal Foreren straks 
standse og, om fornodent, efter bedste Evne hjælpe de vedkommende uden Hensyn 
til, om han har Skyld i det stedfundne. Hnn skal desuden pnn Forlangende opgive 
Navn og Bopæl. 

24 Foreren er forpligtet til at stnndse straks, nnnr det pnabydes af Politiet. 
25 Forlnder Foreren Koretojet, s-knl hnn sætte l\foskineriet ud nf Virksomhed og 

saa vidt muligt drage Omsorg for, at det ikke kan sættes i Gang af uvedkommende. 
26 Taksten for Korse! med l\fotorvognc, der soger Hyre paa offentlig Gade, 

Vej eller Plads eller pan dertil af Politiet anviste Holdepladser, fastsættes af det kom· 
munnle Rand efter Forhandling med Politiet. 
V. Om Erstatning og A11s.varsforsikrfog. 

27 Saufremt et l\lotorkoretoj forvolder Skade ved Paakorsel, Sammenstod, Vælt
ning eller andre lignende Korselsuheld eller ved en i Motor eller Beholdere op· 
staaet Eksplosion eller Brand, er den for Motorkoretojet ansvarlige forpligtet til 
at erstatte Skuden, medmindre det enten oplyses, al den skadelidende forsætlig har 
hidfOrt Skaden, eller det fremgaar af Omstændighederne, at denne ikke kunde være 
afværget ved den Agtpaagivendhed og Omhu, der udkræves ved Benyttelsen 11r l\fo. 
torkoretojer :;aaYel i Henseende til Driften som i .Henseende til Materiellet. Op
lyses det, at den skadlidende ved Uagtsomhed har hidfort eller medvirket til Skaden, 
kan Erstatningen dog nedsættes eller endog helt bortfalde, Efter de samme Regler 
er den for Motorkoretojet ansvarlige forpligtet til at erstatte Skade, der bevirkes 
ved, at vejfarende Heste bliver sky for 1\lotorkoretojet, snafremt det man antages, 
at Skaden ikke stunr i Forbindelse med nogen særlig Skyhed ·hos Hestene. 
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Skade paa Personer eller Gods, der befordres med Motorkoretojet, omfattes kun 
af Bestemmelserne i lste Stykke, naar Befordringen sker for Betaling. 

For anden Skade forvoldt ved Korse! med Motorkoretojer er den for Motorkore· 
tojet ansvarlige forpligtet til at yde Estatning, hvor delle IOlger af Lovgivnin· 
gens almindelige Regler. 

Hvis der ved Sammenstod mellem Motorkoretojer paa begge Sider foreligger el 
Forhold, som efter Reglerne i nrerværnde Paragrafs lste Stykke begrunder Erstat· 
ningspligt, og Sammenstodet medfOrer Skade for nogen af Farerne eller de for 
Koretojernc ansvarlige eller endelig paa noget af Koretojerne under saadanne Om· 
strendigheder, at Paragroffens 7de Stykke finder Anvendelse, bestemmer Retten under 
Hensyn til de foreliggende Omstændigheder, om og med hvor stort Belob Erstat· 
ning bor ydes fra en af Siderne. 

I Tilfælde af Legemsbeskadigelse kan Er~latning kræves for Lidelse, Lyde og 
Vansir. Hvis den til Erstatning berettigede helt eller delvis har mistet sin Arbejds· 
kraft, tilkommer der ham Erstatning for vedvarende Forringelse af Erhvervsevnen. 
Af gaar den skadelidende ved Doden, som Folge af Ulykken, kan den, der har bekostet 
Begravelsen, fordre Udgifterne hertil erstattet, for saa vidt de ikke oYerstiger, 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 at lide. 

Erstatningsansvaret paahviler den - være sig Ejer eller Bruger - , der benytter 
Motorkoretojet eller lader det benytte. Erstatningsansvaret paahviler tillige Foreren, 
sanfremt Skaden skyldes Overtrædelse af nogen ham som saa.dan paahvilende For· 
pligtelse. 

Den til Erstatning berettigede kan for Erstatningen med paalobende Omkosl· 
ninger holde sig til l\Iotorkorelojet, saafreml Erslnlningsans,·ar paahviler den, som 
ejede Koretojet, da Skaden indtraf, eller den, der da var retmæssig Bruger deraf. 
Denne Hæftelse gaar forud for anden pan Koretojet hvilende Gæld, men efter den 
i § 32 omhandlede Afgift. 

281) Enhver Ejer af et l\fotorkoretoj skul i cl af Staten anerkendt Ansvarsfor
sikringsselskab tegne og holde i Kraft en Forsikring for Motorcykler 
og Motorvogne stor 40.000 Kr. til hel eller delvis Dækning af ethvert Erstatnings· 
krav. som i McdfOr af § 27 kan gores gældende mod den, der var ansvarlig for 
Koretojct, da Skuden indtraf. 

For Motorvogne, der erh\'ensmæssigt benyttes til Befordring af Personer, skul 
Forsikringssummen dog mindst andrage 5000 Kr. for hver Passager, som Vognen 
er indrettet til at befordre. 

Motorkoretojer, der er indregistrerede som tilhorende danske Stutsmyndigheder 
eller Statsinstitutioner og kommunale Institutioner, er undbagne fra Forsikringsplig· 
ten. 

Justitsministeren:!) fastsætter de nærmere Regler for Forsikringsplig·tens Gen· 
nemfOrelse su ml for Anerkendelse af Forsikringsselskaber. 

Præmier, som en forsikringspligtig Ejer af el l\fotorkoretoj er et anerkendt Ansvars· 
forsikringsselskab skyldig, kan i Mangel uf rettidig Betaling inddrives ved Udpantning. 
ringsselskab skyldig, kan i l\fongel af rettidig Betaling inddrh·es ved Udpantning. 
I Tilfælde af Forsikringstagerens Konkurs ligestilles Fordringen pna de forfaldne 
Præmier med de i Konkursloven af 25. 'forts 1872 § 33 Nr. 2, jfr. Anordning 
~r. 72 af 2. Maj 1902 om den Skikkelse h\'ori Konkursloven skul \'ære gældende 
for Færoerne, omhandlede Fordringer. Saafreml Forsikringen er tegnet for el 
storre Belob end det pligtige. gælder disse Hegler for hele Præmien. 

Forsikringsselskabet har Regres mod Forsikringstageren, snafremL denne vL><l 
Forsæt eller grov Uagtsomhed har forrnldt Skaden. For Regreskravet hæfter i\fo. 

1) Jfr. Ll. Nr. 50 ar 12. No,·. 1952 og Bek Nr. 321 ar 29. No,. 1930. 
2) Nu Landi>slyrel. 
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torkoretOjet efter Reglerne i § 27, Stk. 7, dog nt den i bemeldte Stk. omhandlede 
Hæftelse gnnr forud. 

29 Hvis der rejses Tiltale for nogen skndeforvoldende Lovovertrædelse, der i Hen
hold til § 27 knn medfore Erstatningsansvar, skal der gives den eller de skade
lidte Lejlighed til al pnnstaa Erstatning. Hvis der ikke opnnas Forlig om Erslal· 
ningen, skal Erstntningspanslandene paakendes under Sagen, selv om Straf ikke 
paalægges Tiltalte, jfr. dog Stk. 7. Saadan Paakendelse kan ske fOr eller efter Af
gorelsen af Sporgsmaalet om Straf. 

Det Forsikringsselskab, i hvilket der er tegnet Ansvarsforsikring for det af Til
talte benyttede Motorkoretoj, samt, for sna vidt Erstatningsansvaret i Henhold til 
§ 27, Stk. 6, paahviler en anden end 'l'Htalte, tillige denne anden skal med Varsel 
efter Retsplejelovens §. 174, jfr. Lov Nr. 164 af 4. Juni 1924,l) som til Vidner i 
Straffesager tilsiges til ethvert Retsmode (jfr. dog Retsplejelovens § 166). De er 
berettigede til - eventuelt efter at Retten har givet dem Tilladelse til udenretlig at 
gore sig bekendt med det i Sagen fremkomne - efter derom til Retsbogen fremsat 
Begæring at indtræde i Sagen, og de bliver da for Erstntningssporgsmaalels Ved
kommende at betragte som Parter. Dersom de ikke indtræder som Parter, er saavel 
en forligsmæssig som en domsmæssig Afgorelse af Erstatningssporgsmaalet bindende 
for dem. 

Naar Erstatningssporgsmaalet paakendes under Sagen, kan HeLtcn i Overens
stemmelse med Reglerne i Retsplejelovens Kapitel 30, jfr. Lov Nr. 16·1· af 4. Juni 
1921·,1) paalægge Rettergangsboder og Sagsomkostninger. 

Pnaankes en Straffesag, under hvilken Erstatningssporgsmaalet er blevet paa· 
kendt, skal enhver, der for Erstatningssporgsmaalets Vedkommende har været Purt 
i den indankede Sug, hu\'e Meddelese om Anken og Lejlighed til al udtale sig for 
den overordnede Ret. Den, der i MedfOr nf Stk. 2 er indtraadt som Part i den ind· 
ankede Sag, har en tilsvarende Adgang til at indtræde som Part i Ankesagen. 

Den i Retsplejelovens § 996, jfr. Lov Nr. lM af 1) .• Juni 192 J.,1) omhandlede 
Adgang til at nnke i den borgerlige Retsplejes Former ::;tnnr aaben for enhver, der, 
for snn vidt anganr Erstntningssporgsmnalet, hnr været Part i Sagen. 

1 Henseende til Anke er en i MedfOr af Stk. 1 sket særskilt Pankcndelse af 
Straffe. og Erstntningspnnstunden ni betragte som en selvstændig Dom. 

I særlige Tilfælde, hvor Erstatningskravet nngaar materiel Skade og er af ind
viklet Bekaffenhed, kan Retten, efter al Forlig forgæves er provet, nægte Krn,•ets 
Forfolgning under Straffesagen. 

Retsplejeloven § 995, sidste Stykke, jfr. Lov Nr. 16.l af '1·. Juni 192·).1), finder 
ikke Anvendelse i de her omhandlede Sager. 

fil. Om Straf og Frakendelse af ForerreUen. 
30 Overtrædelse af denne Lov eller de i Medfor af samme givne Bestemmelser 

straffes, for Sila vidt hojere Straf ikke er forskyldt i MedfOr af den ovrige 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 at tage Hensyn til den skyldiges Formueforhold. 

Uherelliget Anvendelse af Kending~mærker paa de uf denne Lov omfattede Kore. 
tojer saa,•el som Efterligning eller ubereLliget Anbringelse uf Politiets Tjeneste· 
stempel pan disse straffes efter forunstanende Regler. 

Sagerne behandles som Politisager. Boderne tilf nlder Amtsfattigkussen. :\'edlæg· 
ges der af Anklagemyndigheden Paustand om ldommelse uf Fængselsstraf eller om 
Frakendelse af Retten til iat være eller blive Forer, jfr. § 31, skal der paa Tiltaltes 
Forlangende beskikkes ham et Forsvar. 

31 Har en Forer af et ~lotorkoretoj under Korselen været beruset, skal Retten 
til at være eller, saafremt han ikke \'ar berettiget til at fOre Motorkoretoj, Retten 

1) Nu Lov Nr. 174 nf 11. l\lnj 1935. 
2) Nu Lo,· Nr. 127 of 15. Apr. 1930 § 7. 
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til al blive Forer ved Dom frakendes hum enten for et bestemt Tidsrum, dog ikke 
under 6 Maaneder, eller for bestandig. Saadan Frakendelse af Retten til al være 
eller blive Forer knn ogsaa ske, naar en Forer uden dog al have været heruset un
der Korselen har været saaledes paavirket af Spiritus al han ikke har haft det for· 
nodne Herredomme over sfoe Handlinger, naar han har gjort sig skyldig i særlig 
uforsvarlig Korse!, eller nnar han efter ved Dom al være fundet skyldig i grovere 
Overtrædelse af de hnm som Forer paahvilende Forpligtelser paa ny findes skyl· 
dig i saadan Overtrædelse, begaaet mindre end 1 Aar efter forrige Overtrædelse. 

Er Retten til at være eller blive Forer i Henhold til denne eller nogen tidligere 
Lov frakendt nogen for længere Tid end 3 Aar, kan Justitsministeren,l) naar der 
er forlobet 3 Aar efter den endelige Doms Afsigelse, og naar ganske særlige Om· 
stændigheder foreligger, og vedkommende ikke tidligere har været frakendt Ret
ten til al være Forer, tillade ham paa ny at blive Forer. 

Sager, i hvilke der af Anklagemyndigheden nedlægges Paastand om Fraken· 
delse af Retten til at være eller blive Forer, kan alene afgores ved Dom. Denne Virk· 
ning standses ikke ved Anke eller Kære. 

Skanner Politiet, at Betingelserne for at frakende en Person Retten til at være 
Forer foreligger, kan det midlertidigt fratage ham denne Ilet, dog al vedkommende 
Dommer, inden Sporgsmaalet endeligt afgores ved Dommen, atter kan OJ>hæve den 
af Politiet trufne Bestemmelse. 

Den, der i Henhold til § 15 eller nærværende Paragraf midlertidigt eller ende· 
ligt har mistet Retten til al IOrc Motorkoretoj, skal aflevere sit Forerbevis til Po
litiet. Om enhver saadan Fortabelse skal der straks tilstilles de lokale Blade Med
delelse. 

VII. Om Afgift af Motorkoretojer. 
322) Der svares en aarlig Afgift: 

a) af Lastvogne og Omnibusser med Egenvægt aI indtil 1850 kg 25 Kr. pr. skalle· 
pligtig HK., 

b) af Lastvogne og Omnibusser med Egenvægt over 1850 kg 30 Kr. pr. skalle· 
pligtig HK" 

c) af andre Personvogne til offentlig Befordring end Omnibusser 50 Kr. pr. skalle· 
pligtig H.K., 

d) af Personvogne til Privatkorsel og Varevogne 60 Kr. pr. skalleJtligtig H.K. og 
e) af Motorcykler og Paahængs\'ogne 60 Kr. pr. 100 kg Egenvægt, 

Lagtinget er berettiget til efter Indstilling fra den eller de pangældende kommu
nale Styrelser at nedsætte Afgiften for Kurelojer, der udelukkende benyttes pna 
bestemte Vejstrækninger, indtil det halve. 

Afgiften, der tilfalder Færi:iernes Vejfond, forfalder kvartalsvis forud. Suafreml 
et Motorkoreti:ij eller en Panhængsvogn ikke unskes benyttet i en Afgiftsperiode, 
bortfalder Afgiften for denne, saafremt Anmeldelse derom er sket til Politimesteren 
inden vedkommende Kvartals Begyndelse. 

Endvidere er Koretojer, der er indregistreret som tilhorende Statsinstitutioner, 
Brand- og Politivæsen, samt Ki:irelojer, der udelukkende benyttes til Sygetransport, 
fritaget for Afgift. 

Afgiften pnah·dlcr Ejeren af Motorkårelujet eller den Per,;on, der har Brugsret
ten. Amtskommunen er berettiget til med Panteret frem for ni anden Gæld at sogc 
Fyldestgorelse for de skyldige Afgiftsbelob med pnali:ibende Omkostninger i l\lo· 
torkoretojet. 

Justitsministerenl) fa,;lsæller de nærmere Hegler for Beregning af i\lotorkore· 
tojets Heslekraf.t og for Konstatering uf dets Egenvægt og Vægt med fuld Last 
samt for Betaling af Afgiften.:1) 

I) Nu Landsstyre!. 
~) Som ændret \'ed Lm· Nr. 93 ni 15. Marts 1939 og midi. Besl. Nr. 39 ol 23. Dec. 1947. Jrr. 

Ll. Nr. 21 ol 16. l\larts 1951 om Algih pao l\fo1orkore1iijcr. 
B) Jlr. Bek. for Færocrne (Nr. 321) of 29. No,·ember 1930. 

J.36 



19. Marts 1930 

VIII. Lo-t•cns Ikrafttræden. 
33 Denne Lov træder i Kraft den I. Juli 1930. Samtidig ophæves Lov for Fær

oerne Nr. 123 af 28. Marts 1923 om Motorkoretiijer m. m. De i Henhold til Lo
ven af 28. Marts 1923 udfærdigede Bekendlgorelser m. m. vedbliver al være gæl
dende, for san vidt de ikke strider mod nærværende Lov.I) 

27. Marts - L. M. SKR. ANG. BETINGELSEHl\E FOH UDSTYKNING, hvori 
~linisteriel i Anledning af en o'f Amtet indsendt Sog om Approbatfon paa en nær· 
mere betegnet Udstykning aI en i Thorshavn beliggende Ejendom med Hensyn til 
Sporgsmaalet om, hvilke Betingelser Amtet efter Ministeriets Formening er beret· 
liget til ved Godkendelsen at stille med Hensyn til Adgangen til den i Udstyknings· 
dokumenterne som Nr. 1 betegnede Parcel, der kun, saa længe den ejes of somme 
Ejer som de tilgrænsede Mutrikul-Numre har Adgang til offentlig Vej, udtaler, at 
man i l\linisleriet hidtil har anset Betingelserne om Vejadgang i § tJ. i Lov Nr. 
108 af :·t April 1925 om Jords Udstykning og Sammenlægning m. m., hvorefter 
der for alle Parcellers Vedkommende skal være sorgel for Adgang til offentlig Vej, 
for efter Omstændighederne at være behorig opfyldt, naar det i Udstykningsdoku
menterne er oplyst, at en Parcel, hvor.til det ikke ved Udstykning er udlagt Vej, 
skal forenes ·med tilgrænsende Jorder, og al man i O\•erensstemmelse hermed ikke 
kun tilraade, at Amtet i den foreliggende Sog knytter særlige Betingelser til Appro· 
bationen. Ministariet tilfojer dog, at Amtet, hvis det anses for nodvendigt efter 
Ministeriet~ Formening man være berettiget Lil at forlange, al Parcel •.•.•. of Motr. 
~r .. "". skal sammenlægges med Matr. Nr. " ... " sommesteds, under Iagttagelse 
af Heglerne i § •1· i Lov Nr. 85 af 31. Marts 1928. 

11. April - SKIL FRA DIHEKTIONEN FOH VEMMETOFTE ADELIGE JOM
FHUKLOSTEH angaaende, al der, saa længe Færoerne udgor en Del af Danmork, 
intet skannes al være til Hinder for, at færoske Born vil kunne komme i Betragt· 
ning ved Uddeling af den Undersliittelse, der fra Stifaelsen Vemmetofte Kloster ydes 
til forældrelose Bom. 

•I. April - SØF AHTSM. SKR. ANG. BEDSTEl\fÆND. - - - skal man un· 
der Henvisning til Bestemmelserne i § 2'1-, sidste Stykke, i Lov om Sonæring af 28. 
Februor 1916 med senere Ændringer, anmode Amtet om at ville foranledige Sys· 
selmændenes Opmærksomhed henledt paa, ot for sao vidt der om Bord i Kut· 
lere onsættes Bedstemænd udover det i Sonæringsloven fastsatte Antal, skal ved
kommende i Henhold ·Lil den nævnte Bestemmelse være i Besiddelse af Sonærings· 
bevis of mindsl samme Grad som anordnet for den laveste af de for Kutteren ved 
Loven foreskrevne Bedstemænd. 

15. April - BORGERLIG STRAFFELOV (NR. 126) - - -
1162) Den, som hindrer Foretagelsen af Vialg til Rigsdagen, Færoernes Lagting 

eller til kommunale eller andre offentlige Haad eller Myndigheder eller gor For
sog herpoa, eller som forvandsker Valgs Udfald, eller umuliggor Opgorelsen, straf
fes med Fængsel indtil 6 Aar. - - -

1373) Den, som soger ot forhindre Afholdelsen uf lovlig offentlig Sammenkomst, 
straffes med Bode eller Hæfte eller under skærpende Omstændigheder, særlig naar 
Handlingen har været for.bundet med \'oldsom eller truende Adfærd, med Fæng· 
sel indtil 2 Aar. 

Paa somme l\foode straffes den, der ved Larm eller Uorden forstyrrer offentlig 
Samling af Rigsdagens Ting, Færoernes Lagting, kommunale eller andre offentlige 
Haad. ---

1) Hr. Bek. Nr. 321 ar 29. Nov. 1930. 
2) Som 11Hnt1c t ved Lm· Nr. 225 ar 7. Juni 1952. 
n) Som nHnttcl ved Lov Nr. 117 af 15. Mnrls 1939. 
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15. April - LOV (NR. 127) OM IKRAFTIRÆDEN AF BORGERLIG STRAFFE· 
LOV M.M. -- -

2 Fra samme Tidspunkt [fra Straffelovens lkrafatræden] ophæves - - - Lov 
for Færoerne Nr. 260 af 6. Maj 1921 om Bog!Oring m.v. § 7, sidste Stykke, - - -

3 Endvidere ophæves - - - Christian den Femtes Norske Lov, 5te Bog, 2det 
Kap" Art 75. - - - 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 § 10. - - - Anordn. Nr. 110 af 1. Marts 1919, hvorved Lov om Værn 
for Dyr af 17. Maj 1916 sættes i Kraf.t paa Færoerne, § 1. - - - Lov Nr. 260 
af 6 .. Maj 1921 for Færoerne om BogfOring m. v. § 8, 3die Stykke. - - - Lov 
Nr. 111 af 30. Maj 1927 om Telefoner paa Færoerne § 14" 2det Stykke. - - -

15. April - Lov (NR. 129) OM FORSIKRINGSAFTALER. - - -
133 Fra denne Lovs Ikrafttræden ophæves - - - for Færoernes Vedkom· 

mende 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. (lndfi:ijet 
Fattigloven af 10. April 1895, § 48). 

26. April - BESTEMMELSE FOR OPLÆGNING AF GODS I STYKGODS
PAKHUSET OG PAA DE HAVNEN TILHØRENDE PLADSER OG BROEH VED 
THORSHAVN HAVN. 

1 Forinden Oplægning af Varer eller l\foteriuler sker paa Havnens Grund, man 
Anmeldelse gives til Ha\'llemesteren, som anviser Oplagspladsen og træffer nær· 
mere Bestemmelse om Manden for dens Benyttelse. 

2 I ethvert Tilfælde skul det opgives for Havnemesteren, for hvis Hegning God· 
set oplægges. Saadan Opgivelse skal, om det forlanges, ske skriftlig af vedkommende 
Ejer, eller saafremt Godset oplægges for en udenfor Thorshavn Kommune boende, 
af en i denne bosat Mund, som indeslaar 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 i. 

3 Det oplagte Gods, som henligger for vedkommendes egen Risiko, maa ikke 
uden Havnemesterens Samtykke borLtages fra den anviste Oplagsplads, fi:irend den 
paalobne Pladsleje er betalt. Saafremt det forlanges, skal det henlagte bortskaffes 
eller flyttes hen til et andet anvist Sted inden en af Havnemesteren fastsat Frist, 
Efterkommes ikke et i denne Henseende gi\'el 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 pua angiven Mande tages i Brug senest den IOrste 
Sognedag efter al være anvist vedkommende, kan Havnemesteren disponere over 
Pladsen til Brug for andre. 

5 I Pladsleje betales pr. Dob'll pr. m2 fi:ilgende Afgifter: 1) for Plads i Styk
godspakhuset 10 Øre, 2) for Plads paa Anlægsbroen langs Molen og pau Havne
arealet bag Kajanlægget 3 Øre, 3) for Plads paa de Civrige Havnen tilhorende 
Arealer og Korekajer langs Østre og Vestre Vang herunder :.Kongebroen«, :oEffer· 
soes Bro« og Landingsbroen i :olitla Bakkac: for hvert uf de fOrste 7 Dogn 15 Øre, 
og for hvert efterfO\gende Dogn 30 Øre. For Oplægning eller Vaskning iaf Fisk 
(paa >Effersoes Bro«) gælder disse Takster ikke, men Havneudvalget tager Be· 
stemmelse i hver.t enkelt Tilfælde for saadan Afbenyuelse. Angaaende Anbringelse 
paa Broen ved Østre og Vestre Vang af Baade, for hvilke foranstanende Takster 
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ikke gælder, har vedkommende ut rette sig efler Hnvnemeslerens Anvisning. Paa 
de under 1) og 2) nævnte Pladser henligger Vurcr og Materialer frit for det fOrste 
Dogn (Son -og Helligdage excl.), efter at Oplosningen af det puagældende Parti 
Gods er fuldflirt, eller inden Indladningen er paabegyndl, forudsat Oplosningen e). 
ler Indladningen efter Havnemesterens Skon fremmes tilborlig hur.tigt. For Gods, 
oplagt efter Opwsning paa disse Pladser, vil Opmaaling af den bcnytiede Plads 
efter Forlohet af ovennævnte Di.ign blive forel.Jaget af Havnemesteren, og Plads· 
lejen beregnes da i Henhold til denne Opmanling for samtlige efterfolgende Dage, 
indtil hele det paagældende Parti Gods er ·borlluget, og Anmeldelse derom er sket 
til Havnemesteren. For Gods oplagt efter Oplosning eller inden Indladning paa de 
under a) nævnte Pladser betales Pladsleje fra Oplægningsdagen, og Opmaaling fore· 
tages i Overensstemmelse hermed straks efter, al Oplægningen har fundet Sted. For 
Gods, oplagt til Indladning, vil Opmaaling uf den benyttede Plads altid blive fore
taget Oplægningsdagen, og Pladslejen beregnes da eher denne Opmaaling for saml· 
lige Dogn, der hengnar, til Indladningen er paabegyndl; for Gods, oplag.t paa de 
under 1) og 2) nævnte Pladser dog efter al det Dogn, i hvilket Godset ifolgc for· 
anstaaende henligger frit, er fradraget. I Tilfælde af delvis BorUagelse af el Parti 
Gods eller Formindskelse paa anden Mande af det benyttede Areals Storrelse, vil 
Pindslejen derefter blive beregnet i Henhold til ny Opmaaling, suafreml Begæring 
om en saadan rettes Lil Havnemesteren samme Dag, den onskes udfiirl, og den ind· 
til da paalobne Pladsleje samtidig betales. Hyppigere end med en Uges Mellem· 
rum vil Opmaaling paany vedri.irende et Parti Gods dog ikke blive foretaget. 
Fra denne sidste Bestemmelse kun der dog efter nærmere A>f1ale ske Afvigelser 
for de under 3) nævnte Pladsers Vedkommende, saaledes al ny Opmaaling kan fore· 
tages oftere, dog ikke hyppigere end med 3 Dages Mellemrum. Saafremt en Plads 
efter hel eller delvis BorHagelse af el Parti Gods, &raks atter af samme Ejer eller 
Kommissionær belægges med Gods tilhorende el andet P.urli, vil Bestemmelsen 
om eet Dogn Lejefrihed ikke kunne Lringes i Anvendelse paa dette nye Parti. 
Af Gods, som oplægges paa Havnens Grund uden umiddelbart forinden at være 
oplossel fra Fartojer i Ha\'nen, eller uden, al Hensigten er Indladning, saasnarl 
paagældende Fartoj ankommer, betales Pladsleje fra Oplægningsdagen. Pladserne 
skal efter endt Benyttelse afleveres i fuldstændig ('yddeliggjorl Stand. 

6 Pladsleje indbetales til Havnemesteren. Havneudvalget forbeholder sig al kunne 
fordre Sikkerhed stillet for Lejens Betaling forinden Godsets Borttagelse og even· 
luelt al kunne gore sig betalt i det oplagte Gods for paoloben Pladsleje for samme. 

7 Tidligere Bestemmelser om Pindsleje ophæves. 

1. Juli - JUSTITSM. SKR. ANG. STATENS ANDEL I UDGIFTERNE IFLG. 
LOV 17. MAHTS 1922. Efter al Justitsministeriet i Skrivelse of 16. Januar 1930 
havde udbedt sig en Indstilling fra Amtet om, hvorvidt Udbetalingen af den Sta
ten 1>aahvilende Andel af de af Færoernes Amtsreparlitionsfond udrede Udgif
-ter til Foranstaltninger mod smitsomme Sygdomme i Henhold til færosk Epidemilov 
af 17. l\1orts 1922 vil kunne omordnes" saaledes at Refusionen fra Statskassen 
finder Sted ved hvert Kvartals Udlob i Henhold til kvartalsmæssige Opgorelser, 
har Amtet i Skrivelse af 7. Marts 1930, jfr. Skr. af 10. Juni 1930 indstillet, at 
det paalægges Polilimeslerenl) paa Færoerne fremtidig at ind~ende Kvnrtalsopgo· 
relser inden en 1'\'laaned, efter at Lagtingsrevisor har tilbagesendt de fornodne Bi
lag for de paagældende Mnnneder, og a t Bilagene ef.ter endt Revision i Finans· 
ministeriet forsynes med et Kontrol.stempel og derefter tilbagesendes til Opbeva· 
ring ved Amtsreparlitionsfondens Regnskab. Foranlediget heraf skal man efter sled· 
fonden Brevveksling med Finansministeriel meddele, at Jusitsminisleriet herved god
kender den af Amtet foreslaaede Ordning. 

1) Nu Orpeborselskonloret. 
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21. Juli - REGLEMENT FOR FORVALTNINGEN AF THORSHAVN HAVN. i) 
1 Havnens Anliggender styres af Thorshavn Byr1111d under Tilsyn 11[ J ustilsmini· 

steriet. Havnens lnd.tægter og Udgifter skal holdes adskilt fra Kommunens alminde· 
lige K<asser, og dens Midler kan kun nnvendes til Bedste for Havnen selv. 

2 Den umiddelbare Forvaltning af og Tilsyn med Havnen overdrages til el af 
Byraadet for 1 Anr ad Gongen valgt Havneudvalg bestn~ende af 5 Medlemmer, af 
hvilke mindst de tre skal være Medlemmer af Byraadet. Udvalget sorger for de i 
Havnen værende Anlægs Vedligeholdelse og Forbedring, foranlediger de Arbejder 
udfort, som til dette Øjemed skal foretoges samt fOrer Tilsyn med Havnens Byg· 
ninger og ovrige Ejendele. Endvidere Iorestaar Udvalget paa Byraadets Vegne 
Havnens Kusse. og Regnskabsvæsen, nit overensstemmende med de i dette 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 efaer Indstilling af Havneudvalget en Havne· 
mester med en aarlig Lon af 4200 Kr. stigende hvert 3. Anr med 375 Kr. til 5700 
Kr" og en Havnebetjent2) med en aarlig Lon af 3000 Kr. stigende hvert 3. Aer 
med 375 Kr. til 4500 Kr. Havnemesteren forer det daglige Tilsyn med Havnen og 
panser Overholdelsen af Ordenen i denne i Overensstemmelse med det derom udfær· 
digede, af Justitsministeriet godkendte Heglement. Hnn !i.irer For.tegneisen over det 
Havnen tilhorende Materiel og Inventarium (se § 15) og sorger for, at det opbe· 
vares forsvarligt. Han har Opsyn med Havnens Personale samt med det til Vedligehol· 
delse og Nyarhejder antagne, daglonnede Mandskab og deltager selv i Arbejdet, 
idet han rener sig efter Havneudvnlgets Ordrer. IO\'rigt kan der nf Havneudvalget 
udfærdiges nærmere Reglement og Instruks for hnns Virksomhed. 

4 Byraadet har Pligt til al meddele enhver Oplysning om Havnen vedrorendc 
Forhold, der maat.1e blive det afkrævet af Justi l.5ministeriet eller den, der paa dettes 
Vegne IOrer Tilsyn med Havnen. 

5 Havnens Regnsknbsanr er Kalenderaaret. Inden den I. Oktober hnr Havneud· 
valget at forelægge Byrnadet et 0Yerslag over Havnens Indtægter og Udgifter i 
det kommende Aar, affattet overensstemmende med det vedfOjede Skemn. Ef.ter 
ut være gennemgn.aet og endelig vedtaget af Dyraadet og efter at have \'æret frem· 
lagt til offentli gt Eftersyn i B Dage sammen med Kommunens ovrige Budget, jfr. 
Lov om Byen Thorshavns kommunale Styrelse af 27. Muj 1908 § 29, indsende:1 
Overslaget inden 1. December i 3 Eksemplarer gennem Amtet til Justitsministeriet, 
ledsaget af de nodvendige Forklaringer om de enkelte Indtægts. og Udgiftsposter 
og bilagt med en Beretning om, hvilke Arbejder der er udfort i del lobende Aar. 

6 Agtes noget slorre Arbejde udfOrt i Havnen, eller i det hele nogen Foranstalt· 
ning truffet, til hvis GennemfOrelse Samtykke Ira Justitsministeriet kræves, har 
Byraadet herom gennem Amtet ut gore særlig Indstilling til l\·Jinisteriet. Dette 
man saavidt muligt ske saa betimeligt, at Ministeriets Samtykke kan foreligge, for· 
inden Overslagets Indsendelse. De Indstillingen ledsagende Planer, Overslag og Be· 
regninger skal indsendes i 3 Eksemplarer. 

7 Skulde Justitsministeriet fordre andre eller flere Arbejder udfOrt end de i 
Overslaget pnaregnede og i Henhold hertil ·begære dette omarbejdet, har Byrnn· 
det at indsende det nye Overslag inden en Maaned efter, at Ministeriets Beslut· 
ning er blevet det meddelt. 

8 Skulde det i Aarets Lob vise sig nodvendigt at udfOre Arbejder i Havnen, 
der ikke er paaregnede i Overslaget, eller at overskride de ved dette bevil· 
gede Summer, har Havneudvalget i betimelig Tid herom at gore Indstilling til 
Byraadet. Bifalder da dette Havneudvalgets Forslag, hur det uopholdelig at soge 
Ministeriets Snmtykke erhven·et til at fravige Overslaget. Forinden dette er sket. 

1) Kommunale Anliggender er nu ovcrtognc som Særunligi;endt', medens >Harnec il..kc er 
overtaget. 

2) Ifolgc Ændringer ar 12. hlaj 19.14 og 21. Apr. 1946 er der nu onsut 4 Hornchetjentc. -
HovncmcMerens Grundliin er nu forhiljet til 4800 Kr. og Slutliin til 6200 Kr. 

4-10 
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man del paagældende Arbejde ikke udfOres, eller Merudgiften finde Sted, medmindre 
Arbejdets UdfOrelse skulde være paalrængende nodvendigt, idet det da le.an pnn· 
begyndes, naar Byraadet har givet sil Samtykke dertil, men der bliver da straks 
al gore Indberetning til Ministeriet. 

9 Samtlige Arhejder ved Havnen, herfra dog undtaget saadanne Arbejder, som 
Havnen lader udfOre uden Antagelse nf Enlreprenorer, bliver nt bortlici.tere. Leve· 
runce til en Udgift af over 500 Kr. vil ligeledes være at bortlicitere. Afvigelser 
herfra mna kun finde Sted med Byraadets Samtykke, dette bli\'er nt afgive skrift
ligt og vedlægges Huvneregnskahel. Af Havnens Materiulheholdning tages det for
nodne til Smanrepurutioner, for saa vidt det have~. 

10 Byraadet er ansvarligt for de Kapitaler, Værdipapirer og andre Ejendomme, 
der tilhiirer Havnen. 

11 Byruadet faslsa:tter efter Ha,•neudvalgets Indstilling Takster for de Afgif· 
ter, der skal erlægges for Benyttelsen af Havnen tilhorende Pladser, Redskaber m. m. 
Disse Takster skal være opslanede paa el passende Sted, hvor enh\'er kan have 
Lejlighed til at gore sig bekendt med samme. Genparter af disse Takster bliver at 
vedlægge Havneregnskabel. 

12 De af Justitsministerietl) approberede Skibs. og Vareafgifter opkræves lige
som de i § 11 ommeldte Afgifter af Havnemesteren eller en anden dertil a( Byraadet 
efter Indstilling af Havneudvalget valgt Person. Afgifterne indfOres af Opkræveren 
i en dertil af Havneudvalget autori5eret Protokol indrettet efter Kolonnesystemet, 
hvori de forskellige Afgifter specificeres efter deres Art. Maanedlige af Havneud
rnlget bekræftede Afskrifter af nævnte Protokol afleveres tilligemed alle dertil horende 
Bilag samt oppebaarne Belob til Byraudet inden den IO. i den pa·afolgende Maaned. 
For A fskriflerne saavelsom for de af Opkræveren oppebanrne Belob kvitteres i 
nævnte Protokol. For saa vidt Opkræveren bemyndiges til at afholde Udgifter, fOres 
disse i den ovennævnte Protokol, der dn indrettes i Overensstemmelse hermed. Det 
panhviler Ha\'neud\•nlgt nt pnnse, al der vedlægges Protokollen de Lil V arenfgiftens 
Beregning nodvendige Skibspapirer. 

13 2) De Havnen tilhorende Pengeeffekter og vigtige Dokumenter opbevares i By
rnadets Pengeskab eller i en Bankbox. Til Bestridelse af de lobende Udgifter og Ind
tægter opreHes en Checkkonto i en Bank eller Sparekasse, hvorpaa Opkræveren knn 
trække Belob af indtil 1000 Kr. eller ved l\tedunderskrift af Ha\'neudvalgets For
mand eller Næstformand storre Belob. 

Opkræveren maa ikke ligge inde med storre kontant Beholdning end 1000 Kr. 
Indestaaende paa Checkkonto man ikke overskride 20.000 Kr. 
14 Hn\ nens Indtægter, som ikke er nodvendige til Bestridelse nf IObende Ud

gifter, anbringes af Byruudet til Forrentning pan behorig Maade. Den Del af Hav
nens opsparede Kapital, som det ikke kan anses nod\•endigt nt have anbragt saaledes, 
al den hurtigt kan haves til Hnadighed, hli\'er al frugtbnrgore overensstemmende 
med de Regler, der gælder om Udlaan nf Midler, der slanr under offentligt Tilsyn, 
medmindre Justitsministeriet maatle give sit Samtykke til, al de anbringes paa anden 
Munde. Samtlige Havnen tilhorende Aktiver blh·er at forsyne med Pnategning 
om, nt de ikke uden Byraadets Samtykke mna kvitteres, afhændes eller pantsættes. 
Intet Belob man tages til Indtægt for Havnekassen eller udbetales uf denne uden 
efter en af Huvneud\'alget udfærdiget Indtægts- eller Udgiftsordre. For de i § 12 
omtalte Indtægter gælder mannedlige Udskrifter u( den af Havneudvalget revi
derede Protokol som Indtægtsordrer. 

15 Havnens Hegn.;.kab fOres af Byraadet i en af Havneudvalget autoriseret Knsse
og Hegnskabsprotokol ,hvori alle Havnekassens Indtægter beregnes til Indtægt, straks 
naar de indkommer, og alle Udbetalinger ~il Udgift, nnar de mod behorige Bevis
ligheder udbetales af Harnekussen. Snn\•el Indtægts- som Udgiftsposterne bilægges 

I) Nu Landsstyret. 
2) Som u•n1lr1•t \'l'd B1•k. nf •I. Frhr. 19.'J3. 
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med behorige Indtægts· og Udgiftsordrer. Regnskabet fOres særskilt for Indtægt 
og Udgift efter Kolonnesyst.emet. Endvidere fOres af Byrnadet en a{ Havneudvalget 
autoriseret Hovedbog med Indtægts. og Udgiftskonti, svarende til det aarlige Over· 
slag, saaledes al der kan IOres Tilsyn med, al Bevillingerne paa de enkelte Konti 
ikke overskrides; heri noteres samtlige Ind· og Udbetalinger, Over de Havnen 
tilhorende Inventariegenstande samt Materialer og Redskaber bliver der Jigeledes 
at fore Fortegnelse i en dertil af Havneudvalget autoriseret Protokol. Den skal ind· 
rettes saaledes, at Af~ng og Tilgang tydelig kan ses af samme. Ved Aarels Ud· 
gang afsluLtes den, og de i Behold værende Genstande m. m. overfores til næste 
Aars Regnskab. En Genpart bilægges Havnens Regnskab. 

16 Regnskab over Havnens Indtægter og Udgifter, der skal være nojagtigt ordnet 
efter de 1ma Havnens Overslag for det vaagældende Aar opfiirte Konti, og Inven· 
turieregnskabet, der aflægges efter vedfOjede Skema, affattes inden den i § 17 
fostsalle Tid. De udfærdigede Indtægts og Udgiftsordrer vedlægges Regnskabet. 

17 Regnskaberne bliver inden April Maaneds Udgang af Havneudvalget al til · 
stille Byraadet ledsaget af en Status pr. 31. December over Havnens Gæld med For· 
klaring om de i Aurets Lob skete Afdrag, og hvor meget der derefter resterer ved 
Aarets Udgang. 1Efter i H Dage at have henligget paa Kommunekontoret til Efter· 
syn for Kommunens lndvaanere, bliver Hegnskaberne derpaa, forinden deres Ind· 
sendelse til Revision, kritisk •at gennemgaa af Byraadet, der herved navnlig vil 
have at undersoge, clels om de for præsterede Arbejder og leverede Cnstande op· 
forte Priser, for saa vidt Licitation ikke har fundet Sted, kan unses passende, 
dels hvorvidt de til Afgang ·fOrte Materinlier er rettelig forbrugt, samt om de fore · 
tagne Arbejder er udfOrte forsvarligt. Inden hvert Aars 30. September, jfr. Lov 
om Byen Thorshavns kommunale Styrelse af 27. Maj 1908 § 45, indsendes Regn· 
skaberne med samtlige dertil horende Bilag gennem Amtet til Justitsministeriet, 
forsynet med Paanlegning om, al den i denne Paragraf anordnede Fremgangsmande 
er iagttaget, samt ledsaget af en Meddelelse om, ·hvorvidt Byraadet har fundet noget 
al erindre imod Havneudvalgets Styrelse af Havnens Anliggender, og i bekræftende 
Fuld, hvilke Foranstaltninger der i den Anledning er truffet. 

18 Inden hvert Aurs 10. December har Byraadet i Overensstemmelse med Mini· 
sleriet for offentlige Arbejders Cirkulære af 23. November 1912 og det deri om· 
handlede Skema al tilstille Justitsministeriet Indberetning om Havnen i 3 Eksem· 
plarer. 

19 Maalle Revisionen finde Anledning •til Udsættelser ved Regnskaberne, har 
Byraadet at drage Omsorg for, at Antegnelserne besvares, inden Udlobet uf den 
i ethvert Tilfælde opgivne Tidsfrist. Decisionerne tiages pau behorig Mande til 
Folge, og for sna vidt der derefter maatte fremstaa Ansvar, har Byrnndet at drage 
Omsorg for, at dette berigtiges og beregnes Havnekussen til Indtægt. 

20 Med Hensyn til Hegnskabets Aflæggelse og Indsendelse af Antegnelsernes 
Besvarelse, er Byraudet underkastet Bestemmelserne i Forordning af 8. Juli J8:JO, 
jfr. Lov af 29. December 1857, angaaende det offentlige Kasse· og Hegnskabs· 
væsen i Almindelighed. 

21 Opkræveren uf Afgifterne stiller for de ham betroede l\lid!er en Sikkerhed, 
hvis Storrelse bestemmes uf Byraadet efter Havneudvalgets Indstilling. 

22 Dette Heglement har Gyldighed fru den 1. September 1930 al regne. Der 
forbeholdes Justitsministeriet Het til, efter forud al huve indhentet Byraadets 
Betænkning at foretage Forandringer i Heglementct. 

23 Tidligere Heglementer for Forvaltningen af ThorS'havn Havn ophæves, 

18. Aug. - SKIL TIL LAGTINGET 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 Ji)lgende oplysninger om inspektionen af bygdeskolerne på Færoerne. 
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18. Aug. 1930 

Efter at almue~kolevæsenet i bygderne var trådt i virksomhed, blev der indfOrt 
en inspektion af bygdeskolerne ved kirke- og undervisningsministeriet! skrivelse 
af 2. juli 1870, der Instsatte, at de i bygderne på Færoerne oprettede skoler skulle 
inspiceres af en af lærerne ved skolerne i Thorshavn mod, at vedkommende )ærer 
fik 2 kr. i dagpenge og fri rejse. 

Medens der i de fOrste år blev rettet en særlig anmodning Ira direktionen til for
skellige lærere om at besorge denne inspektion, synes dette al være bortfaldet efter 
1877, idet daværende fOrstelærer ved realskolen i T·horshavn, siden da alene vare
tog inspektionen - antagelig fra begyndelsen Holge mundtlig anmodning fra skole
direktionen, der i årenes lob gled over til el slags stående stiltiende mandat. 

Efter Hirstelærer - afsked i 1903 synes man aller at være vendt tilbage til den 
ældre ordning, således at der årligt udgik en anmodning fra skoledirektionen til 
de lærere, som direktionen har onsket at overdrage inspektionen, om ut overtage 
denne og tillige om at forelægge direktionen til godkendelse en plan for inspek
tionens ordning og fordeling imellem dem indbyrdeil. Amtet deltes i 3 områder, 
et nordligt, et vestligt og et sydligt, i hvilke der blev inspic:eret skiftevis af fOrsle· 
lærer - ved Thorshavn realskole, andenlærer - ved samme skole og fOrstelærer 
- \'ed Thorshavn kommuneskole. Siden 1920 har inspektionen været ud!Ort af 
overlærer ved Færoernes mellem- og realskole - og overlærer ved Thorshavn kom· 
mune~kole -. 

I amtmandens skrivelse of 21k maj 1904. til de ovrige medlemmer af skoledirek
tionen udtales det, at det vist er utviv~somt, at direktionen bor forlange indberet
ning om inspektionen - sådan ses den da også ot h-a\'e fået i den tid, forstelærer 
inspicerede skolerne - og at inspektionen bor .gå ud på ikke alene at fOre Lil· 
syn med selve undervisningen men også at undersoge, om skolernes lokaler holdes 
ordentlig, og h\'ilket undervisningsmaleriel der haves. Disse hovedregler om inspek
tionens udfOrelse ses også at være iagttaget til stadighed, og de iagt-1.ages endnu. 

Udgifterne til inspektionen har altid \'æret afholdt af statskassen, fra Hirst af 
finanslo\'kontoen :.Til undervisningens fremme i bygderne på Færoerne<, men siden 
190.i 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.t) 

Ved undervisningsministeriets skrivelse af 8. november 1921 blev skoledirektionen 
anmodet om ved slutningen af hvert år at indsende de forskellige inspektorers 
beretning om inspektionen af bygdeskolerne, indeholdende for hver skole oplys· 
ning om skolen, om home· og klassetaillet, om lærerene - om de virker ved en 
enkelt skole eller ved flere, og da hvor stor del af året ved hver - , om hornenes 
standpunkt i de forskellige fog og om andet, der kan være af interesse. 

21. Aug. - Justm. SKR. ANG. UDENLANDSKE MOTORKØRENDE. 
Idet man hoslagt fremsender Eksemplarer af Justitsministeriets Bekendtgorelse 

af 9. August 1930 om den i Paris den 2·L AprB 1926 afsluttede internationale 
Kom·ention angaaende Korsel med Motorkoretojer og Danmarks Tiltrædelse uf 
samme og af Justitsministeriets Bekendtgorelse afs. D. om Udstedelse af internatio· 
nationale Korecertifikuter og internationale Forerbeviser, skal man henlede Opmærk· 
somheden paa, at der i Modsætning til den tidligere Konvention ikke er taget Forbe· 
hold med Hensyn til Færoerne, og at Justitsministeriet under de stedfundne Forhand
linger har stillet i Udsigt i det Omfang, hvor det er muligt, al yde sin Stolle til Und
gaaelse af en Kollision mellem Konventionens Bestemmelser og den gældende Lov· 
givning i Tilfælde uf, al der skulde komme udenlandske l\fotorkorende til Færoerne. 

''· Sept. - L. M. SKR. ANG. DAGPENGE FOH FORl\'IANDEN FOR OVER
UDSKl FTNINGSKO:Vll\llSSIONEN. 

- - - angaaende Fastsættelse af Dugr•enge og Godtgorelse for Dommeren 

1) Hr. La111lst. Skr. 13. 1\pr. 1950. 
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som Formand for Overudskiltningskommissioner i Henhold Lil § 59 i Lov for Firr· 
oerne Nr. 125 nf 20. April 1926 om Udkiftningl) skal mnn til Efterretning og videre 
Bekendtgorelse for Dommeren meddele, at Ministeriel kun tiltræde, al der tiJstnns 
Dommeren som Formand for O\'erudskiftning.skommissionen Dagpenge efter Reglerne 
i Justi·tsministeriets Bekendtgorelse Nr. 1'10 af 1. April 1922 om Time· og Dag· 
penge m. v. for Tjenestemænd under Justitsministeriet med Undtagelse af Fængsels· 
væsenet, saml nt den Dommeren tilkommende Godtgiirelse fast.sættes nf!!) Ministeriet 
efter en gennem Amtet modtagen Indstilling fra Dommeren efter Tilendebringelse 
af hver Overudskiftning, hvor\'ed der blandt andet meddeles Oplysning om hvor· 
mange Dage, der er medgaaet til Aastedsmoder og til Rejsedage, samt hrnrmunge 
Timer, der er medgaaet ved Sagens Behandling i Hjemmet.:!) 

15. Sept. - LAGTINGSBESLU'foNING ANG. DAGPENGE TIL MEDLEMMER 
AF STAAENDE UDVALG.4) Medlemmer af Udvalg, der fungerer mellem Samlin· 
gerne, Skoledirektionen og Kirkeinspektionen, oppebærer 6 Kr. i Dagpenge for hver 
'.\1odedag; derhos oppebærer Medlemmer, der bor udenfor Thorshavn, 6 Kr. for 
hver Dag, de pun Grund uf Hejse er n(id~agede til at være borte fra deres Hjem 
og desuden godtgores dem direkte Rcj•eudgifter, nit efter Regning, anvist uf Arn· 
Let. Disse Udgifter afholdes af Telefonvæsenet, forsauvidt ungaar Driftsudvalget for 
samme, medens Udgifterne iovrigl til stuaende Udvalg (medregnet Sk()ledirektionen 
og Kirkeinspektionen) afholdes af Amtsrepar'litionsfonden. 

1. Okt. - BEK. (NR. 29-b) OM ÆNDRING I DEN I LOV OM FOLKETINGS
VALG PAA FÆHØERNE AF 28. APIUL 1916 OG LOV OM VALG TIL HIGS
DAGEN AF 11. APRIL 1920 INDEHOLDTE FOHTEGNELSE OVER VALGDI· 
STRIKTERNE PAA FÆRØERNE. I MedfOr af § 17 i Lov Nr. 127 af 28. April 
1916 om Folketingsvalg paa Færoerne, jfr. § 3 i Lov Nr. IN uf 28. l\forts 1923 
om Færoernes Lagting, godkender Justi·lsministeriet herved efter Indstilling fru 
Færoerncs Lagting, al der 01,reltes særligt Valg.sted i Hellerne i Østero Syssel om
faltende Bygden Hellerne. Den i den ovennævnte færoske Folketingsvulglov og i 
Lov Nr. 139 af 11. April 1920 om Valg til Rigsdagen indeholdte Fortegnelse o\·cr 
Valgdistrikterne paa Færoernc er herefter erstaHel af fOlgende 

Forlegne/se over Jlalgdistriktemc pall Færocmc.Ci ) 

Syssel De til hvert Distrikt hørenclc Uygclcr 

Norderoerne Trollenæs .. ... .......... . ..... .. . 
Sydredal ... ....... .............. . 
Haraldsund ...................... . 
l(irke ........ ... ................ . 
H~u:rvig ................... . .. .. . 
Sv1no ...... ... ............ .. . ... . 

1) Nu Lo\" Nr. 147 af 15. i\lorls 1947. 
li) F11sl!lll!tles nu af Landsstyre!. 
B) Hr. L. M. Skr. 19. Juli 1928 og 23. Jan. 1929. 
~) Hr. midi. Besl. Nr. 34 af 19. No\·. 1942. 

Vnl~stccl 

Trollenæs 
Syd red al 
Haraldsund 
Kirke 
Hatlervig 
Svino 

r>) Jfr. Bek. Nr. 251 af 17. Ok1. 1931, Nr. 248 of 29. Sepl. 1932, Nr. :nt af 3. Ok1. 1933. Nr. 
300 nf 6. No'" 1934, Nr. 2711 ar 17. Okt. 1935, Nr. 21 af 6. Juli 19·13, Nr. 2·1. af 31. Juli 
1943, Nr. 16 af 18. Jan. 191•1, Nr. 33 ni 15. Nov. 19•14, Nr. 9 uf 31. i\lotl!; 19:17, Nr. ·15 
111 30. Dci·. 19,n. 



Syssel 

Norderoerne 
(Fors:1l) 

Øster<> 

Norclstromo 

De til hvcrl Di~lrikl horende Bygder 

Viderejde ..... . . .. . . . ... ... ..... . 
Kvanncsund ..... . . . .... . .. ... . .. . 
Fosaa, Nordeble, Deble og Nordtofte 
l\Jule ... . .......... . .. . ....... • ... 
Sk::rnletofle, Strond, Anerne, Klaksvig, 
Nordore, Skard . . • ... . . . .... ..... . 
Kun<l . .... . . . . .. ... . . .. .... . .. .. . 
Mygledal . .. . .. . . . . ..... . . .... . .. . 
Husum og Sydredal . . . . .. ...... .• 
Arnefjord ... . ..... . . • ...... . . .... 

Gjov . . . . . . . . ..• .... .. . . .. . ...... 
Funding ....... . . . .. . .. .. . .. .. . . . . 
Eldevig . . . . . ..... . . . .. . . . ... . ... . 
Andefjord • . . .. . . . .. . . ... . .. .. .... 
Hellerne . .... .. . .. . . . ........... . 
Fuglefjord ......... ... ....... . . .. . 
Ejde og Lysaa .. . ............... . 
Svinauer, N ordskaale . • . •.• ........ 
Øre og Ørebakke ... • . . ........... 
Lervig . • . • . . . • ........... . ....... 
Sydregole, Gotegjogv, Nordregote og 
Goteejde . . . . .. .. . .. . ............ . 
Skibenæs, Solm undefjord ......... . 
Lamhauge og Lambaejde . . ...... . 
Skaale . .. . . . . ... . .... . .......... . 
Skaalebotn ........... . ... ....... . 
Glibre Oi:l Sallangeraa . . .. • ........ 
Saltnes, Tofte, Næs ... . . . .. . ..... . 
Avevig ................ . . . ....... . 
Ridevig ........ .... ..... . .. . .... . 
Strænder ... . ... ......... .. . ... .. . 
Morskranes . . .... . . ...... ... . . . .. . 
Sellelræ . ... • . • . . . •.• .... • . . .. . .. . 
Fundingsboln . ..• . ••.• . .. . .. . . • ... 

Tj<irnevig . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
' I-Jaldersvig . . .... •........ . . . . . .... 
I Langesand og Gjanoyri ... .... . .. . 

1\. val vig . . • . . . .......... .. • . • .... · 
Saxen ....... • ... . . . . .. . . . .... . . . . 
Thorsvig . . .. • . ........ . . . ........ 
Veslmunnahavn, Vaulen og Næsset 
Kvivig. St)•kket, Leynum, Skælling 
og Gjoven . . ... . . . . . . . . . . .. . . .... . 
Kollefjord udenfjords og indenfjords 
med Signebo . . ..... . . ..... ... . . . . 

1. Okt. 1930 

Volgstcd 

Viderejde 
K vannesund 
Nordeble 
1\'lule 

Klaksvig 
Kuno 
l\lygledal 
Husum 
Arnefjord 

Gjov 
Funding 
Eide vig 
Andefjord 
Hellerne 
Fuglefjord 
Ejde 
Nordskaale 
Øre 
Lervig 

GiHe 
Solm undefjord 
Lam ha uge 
Skaale 
Skaalebotn 
Glihre 
Tofte 
Avevig 
Rid evig 
Strænder 
Morskrnnes 
Sellelræ 
Fundingsbotn 

Tjornc\'ig 
II aldersvig 
Langesand 
Kval vig 
Saxen 
Thorsvig 
Yestmanhavn 

Kvi\'ig 

Kollefjord 



1930 1. Okt. 

Syssel 

Sydstromu 

V nag<> 

Sandi>. 

Smlero. 

De til hvert Distrikt hørende Bygder 

Kalbnk og Sund . . . . .. . . . .... ... . . . 
Thorshavn, Hvidenæs, Hojvig, Arge 
Nordrednl og Sydredal . . . . . ... . .. . 
Velhestad og Kirkebo . .. .. . . ..... . 
Nolso .... . . ......... . . . .. . .. . .. . . 
llesto ... . .. . .... . . . ... . . . .. .... . . 
Kolter • . . .... . . . . . .. ... . . . . ...... 

Sandevaag . • . . . . . •.•. . •. . . ........ 
Slettenæs . .. . . . . . . . • . .. . ... .. ... . . 
l\lidvaag .. .. .... . ... . .... . . . . . . .. . 
SUl'vaag ..... . . .. . ............. . . . 
Bo .............. . ............. . 
Gnasedal og Vigum ... . . .... . .. . . . 
l\ lyggenæs .... .• . • . •. .. . .......... 

Skopen ........ . . . .... . . .. . .. . . . . 
Sand ... . . . ... . . . . ... . . .. . .... . . . 
Skaalevig . . .• . . . .. . ..... . . . ... .. . . 
Dal ............ . . . .......... . ... . 
1-Jusevig ................. . . . ..... . 
Skarvenæs ................ . ..... . 

Store Dimon .. . . . . . ............. . I 
Skuo .... . ...... . ....... . ....... . 

Sandvig ...................... . .. . 
Kvalbo ...... . .................. . 
Frodebo, Tveraa Trangisvang og 
• Ør~evig .. . . . . . ....... . ........ . 

I•am1en ... . . . .... . ... . .......... . 
Parkere og N æs-Porkere .... . .. .. . 
I·Jove ....................... . ... . 
Vaag ........... . ........... . .... . 
Lopra og Øgru m ... . .......... . . . 
Sumbo ....................... . . . 
Vigerbirge ........... . ... .. ...... . 

Denne Bekendtgorclse træder straks i Kraft. 

Valgsted 

Kai bak 
Thorshavn 
Nordredal 
Velbestad 
Nolso 
Hesrn 
Kolter 

Sandevang 
Slellenæs 
Midvnag 
Sorvaag. 
Bo. 
Gaasedal. 
~Iyggenæs. 

Skopen. 
Sand. 
Sknalevig 
Dal. 
Husevig. 
Skarvenæs. 
Skul>. 
Store Dimon. 

Sandvig. 
Kvalbo. 

Tveraa. 
Famien. 
Parkere. 
Hove. 
Vang. 
Lopra. 
Sumho. 
Vigerbirge. 

·L Okt. K. 1\1. SKR. (til Sjællands Biskop) ANG. Autorisation uf FÆ RØSK RI
T UAL. Idet Ministeriel hoslagt pnany fremsender det med Deres Hojærværdigheds 
Skrivelse af •I. August hel'til tilbagesendte Fors.Jag til OversæHelse til Færosk af 
Ritualerne t il Brug ved Danb, Altergang, Vielse, Konfirmation og Jordpaukaste\se, 
skal man med Henvisning til Bestemmelsen i § 23 sidste Stykke I) i kgl. Anord· 

1) Nu ændret \·ed An. Nr. 157 af 13. l\larls 1939. 
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4. Okt. 1930 

ning uf 21. Januar 1925, hvorved Lov om Menighedsruad af 30. Juni 1922 sættes 
i Kraft paa Færoerne, anmode Deres Hojærværdighed om at ville forsyne de fore
liggende Ritualoversættelser med Deres Autorisation, suuledes at det færoske Ri
tual vil kunne bruges ved Gudstjenesterne i det Omfang og paa de Vilkaar, som 
er fastsat i nævnte § 23, hvilket vil sige ved hveranden Hojmessegudstjcneste i et 
Kirkeaar, naar Sporgsmaalet om Brugen har været forhandlet pnu et Menigheds· 
mode og fundet dettes Tils-lutning, og Menighedsrandet har taget Beslutning her
om, samt Sognepræsten er enig deri. Det tilfojes, at Ministeriet dog finder, at 
Sproget ved Danh, Altergang og Konfirmation hor fOlge det Sprog, hvori Prædi
kenen ved den paagældende Gudstjeneste holdes, Endvidere bifaldes det, at det 
autoriserede færosk Ritual bruges ved kirkelige Handlinger udenfor Gudstjenesten, 
sanfreml de pnagældende, for hvem Handlingen udfOres, fremsætter Begæring der· 
om og Præsten er i Stund til og viUig til at benytte det færoske Sprog. Sluttelig 
tilfojes, at l\Iinisteriet forventer, at Arbejdet \"edrorende Oversættelsen af Salme
bogens prosaiske Del til Færosk fremmes, saaledes al fornoden Autorisation kun 
meddeles. 

7. Nov. - STADFÆSTELSE PAA FUNDATS FOH , FÆRØSK-DANSK ORD
BOGSFOND«. I Henhold til Forudætningerne ved Tilvejebringelsen af de af Rigs· 
dagen og det færoske Lagting gime Bevillinger til Udarbejdelse og Trykning af 
den af Bibliotekar M. A. Jacobsen og Magister Chr. l\latrns forfattede færosk-danske 
Ordbog træffes hen-ed IOlgende Bestemmelser med Hensyn til Oprettelse af det 
nedenfor nævnte Fond. 

I Fondets Navn er >Færosk-Dansk Ordbogsfond<. 
2 Fondets Formaal er al virke for Tilstedeværelsen af tilfredsstillende færosk-dan

ske Ordboger, omfattende f ærosk og dansk lc\1ende Sprog. 
3 Fondet dannes af Nettoindtægten ved Salget af den i Indledningen nævnte Ord

bogs fOrste Udgn\'e. Ved ministeriel Bestemmelse kan Indtægten ved Salg af andre 
Ordboger nf den i Fundatsen nævnte Art tillægges Fondet. 

4 De Fondet tilkommende Indtægter indgaar til Undervisningsministeriet. De an· 
bringes i danske Statsobligationer, danske Kreditforeningsobligationer eller paa 
anden lignende betryggende og indbringende Mande. Overskydende mindre Be
loh eller Belob, som det paa Grund wf Forholdene mnatte være nodvendigt at have 
disponible, skal opbevares i paalidelige Sparekasser. Fondets Bestyrelse træfier 
den nærmere Bestemmelse om Formuens Anbringelse i Overensstemmelse med 
fornnstaaende. Fondets V ærdipnpirer skal være noterede pan 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 wf Uni
versitetets filosofiske Fakultet og 1 Medlem af Færoernes Lagting. Valget gælder 
for 10 Aar. For de to sidstnæl\'nte Medlemmer er det en Betingelse for Valgbar
hed, at den paagældende er en erfaren Sprogmand, kyndig i Færosk og Dansk. 

6 Fondets Bestyrelse træiffer de fornodne Aftaler og Arrangementer med Hen· 
syn til Ordbogssalget og lader, naar Tiden er inde dertil og de nodvendige :\ilidler 
kan skaffes, forberede nye Ordbogsudgaver. Hertil kan efter Bestyrelsens Skon 
Fondets 1\lidler helt eller delvis am•endes. 

7 Fondets Regnskabsanr er Kalenderanret. Inden 31. Marts indsender Bestyrel
sen Hegnskab for det sidst forlobne Kalenderaar til Undervisningsministeriet til 
Hevision og Decision. En Afs-krift a( det deciderede Regnskab tilstilles Lagtinget. 

15. Nov. - FISKEIUD. SKH. A1\G. FOHSTAAELSE~ AF >THAWL«. - - -
har Chefen for Fiskeriinspektionen - - - foranlediget ved, al ~l/B N er an· 
truffet fiskende med Bundslæbevand, hvis Vægt ikke oversteg 20 kg, inde pna Vang 



1930 15. Nov. 

Fjord og er blevet afvist uf Inspektionen, rejst Sporgsmaalet om, hvad der for
sLaus ved Bundslæbevuad (Trawl), i Lov for Færoerne af 1. April 1925 om For
bud mod Fi:;.keri med Bundslæbevand (Trawl) , og herunder om man kan an
vende Bestemmelsen om Trawlfiskeri i § 10 i Sallvundsfiskerilo\'en analogt pua 
Færi>erne. I Anledning heraf skul man meddele, al da der ikke i Lo.ven af I. April 
1925 eller i de ved Loven ophævede ældre Lovbestemmelser for Færoerne vedro
rende Forbud mod Fiskeri med Trawl findes nogen Definition uf Ordet »Trawl•, 
maa man anliuge, at Ordet i den omhandlede Lov er brugt i den almindelige inter
nationale Betydning, hvorefter en Trawl er ethvert Vandredskab, der fæ stet til Baud 
eller Fartoj droges langs Bunden, idet det spiles ud ved forskellige Konstruktioner. 
f. Eks. Bomme eller Skovle, og der ses ikke at være Hjemmel til al anvende den i 
§ IO i Sallvandsfiskeriloven af 2. Juni 1917 indeholdte særlige Definition samt de 
i Paragraffen nævnte Undtagelsesbestemmeli;er analogt paa Færoerne. - - -

19. Nov. - ANORDN. (NR. 309), HVORVED LOV NH. 72 AF 27. MAHTS 
1929 OM TILLÆG TIL LOV 01\l HANDELSREGISTRE. FllUIA OG PROKURA 
AF 1. MARTS 1889 SÆTTES I KRAFT PAA FÆRØERNE. I Henhold til den 
ved § 27 i Lov Nr. 23 af 1. Marts 1889 om Handelsregistre, Firma og Prokura 
givne Bemyndigel~e sættes herved Lov Nr. 72 af 27. Marts 1929 om Tillæg til 
Lov om Handelsregistre, Firma og Prokura af I. Mart~ 1889 med nedenanfiirtc 
Ændring i Kraft paa Færoerne Ira 1. Januar 1931 al regne: Pau Færoerne ind
rykkes Anmeldelserne i den dersteds Lil Optagelse uf retslige og offen~lige Bekendt· 
gorel~er autoriserede Tidende. Hvorefter alle vedkommende sig ha\'e at rette . 

29. Nov. - ANOHDN. (NH. 325) OM FORHØJELSE AF ANTALLET AF MED
IÆMMER I FÆRØERNES LAGTING. Se Bek. uJ 2.1. Juni 1939 af Lov Nr. 12 ~ 
af 28. l\Iarts 1923 om Færoernes Lagting. 

29. Nov. - BEK. (321) FOH FÆRØERNE OM J\IOTOHKØHETØJEH 
M. M. I Henhold til den Justitsministeren i § 9, Stk. I, §i 14, § 15, Stk. 3 og ·l. 
§ 28 og § 32, Stk. 5 i Lov for Færoerne om Motorkoretojer m. m. af 19. MurLs 
1930 givne Bemyndigeisel) fustsælles herved fOlgende nærmere Bestemmelser an
gaaende Motorkorelojer: 
I. Korse! med Paaliængs11ogric. Korset med een eller flere Paahængsvogne mua kun 
finde Sted efter en for hver·t enkelt Tilfælde uf Politiet meddelt Tilludelse og maa 
kun ske paa de af Politiet anviste Veje. 

A. Ved Korse! med een Panhængsvogn skal iuglluges fOlgendc. 
1. Puahængsvognen skal være forsynet med sikker Bremse. 
2. Mellem Paahængsvognen og Motorvognen skal der være mindst to Forbinde]· 

ser, der er indrettede sauledes, al Puahængsvognens Hjul under Sving bevæger sig 
=>ua nær ved i\fotorvognens Hjulspor som muligt. 

3. Paahængsvognen med sin Last mau i intet Tilfælde \'eje mere end l\fotorrng· 
11en med sin Last eller udoYe sti.irre Akseltryk end nlotoryognens Akseltryk med 
fuld Belastning. 

•I. Kan Punhængsvognens Bremse ikke hetjene:; af :\fotorvognens Forer Ira den· 
nes Plads, skal Bremsen betjene:; uf en Person, der hur Plads paa Pauhængs\'og• 
!len. 

5. Saa\·el Fore ren for den 1\fotorrngn, der fremforer Pauhæng~vognen, som Ejeren 
(Brugeren) er ans\'arlig for, at Paæhængsrngnen opfylder de ovenfor anforte Be
stemmelser. 

I) Jfr. Ll. Nr. 50 uf 11. Nov 1952 og kunngeri5 nr. 58, 23. dec. 1952, 
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6. Er Pa1l'hængsv<>gnen en Blokvogn eller en transportabel Maskine, man Korse· 
len kun ske med en Hastighed af hojsl 8 km i Timen og under lagllagelse nf de 
fornodne Sikkerhedsfornnstnltninger. 

7. Aftanti\ å afturvogninum skulu setust nummarspjaldur viil sama nummari, 
sum motorvognurin sjålvur hevur, sama rey<la afturljosi sum nevnl i loganinnar § 4· 
nr. <J. a selt solei<lis, at ta~ tyifoliga skyggir å nummarspjaldri~ vi<l hvitum ljosi og 
tn~ i deild VI nevnda elektriska stoppljosrn. 

B. Ved Korse\ med flere Pnahængsvogne skal iagttages fOlgende: 
1. Hver Paahængsvogn skal tilfredsstille de fornnslaaende for Korse] med een 

Paahængsvogn givne Forskrif.ler. 
2. Hvis Paahængsvognenes Bremser kan betjenes Ira Motorvognens Forersæde, 

men ikke er i sandan mekanisk Forbindelse med Motorvognens Bremser, nt de he· 
tjenes sammen med disse, skal der paa :Motorvognens Forersæde foruden Foreren 
være en Person over 18 Aar, som skal have naje Kendskab til Bremserne og un· 
der Korselen betjene disse. Kan Paahængsvognencs Bremser ikke betjenes Ira Mo· 
lorvognens Forersæde, skal Bremserne betjenes af Personer, der har Plads een 
paa hver Paahængsvogn, og der skal da være indrettet el af Politiet godkendt Sig· 
nalsystem (Klokkesignal, Tegnsignul el. lign.), hvorved Foreren af Motorvognen 
og de Personer, der betjener Bremserne pan Paahængsvognene, kan sætte sig i 
Forbindelse med hverandre. 

Er Antallet af Paahængsvogne i samme Vogntog mere end lo, skal den bageste 
Paahængsvogn, selv om hver Pnnhængsvogns Bremse kan betjenes Ira Motorvognens 
Forersæde, være forsynet med en Bremse, der betjenes af en Person, som under 
Korselen skal have Pinds paa den bageste Vogn, og vedkommende Person skal i 
pnakommende Tilfælde kunne give Signa] til Motorvognens Forersæde. 

Il. :lfotorkoretojers SignalapparaJer. Signalhornet paa Motorvogne skal være ind· 
reHet som el entonigt Tungepibehorn med dyb Tone eller som el Horn, der \•ed 
Svingninger af Metaltunger eller Plader (Membraner) uden Anvendelse af role· 
rende Dele frembringer en enkelt dyb Tone. 

Signalhornet pun lllotorcykler skal være indreuet som et entonigt Tungepibehorn 
med /1oj T{)ne eller som el Horn, der ved S\•ingninger af Metaltunger eller Plader 
(Membraner) uden Anvendelse af roterende Dele frembringer en enkelt ltoj Tone. 

I Il. 11/otorkorelojers Lygter. Lygter, indreilede som Lyskastere med parabolske 
Reflektorer eller lignende, skul være forsynede med prismatiske lysbrydende Front· 
glas eller være anbragt i svagt hældende Stilling, i begge Tilfælde saaledes, at in· 
gen Del nf Lyskeglens blændende Kernestranler er hævet hojere end 1 m fra Kore· 
banen i 20 m Afstand. Forsanvidt Forlygterne sidder lavere end 1 m over Jorden, 
man Kernestrnnlerne dog ikke hæve sig over Lygtehiijden. 

IV. Anmeldelse og Registrering. A. Ejeren (Brugeren) af det Motorkoreloj, der 
onskes indregistreret, anmelder det skriftligt (Slanket I) til Politime:;teren og be· 
taler samtidig det i Loven fnstsalle Gebyr for Synsforretningen. 

Efter Modtagelsen af Anmeldelsen samt efter al det er godtgjort, al den i Lo
vens § 28 pnabudte Ansvar.sforsikring er tegnet, j fr. nedenfor under VIII, udleverer 
Politiet Anmelderen el Sæt Nummerplader, der er forsynede med det Nummer, 
hvorunder Koretiijel skul indregistreres, og paalægger ham at fremstille Kiiretojet 
for den af Amtetl) beskikkede sagkyndige. 

Anmeldelsen tilstiUes af Politiet den sagkyndige, som efter at hu\'e under.sogl 
Koretojet og befundet, al det er i Orden, udsteder Attest (Blanket li} om, al det 
opfylder de i Loven givne Forsk11ifter. 

Denne Attest (Blanket II) fremsendes uf den sagkyndige til Politiet og forbliver 
der .Koretiijet fremstilles da for Politiet, der afstempler Pinderne og udsteder Attest 
om Korelojels Indregistrering. For Nummrpladerne erlægges for alle Motorkore
tiijers Vedkommende en Betaling af 8 Kr. pr. Sæt. 

1) Nu Lnndsstyret. 
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De Oplysninger, som Allesten fra den sagkyndige indeholder, saml Oplysning 
om den for MotorkoretOjet tegnede Ansvarsforsikring, jfr. Afsnit Vlll, indfores 
i Politiets Regiister under det Nummer, som Koretojet fnar ved Indregistrerin
gen. Hver.t Nummer skal have si·t Bind i Registret. Registret kan indrettes som et 
behorigt nflaasel Losblodsregister. 

Attesten om Koretojets Indregistrering (Blunket III) forsynes, naar Koretojet af
meldes, af Politiet med Poategning om Afmeldelsen, hvilken Pao·tegning, naar Af
meldelse sker i Anledning af, a·t Korelojet er overgaaet til en anden Ejer (Bruger), 
skal indeholde Oplysning om, naar og til hvem Koretojet er overgaaet, ligesom det 
fornodne om Afmeldelsen indfOres i Registret. 

Naar Motorkoretojet afmeldes uden samtidig al overgaa til en anden Ejer (Bru
ger), skal Nummerpladerne tilbageleveres Politiet. 

B. Enhver Side· eller Paal1ængsvogn ti1 Motorcykle samt enhver Paahængsvog1i 
til Motorvogn skal, forinden den tages i Brug, anmeldes til Politimesteren. 

Anmeldelsen foretages af Ejeren (Brugeren) ved Indlevering i 2 udfyldte Eksem· 
plarer af en Anmeldelsesblanket (Blanket IV). Politiet henviser Anmelderen til 
at fremstiJle Vognen for den sagkyndige, der, naar Vognen er i Orden. giver det ene 
Eksemplar af Anmeldelsen Paategning herom. 

De i Blanketten indeholdte Oplysninger indfOres i det af Politiet fOrte Regi
ster, og der tildeles Vognen det til den paagældende Rubrik i Registret svarende 
Lobenummer. Derefter gives det Eksemplar af Anmeldelsen, der ikke er paateguet 
af den sagkyndige, tilbage til Anmelderen, forsynet med Politiets Attest om, at 
Vognen er indregistreret og med Oplysning om det Lobenummer, der er tildelt 
den. · 

Alle Side- og Paahængs\'ogne 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 Panhængsvogn skifter Ejer, skal dette struks 
anmeldes til Politimesteren, snaledes at de fornodne Berigtigelser kan tilfOres Po
litiets Register 

1'. Mærkning.I) A. Koretojet mærkes med dets Lobenummer i Politiets Register, 
hvilket Nummer med almindelige (arabiske) Taltegn anbringes pna Nummerpla
derne. 

Nummerpladerne leveres ved Justitsministeriets!!) ForanstalLning. 
Nummerpladerne skal anbringes pan iOjnefaldende Sted paa Koretojernes For· 

og Bagside. 
Paa Motorvogne skn.J Pinderne være anbragt i en passende Hojde over lorden 

og saaledes, at ingen Del af dem skjules ved, al l\fotorkoretojet ruger hen over 
eller ned over dem. 

Pan Motorcykler skal den forreste Plade være anbragt pnalangs foran Styret, 
og Nummeret skal være anbragt paa begge Sider af Pladen. Den anden Plade un· 
bringes bag pan Cyklen. Pfoderne skal være anbragt saaledes, at de ikke dækkes 
af Bagage, OvertOj eller lignende. 

Tabes en Nummerplade, eller bliver den uhrugbnr, maa dette straks anmeldes 
for Politiet. 

Vare- og Lastautomobiler skal være forsynede med Pna~krift eller SkiJ.t, som 
er anbragt pna hver Side pna el under Korselen synligt Sted, og som tydeligt vi
ser Koretojets Egenvægt, står&te tilladte Belastning og Hastighed. Saafremt den 
af Automobilets Ejer (Bruger) foretagne Paaskrift efter Politiets Skon ikke er 
tilstrækkelig tydelig, kan Politimesteren forlange den tydeliggjort og om fornodent 
give nærmere Forskrifter i saa Henseende. 

B. Alle Side. og Paahængsvogne til l\Iotorcykler skal være forsynede med el Ken-

1) Jfr. Kunng. nr. 51, 13. Ecpt. 19~9. 
!) Nu Landsst~·ret. 
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dingsmærke, hestanende af en cirkelrund, hvid Ski\'e, forsynet med en sort 2 cm 
bred Rand; Skivens Diameter inciusive den sorte Rand skal være 9 cm. Paahængs· 
vogne til Motorvogne skal være forsynede med en cirkelrund hvid Skive, forsynet 
med en sort, 4. cm bred Rand; Skivens Diameter inc\usive den sorte Rnntl skal 
være 1"J. cm. Paa Skiverne anbringes indenfor den sorte Hand det Lobenummcr, der 
er tildelt Vognen. 

Pna Side- og Paahængsvogne Lil Motorcykler anbringes Kendingsmærket bagpaa, 
pna Paahængsvogne til Motorvogne anbringes Mærket pan hojre Side. 

Alle Mærkerne skal være forsynede med Politiets Stempel og være synlige under 
Karslen. 

VI. Afotorkorctojers Undcrsogclsc. 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 Ki.iretojet iOvrigt efter sin Beskaffenhed 
uden Fare kan benyttes. Herunder bliver med Hensyn til Styreindretningen fOlgende 
at iagllage. Det undersoges, om Styrehjulet er forsvarlig fæstet til Styresojlen, om 
denne er urokkelig fastgjort ti,] Motorkoreti.ijets Stel; om der er passende ringe 

· >Slor« i Styret ved OverfOring.~mekanismen til Styrestangsystemet, om deHes Led 
er fri for >Slor«, og om alle Bolte ved Leddene er forsynet med omhyggeligt fast· 
gjorte Motriker med Split, Kontramotrik eller en anden lige snu god Sikring. Hvor 
der ved Leddene anvendes Kugletappe med Stodfungere, skal der være Sikkerhed for, 
at Kuglelappen ikke springer ud af sit Leje, saml al Slænger, anbragt hængende i Kug
lelappe, ikke ved svigtende Indgriben falder til Jorden. Det efterses, om de i Forbin· 
delse med Styreapparalel værende Hjul uhindret kan drejes lige langt til begge Sider, 
samt om alle Dele af Styrestangsystemet er anbrag·l i passende Hojde over Jor· 
den. Er der i Forbindelse med el af disse Hjul anbragt en Mekanisme til Over· 
foring af Hjulets Omdrejning til Tælleapparatet (Taksameter, Hastighedsmanier), 
mna det, hvis Mekanismen ved at losne sig kan komme i Klemme ved Styrestang· 
systemet og bevirke en pludselig Indskrænkning af .Molorkoretojels Styreevne, paa· 
ses, at Anbringelsesmaaden af denne Mekanisme er forsvarlig. 

Det undersoges, hvorvidt de pna Motorkoretojet anbragte Signalliom og lygter 
fyldeslgor de for disse gældende Bestemmelser (jfr. Afsnit li. og Ill.). 

Bræoostofbelwlderen skal, hvis den indeholder mere end ca. 7 Liter (5 kg Ben· 
zin), være af Jern eller andet tungt smeltende :Meta] og samlet ved Svejsning, Haard
lodning, Dobbeltfalsning eller Nitning, Fyldeaabningen skul være forsynet med et 
fintmasket Trandnet, svejsede og haardtloddede Beholdere tillige med Smelteprop 
eller anden Sikring mod Eksplosion. Ledningen fra Brændstofbeholderen skal være 
af Metalror og sanledes anbragt, at Brændstoffet ved Utæthed ikke kan dryppe ned 
pua Mugnelapparatet eller dets elekotriske Ledninger eller paa Udstodsroret fra l\fo. 
loren. Ledningen skal umiddelbart ved Brændstofsbeholderen være forsynet med 
en let tilgængelig Hane, der tilsteder hurtig Aflukning i Tilfælde af Brand. 

Ved Undersogelse af Brem.serne efterses, om der, som foreskrevet i Lovens § •I" 
Stk. l, Punkt 2, paa l\lotorvogne og l\fotorcykler findes to af hinanden uafhæn· 
gige Bremser, om disse er rigtig indstillede, og om den paa Hjulene paa l\fotorvognen 
direkte ·\'irkende Bremse virker lige meget paa begge Hjul, samt om den Pedal 
eller Bremsestang, hvormed hver især af Bremserne sæl·les i Virksomhed, er let 
be\'ægelig uden >Slor« og uden Hindring kan fores helt >i Bund«. 

Det undersuges, om de i Anmeldelsen angivne Oplysninger om l\fotorkoretojels 
Egen.vægt og Vægt med fuld last er rigtige, og om Vægten er beregnet i Overens· 
stemmelse med de herom fastsalle Hegler, jfr. Afsnit IX, § 8, 

Køretojets Akseltryk bestemmes af den Sagkyndige, i Tvivlstilfælde ved Fore· 
lagelse af en Kontrolvejning. 

Endelig kontrollere;;, e\·enluelt berigtiges den anmeldte Hestekraft, saa at den 
fastsættes beregnet efter de herom givne Regler, jfr. Afsnit IX, § 8. Ved denne 
Undersogelse er den Sagkyndige bereHiget til at for-lange Adskillelse af Motoren 
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foretaget i fornoden Udstrækning til Kontrollering af den opgirne Cylinderdia· 
meter og Slaglængde. 

Ved Provekorselen undersi)ges, om Motorkorelojet ved Brugen udvikler Stoj 
eller frembringer Hag snnledes, al det strider imod de i Lovens § 3, Stk. 1 givne 
Bestemmelser, om Bremserne ved Korselen virker tilfredsstillende, samt om For
skrifterne i Lovens §§ 5 og 6 er opfyldte. 

Allir persons-, vom· ella lastvognar sum skrå.seHir em ·i Foroyum, skulu havn 
tveir leii5visarar, io skulu !'tnnda hvorju megin vognin, soleii'Sis, at fOrarin iir sessi 
sinum beinleiois ella obeinlciois kann vita, at teir em ,i Ingi. Teir skulu havn skap
ilsi av vongi ella orvi, sum kann ·skjotast iit, og sellur soleii'Sis, at hann, tå ii'5 hann 
stendur riit og inn, burturfrå er sjiinskur ul av vognhusinum ella lassinum bæi'Si nft
an· og frammanifrii. Leii'Svisararnir skulu vera lættir al handfnrn .Ur fOrarnsessinum 
og tcir skulu ha\•a elektriskt ljos, i reydli gum ella appelsingulum liti, sum tendrar 
av .sær sjålvum, t-å ii'5 teir veri'Sa nyllir. 

Allir persons·, vom- ella last\•ognar, sum skråsettir eru i Foroyum, skulu ha\U 
elektriskt stopplj6s. Tai'5 skal standa aftunlil ii vogninum, og skal vera soleii'Sis gjort, 
al tai'5 vio nytslu av fotbremsuni tendrar av sær sjålvum i reydligum ella appelsin· 
gulum ]j.ti i nog goi'Sari tio frammanundan tyifoliga visir teimum, sum koma aft
anifrå, at ætlan er al steoga vogninum clla minka feroina munandi ella knappliga. 

Hvor motorvognur 6kal havn ein sjiilvvirkandi turkara D. vindspeglinum. 
Tao 1j § 9, 6. petti ·i motorlogini nevndn gjald fyri kannan av molorakforum 

verour fyribils selt til kr. 12.- fyri ein motorvogn og kr, 6.- fyri eina motor
syklu. 

VII. Forcrprovc og Forerbevi.s samt Oplæring til Korse/ med ilfotorkoretojcr. Om 
Afholdelse af Prove for Personer, .som agter at erhverve Bevis for, at de har Hel 
til al fore Motorvogn eller l\lotorcykle, om Udstedelse af Forerbe\'is saml om Op
læring til Korse] med Motorvogn gælder fålgende: 

Venjingarkoyrsla Iyri personnr, io ]æra seg at koyra, skal fara fram viil tilikum 
11wtorvogmim, sum ha,•a eitt eykascll pednlir til fotbremsu og kobling, sum koyru
lærnrin kann nyta ohefl av næminginum og ein eykaturkara til vindspeglio. 

Teir nevndu molorvognar skulu eisini bæ~i framman- og aftanlil undir venjingur
koyrslu havn eiH emalierail jnrnspjaldur har stendur >Skiila\•ognuu :. Spjoldrini 
kunnu bileggjast å fiitaskrivslornni i Torshavn ella hjii syslumonnunum. 

lDen, der onsker al underkaste sig Pri)ve, skal derom skriftligt (Blanket V) 
henvende sig til Politimesteren, idet der medsendes: l. Et vellignende Fotografi i 
Visitkortformat. 2. Dops- ella f0i'5ingarviillan. 3. Atte;,t fra 2 pnalidelige i\'lænd om, 
al han er en ædruelig og paalidelig Person. 'L !Lægeattest for. at han er i Besiddelse 
uf fornoden Synsevne, Horeerne samt io\•rigt af den fornodne nandelige og legem
lige Forlighed. 

Med Hensyn til de Krav, der maa stilles i disse Henseender, ·henvises til, al Sund· 
hedsstyrelsen ·har udtalt: 

at Synsevnen \' il kunne betegnes som tilstrækkelig, nnnr Synsstyrken uden Glas 
eller med de Briller, som den undersogle plejer al hære. er mindst 6,'12 pan det 
ene Øje og mindst 6j2.I pan det andet Øje, samt nanr Synsfeltet ved Prove med 
Haanden uf hvert Øje for sig viser sig at ha\'e normal l "dstrækning. Endvidere mna 
den undersogte af give Erklæring om, al hun ikke lider af NaHeblindhed. I Tvi,·ls
tilfælde man vedkommende henvise.; til Øjenlæge; 

a ·l Horeevnen vil kunne betragtes som Lilslrækkelig, nnar Summen af begge Ører;; 
Horeevne overfor almindelig Taleslemme er mindst 16 m og ikke paa noget af 
Ørerne mindre end 2 m, saml 

a l Forligheden i hvert enkelt Tilfælde man bedommcs efter samtlige foreli g· 
gende Forhold, dog at der til fornoden Forlighcd i etlner·t Fald mna kræves, al 
vedkommende (af Hensyn til Styring, Bremsning og Signalisering) kan anvende 
begge Arme og Ben, samt at han ikke er Epileptiker eller lider af Besvimelsesan
fald . 

• 1.s2 
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De under Nr 3 og 11 nævnte Attester man ved Andragendets Indlevering ikke 
\•ære over een Manned gamle, 

Samtidig indbetales el BelOb af 20 Kr. for en Motorvogn og 10 Kr. for en Motor· 
cykle ·til Dækning af de med Prc)ven forbundne Udgifter. 

2 Findes de nævnte AL·tester f}~ldestgorende, henviser Politimesteren Andrageren 
til ,•edkommende til Foretagelse af Provcn beskikkede sagkyndige, til ·hvem det af 
Andrngeren undertegneae Andragende fremsendes. Den sagkyndige bestemmer Tids
punktet og Stedet for Provens Afholdelse, Andrageren er pligtig at stille til Ran· 
dighed ved Provens Foretagelse en saadan Vogn, eventuelt l\Iotorcykle, som af den 
sagkyndige erkendes for egnet til Proven. 

3 Pro\'en aflægges enten paa Koretiijer med Forbrændingsmotorer eller paa Ko
retiijer med elektrisk Drivkraft eller Dnmpkrnft. Hvis Proven er aflagt pan Kore
tiijer med elektrisk Drivkraft eller Dampkraft, anfiires delle paa fijrerbevisel, der 
da kun giver Hel til al fore saadanne Vogne. 

Priiven aflægges 1. enten i Korset med l\lotorcykle, 2. eller i Korse! med 4-hjulet 
Motorvogn. 

Motorvogne med flere end 'I· Hjul sidestilles med 4-hjulede Motorvogne. Forer· 
beviser til •l··hjulet l\lotorvogn giver tillige Ret til nt fiire :-\-hjulet l\lotorvogn. 

4 Proven falder i en teoretisk og en praktisk Del. 
Den teoretiske Del omfatter: 
1. Kendskab til K{jretojcts Styreapparater og Bremser saml til, hvorledes man 

undersoger, om disse Dele er i forsvarlig Stand, og Kendskab til, hvorledes Lyg· 
terne indstilles. 

2. Kendskab til Love og .Politiforskrifter med Hensyn til det paugældende Kore
toj. 

:~.Forelæggelse og Besvarelse af Sporgsmaal om, hvorledes Andragcren vil op· 
træde i visse vanskelige Tilfælde. 

Den praktiske Del omfatter: 
1. Igangsætning, Start, Vendoinger, saavel under Fremadkorse\ som under Bag· 

lænskorsel, og Standsninger. 
2. En Provefnrt, der med Mot<>rvogne skal vare mindst 1h Time, IOrst paa mindre 

befærdede Steder og med ringe Fart, derefter paa mere befærdede Steder 
med bymæssig Bebyggelse og sluttelig paa forholdsvis fri Bane og med 
stærkere Korse!. Under denne Priivefnrl maa den sagkyndige ved Prove 
med Motorvogn itage Pinds paa Koretojet. Der foretages Sving, Vendinger, Hastig· 
hedsskifte og hurtig Stopning. Den sagkyndige skal saa vidt muligt afholde sig 
fra at give Anvisninger, men iagttage Andragerens Adfærd og særligt overbe\'ise 
sig om, at Andrageren fuldt ud for.slaar al bremse paa rette Munde og al stoppe 
op efter pludselig Kommando, al Andrageren er i Besiddelse af den fornodne Ro, 
Aandsnærværelse og Snarrnadighed, al han er i Stund til al bedomme Afstande rig
tigt og særligt ved Hastighedsskifte at tage fornodenl Hensyn til Færdselen om· 
kring sig, al hans Hiireevnc eller Opmærksomhed tilstrækkeligt opfnHer Lydfæno· 
mener udefra, samt al han ved Svingninger omkring Hjiirner og ved Korsel i 
Gadekrydsninger udviser den tilborlige Færdighed og Omtanke for anden Færd
sel. 

For l\fotorcykler indret-tes Provcn efter Koretiijets Natur. 
5 Efter Provens Afslutning meddeler den Sagkyndige straks Andrageren saml ind

beretter til Politiet efter hosfOlgende Blanket VI, hvorvidt Andrageren har bestaael 
Proven eller ej; samtidig tilbagesende;; de modtagne Bilag, Fotografiet forsynet med 
den sagkyndiges Paategning. Hvis en Andrager, der ikke har bcstanet Pruven, 
on.sker en Begrundelse herfor, skal den Sagkyndige enten straks give ham en saa
dan Begrundelse eller opgive hum en Tid samme Dug eller den fOlgende Hverdag, 
hvor han ved Henvendelse til Politiet eller den Sagkyndige kan fon Begrundelsen 
meddelt. 

Har Andrugeren bestaucl Proven, udfærdiger Politimesteren Forerbevis. For 
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dette erlægges en Betaling af 1 Kr. Er Forerbeviset givet paa vis.se Vilkaar eller 
med særlige Indskrænkninger, skal delle anfOres paa Beviset; delte skal indehnlde 
en blank Side til Brug for saadanne Paategninger og .senere Paalegninger om Ud
videlse m. v. 

Har Andrageren ikke bestaaet Proven, kan han i A·lmindelighed ikke fremstille 
sig til ny Prove får efter <I· Ugers Forlob; dog kan Poli·limesteren, naar det er af 
afgorende Betydning for Andrngeren al aflægge fonyet Prove inden UdlObet af 
denne Frist, tinade, at Prove aflægges efter 2 Ugers Forlob. 

For den fornyede Prove erlægges hal\'t Gebyr, hvis den finder Sted senest 2 
Maaneder eI~er den forste Prove. Aflægges Proven ef.ter 2 Maaneders Forlob, erlæg
ges fuldt Gebyr. Bestaas heller ikke den anden Prove, skal der ved næste Prove 
erlægges fuldt Gebyr. 

6 Til vinnuligan personflutning krevsl eitt serstakt fOrnrnprogv, sum her.t ver~ur 
veill personum, sum eru 21 år og .sum nf•lnnå i minsla Ingi 3 månaoir al havn koyrt 
motorvogn havn staoio eina serslaka og slrnnga roynd hjå ti motorkona og und1r 
henni vist serstakan dus naskap. 

Fyri royndina skulu latast kr. 15.- . 
Åorenn tilikt forarnprogv ver~ur veitt skal umsokjarin .utvega lær i § 1 i deild 

VII nemdu våtlanir. 
Tå io omanfyri nevnda fOrnrnprogv verour veiu, er ta5 vanlign IOrarnprogviå 

harvi5 longl 5 år, og ver5ur ta5 givi~ pronum åril um hetta. 
7 Forerbeviset er i Henhold til Loven.s § 15, Stk. 6, kun gældende i 5 Aar fra 

Udstedelsesdagen. Den, der onsker sit Forerbevis fornyet, man henvende sig til Po· 
litimesteren med Lægcallest om, at han er i Besiddelse af fornoden Synsevne, Hore· 
evne og iovrigt af den fornodne unndelige og legemlige Forlighed, saml med Altest 
fra 2 paalidelige l\lænd om, at han er en ædruelig og paalidelig Person. 

8 Et udstedt Forerbevis kan til enhver Tid tages tilbage af PoJi.timesteren, naar 
det oplyses, at paagældende ikke længere fyldestgiir de foreskrevne Betingelser for 
at Ian Forerbevis, og Reuen ·Lil al være Forer kan derhos frakendes ved Dom i 
Overensstemmelse med de i ·Lovens § 31 fastsalte Regler. Den, hvis Forerbevis er 
tilbagekaldt af Politimesteren, eller hvem Hellen ·til al være Forer er frakendt, er 
pligtig al tilbagelevere det ham meddelte Forerbevis. 

VIII. An.svars/ar.sikring for lllotorkoretojer. Ved Lovens § 28 er det paulagt en· 
hver Ejer af et Motorkoretoj i et af Staten anekendt Ansvarsforsikringsselskllb at 
tegne og holde i Kraft en For.sikring, fyri motorsyklur og motorvognar kr. 40.000, 
til hel eller delvis Dækning af ethvert Erstatningskrav, som i Henhold Lil Lovens 
Bestemmelser kan gores gældende mod den, der var ansvarlig for Molorkiireliijel, 
da Skaden indtraf. For l\fotorv·ogne, der erh\'ervsmæssigt benylles til Befordring 
af Personer, skal Forsikringssummen dog mindst andrage 5.000 Kr. for hver Pas
sager, som Vognen er indrettet til at befordre. Om clen saaledes paabudle Ansvars· 
forsikring gælder fOlgende Regler: 

1 Forsikringspligiten omfatler alle Motorkoretojer, der benyt·te.s pna Færoerne, 
med Undtagelse af l\folorkoretojer, der er indregislrerede som tilhorende danske 
Statsmyndigheder eller Slatsinslilutioner og kommunale Insti•tulioner, 

2 For.sikringen skal legnes i el Forsikringsselskab, der af Justitsmini
sleriet1) er anerkendt til al overtage Ansvarsforsikring efter Lov for Færoerne om 
:\fotorkoretojer m. m. af 19. Marts 1930 eller efter Lo\· om Motorkoreti:ijer af 1. 
Juli 1927. 

I Tilfælde af Anerkendelse af Forsikringsselskaber til at o\'ertage Ansvarsforsik
ring i Henhold til Lov for Færoerne om Motorki.iretojer m. m. af 19. Mal'ts 1930 vil 
der i det \'æsentlige blive stillet samme Betingelser som fastsat i Afsnit II i Re
kendtgorelse af 22. December 1927 om Ansvarsforsikring for Motorkiirelojer. 

1) Nu Lands~lyrrt. 
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Saafreml den el Selskab meddelte Anerkendelse tages tilbage, skal Forsikringen 
straks overfares til el andet anerkendt Selskab. 

3 Ved enhver Hegistrering af l\lolorkoretojer skal Politimesteren, forinden Attest 
om Registrering udstedes, paase, at der i Overensstemmelse med Lovens Forskrifter 
er en Forsikring i Kraft for del pnngældende Motorkoretoj. Der tilfores Registret 
Oplysning om, i hvilket Selskab Forsikringen er tegnet samt om Policens Num· 
mer. 

Policen forsynes af Politimesteren med saalydende Paategning: >Fore\'ist for Po
litimesteren paa Færoerne som gældende for Motorvogn (Motorcykle) "" .• (Num· 
mer),c h\'orhos Politimesteren straks tilstiller Forsikringsselskabet Meddele· 
lelse om Kendingsmærkerne, medmindre disse allerede frcmgaar af Policen. 

Saafrcml Policen onskes overfOrL til et andel Motorkuretoj, eller der gives det 
samme Motorkiiretoj undre Kendingsmærker, skul Politimesteren dels for.syne Po· 
licen med tilsvarende Paategning som o\·ennævnt, dels drage Omsorg for, at 
Selskabet underrette;; om Overfiiringen eller Ændringen. 

Ved Hegistrering i Anledning uf Ejerskifte skal det paases, at der foreligger en 
i den ny Ejers Navn tegnet eller ti-I ham pna en for Forsikringsselskabet bindende 
Mande overfOrt Police. 

4 Naar el Motorkoretoj afmeldes, skal Politimesteren tilstille det Forsikrings· 
selskab, i hvilket Molorkorelojel er forsikret, l\leddelelse om Afmeldelsen. 

5 Nnar Poli.tirnesteren modtager Underretning fra et Forsikringsselskab om, at 
en Forsikring er opsagt eller ophorl, paahviler det ham straks at undersoge, hvor· 
vidt det paagældende Molorkoretoj fremdeles benyttes enten af samme Ejer eller 
Bruger eller af andre, og i saa Fald at undesoge, om der i Stedet for den For· 
sikring, der er ophorl, foreligger en anden fyldestgorende Forsikring. Saafremt 
delte ikke er Tilfældet, vil Koretojets Nummerplader straks være at fjerne, hvorh<>s 
der indledes Undersiigelse i Overensstemmelse med Lovens § 30 mod den forsik· 
ringspligtige. 

6 F'orsikringspliglen bortfalder i det Tidsrum, for hvilket Motorkoretojets Ejer 
ved Anmeldelse om, at Motorkoretojet ikke onskes benyittet, i Overensstemmelse med 
Lovens § 32, Stk. 2, opnaar Fritagelse for al svare Afgift af Koretojet. 

IX. Opkrævning af Motorafgiften. 
1 Afgif~en .svares af de i Henhold til Lovens § 9, jfr. § 32, Stk. l, anmeldte Mo· 

torkoretojer saml af Side- eller Paahængsvogne til Motorcykler og Paahængsvogne til 
Lastmolorvogne, dog med Undtagelse af Koretojer, der er indregistrerede som til· 
horende Statsinstitutioner, Brand· og Politivæsen. 

2 Afgiftspligten bortfalder for Kiirelojer, der udelukkende benyttes til Sygetrans· 
port. For at opnaa denne Fritagelse man Korntojels Ejer eller Bruger overfor Po· 
litimesteren godtgore, at Koretojct udelukkende benyttes til Sygetransport. 

3 Afgiften opkræves af Politimesteren kvartalsvis forud. 
Af Koretojer, der indregistreres i Lobet af et Kvartal, srnres ved Indregislrerin· 

gen Afgift for hele dette Kvar.tal. 
Afgiften erlægges af den, der slaar indregistreret som Ejer (Bruger) paa Afgif· 

tens Forfaldslid. 
Saufremt et Motorkoretoj eller en Paahængs\'ogn ikke on~kes benyttet i en Af· 

giftsperiode, skal Nummerpladerne eller Kendingsmærket deponeres hos Politimeste· 
ren eller hos vedkommende Sysselmand, der straks giver Indberetning herom til Po· 
li ti mesteren. 

Saafremt et Koreliij afmeldes, og Nummerpladerne tilbageleveres, bortfalder Af· 
giftspligten fra Begyndelsen uf det folgende Kvartal, indtil Koretojet nHer bliver 
indregistreret. 

Undlader Ejeren (Brugeren) al berigtige Afgiften sene.:.t den 15. i Forfaldsmna· 
neden, skal Nummerpladerne bortlages, lworhos den forfaldne Afgift ved Politi· 
mesterens Foranstaltning suges inddrevet, om fornodent ved Udpantning. 

455 



1930 29. Nov. 

4 I Lobet af den sidste l\faaned i hvert Kvartal indbetales de indkomne Afgifter 
Lil Amlsreparlition11fonden.1) 

5 Ved Indbetalingen af Afgiften afgives en af Polilime3leren underskreven For· 
legnelse i to Eksemplarer over de Motorkoretojer, for hvilke Afgift svares. For-leg· 
nelsen maa indeholde Oplysning for Motorvognes Vedkommende om hver enkelts 
Hestekraft, for l\fotorcyklers og Pauhængsvognes Vedkommende om hver enkelt 
Motorcykles og Paahængsvogns Egenvægt. Af Fortegnelserne tilbagesendes del ene 
Eksemplar Politimesteren forsynet med Amtsreparlitionsfondensl) Kvittering, me· 
dens det andet Eksemplar forbliver ved Amtsrepurtitionsfonden 1) for at tjene Lil 
Legitimation ved Regnskabet. 

6 I de Tilfælde, hvor Hestekraften er medbestemmende for Afgiftens Storrelse, 
foreluges Afgiftsberegningen pua Grundlag af den Hestekraf1l, hvormed Koretojel 
er indregistreret. 

Pau tilsvarende Munde sker Afgiftsberegningen efter Korelojels eller Paahængs· 
vognens Egenvægt paa Grundlag af den indregistrerede Egenvægt. 

Ændres el Koreliijs Hestekraft eller Egenvægt, opkræves Afgiften efter den Heste· 
kraft eller Vægl, hvormed Koretojet har været indregistreret ved Kvartalets Be· 
gyndelse. 

7 Suafreml den afgiftspligtige skifiter Bopæl, skul han inden H Dage efter Flyt· 
ningen anmelde sin nye Bopæl for Politimesteren. 

8 Beregning af Hestekraft og Konstatering uf Egenvægt og Vægt med fuld Last 
sker efiter Reglerne i Bekendtgiirelse Nr. 166 uf 16. Juni 1913, jfr. Bekendtgiirelse 
Nr. •18•1. uf 9. September 1918 og Bekendtgorelse Nr. 192 uf 6 . Juni 1930. 

X. lkrafttrædc/,ses. og Oplta:velsesbe.slemmelser. Denne Bekendlgorelse træder i 
Kraft den 1. Januar 1931. Samtidig ophæves Justilsministeriels Bekendtgorelse for 
Færoerne af 13. Juni 1923 om Korse\ med Motorkorelojer m. m. 

16. Jun. 1931 - SKR. FHA KIRKEINSPEKTIONEN ANG. KIRKELIGE GEN. 
STANDE. Pau given Anledning skul man herved henlede Menighedsrandenes Op· 
mærksomhed puu, at ingen kirkelige Genslunde, uf hvilken Art nævnes kan, maa 
overlades Lil færosk l\lusæum eller andre, uden at der i hvert enkelt Tilfælde fore· 
ligger Tilladelse hertil fru Kirkeinspektionen. 

7. Fehr. - REGLEl\IENT FOR POLITIBETJENT I TVERAA.2) 
1 Sysselmanden er Politibetjentens Foresutle i ethvert tjenstligt Forhold, med 

Hensyn Lil hvilken han ikke ifOlge Loven eller Reglementet er stillet under en 
unden Myndighed. 

2 Det er Politibetjentens Opgave dels al vange over Oprelholdel;;e uf den offent
lige Orden, dels at efterspore Forbrydelser og andre O\'ertrædelscr af Love og 
Vedtægter, som er Genstand for offentlig Paatule. Hun er pligtig al giire Anmel
delse om ethvert suadanl Forhold, som kommer til hans Kundskab. Politibetjenten 
skal patruljere i Byen fru Kl. 3 Emd. Lil Kl. 12 Aften. Dog skal han være pligtig 
Lil, ifald Sysselmanden i-;konner, al det er nodvendigl al gore Patruljetjeneste puu 
andre T0ider af Dognet, ut udfOre den Patruljetjeneste, hun i den Anledning beord· 
res Lil. Han skul desuden pause, at de Lil Gadebelysning og Belysning ved Havnen 
horende Belysningslegemer er i Funktion, og i modsat Fald straks give Anmel· 
delse herom til Kommunens lnstallntor. 

3 Politibcljenlen sluar til Politimesterens Disposition og modtager Ordrer direkte 
fru hum, nuar han er tilstede i Syslet. l Henhold her.Lil kan derfor Politimesteren, 
naur hun kommer Lil Syslet og onsker Politiassistance, rekvirere den fornodne Assi· 
slunce hos Sysselmanden, der derefter giver Politibetjenten Ordre til ul være til 
hans Disposition. 

1) Nu Vcjfonden (LnncJsko&Scn). 
2) Hr. Reglement of 7. August 1929 og Reglement nf 15. April 1931. 
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41) Politibetjenten er pligtig til a't gore Tjeneste i Sudero Syssel, saavel i som 
udenfor Tveraa. Hnn er pligtig til under Patruljetjenesten al have sin Opmærk
somhed henvendt pna Brandfare og straks give Brandalarm ved udbrydende lid
los. Hnn er pligtig til at yde Sysselmanden Bistand til Varetageli:e nf Karantæne
tjenesten i Tveraa. Han er pligtig til al udfOre Tjeneste som Arrestforvarer imod 
en passende Godtgorelse; han er pligtig til al udfOre Tilsigelser. For saa vidt 
Politibetjenten hor-l!!endes fra Tveraa og stilles til Raadighed for Sognefogden, er 
han pli gti g til at efterkomme de af denne som Syseelmandens Stedfortræder givne 
Ordrer. Politibetjen'ten skal hver Dag Kl. •I· Emd. melde sig paa Kommunekontoret 
samt Kl. ·1·1h Emd. paa Sysselmandens Kontor, for saa vidt der ikke under Patrulje
tjenesten er forefaldet noget, der kræver omgaaende Henvendelse. Den daglige Tje
neste vi l iovrigt være nl udfOre efter nærmere Instruks fra Sysselmanden. Betjen
ten skal under sin Tjeneste være ifort Uniform. 

Politihet·jenten er pligtig til efter nærmere Anvisning af Sysselmanden at fOre 
Tilsyn med, al Personers Flytning til og fra Kommunen rettidig anmeldes, jfr. 
§ 35 i Lov for Færoerne Nr. 76 af 12. !\forts 1923 om den kommunale Beskat
ning. 

Han er pligtig til for Kommunen al omhære Mandtalslister samt enkelte Breve og 
Meddelelser af særlig hastende Karakter, forsaavidt delle ikke kommer til at hindre 
hans Tjeneste som Politibetjent. 

5 Politibetjenten man ikke paatage sig privat Arbejde uden Sysselmandens Tilla
delse. Ej heller man han uden af Politimesteren efter Sysselmandens lndstHling med
delt Tilladel!.'e modtage nogen Gave eller BelOnning i Anledning af UdfOrelse af 
sin Tjeneste. Han skal iagttage Tavshed med Hensyn til alt, hvis Beskaffenhed ud
fordrer det. 

6 Politibetjenten skal noje iagttage de i Lov af 13. April 189 ~ !}§ 7- 11 inde
holdte Bestemmelser for Politiet, og navnlig i sin Tjeneste undgan al Uhoflighed samt 
vise l\laadehold og Besindighed. Overtrædelse nf dette Heglement mcdfOrer Bode· 
unsvar efter forannævnte Lov af l:~. April 1891 § 11. 

l+. Marts - LOV (NR. 51) OM HES11EAVLENS FHEMME PAA F ÆHØERNE.2 ) 
1 Færoerne deles med Hensyn til de i denne Lov omhandlede Foranataltninger til 

Fremme af Hesteavlen i indtil 10 Distrikter for Hingatebedommelse. Delingen fosl· 
sæHes .af Landbrugsministeren efter Forhandling med Lagtinget.!!) 

2 I hvert Grandestævnedistrikt, hvor der drives Hesteavl, bliver paa Grunde· 
stævne, fOrsle Gang paa det efter Lovens Stadfæ.>lelse fiilgende Grandestævne, ved 
Stemmeflerhed efter Marketnl for 4 Aar ad Gangen at vælge 2 Personer - hver 
med en Stedfortræder - der skal modtage Anmeldelse fra Hesteejere om Grande· 
stæmedistriklels Hingste. Foretages intet Valg, udnæ\'ner Sysselmanden de paa· 
gældende. H\'ervet udfOres som el borgerligt Ombud. 

Valgets Resultal kundgores i Distriktet af Sysselmanden og meddeles snareat mu
ligt muligL den af Landbrugsministeriet4) ansatte Landbrugskonsulent. 

3 Enh' er Ejer af Hingste er J>ligtig til inden 1. Maris i del Aar, Hingsten fylder 
2 Aar, at anmelde den for en af de i § 2 ommeldte Personer i Distriktet samt ut 
fremstille den paa el af Distriktets Hingsteskuer (§ 6). 

Umiddelbart efter Fristens Udlob fremsender de paagældende de modtagne An
meldelser til Landhrugskonsulenlen. 

Hingste, som i det Aar, i hvilke de fylder 2 Aar, er g-0dkendte som Avlsdyr, skal 
aller det fOlgende Aar anmeldes til en af de i § 2 næ\•nte Personer og fremstilles paa 
Sk.ue til Bedommelse. 

1) Som ændret 27. Juli 19311. 
2) Som ændret \cd midi. Hest. Nr. 68 nr 30. De<". 1941. 
11) Jfr. Bek. Nr. 296 ni 10. NOi-. 1931. Fremtidig fost~æth-~ Delingen nf Lnnds.~tyrct. 
4) Nu Lnn«lsstyrct. 
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4 Til at udfOre de i denne Lov fastsatte Hingstesyn nedsælles en Kommission be· 
slanende af Stalenst) Landbrugskonsulent samt den af Landbrugsminislcrietl) an
saHe Dyrlæge, en af Landbrugsraadet valgt Mand saml lo af Foroya 1Buna~arfelag 
valgte Mænd. Samtidig vælges henholdsvis 1 og 2 Suppleanter. Valg af Medlemmer og 
Suppleanter gælder for 3 Aar ad Gangen. Landhrug5konsulenten er Kommissionens 
Formand og Dyrlægen Næstformand. 

I Tilfælde, hvor saavel Landbrugskonsulenten som Dyrlægen har Forfald, udpe
ger Landbrugsrandet Stedfortrædere for di!lse. 

5 Den i § 4, ommeldte Kommission træ'ffor Bestemmelse med bindende Virkning 
om, hvor mange Hingste der skal holdes i de paagældende Distrikter. 

Kommissionen træffer derhos Bestemmelse om, hvornaar en godkendt Avlshingst 
udenfor det i § il ommeldte Ti'lfælde paa ny skal ·fremstilles til Bedommelse. 

6 Kommissionen ~kal hvert Aar saavidl muligt inden Udgangen af April Maa
ned afholde Hingsteskue paa et eller flere Steder i hvert Distri)Qt, hvor Hingste er an
meldt til Bedommelse, <Jg ved dette a•fgore, hvorvidt nogen a'f Hingstene skal g:od
kendes som Avlshingst i Distriktet og i bekræftende Fald hvilke. 

For saa vidt Landbrugsrandet 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 forbundet med 
uforholdsmæssig stort Besvær, kan dette tillade, at disse Hegler lempes i fornodent uf 
det bestemt Omfang. 

7 Tid og Sted for Hingsteskuet bestemmes af Kommissionens Formand og kund
gores ved Opslag med 14. Dages Varsel paa de Pladser i Distriktet, h\•or der hol
des Hingst, jfr. Lov for færoerne om Ophævelse af Kundgorelse ved Ki.rkestævne 
m. m. af 1. April 1912. 

8 Landbrugsrandet kan fastsætte nærmere Hegler for Kommissionens Virksom
hed. 

92) De Hingste, der ikke er iblcvel godkendt som Avlsdyr, skal kastreres. 
10 Undludelse u[ at anmelde anmeldelsespligtige Hingste samt at fremstille samme 

pau Skue og Overtrædelse uf § 9, lste Stykke, strafres med Bader ikke under 20 Kr. 
Boden tilfalder Hjælpekassen i del Sogn, ·hvori Overtræderen bor. 

11 Suger om Overtrædelse af denne Lov behandles som Politisager ved Sysselets 
Politi ret. 

12 Denne Lov 1Lræder i Kraft den 1. Oktober 1931. Fra samme Dag ophæves Lov 
Nr. 45 af 30. Marts 1892 om Hesteavlens Fremme paa Færoerne. 

H. Marts - LOV (NR. 57) OM ÆNDRING I LOV NH. 55 AF 13. APRIL 
189-1. INDEHOLDENDE BESTEMMELSER 01\1 POLITIET PAA F ÆRØERNJ!:. 
(lndfOjet i Loven af l89~J.). 

H. Marts - ·LOV (NR. 58) OM ÆNDRING I LOV NR. if. AF 8. JANUAH 
1872 OM ·FORANSTALTN INGEH TIL AT FORHINDRE DEN ASIATISKE KO · 
LE RAS INDBR LNGELSE TIL F ÆHØERNE M. M. ( IndfOjet i Loven af 1872). 

H. Ma11ts - LOV (.NH. 59) OM KOMM UNALE VALG I LANDKOMMUNEHNE 
PAA FÆRØEHNE. (Jfr. Bek. Nr. 200 af 17. Juli 1931). 

19. l\larls - BEK. (NR. 69) OM MINDSTEBETALING FOR DISTRIKTSJOHDE-
1\IØDHE PAA FÆRØERNE.:!) I lienhold til § 11 i Anordning af 11 . . februar 1920 
hvorved Lov om Jordemodervæsenet af 13. Juni 191•1 sættes i Kraft paa Færiierne, 

1) Nu Lnnd~tyrPt. 
2) Som ændrnt \ed midi. Best. Nr. 31 nf 13. Sept. 1947. 
11) J rr. Bek. Nr. 32 nf 26. Juni 1941, ln-ornft1•r Bestemmdsernt· forble\' i Kraft til .'11. Murt!\ 

1951. De nnlngcs ol gælde indtil \'ltfort'. 
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fnstsælles herved COlgende Mind!'tebelob, som skul ydes Distriktsj:ordemodre paa 
Færoerne for Fodsclshjælp og anden under Jordemoderpraksis horende Virksom· 
hed: 

A. For ydet Fodselshjælp og dermed i umiddelbar Forbindelse staaendc Hjælp til 
Barselskvinde og Barn i de COrste Dage efter Fiidslcn beregnes Mindstebetalingen 
efter den betalingspligtiges Indtægt efter fOlgende Skala: 1. Ved Indtægter indtil 
1500 Kr. erlægges mindst 10 Kr. 2. Fra og med 1500 Kr. indtil 2000 Kr. erlæg· 
ges mindst 15 Kr. 3. Fra og med 2000 Kr. indtil 2500 Kr. erlægges mindst 20 Kr. 
L Fra og med 2500 Kr. indtil 3000 Kr. erlægges mindst 25 Kr. 5. Fra og med 
3000 Kr. indtiMOOO Kr. erlægges mindst 30 Kr. 6. Fra og med 4000 Kr. indtil 
5000 Kr. erlægges mindst 1IO Kr. 7. Fra og med 5000 Kr. og derover erlægges 
mindst 50 Kr. Dersom den betaling·spligtige er ansat til at svare Kommuneskat, 
lægges den endelige udfundne Skatteind·tægt, af hvilken denne Skat senest er he· 
regnet, ogsaa til Grund ved Beregningen af den her omhandlede Betaiing. Hvis 
Betalingen ska1 udredes af Falligvæsenet, erlægges den med 10 Kr. Ved Tvilling· 
fOdsler Iorhojes Mindstebetalingen med mindst Halvdelen. 

B. For forhastet Tilkaldelse erlægges af betalingspligtige" henhorende til de i 
Post A under Nr. 1- 7 nævnte Indtægtsklasser, mindst hell'holds\•is 2 Kr" 2 Kr. 
50 Øre, 3 Kr., 3 Kr. 50 Øre, ~ Kr., ·I· Kr. 50 Øre og 5 Kr. Tilkaldelse betragtes 
som forhastet, nnar der ikke ved Distriktsjordemoderens Ankomst findes Tegn til 
begyndende Fodsel, og Fodselen ikke indtræffer COr 48 Timer efter Ci:irste TilkuJ. 
del se. 

C. For enhver anden af de i § 3 i Instruks .for alle til Praksis berettigede Jorde· 
mudre pau Færiicrne af I. Dccem'ber 1921 omhnndlcdc, til Jordemiidrenes Praksis 
henhorende Forretninger ydes mindst samme Betaling som bestemt under B. Denne 
Bekendtgorel::e træder i Kra'rt den lste April 1931 og er gældende indtil den :n. 
!\farts 19-11. 

31. Marts - LOV (NR. 87) OM SALG TIL THORSHAVN KOMMUl\E AF 
EiWBEDSGAARDEN AALEKÆH. 

1 Justitsministeren bemyndiges til at sælge den til Amtmandsembedet pau Fær· 
oerne henlagte Gaard Aalekær til Th1orshuvn K<ommune. Afhændelsen omfatter: 1) he
le lndmarken med Undtagelse af de til Dronning Alexandrines Hospi•tal udlejede 
Arealer l\fatr. Nr. 969 c, 976, 978 og 1007 b af Thorshavn By og Sogn, den syd· 
lige Del af Malr. Nr. 969 u sammesteds, mod Nord begrænset af en Linie i Øst· 
Vest fra det nordostlige Hjorne af l\fotr. Nr. 976 til Stranden, samt Matr. Nr. 977 
h, 977 c, 100-1, 1005 og 1007 a sammesteds, 2) hele Udmarken med alle Herlig· 
heder, 3) Strandrettigheder samt ·I.) Insto og lm•entariehuse. Kobesummen udgi)r 
55.000 Kr., at forrente og afdrage i hver Juni og December Termin med en halv· 
uartig Ydelse af 1750 Kr., •hvoraf 41;2 pCt. unrlig af den Lil enhver Tid skyldige 
Kapital er Rente, Resten Afdrag. Ved Snig uf Parceller eller Troer 'fra Gaarden 
vil K'Ommunen have at indbetale Halvdelen af de indkomne Salgssummer som ekstra· 
ordinære A'fdrag pua Kobesummen. For Kobcsummcn gives der Staten 1 Prioritets 
Panteret i alt, hvad der omfattes uf Overdragelsen. 

21 ) ~u\'ærende Lejere af Troer, indlagte fru Aalekær, skal, naar de har Tri:ierne 
forsvarligt indhegnede fru Udmarken, og naur Y.1 uI Arealet er opdyrket, være beret
tigede til at kohe Tr0erne for en Kobesurn af 100 Kr. pr. Helaarsko'foder. Tohorshavn 
Kommune skul være berettiget til al forlange Retten til Vintergræsning for Faar 
afHist saa\lel for tidligere frasolgte Triier som for Troer, der frasælges i Henhold 
til foranstanende Bestemmelse, for et Vederlag uf 100 Kr. J>r. Helaarskofoder. Til· 
svarende Hel til Afli:isning tilkommer Tri>ejerne. For Aflosningsvederlaget gives der 
Kommunen COrste Prioritets Panteret i den paagælclencle Ejendom forud for allerede 

1) .Hr. LO\ Nr. 179 af 1. April 1921. 
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indestaoende Prioriteter. Troejerne skol være berettigede til al afdrage Afli:isnings· 
vederlaget i Lobet af 10 Aar med 1/10 aarlig, soaledes at det til enhver Tid skyl· 
dige Belob forrentes med 5 pCl. aarlig. Thorshavn Kommune skal være berelligel 
til at a'fkræve enhver Triilejer el Belob af ~ Kr. aorlig pr. Helaarskofoder, for snu 
vidt og sao længe Troen ikke af Kommunen kræve~ anvendt til Vintergræ~ning. 

3 Færoernes Lagting skal til enl1ver Tid indenfor el Tidsrum a.f 20 Aar fra 
Skodets Da<to hove Ret til Erh,·en•else a'f den Del af Mntr. Nr. 1026 a'f Thorshavn 
By og Sogn (»Debessar Tro«), som overdrages til Thorshavn Kommune, for en 
Betaling u'f 1 Kr. pr. m2.1) Fornoden Tinglæsning herom vil være at foretage. Der 
paalægges Grundene omkring de til Dronning Alexandrines Hospital udlejede Are· 
nier Servitut til Fordel for Justitsministeriel om, al de paagældende Grunde ikke 
man anvendes til Trankogeri, Fisketorringspladser eller anden for Hospitalet skade
lig Virksomhed. 

4 Thorshavn Kommune indtræder i alle Amtmandsembedets Rettigheder og For
pligtelser i Henhold til den mellem Amtmanden og Forpagteren af Aalekær indgaa· 
ede Forpagtningskontrakt. Kommunen overtager endvidere de a'f Forpagteren ud
fOrte Forbedringsarbejder ved Ejendommen ef.ter Vurdering af Mænd, udmeldte af 
Hellen, dog ikke for el slorre Belob end ·I. 100 Kr., der tilsvares Fmpagleren kon· 
tant ved hans Fratræden med Fradrag uf BelOb, som Forpagteren maatte være 
skyldig for mangelfuld Vedligeholdelse eller af anden Aarsag. 

5 Gaardens Overlevering fru Amtmandsembedet til Thorshavn Kommune sker 
ved Synsforretning i o,·erensstemmelse med den hidtil fulgte Praksis ved Overleve
ring til en tiltrædende Amtmand. Samtlige med O\•erdrugelsen forbundne Omkost
ninger bæres af Kommunen. 

6 Denne Lov træder straks i Kra:h. 

15. April - HEGLEMENT FOH DEN KOMMUNALE POLITIBETJENT I VAAG. 
(Udelades som værende af lign. Indhold som Heglement for Politibetjent i Tveraa 
uf 7. Febr. 19:·n, dog skal han patruljere fra Kl. 9 Arten til 2 i\forgen). 

3. Juli - POLITIVEDTÆGT FOH LANDKO,IMUNEHNE PAA FÆRØEHNE.:!) 
MedfOr af § 3 i Lov Nr. 55 af 13. Apri"l 189-t. indeholdende Bestemmelser om 

PolitieL paa Færoerne, jfr. § 1 i Lov Nr. 57 af U. Marts 1931 om Ændring i den 
nævnte Lov, udfærdiger Juslilsministeriet herved fi.ilgende Politivedtægt for Land
kommunerne pan Færoerne. 

1. Kapitel. Om Vedtægtens Omraadc. 
1 Under offentlige Veje indbefattes i denne Vedtægt enhver Vej, Gade, Plads el· 

ler Sti, hvis Vedligeholdelse panhviler det offentlige. Lige dermed stilles, hrnr an
det ikke er bestemt, saadanne private Veje, Gader, Pladser eller Stier, som er aabne 
for almindelig Færdsel. 

2. Kapitel. Om laguagel.se af Ordt•n og 1' elan.stætuliglwd. 
2 Paa offentlig Vej og paa andre Steder, hvortil der er almindelig Adgang, 

sansom Be\1ærlninger, Butikker og F<>rlystelsessteder, man der ikke foregna noget, 
hvoned andre tilstedeværende eller omboende forulempes, den offentlige Orden 
forstyrres eller Færdselen hæmmes, saasom Oplob eller Sammenslimlen af Menne
sker, Slagsmaal, Skrigen, Raaben, hojrostet Syngen eller anden slojende, voldsom 
eller fornærmelig Adfærd. Det er ligeledes forbudt uden fyldestgorende Grund at 
banke pna Porte, Diire eller Vinduer, ringe pan Port- eller Dorklokker eller fore· 
tage lignende Handlinger, hvorved Beboerne forstyrres. Det er forbudt paa nævnte 
Steder al vise sig san beruset, at det kan give Anledning til Ulempe for andre, 

I) Lngtini:et hor hcnyllct Retten. 
li) Hr. PolithcJtægt for Thorshorn 19. Nov. 1923. 
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eller \' ise sig maskeret eller i en Dragt, der er stridende mod Velnnstændighed eller 
egnet til al fremkalde Forstyrrel!Oe af den offentlige Orden. Ligeledes er det forbudt 
paa eller ud til o-ffenllig Vej ul vi ~e uanstændig Op'for5el, saasom ved uanstændig 
Ord eller Luder, ved uanstændig Blollelse af Legemet eller pua anden Munde. 

3 Det er forbudt al lade Husdyr bedække pna eller ved offentlig Vej. 
4 Del er forbudt pau eller udover offentlig Vej at skyde med Skydevauben eller 

Legelojsvuaben, at tænde Blus, afbrænde Krudt, Fyrværkerisuger eller eksploderende 
Genslllnde af hvilken ~om helst Art og kaste med eller udkaste Sten, Snebolde, 
Snavs, Vand og andel, hvorved Skude kan bevirkes, forbipasserende fortrædiges 
eller Heste blive sky. Det er forbudt at krybe op pau eller klynge sig til Vogne 
eller andre Koretojer under Korslen eller Lil saadanne at Iustgore Trækvogne eller 
Slæder. Kælkning, Skilobning, Skojtelobning o. I. kan af Politiet helt eller delvis 
forbydes pua nærmere bestemte offentlige Veje, og det samme er Tilfældet med 
Leg eller Spil, som er til Ulempe for Færdselen. 

5 Det er forbudt uvedkommende al tænde eller slulcl.e de paa o'ffentlig Vej an· 
br.ugte Lygter. 

6 I umiddelbar Nærhed uf offentlig Vej eller Anlobsbro kun Badning forbydes 
uf Politiet eller betinges ar, at de badende bærer Badedragt. Hvor Badning finder 
Sted i storre Omfang, kan Politiet give nærmere Regler til Sikring mod Badeulyk
ker og til Ordenens Overholdelse i det hele, ligesom Politiet kun forbyde Bad
ning paa enkelte Steder eller under særlige Forhold, nunr det skonner, at Badnin
gen er forbundet med Fare eller til Ulempe for omboende eller forbipasserende. 

7 Politiet kun, nnar Anledning dertil findes. ved Opslag forbyde Færdsel pna 
Isen pua Soer, Aner eller andetsteds. 

3. Kap11lel. Om Forebyggelse af Fare og Ulemper for Færdselen. 
8 Sprængning med Spræng$lOf uf Stene eller andet man indenfor en Afstand af 

65 m fra offentlig Vej kun finde Sted, nanr en pnalidelig Person holder V agt paa 
Vejen for at advare de vejfarende. 

9 Det er forbudt paa ofrentlig Vej al henkaste Glas, Pottesknur, Sten, Bygnings· 
grus, Som, Grene, Brændsel, Frugtaffald eller andet, der kun medfOre Ulempe eller 
Fare for Færdselen. Tabes saadnnne Ting, skul vedkommende, san snart han bli· 
vcr vidende derom, snarest muligt drage Om!org for, al de fjernes. 

10 Det er forbudt uden Politiets Tilladelse pun offentlig Vej at foretage noget 
Arbejde, hvorved Færdslen hæmmes eller de forbipnsserencle udsættes for Ulempe, 
snnsom at reparere Vogne, save eller hugge Brænde, Tommer eller deslige og al 
hugge Sten. Herfra undtages dog Arbejder flor Vcjvæ~enet. Ej heller man paa sna
dunne Steder Tæpper udbankes, Sengeklæder hensættes til Udluftning eller Taj, 
Fiskegarn eller lignende ophænges til Torring uden Politiets Tilladelse. Leer, Ho
forke, Skydevnnben eller undre snadanne Genslunde skal transporteres snnledes, at 
Skade ikke kan befrygtes. Lndte Geværer man ikke transporteres i Gaderne, og 
Geværer skal bæres med Bossepiben opad. 

11 Nuar offentlig Vej anlægges eller i stundsæ~tes, eller der iovrigt foretages Vej· 
arbejder, der i væsentlig Grad er til Ulempe for Færdslen, skal den pangældende 
Strækning, .snu læn ge Arbejdet vedvarer, holdes forsvarlig afspærret. Fra Morkel 
falder pna, indtil det bliver lyst om l\forgenen, ~kul der \'ed Afspærringen være 
anbragt tændte Lygter i fmnodent Antal, i ·hvilken Henseende Politiets nærmere 
Ordrer bliver at fOl ge. O\·ertrædelser uf lovlig trufne Bestemmelser om midlertidi g 
Afspærring af offentlig Vej, slrurfes efter denne Vedtægt. 

12 Koretojer og andre Genstande, der i Morke hensættes eller henlægges paa 
Gader, Veje eller Pladser, skul afmærkes med Lygter. 

13 Ved OpfOrelse af nye eller ved Nedbrydning eller Hovedreparation af ældre 
Bygninger ved offentlig Vej,~kal Ejeren, snafremL det af Politiet forlanges, ved Ind
hegning eller pau anden :\lunde trærfe fornoden Foranstnhning til Forebyggelse 
af Ulemper for de forbipas~erende, og saa snar.t Arbejdet er snn svidL fremskredet, 
at Indhegningen ikke længer kun unses for nodvendig, skal han straks borttage 
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samme og ryddeliggore Pladsen. Ejeren er ansvarlig for, al lndhegnine;ens For· 
bliven ikke nodvendiggåres ved ulilbiirlig Forhaling af Byggearbejdet. 

14 Er en Bygning eller en Del af den saa bråstfældig, al der er Fare for Ned
styrtning, kan Politiet forbyde Brugen uf Bygningen heil eller delvis og paalæggc 
Ejeren inden en vis Frist al forelage suadanne Arbejder, al Furen fjernes, hvor
hos Poliliel paa Ejerens Bekostning kan træffe de yderligere Foranstaltninger, der 
anses fornodne fror at forebygge Fure for forbipasserende eller undre. Paa lig
nende Maade forholdes, na'ar Mur, Plankevæl'k eller andet Hegn ud mod offent
lig Vej er i faldefærdig Stand, saml naar tilgrænsende Sund-, Ler· eller Torve
grave med stejle Sider truer med Skred og derved udsætter nogen Del nf offent
lig Vej eller Sti for Nedstyrtning. Finder Politiet det nodvendigt, skal Afvisere 
anbringes. Vinder eller andre Indretninger, ved hvilke Varer eller andet hejses 
op frn eller ned til offentlig Vej, skal saavel som deres Tilbehor have fornoden 
Styrke, og mnu kun betjenes af o\•ede og paalidelige Folk. Under Brugen skul 
der være anbragt Afrisere til begge Sider. Ved Rensning nf Tagrender, Nedkast· 
ning uf Sne fra Tage, lslnndsællelse af sandarme eller andre mindre Bygningsarbej· 
der, der foreinges ud over eller ud til offentlig Vej, er den, der forestaar Arbej· 
det, ans\'arlig for, al forbipasserende tilborlig ud\•ures. 

15 Genstande, der ved at falde ned, kan bevirke Skade eller forurene, mua ikke 
opstilles eller ophænges pau Tage, Tagrender, aabne Altaner, Bygningers Y dersi
der, Mure eller Hegn eller i aabne Vinduer eller Luger. medmindre de er forsvar
lig fastgjort eller paa anden !\fonde sikret mod al falde ned. Naar Vinduer hol· 
des anbne ud til offentlig Vej, sknl de være fastgjort paa forsvarlig l\laade. Porte, 
Dore, Hegnsled og Laager samt Skodder og Vinduer, h\·is Underkant ikke lig
ger mindst 2 m over Jorden, mau ikke uden Politiets Tilladelse indrettes til at 
aabne udad over den til Færdslen benyttede Del af offentlig Vej. Naar der til Hegn 
mod Gade, Vej eller Plads benyttes Pigtraad, skal denne anbringes pau den ind· 
vendige Side af Hegnstolperne, som i dette Tilfælde skal have en Tykkelse af mindst 
15 cm. Pau den ud\'endige Side skal der anbringes en tilsvarende Række glat 
Hegnstrnad, dog at den overste Række Pigtraad ikke behover at være dækket 
paa denne l'llaade. hvis Hegnet har en Hojde af mindst 1 m. Metalpigge man ud 
Lil offentlig Vej, der ikke er indgroftet, ikke uden Politiets Tilladelse anvendes som 
Bestanddel af Hegn i lavere Hojd end 2,5 m. 

16 Tyre, der maalle vise aig at være forlige, kan uf Politiet forlanges holdt 
inde i Stald eller forsvarligt tojrede ikke nærmere offentlig Vej end 35 m. Intet 
Kreatur, herunder Geder og Faar, man tojres saaledes ved offentlig Vej, ut de 
kan naa ud paa Korebanen. 

17 Politiet kan forbyde, hvad der paa offentlig Vej eller i summes umiddel
bare Nærhed udsætter Færdslen for Fare. 

4. Kapitel. Oni den o/Jcntlige Færdsel. 
18 Korende og Ridende er pligtige al iagllage behorig Forsigtighed og skal i 

Tide varsko Personer, der er foran dem pna deres Vej. De maa ikke passere andre 
Korende og Ridende i fri Galop eller Kariere. I Bygderne man der kun rides 
Fod for Fod. Kapridning eller Kapkorsel mon kun linde Sted med Politiets Tilla· 
delse. Ingen maa pna offentlig Vej paa Cykle eller lignende Apparat ride forbi 
en Vogn eller Rytter, forinden han har forvisset sig om, at Kusken pua denne el
ler Bytteren er bekendt med hans Nærncrelse, og skal han standse og saavidL 
muligt bringe Cyklen eller A1>parntel til Side, naar han med Ord eller Tegn opford· 
res dertil af Kusken paa den modende Vogn, eller han selv bli\•er opmærksom 
paa, at Hesten er tilbojelig til at blive sky. Ved Korse! i Tiden 1/2 Time efter Solens 
Nedgang til % Time for dens Opgang skal enhver Cykle være forsynet med tændt 
Lrgte, hvis forreste Glas skal være ufarvet. Lygten skul være anbragt foran pan 
Cyklen, og ,•ære anbragt snuledes, at Lyset kan ses paa Afstand. Igennem Byg· 
derne skal Farten sagtnes. Enhver Cykle skal under Korselen være forsynet med 
en Klokke, der er i brugbar Stand. Naar der er Fure for Sammenstod, skal der 
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i Tide gives tydeligt Signa( med Klokken. Brug af Klokken fritager ikke den 
cyklende for Pligt til at anvende behorig Forsigtighed. Pau Cyklen maa ikke sidde 
flere, end den er bestemt til, og den cyklende skal have begge Fodderne paa Pe· 
dalerne, og nitid mindst en Haand pna Styret. 

19 Ingen mua kore, ride eller age paa Fortov eller Gangstier, anlagte langs of. 
fentlig Vej. 

20 Gaaende, Korende og Hidende skal, hvor Forholdene tillader det, nunr de 
moder ·hinanden, vige til hojre i Tide. K·ommer en hurtigere Korende eller Hi
dende bagfra, skal de foran korende eller ridende holde af til haj re for at give 
Plads til at passere forbi. 

21 Vogne med Læs skal være forsvarligt læssede. Det er forbudt at am ende 
særlig afmagrede, halte eller syge Heste. Politiet kan i saadanne og lignende Til
fælde forbyde Anvendelsen. Hensynslos Benyttelse af Pisk som al anden raa Be
handling af Heste og andre Dyr er forbudt. 

5. Kapitel. Om llunde.1) 
22 Herrelose Hunde kan Politiet foranstalte oplaget og fremlyst samt, hvis in· 

gen Ejer inden 3 Gange 2-J. Timer indloser dem ved al betale de Udgifter, som Op· 
tageisen og IFremlysningen har foranlediget, lade dræbe. Del samme gælder om 
Hunde, der ved at go eller tude paa offentlig Vej om Aftenen eller Natten forstyr· 
rer de omhoendes Ho. Ejeren er ti\lige undergivet Strafansvar efter denne Ved
tægt. 

6. Kapitel. Om Fredning af o/fe1itlige I 11dretninger. 
23 Det er forbudt al skrive eller tegne paa, anbringe Opslag paa, skære i eller 

paa anden Mande beskadige eller besudle, at flytte eller borttage de til offentlig 
Nytte eller Prydelse bestemte Indretninger eller Genstande, saasom Monumenter, 
Bronde, Vandposte, Vejstene, Færdselstavler, Stenter, Broer, Gadelygter, Telegraf· 
og Telefonanlæg, Elektricitetsmaster, Vejvisere, Bænke og Indhegninger, saavel 
som den til offentlig Vej stodende Del af Hus, Mur, Truppe, Hegn, Port, Led eller 
lignende samt at sprede eller bringe Uorden i de paa eller ved offentlig Vej op· 
satte Mnterialdynger eller andel Vejen tilhorende. 

24 Det er forbudt uden Forstanderskabets Tilladelse at opbryde Vejbanen eller 
foretage nogen Gravning i eller anden Forandring \'ed offentlig Vej med dertil 
horende Grofter og Rendestene, Gangstier og Fortove. 

25 Det er forbudt at beskadige de paa offentlig Vej eller i offentligt Anlæg slaa· 
ende Træer, saasom al afbrække Grene eller Kviste, afrive eller skære i Bunken. 
I offentlige Anlæg er de besogende pligtige at overholde de til Fremme uf Orden 
og Fred trufne reglementariske Bestemmelser, naar disse er bekendtgjort ved Op
slag ved Indgangene eller pan andre passende Steder. Det er forbudt at stige <>p 
paa eller over eller al beskadige de ved offentlig Vej eller om offentlige Anlæg 
anbragte Indhegninger. 

26 Paa Kirkeguarde man ingen Legen eller anden af Hensyn til Stedet upas· 
sende OpfOrsel 'finde Sted. Det er forbudt at trænge ind paa Kirkegnarde pan Ti
der, da Indgangen holdes lukket, eller der al gaa udenfor de afstukne Gange, he· 
$kadige Træer, Blomster eller andre Vækster . eller beskadige eller besudle Gra\·· 
steder eller undre paa Kirkegaarden \'ærende Anlæg. Bom under 10 Aar man 
ikke komme paa Kirkeguarde uden i Folge med og under Opsigt af voksne, der 
er ansvarlige for deres Opfiirsel. tHuncle maa kun medtages, naar de fOres i Buand. 

7. Kapitel. Om Ccule11ame og Op~lag. 
27 Forstanderskabet kan foranstalte Navnet pua offentlig Vej malet eller op

sat pua Hus, Planke\'ærk eller andet, der danner Hjornet af eller Indgangen til 
Vejen. 

28 Det bestemmes af J-' orstunderskabet, pau hvilke Steder Opslag uf Ilekendtgorel· 
ser fru Øvrigheden eller undre offentlige Myndigheder skal finde Sted, dog at Op-

1) Hr. An. Nr. 88 ni 31. l\lnrts 1928 o,j!. mic.11. Bcst. Nr. 14 af 15. Apr. 1947. 
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slag paa private Ejendomme kun kan finde Sted med Ejerens Samtykke. Bekendt
gorclscr angaaende Foredrag, Mi:ider, Forevisninger og offentlige Forlystelser, til 
hvilke fornoden Tilladelse haves, kan ske ved Opslag, naar Ejeren af det Sted, 
hvor Opslaget finder Sted, giver sit Samtykke dertil. Det samme gælder med Hen
syn til Valgopruab. Andre Bekendlgi:irelser er del ikke tilladt al Inde offentligt 
opslaa uden Samtykke bunde af \•edkommende 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 undre Hen
visninger, som knytter sig til Opslagsstedet eller dets Beboere. Alle Opslag skal af 
vedkommende borttages, naar det Øjemed, hvori de er opslaael, er fyldestgjort, 
og Politiet kan, hvis vedkommende ikke efter Paalæg si:irger derfor, foranledige 
dem fjernet for hans Regning. Lovlig gjorte 011slag er det forbudt al afrive, be
sudle eller 1rna anden l\laade beskadige eller gore ulæselige. 

8. Kapitel. Bevwrlnirigcr og Gæstgiverier. 

29 Beværtninger og andre Forretninger, hvor Spise- og Drikkevarer er Genstand 
for offentlig Forhandling til Fortæring paa Stedet, skal holdes lukket fra Kl. 11 
Aften til Kl. 5 Morgen. Undtagelser kan gores af Politiet med Forstanderskabets 
Samtykke. Saafreml der fra samme Lokale drives almindelig Handel, gælder Lukke
lovens Bestemmelser. 

30 Det er forbudt paa offentlig Beværtningssled at ud\·ise ' 'oldsom eller sti:ij · 
ende Adfærd, h\'Orved undre Gæster, Værten eller dennes Folk fortrædiges, eller 
andre af Husets Beboere eller omboende forstyrres, og i det Hele at foretage no
get, der strider mod Orden eller Sommelighed. Udbetaling af Arbejdsli:in eller 
Hyre maa ikke finde Sted i Beværtninger. 

31 Værten mua ikke tilstede eller tnale, at Arbejdslon eller Hyre udbetales i 
hans Be\'ærtning, eller al der sammesteds forefalder noget, som strider mod Or· 
den eller Sommelighed. Har Slagsmaal eller anden betydelig Uorden fundet Sted 
i Beværtning, kun Politiet beordre denne lukket for Resten uf Dagen. Politiet kan, 
h\'Or Forholdene kræver det, forbyde enhver beværtningsdri\'ende Lil Hjælp i de 
Lokaler, hvor Gæster opholder sig, al benylle anden kvindelig Medhjælp end hans 
Hustru og Dotre over 18 Aur. 

32 Alle Be\'ærlnings· og Gæstgiverlokaler er underkastel Tilsyn uf Politiet og 
Sundhedskommissionen, der kun træffe Afgorelse om Lokalernes Storrelsc m. v. 

9. Kapitel. Om oflenJlige Forlystelser. 
33 Drumaliske Forestillinger, Operaer, Bulleller eller lignende mau ikke opfi:ires 

offentligt uden dertil gennem Juslitsminislerietl} meddelt Bevilling; d-0g kan Am
tet I) gi\'e Tilladelse til Opfi:irel~e af en enkelt Forestilling uf den næ\'nte Art, lige
som Politimesteren kun give Tilladelse til Opforelse af dramatiske Forestillinger uf 
Dilletnnler i velgi:irende Øjemed saml til Opf0rel5e uf enkelte dramatiske Aften
underholdninger. De nævnte Tillndelser fra Amtet og Politimesteren man ikke ud
færdiges, for vedkommende Andrager har godtgjort at have erh\'ervel Het til al 
opfore det paagældende drumuli ::oke Arbejde af Forfulleren selv eller dennes lov
lige Hepræsenlnnl. 

34 Det er forbudt uden Politiets Tilladel ~e offentlig al give Koncerter eller andre 
musikalske Præstationer, derunder Radiokont:erter, afholde Dans eller Maskerade, 
afbrænde Fyrværkeri, giYe Cirkus eller Varieteforestillinger, magiske eller lig· 
nende Forestillinger, Iore\' i:;e Seværdigheder, saasom Menageri, sjældne Dyr og 
Panoramaer, lade afbenylle Karuseller, Skydeborde eller lignende. afholde Ge· 
,-instskydning eller lignende. Til Afholdebe uf Tombola!!) udkræves Amtets Tilla· 
del:;e. Tillndelse til Kirkekoncerters Afholdelse mau ikke meddeles, fOrend \•edkom· 
mende kirkelige Myndigheders Samtykke er erhven·et. Det er forbudt offentligt 

1) Nu Landsstyret. 
Z) Nu færiisk Særnnliggeni.le. 
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at forevise levende Billeder uden den efter Lovgivningen dertil fomodne Tilla
delse. 

35 Enhver, hvem Tilladelse efter de fornnstnaende Bestemmelser er meddelt, skal 
efterkomme de Regler, som Politiet maalle give til Ordenens Overholdelse, og 
han er ansvarlig for, al de opforle Forestillinger m. v. ikke er af unnstændi f!l el· 
ler iovrigt af strafbart Indhold, i hvilket Fald de kan forbydes af Politiet. Det 
kan af Politimesteren pnalægges vedkommende at udrede Betaling til særligt Po
lititilsyn. Det er forbudt al bekendtgorc snadanne Forestillinger m. v. forinden Til
ladelse til deres Afholdelse er meddelt. 

36 Ved offentlige Forestillinger eller andre Forlystelser skal de besogende iagt
tage Sommelighed og Orden. 

10. Kapitel. Om den of fenllige Renlighed. 
37 Politimesteren kan i Forening med vedkommende Forslanderskab fastsætte 

Regler om Fejning og Rensning af Gader og Fortove paa Steder med bymæssig Ile· 
byggelse. 

38 Spildevand man ikke ledes ud pan offentlig Vej eller i Vejens Grcifter eller 
Hendestene; det samme gælder Slam, Mudder eller faste Urenligheder. I Tovejr 
skal vedkommende Ejer holde Rendestenene ophuggede. Naar om Vinteren glat 
Fore indtræder, skal oCfentlige Veje, saafremt det af Politiet bestemmes, ·bestros 
med Sand, Grus, Aske eller lignende af den tilstodende Grunds Ejer. 

39 Sne og Is mna ikke Ira Have eller Gnardsplads kastes ud paa offentlig Vej. 
Heller ikke man Sne eller Is fra Vej, Have eller Gaardsplads kastes i offentlige 
Vandsteder. 

40 Det er forbudt paa offentlig Vej at henkaste Aadsler, Hu:.affnld eller anden 
Urenlighed, og enhver, der spilder saadanne Ting, er pligtig straks at borttage 
dem. Ligesua lidt man slige Ting kaste i V andlob eller andre saadanne Steder, el
ler i Aflobsrender eller andetsteds, hvorfra de kun flyde ud i Grofter eller Rende
stene i offentlig Vej eller i Vandloh. Sundhedskommissionen kun fastsætte Udsmid
ningssteder, hvor Husuffald eller anden Urenlighed kan henkastes. 

11. Kapitel. Om Straf og Erslatn1hg. 
41 Overtrædelse uf nærværende Vedtægt og de i MedfOr af summe trufne Ile· 

:>lemmeiser behandles efter Reglerne om Politisuger og straffes efter Lov Nr. 55 
af 13. April 1894· indeholdende Bestemmelser om Politiet pau Færoerne, § 5. Der
som den uf el Barn begaaede Forseelse er sket efter Befaling, Opfordring eller Til
skyndelse af Forældre eller andre, der træder i Forældres Sted, vil disse være al 
straffe for Forseelsen, hvilket ogsaa skul gælde, naar Forseelsen man tili>krives 
de nævnte Personers l\fongel paa hehorigt Tilsyn med Barnet. Naar nogen und
lader nt foretage, hvad der ifOlge nærværende Vedtægt eller de i MedfOr af denne 
trufne Bestemmelser paahviler ham, kan Politiet foranstalte det udfOrt eller træffe 
fornoden Foranstaltning til at forhindre, at Forsommeisen medfOrer Skade. Om· 
kostningerne herved bliver al udrede af den skyldige; del samme gælder de Om· 
kostninger, der foranlediges ·ved Foranstaltninger, som af Politiet træffes for at 
forhindre forestaaende eller standse endnu ikke fuldforte Handlinger, der ved el
ler i Henhold til Vedtægten er forbudt. 

42 Denne Vedtægt træder i Kraft den l. Oktober 1931. 

15. Juli - ANORDNING (NR. 198) 01\1 INDFØRELSE AF MATRIKUL OG 
OPRETTELSE AF REALREGIST,ER FOR UDSKIFTEDE PLADSER PAA FÆR
ØERNE UDENFOR THORSHAVN.I) I Henhold til den Regeringen ved § 16 i 
Lov Nr. 85 af 31. 1\farts 1928 om lndiorelse af en Matrikul og Oprettelse af et Re
alregister for Thorshavn meddelte Bemyndigelse fastsættes herved fOlgende Reg· 
ler om lndforelse af 1\1ntrikul og Oprettelse af Realregisier for udskiftede Plad
ser pna Færoerne udenfor Thorshavn: 

1) Som ændret ved Ll. Nr. 26 nf 31. ~forts 1949. 
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1 Naar en Plads er udskiftet i Henhold til de til enhver Tid gældende Hegler, 
jfr. Lov Nr. 125 n{ 20. April 1926,1) skal den som Resultat nf Udskiftningen 
foreliggende l\lnlrikulering være den fremtidig gældende Mnlrikul, der kun kan 
ændres ved Udstykning eller Sammenlægning. 

2 Til Udstykning af el l\fotrikulnummer paa vedkommende Pinds udkræves Ap· 
probntion af Landbrugsrnndet. 

Udstykningsnpprobatronen, der sknl indeholde Oplysning om de ved Udstyknin· 
gen udlngle Adgangsveje, bliver nt meddele Dommeren, der pnn det udstykkede 
Matrikulnummers Folio har at notere den ved Udstykningen forcganede Forand· 
ring med Hensyn Lil Areal, Vejadgnng m. m. 

Intet Skode eller andet Adkomstdokument pun en Del af cl l\fotrikulnummcr, til 
hvis Udstykning Landbrugsraadets Approbation i Henhold til denne Anordning 
udkræves, mna tinglæses, forinden det ved Landbrugsraadets Foranstaltning er ble· 
vet forsynet med Pantegning om Approbationens Dato, om Parcellens Areal og 
de særlige Forpligtelser, der maatte være knyttet til Approbationen. Ved Tinglæs· 
ningen skol fremlægges el af Landbrugsrnadet allesleret Udstykningskorl over det 
paugældende Areal. 

Ligeledes man intet Skode eller andet Adkomstdokument paa en fast Ejendom 
eller en Del af en sandan tinglæses, forinden det af Forstander.skabet er blevet 
forsynet med Pantegning om, nt de forfaldne Skalter nf Jord og Bygninger er 
betalt. Det skal derhos være forsynet med Paategning af vedkommende Syssel· 
mand om, at ogsnn de Ejendommen paahvilencle Skutter til Lagtinget er betalt. 

Angaaende de Forpligtelser, der paahviler en Parcel. foretager Dommeren i Hen· 
hold til Pnntegningen paa Adkomstdokumentet Yed dettes Tinglæsning den for. 
nodne Notering pna Ejendommens Folio. 

Ingen Del af et J\f atrikulnummer mna l.'ærskilt bortfæstes 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 nf et Matrikulnummer, uden al Landbrugsrandets Approbation samt det 
attesterede Udstykningskorl er forevist Kommissionen. 

3 Den, der onsker et Matrikulnummer udstykket, har desangaacnde nt henvende 
sig til Lnndbrugsraadet, som efter indhentet Erklæring fra vedkommende Forstan· 
derskab og med fornoden sagkyndig Distancl derefter foranstalter den i Anledning 
af Udstykningen fornodne Opmnaling og Pan.el~kellenes Afmærkning i !\forken 
med tydelige og varige Mærker, alt efter de Regler, der maalte blive fastsat af Land· 
brugsrandet.2) 

4 Sammenlægning af Clere Matrikulnumre pau vedkommende Plads Lil eet Ma· 
lrikulnummer, saaledes al dette ikike paany man udstykkes uden Lanclhrugsraadets 
Approbation, maa ikke finde Sted uden Tilladelse fra Landbrugsrandet. Forinden 
en snadan Sammenlægning tillades, skal der foreligge Attest fra Dommeren om, al 
der mellem de tinglæste Prioritetshavere i Matrikulnumrene hur fundet el Opgor 
Sted, hvorved Hæftelsernes Prioritet indbyrdes er blevet fastlagt, eller om, al Ma· 
trikulnumrene er undergivet de summe Hæftel!er, eller al kun det ene Matrikul· 
nummer er behæftet. Næ\'nte Fastlæggelse af Prioriteterne skal ske , ·ed tinglæst 
Paategning paa Pantebrevene. 

Er det i Øjeblikket umuligt al skuffe Paute~ning, eller nægter en Panthaver al 
give Pantegning, kan Sammenlægning dog tillades, naar der enten stilles en efter 
Dommerens Skon betryggende Sikkerhed for den puagældende Panterets Indfrielse. 
eller der fremskaffes Attest fra Dommeren og to af ham tilkaldte, pau dette Om· 
rande særlig kyndige Mænd om, at Sammenlægningen ikke kan medfOre nogen 
som helst Fare for Pantesikkerheden. I disse Tilfælde fastsættes Prioritetsforhol· 
det af Dommeren. 

I) Nu Lo\' Nr. 147 nr :!:7. J\larl! 1939. 
S) Jfr. Kunng. nr. 36, 15. mai 1951. 
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Nærmere Regler om Tilvejebringelse nf de i andet Stykke nævnte Attester, her
under Instruks for Vurderingsmændene og Regler om Betalingen for Attesterne, 
gives nf Justitsministeriet. 

Ved Tvangsauktion over et sammenlagt .Matrikulnummer ansættes de fOr Sammen
lægningen hestanende Servituuers, Brugsrettigheders og andre Byrders Andel i Kohe
summen, hvis de ikke fuldt dæikkes, ved et Skon af Fogden under Hensyntagen til 
Forholdet mellem Værdien af den Hyrderne vedkommende Del af Matrikulnum
meret og Værdien af det sammenlagte Mntrikulnumrner. 

5 Forinden Lnndbrugsrnadet approberer en Sammenlægning, skal der indhentes 
en Erklæring fra Forslanderskabet. 

6 Genparter af Matrikulens Dokumenter kan fans gennem Landbrugsrandet. Be
lingen herfor og for Parcelkorts Attestation fastsættes af Landsstyret. 

Regler for Matrikulens Vedligeholdelse fast~ælles af Landsstyret ef.ter Forhand
ling med Landbrugsraadet.l) 

7 Dommeren opretter Realregister for samtlige l\1atrikulnumre for hver Pinds 
efter nærmere Regler, der fastsættes af Justitsministeriet.2) Udgifterne herved nfhol· 
des af Statskassen. 

8 Snarest efter, nl hver af de i § 1 omhandlede Udskiftninger er endelige, an· 
lægger Lagmanden ved offentlig Stævning, der indrykkes 3 Gange i den for Fær-
0erne til Optagelse af offentlige Bekendtgorelser autoriserede Avis og i Statstidende, 
med 6 Maaneders Varsel Retssag ved Færoernes Het mod alle og errhver, der 
man.lle have Indsigelser at fremsætte imod, at de i l\fotrikulen for vedkommende 
Plads an!Orte Ejere indfOres i Realregisteret som Ejere nf i enhver Henseende 
ubehæftede Ejendomme. 

Det skal i Stævningen anfores, at den gælder alle og enhver, som mener at have 
Ejendomsret, der ikke er anfOrt i Mntrikulen, Panteret, Brugsret eller !!ervitutmæs· 
sige Helligheder over fast Ejendom vedk<>mmende Sted, og det skal ved Stævnin
gen paalægges dem ved Mode i Retten at medbringe Adkomstdokumenter, Pnnle· 
breve og andre til Sagens Oplysning tjenende Dokumenter, .der manlle være i 
deres Besiddelse, saml Genparter nf disse Dokumenter, udfærdiget efter Regler, 
der fastsæt•tes nf Justitsministeriet.!!) Dokumenterne skal saa vidt muligt være for· 
synet med Pantegning uf Udskiftningskommssionsformanden eller Sysselmanden om, 
under hvilket Matrikulnummer del i Dakumentet ommeldte Grundstykke er op.laget 
i Matrikulen; Bemærkning herom skal optages i Stævningen. Det skal endvidere 
i Stævningen nnfOres, at Mn.trikulen med lilhorende Kort ligger til Eftersyn pan 
Dommerkontoret. 

9 Den i forrige Paragraf omhandlede Retssag folder i Rette samtlige ordentlige 
Retsdage, der lig~er mellem Stævningens !Orste lndrykkelse og Stævnevarselets Ud
lob, begge Dage medregnet, og kan endvidere behandles af Dommeren pna <>ver
ordentlige Retsmoder. 

For~te Retsdag fremlægges Mntrikulen med tilhorende Kort. 
Indsigelser fremsættes inden Retten og behandles af Dommeren inden Hetten 

under Tilsigelse af nlle vedkommende, derunder Lagmanden og Forstanderskabet. 
Delle skal være berettiget til at indbringe for Retten Sporgsmnnl om Servituller, 
som mnatte skonnes at være af almen Betydning. 

10 Senest •J. Uger efter Stævnevnrslets UdlOb optages Hetssngen til Dom. I 
Dommen fastsættes, n.t Matrikulen med de Ændringer, der anfOres i Dommen, skal 
danne Grundlaget for Realregistret. 

11 Ved Dommen erhverver den puagældende Legitimation som Ejer, Panthaver 
eller Indehaver af anden Het over vedkommende Ejendom. 

Dog kan Dommeren forbeholde den, der har fremsat Indsigelse, Adgang til ved 
en inden 5 Maaneder efter Dommens Afsigelse mod den legi.timerede anlagt Sag 

1) Jfr. Bek. 262 ar 29. Okt. 1931 og kunng. nr. 36, 15. mni 1951. 
:IJ Jfr. Bek. 244 aC 18. Sc;p1. 1931. 
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al faa sin Indsigelse underkastet fornyet Behandling ved UnderreUen. De :maledes 
forbeholdte Rettigheder indfOres i Realregistret med Tilfojelse i Anmærkningsrubrik· 
ken af Ordet ::.Iorelobig«. Saafremt Sag ikke er anlagt inden den foran fastsalte 
Frist, eller Rettigheden nægtes Anerkendelse ved endelig og upaaankelig Dom, 
udslettes Rettigheden nI Realregistret. Anerkendes derimod Rettigheden ved sna
dan Dom, gores der herom Anmærkning i Hegisteret, og Ordet ::.forelobig« ud· 
streges. 

12 Del 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 §i§ 8 og 11, man ikke tilbageleveres fOt- Ankefristens Udlob. Inden 
Tilbageleveringen .skal hvert enkelt Dokument af Dommeren forsynes med Paa
tegning om den i Dokumentet omhandlede Ejendoms Mntrikulhetegnelse og, hvis 
Dokumentets Indhold ikke fuldt ud er godkendt ved Dommen, om i h,-ilken Ud
strækning Indholdet er godkendt. 

14 Sager, anlagt i Henhold til denne Anordnings §§ 8 og 11, er fritaget for Ge· 
byr i fOrsle Instans. 

15 Naar der for en udskiitet Plads er oprellel Reniregister i O\•erensstemmelse 
med § 7, skal der af de til Tinglæsning indleverede Dokumenter leveres Genpar· 
ler, der opbevares efter nærmere af Landsstyret fastsatte Regler.i) Genparterne skri· 
ves paa Folioark, og deres Rigtighed bekræftes af Dommeren. For Bekræftelsen af 
Genparterne af de til Tinglæsning indleverede Dokumenter svares der el Vederlag 
af 1 Kr. for hvert læst og 50 Øre for hvert aflæst Dokument. 

Finder Udslettelse Sted i Henhold til Fuldmagt, eller skal der Yed Aflæsning le
veres Genparter af mellemliggende ulinglæsle Transporter, Udlægspanlegninger el
ler andre Paategningcr, svares der en Afgift aI 50 Øre for Bekræftelsen af hver 
Genpart af disse Dokumenter. 

AI Bekræftelsesvederlaget tilfalder to Trediedele Dommeren, medens en Tredie· 
del tilfalder Statskassen og IOres til Indtægt pna Kontorholdsregnskabet. 

16 Denne Anordning træder i Kraft clen 1. Oktober 19~~1. 

17. Juli - BEK. (NR. 200) A:F de i Lov Nr. 84 uf 30. April 1909, Lov Nr. 
28 af 30. Januar 1923 og Lov Nr. 59 af 14. l\forts 1931 indeholdte REGLER OM 
:KOMMUNALE VALG I LANDKOMMUNERNE PAA FÆRØER1'E. I MedfOr af 
den Bemyndigelse, som er givet Justitsministeren ved § 7 i Lov Nr. 59 af H. 
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 M. Marts 1931, som: lov om komnuuwle Valg 
i Landkommunerne paa Færoerne. 

1 I Stedet for Bestemmelserne i §§ 4-10 i Afsnillel om Forslanderskabernes 
Sammensætning og Valg i Lov om de Iæroske Landkommuners Styrelse af 28. Fe
bruar 1872, jfr. Lov Nr. 28 af 2. l\lnrts 1903 om Forandringer i nævnte Lovs 
§ 6, træder de i nedenstnaende §§ 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 til denne saml i det Regnskubsnar, hvori Valget foregaar, og i hele 
det umiddelbart forudgnaende uden Afbrydelse har haft Bopæl i Kommunen, med
mindre vedkommende nyder eller har nydt Understotlelse af Fattigvæsenet, som 
ikke er enten eftergivet eller tilbagebetalt. For en Enke, fraskilt, frasepareret eller 
forladt Hustru betragtes den Fattighjælp, der har været ydet hendes Ægtefælle, 

1) Jfr. Bek. 244 af 18. Sept. 1931. 
2) Som ændret \'ed Lov Nr. 88 af 15. Marts 1939 og Ll. Nr. 61 of 2. Dec. 1949. lfiilge midi. 

Dcst. Nr. 36 af 22. Nov. 1944 tilkommer Valgret og Volgbnrhcd til Thorshnrn Byrnnd 
enhver, der hor fyldt sit 2ldc Aar og iovrigt opfylder de i Lo\·givningen foreskrerne De· 
tingeiser. Ved Ll. Nr. 61 af 2. Dee, 19,i9 er Betingelsen om Betaling af Kommuneskat 
ophævet. 
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i Lobet n{ de sidste 5 Anr, og medens hun levede i Samliv med hnm, som tillige 
oppebaaret nf hende selv; dette gælder dog ikke, naar hun i et Anr efter Samlivets 
Ophor ikke hnr modtaget Fattigunderstottelse. 

Den Vælger, der har Bopæl pna flere Steder, be!;lemmer selv, paa hvilket af 
disse han vil gore sin Valgret gældende. 

Naar en Ægtemand som Familieoverhoved har svnrel direkte Skat til Kommu· 
nen af Ægteparrets fælles eller af Hustruens særlige Midler, betragtes de begge som 
Skatteydere . 

.Mnnd og Hustru eller beslægtede i op· eller nedstigende Linie mna ikke paa 
samme Tid have Sæde i Forstandersknbet. 

3 Forslanderskabets Medlemmer vælges fremtidig paa ,, Aar, og samtlige .Med
lemmer afgaar samtidig. 

4 Valgene i hvert Sogn ledes af et Vnlgnævn, hestanende nf 3 af Forstanderska· 
bet aarlig valgte, i Sognet bosatte Vælgere. I de Kommuner, hvor 2 eller flere 
Sogne i Forening skal vælge el eller flere Medlemmer, vælger Forstanderskabet des· 
uden cl fælles Valgnævn paa 3 l\fedlemmer. Valgnævnene vælger selv deres For· 
mænd. 

Til h\ert Valgnævn vælger Forslanderskabet desuden 2 Suppleanter. 
Vælgere, der ikke kan undsloo sig for al modtage Valg til Forslnnderskahet, er 

pligtige til al pantnge sig Hvervet som Medlem af (eller Suppleant til) Valgnæv
net og som tilforordnet Hjælper for samme. 

5 .Med Skattelisterne for det foregaaende Aar som Grundlag affntler Sognets 
Valgnævn i Oktober Maaned, Anret fOr de ordentlige Valg skal foregna, en Liste 
over de i Sognet bosatte valgberettigede Personer. Vælgerne op!Ores med deres 
fulde Navn og betegnes iOvrigt sn!aledes, at Fon•eksling ikke kan finde Sted. Paa 
Listerne optages de Personer, som forventes al ville have opnaael Valgret 
den 1. Januar det kommende Aar. 

Personer, der ved Valglisternes Affattelse ikke har betalt den dem paahvilende 
Kommuneskat,t) medtages paa Valglisterne, men de paagældende skal ved en ende
lig Berigtigelse, der foretages pua el Mode af Valgnævnet Ugedagen fiir Valgda
gen, slettes ·af Valglisterne, sunfremt Skallen for det forudgaaende Knlenderanr 
paa delle 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 ifOlge § 6, 2. Stk" skal udfærdiges om Valget, skal det 
bemærkes, nl de paa Valglisterne opfOrle Personer, saafremt de vil forblive pan 
Valglisterne, man have erlagt den til Inddrivelse ved Udpantning forfaldne Kom· 
muneskat for det forud for Vialget gaaende Kalenderaar inden det Mode, der af
holdes af Valgnævnet Ugedagen Hir Valgdagen. 

I de fOrsle 14 Dage af November Mnaned fremlægges Listerne til Eftersyn pna 
et for Sognets Beboere bekvemt Sted eller efter Omstændighederne pua flere Ste· 
der. 

Om Tiden og Stedet for Fremlæggelsen sker Bekendtgiirelse med 8 Duges Var
sel ved Kirkestævne og paa anden i Sognet brugelig Mande. 

Indsigelser imod Valglisterne fremsættes skriftlig inden 18. November for Valg· 
nævnet, som nfgor Sporgsmualet og inden December Maaneds Udgang foretager 
de nod,·endige Rettelser i Listen og meddeler Klageren Underretning herom. De 
saaledes berigtigede Valglister gælder fra l. Januar til 31 . December. 

Endvidere bliver de, som kan ventes at Yille opnaa Valgret i Li.ibet af det Aar, 
for hvilke Valglisterne skal gælde, al opfOre pan en særskilt Liste med udtrykkelig 
Angivelse af Tidspunktet for deres Tilflytning til Kommunen, saml for de ikke 
25-aarige af den Dag i Anret, dn de fylder det 25de Aar.:!) 

1) Ve<l Ll. Nr. 61 uf 2. Dee 1949 er Betingelsen oni Be1111ing af Kommunesk111 ophæ\'et. 
2) Nu de ikke- 21-nnrige, Jer opriires me<l Jen Da, , de fylder Jet 2lde Aor. 
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61) De ordentlige Valg foregaar i 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 Mande. 
Pna samme l\foade bekendtgores Stedet og Klokkeslettet for V nlgets 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 san længe der endnu derefter melder sig Vælgere 
for at afgive Stemmer, men sluttes, nnar 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 at samles paa eet Sted, kan der ved Vedtægt træffes Be
stemmelse om, at Afstemningen skal foregun paa to eller flere Steder i Sognet. 

Vedtægten skal indeholde Bestemmelser om Kandidatlisters Modtagelse, om Valg· 
handlingens Ledelse, om Stemmerum, Stemmekasse og Stemmemodtagelse paa 
hvert Sted samt om Stemmernes endelige Optælling, alt i Overensstemmelse med 
nærværende Lovs Regler, kun med de Lempelser, som nodvendiggores ved, at Af
stemningen foregaar paa mere end eet Sted. 

Forslag til saadan Vedtægt udarbejdes af Forslanderskabet snn betids, at det 
ved Lagtingets Aabning kan forelægges dette til Stadfæstelse,!!) Finder Lagtinget An
ledning til at foretage, Forandringer i det indsendte Udkast, bliver Forstanderskabets 
El1klæring at indhente. 

7 Afstemningen sker i Henhold til Lister, hvoqiaa bestemte Personer bringes 
i Forslag til Valg. 

Enhver saadnn Kandidatliste skal være indleveret til Formanden for Valgnæv
net inden Kl. 12 Middag pna 3 Ugers Dagen, forinden Valget finder Sted. 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 
i det fælles Valgnævn, som, efter at Listen er godkendt. sender AfskriJt af denne 
til Valgnævnene i de enkelte Sogne. 

Den Stiller, som indleverer Listen, har Ret til paa en af ham medbragt Afskrift 
af Listen at fan Formandens Tilstaaelse for, at og nn'llr 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 son bestemt betegnede ved Navn, Stilling eller Bopæl, a.t der ikke kan 
finde Forveksling Sted med nogen anden valgbar Person. Er nogen af de pan Listen 
opfOrte Kandidater ikke valgbar, eller er han san utilstrækkeligt betegnet, at 
Valgnævnet ikke kan skanne, til hvilken valgbar Person der sigtes, udstryges hans 
Navn af Listen. 

Saafremt Valgnævnet (det fælles Valgnævn) finder Grund til at erklære en 
Kandidatliste for ugyldig eller til al stryge noget Navn af Listen, skal dets Kendelse 
>lilfores Valgbogen. En Udskrift af Kendelsen skal IOr Valgets Begyndelse med
deles den Stiller, som har besorget Indleveringen. 

De af Valgnævnet godkendte Kandidatlister mærkes h\'er med sil 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 
pna anden brugelig Mande. 

For saa vidt der Lil Formanden for Valgnævnet til den i 2. Stykke foreskrevne 
Tid kun er indleveret een gyldig Kandidatliste, hetragtes de pua samme opfiirte 
Kandidater som valgte uden Af stemning. 

1) Som ændret \ed Ll.Nr. 61 ur 2. Iler. 19•19. 
2) lil'nhiirl'r nu under J.nnds.•l)'rt'l. 
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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
luller skal alle haves til Stede ved Valget. Afstemningen foregaar ved Afgivelse af 
suadunne Stemmesedler, indlagte i de dertil horende Konvolutter. 

Stemmesedlen skul i tydeligt Tryk eller Stempel indeholde Betegnelserne >Valgliste 
A«, >Valglist B«, >Valgliste Cc o. s. v. i saa mange Linier, som der er Kandidat
lister; hver Valgbetegnelse skal staa i en Linie for sig, og hver to Valgbetegnelser skal 
være indbyrdes adskilte ved en wndrel Streg. Intet andet Ord eller Bogstav og 
intet Navn, Tal eller Tegn man være paafOrt nogen Stemmeseddel enten ved Tryk 
eller ved Skrift eller paa anden Mande. 

Konvolutterne skal være uigennemsigtige og snaledes tildannede, at de helt dæk
ker den indlagte Stemmeseddel. Pau hver Konvolut skal være trykt eller stemplet 
Valgets Aar og Dag. Intet andet Navn, Ord, Tal eller Tegn man være paufOrt 
nogen Konvolu.t enten ved Tryk eller ved Skrift eller paa anden Munde. 

Valgnævnet tilvejebringer endvidere en Stemmekasse og et Stemmerum uf 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 snadan Beskaffenhed, at en Mand kan slna oprejst deri uden at kunne ses 
af nogen udenfor Rummet værende Person. Stemmerummet skal være tilstrækkelig 
lyst til, at Skrift tydeligt kan læses derinde; det skul være forsynet med almindelig 
sort Blyant og en fast Plade til Underlag ved Skrivning. 

Stemmekussen skal være nflaaset og saaledes indrettet, at ingen Stemmeseddel kan 
udtages af den, uden at Kassen aabnes. 

9 Pua Valgstederne skal Ira Valghandlingens Begyndelse Kandidatlisterne findes 
opslanede trykte eller tydelig skrevne og mærkede med deres Bogstav. Ligeledes 
skal der findes opslaaet en af Amtetl) affattet, trykt Vejledning for Vælgerne, 
indeholdende det væsentlige af de i nærværende Lovs §§ 6-16 indeholdte Be
stemmelser. 

10 Valghandlingen aabnes ar Formanden med at bekendtgore Navnene paa Valg
nævnets Medlemmer, det Antal Medlemmer, der skal vælges, og de i Henhold til § 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 Cifres en Valgbog, der skal være autori
seret af Forstanderskabet. I Valgbogen optegnes det væsentlige af, hvad der vedrorer 
Valghandlingen, navnlig Antallet af indleverede Lister og Navnene paa hver Listes 
Kandidater i den paa Listen opfOrte Orden. Tallet af de til Brug ved V al gel til
vejebragte Stemmesedler og Konvolutter, Tallet af afgivne gyldige Stemmesedler, 
Tiallet uf afgivne ugyldige Stemmesedler, Tallet af Stemmer paa hver Kandidat
liste samt Narnene paa de valgte Kandidater med vedfiijet Listebetegnelse. Efter 
Valgets Afslutning opbevares Valgbogen af Valgnævnet. 

11 Til Valgmodet staar Adgangen aaben for enhver, dog at Valgnævnet kan 
bestemme, at der i det Værelse, hvori et eller flere Stemrnerum er anbragte, ikke 
under Afstemningen, foruden de derved ansatte Valgnævnsmedlemrner, maa op
holde sig andre end de med Afgivning af Stemme sysselsatte og de paa Adgang til 
Stemmegirning ventende Vælgere, hvilke sidstnævntes Tul kan begrænses efter, hvad 
Ordenen kræver, samt Kandidaterne og 2 Stillere for hver Liste. De tilstedevæ
rende er pligtige til ut reHe sig efter Formandens nærmere Bestemmelser. 

Vælgerne fremtræder efterhaanden, som de selv vil, og som der bliver Lejlig
hed til al modtage deres Stemmesedler. Efter at Valgnævnet har forvisset sig om, 
ut den fremtrædende er den, han opgiver al være, og at ~1an staar opfOrt paa 
Valglisten, erholder Vælgeren en Stemmeseddel og dertil horende Konvolut og 
gaar ind i Stemmerummet, hvor ingen andre man være til Stede. Her sætter hun 
paa Stemmesedlen et Kryds ved Bogstavet for den Liste, som hun \'il stemme puu, 

1) Nu Lanclsstrrt:I. 
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og lægger Stemmesedlen i Konvolutten. hvorefter han straks gaar ud af Stemmerum· 
mel og leverer Konvolutten med den indlagte Stemmeseddel til Formanden, som 
i Vælgerens Paasyn nedlægger Konvolutten i Kassen uden at undersoge dens Ind· 
hold. Et af Valgnævnets Medlemmer gor i Valglisten Bemærkning ved hver Vælger, 
der har afgivet sin Stemmeseddel. og et ondet af Valgnævnets Medlemmer optegner 
i fortlobende Række de samme Vælgeres Lobenummer og Navn. Enhver Vælger. der 
vil delt.nge i Valget man personlig mode. 

Ifald en Stemmeseddel eller Konvolut efter Udlevering til Vælgeren, men inden 
Nedlægning i Stemmekassen, findes ubrugelig eller bliver af Uagtsomhed ubrugelig· 
gjort, kan den paagældende Vælger gnu tilbage til StemmelistefOreren og, naar han 
tilfredsstillende forklarer det skete og tilbageleverer saavel Stemmeseddel som Kan· 
volut, foa dem ombyttede. 

Ifald en Vælger IremfOrer for Valgnævnet, al han ikke er i Stand til at foretage 
Afstemningen paa den foreskrevne Mande, og Valgnævnet skanner, at det saaledes 
fremfOrte er rigtigt, skal et dertil særligt udvalgt l\ledlem af Valgnævnet eller en 
dertil af Valgnævnet særlig tilforordnet Vælger yde den pangældende Vælger for· 
noden Bistand ved Stemmegivningen, hvorved da tillige de nodvendige Lempelser i 
den foreskrevne Fremgiangsmuade man foretages. 

12 Naar ingen Vælger mere efter Kl. 8 (jfr. § 6), uagtet Opfordring forlanger at 
afgive sin Stemmeseddel, erklæres Stemmegivningen for sluttet, dog at Valgnævnets 
l\fodlemmer og de andre valgberettigede Medhjælpere ved Valget umiddelbart der· 
11nn har Ret til at .afgive deres egne Stemmer. 

Ingen Vælger, som har afgivet Stemme, skal være pligtig for Retten i nogen 
Sag al opgive, hvem han har slemt pn:a. 

Intet Medlem af Valgnævnet eller nogen anden, som ifolge § 11 har Ret til al 
være til Stede i del Værelse, i hvilket Stemmesedler modtages. maa under Afstem· 
ningen give nogen Vælger Haad, Anvisning eller Opfordring med Hensyn til, paa 
hvilken Liste han skul stemme. Ej heller maa nogen af dem nogen Sinde give no· 
gen anden Underretning om, hvad han pna Stemmestedet maalle have erfaret med 
Hensyn til, hvilken Kandidat en Vælger har givet sin Stemme. Overtrædelse af 
nogen af disse Bestemmelser straffes med Fængsel, ikke under J. Ugers simpell 
Fængsel. 

Det er forbudt gennem Partibureauer eller paa unden Mande al fOre systema· 
tisk Kontrol med, at Vælgerne moder og afgiver Stemme. 

Overtrædelse hernf straffes med Boder fra 100 til 1000 Kr. Sagerne herom be· 
handles som Politisager. Boderne tilfalder Sognets kommunale Understol· 
telseskasse. 

13 Stemmeoplællingen foregaiar offentlig. Den finder Sted straks efter Stemme· 
givningens Slutning. Er Afstemningen foretaget pan mere end eet Sted, bliver efter 
den Optælling, der foretages pua hvert Valgsted, samtlige benyttede og ubenyttede 
Stemmesedler og Konvolutter tillige med en Udskrift af Valgbogen straks .at for. 
segle og indsende til det fælles Valgnævn (§ 4), som 8de Dagen efter Valgdagen 
foretager den endelige Optælling i et offentligt Mode. 

14 Ved Stemmeoptællingen aabner Valgnævnets Formand Kassen, udiagcr Stem· 
mesedlerne een for cen af Konvolutterne og oplæser dem lydelig, ·hvorefter de hen· 
lægges og samles pua eel Sted. En Stemmeseddel er ugyldig, hvis der er stemt 
paa andet 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 fremganr, hvilken af Listerne Vælgeren har villet give 
sin Stemme, 2) naar Beskaffenheden af Stemmesedlen eller den Konvolut, der har 
omgivet den, giver Grund til al antage, at Stemmesedlen ikke er en af en Stemme· 
listeforer udleveret og i el Stcmmerum mærket Stemmeseddel, 3) naar der paa 
Stemmesedlen eller Konvolutten findes skrevet, tegnet eller pa·a anden Mande an· 
bragt noget, hvorved del findes forsætlig tilkendegivet, hvem den stemmende er, 
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eller der overhovedet ved en Behandling, som kun kan antages al være foretagen 
af Vælgeren, findes forsætlig at være givet Stemmesedlen et Særpræg. 

Efterhaanden, som Stemmesedlerne oplæses af Formanden, optegner Medlemmerne 
af Valgnævnet, hvor mange Stemmer der falder paa hver af Listerne. Efter at alle 
Stemmesedlerne er oplæste, meddeler den ene wf Li&tefOrerne lydelig de paa hans 
Liste optegnede Stemmetal, og den anden Listeforer ligeledes lydelig om de stem
mer overens med de paa hans Liste gjorte Optegnelser. Viser der sig nogen Uoverens· 
stemmelse, gennemgaas Stemmesedlerne pnany til Berigtigelse af den indlObne Fejl. 
Endelig optælles samtlige Stemmesedler, og Tallet sammenholdes med den ifolge 
§ 11 fiirte Fortegnelse over de Vælgere, der har afgivet Stemmeseddel. 

15 Efter at Valgnævnet har forvisset sig om, at Valghandlingen er Ioregaaet paa 
lovlig Mande, sammenlægges alle de for hver Kandidatliste afgivne Stemmer. Hver 
Listes Stemmetal deles derefter med 1, 2, 3 o. s. v., indtil hver Lisie er delt med et 
Tal saa stort som det Antal l\<ledlemmer, der i del hojeste kan blive den til Del. 
Det storste af de saaledes fremkomne Delingstol giver den Liste, hvilken det er 
tilfaldet, Ret til l\fodlem Nr. l, det næststorste Delingst.ul giver den Liste, det er 
tilfaldet, Ret Lil Medlem Nr. 2 og snaledes fremdeles, indtil alle Medlemmer er valgte. 
Er Deling~talene lige store, gor Lodtrækning Udslaget. Af hver enkelt Liste ud
tages de valgte Medlemmer efter den Orden, hvori de paa Listen er opfårle; Navne 
paa dem, der allerede er valgt paa anden Liste, o\'erstreges. Er en Kandidatliste 
udtomt, nnar der tilkommer den en Repræsentant, tages denne af den Lisie, som 
dereher har det hojeste Tal. 

Valgnævnets Formand indberetter Valgets Udfold til Forstanderskabet og med
deler de valgte Underretning om dereJ Valg. 

I samtlige Kommuner bliver Stemmesedlerne efter Valget at ind1>akke og for
segle nf Valgnævnet ; de gyldige, de ugyldige, de omhyllede og de ikke udleverede 
Stemmesedler holdes h\'er for sig i særskilte Pakker med tydelig Paaskrif t om de· 
res Indhold. Pakkerne afgives Lil Forstanderskabet, der opbevarer dem, indtil Anke· 
fristen er udlohet, eller Klage over Valget er endelig 111fgjorl; derefter skal de til· 
intelgores. 

16 Snafreml kun en skal vælges, afgores V ulget ved simpelt Flertal ; Kandidaterne 
stilles til Valg efter Reglerne i § 7. Paa hver Stemmeseddel skal, naar flere Kan
didater er anmeldte, deres Navne, opfOrte i BogstavfOlge, være tydelig trykte eller 
stemplede over hverandre, indbyrdes adskilte ved en vandret Streg mellem hver 
to Navne. Naar kun een Kandidat er anmeldt, erklærer Valgnævnet denne for 
valgt uden Afstemrning. Med Hensyn til Afstemningen og Stemmeoptællingen etc. 
gælder iovrigt de ovenfor givne Regler. I Tilfælde af Stemmelighed afgores Val
get ved Lodtrækning. 

171) •De pau en Liste \•ed et almindeligt Valg opfOrte Kandidater, der ikke er
klæres for valgte, betragtes som Suppleanter for de valgte uf samme Liste i den 
Rækkefiilge, i lwilken de er opfOrte paa Listen, og træder i den angivne Orden i 
Stedet for de valgte som .Medlemmer af vedkommende Forstanderskab, hvis nogen 
af disse i Valgperiodens Lob maalle afgan \'ed Doden eller udtræde af Randet eller 
paa Grund uJ Sygdom, Bortrejse eller anden Grund maatte være lovlig forhindret 
i al deltage i Forslanderskabets Forhandlinger, dog kun sau længe dette efter Om· 
stændighederne skonnes nodvendigt. 

Viser det sig vecl åndtrædende Ledighed, at der ikke efter den angivne Regel 
kan ske Besættelse af den ledige Pinds som l\ledlem, vil der være at afholde Ud· 
fyldningsvalg, medmindre forslanderskabet enstemmi~ beslutter, al suadunl Valg 
ikke skal afholdes. 

Saufreml der i MedfOr af foranstaaende vil være at afholde Udfyldningsvalg, be· 
rummer Forstanderskabet den Dag, paa hvilken Valget skal finde Sted; Bekendt· 
gorelse herom udfærdiges uf Forstanderskabet paa den i § 6 foreskrevne Mande. 

l) Som a·ncln•t v<' <l 1.1. Nr. 61 nr 2. lle1'. 19.19. 
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Er der i l\'1edf0r af § 5 som Folge aif ordentligt Valgs Afholdelse nffallel Lister 
over de valgberelligede i Kommunen, og Tiden for disse Listers Gyldighed (jfr. 
§ 5, 5. Stk.) endnu ikke er udlobet paa det Tidspunkt, da del overordenilige Valg 
skal finde Sted, afholdes Valget paa Grundlag af disse Valglister. 

Er der, nanr Valg ~Hilge 2. Stk. skal afholdes, ikke affollet Valglister som FO!ge 
af ordent1igl Valgs Afholdel5e - eller kan del overordentlige Valg ikke berammes 
til Afholdelse inden Udlobet af Tiden for disse Listers Gyldighed - vil der, saa 
snurl Dagen for det overordentlige Valgs Afholdelse er laslsal af Forslanderskabet, 
være at udarbejde nye Valglister over samtlige valgberelligede i Kommunen. Pau 
disse Lister optages de Personer, der senest pna den til Valgets Afholdelse 
fastsatte Dug vil have opfyldt de i §i 2 fnslsatle Betingelser for Valgret. De om· 
handlede Lister fremlægges til Eftersyn i vedkommende Kommune - under lagt· 
lngelse af Forskrifterne i §· 5 - i et Tidsrum af 1 I Dage. l\'fed Hensyn til Frem· 
sæltelse af Indsigelser mod Listerne og Paakendelse af disse lndsigel· 
ser, gælder ·Forskrifterne i § 5, dog saaledes at Indsigelser skal fremsættes 
senest Ste Dagen efter UdlObet af den Tid, hvori Listerne ligger fremme, og at 
den endelige Berigtigelse 'llf Listerne skal ske senest Ste Dagen efter Indsigelses· 
fristens Udlob. Lagtinget kan dog tillade Afvigelse fra de for Listernes Fremlæg· 
gelse til Eif.tersyn, Berigtigelse m. v. lastsatte Tidsfrister. 

18 Enhver, der er valgbar til Forstanderskabet, er pligtig til at modtage Valg 
til samme i to efter hinanden IOlgende Valgperioder, medmindre han har opnaael 
en Alder af 60 Aar eller ifO!ge sin Helbredstilstand eller deslige maatte have an· 
den skellig Grund til al onske sig fritaget for Valget, hvilket a.fgores wf Valgnæv
net eller, for saa vidt han maaUe være utilfreds med deltes Afgorelse, af Forstan
derskabet. 

Den, som har noget at anke over ved den foregaaende Valghandling eller i An
ledning a.f de under samme afsagte Kendelser, mau, 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 1\foaned efter Besværingens Ind· 
givelse afgor Forstanderskabet du Sagen, efter al Valgnævnet har haft Lejlighed 
til at aJgive sin Enklæring derover. Forslanderskabets Kendelse kan inden 11. Dage 
efter dens Afsigelse indankes til Lagtinget.I) 

Naur ordentlige Valg er foretagne, fratræder de ældre Medlemmer uf Forstan
derskabel forsl ved Regnskabs1111rets Udgang. 

Hvis et Medlems Valg ved den derom endelig tagne Beslutning forkastes, eller 
l'edkommendes Vægring ved al modtage Valg erkendes berettiget, betragtes hans 
Navn som ikke opfOrt paa den p1111gældende Kandidatliste, og den af de ovrige 
Kandidater, som under denne Forud!;ælning vilde have været gyldig valgt, erklæ
re3 derefter for Medlem. Naar i de an!Orle Tilfælde den næmle Fremgangsmande 
ikke kan finde An\'endelse, bliver Omvalg snarest muligt at foretage. 

19 Kommer el Medlem af Forslander.skabet i et Titfælde, der ifOlge § 2 ude
lukker ham Ira Valgret og Valgbarhed, udtræder han af Forstanderskabet. Er For
hindringen forbigaaende, kan han efter Forstanderskabets Beslutning midlertidig 
fritages for Forretningerne, indtil Forhindringen er ophort. Finder et Medlem sig 
befOjet til inden Udlabet af den Tid, for hvilken han er valgt, al forlange sig fritaget 
for denne Post, kan Forstanderskabet he\'i!ge huns Andragende. Er Medlemmet 
ikke tilfreds med Forslanderskabets Afgorelse, kan det indbringe Sporgsmualet for 
Lagtinget.i) 

20 Alle af Valgene flydende Omkostninger udr.edes uf vedkommende Kommune. 
Bestuar Kommunen a.f to eller flere Sogne, fonleles Omkostningerne l'aa disse ef
ter deres Folketui. 

I) Nu l.ond~styrl'l. 
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22. Juli - ANORDNING {NR. 218) OM ÆNDRJNG I ANORDNING AF 16. 
JANUAR 1912 ANGAAENDE FORSKELLIGE FORHOLD VEDRØRENDE FOL· 
KESKOLEN i Bygderne paa Færuerne. ( lndfOjeL i Anordn. af 1912} . 

18. Sept. - BEK. (NR. 2'14) VEDRØRENDE INDFØREL.SE AF MATRIKUL 
OG OPRETI1ELSE AF REALREGISTER FOR UDSKIFTEDE PLADSER PAA 
FÆHØERNE UDENFOR T.HORSHAVN.t) I Henhold til §.§ 4, 7, 8 og 15 i An
ordning Nr. 198 af 15. Juli 1931 om lndfOrelse af MaLrikul og Oprellelse af Real· 
regisler for ud~iitede Pladser pan Færoerne udenfor Thorshavn fastsæLter Justits· 
ministeriet herved herved fi.ilgende. 

U skaåelighcdsallt•sler. 
1 {Paragraffens 1, 2., 3. og 4. Stk. er af samme Indhold som § 1 i Anordn. af 

22. Juni 1928 gældende for Thori:havn}. - - Vurderingsmændene har tillige 
om fornodent Krav pan Befordring. 

Realregistret. 
2 I Realregistret har hvert Matr. Nr. sit Blad. Bindene samles i Bind, snaledes 

at Sysselinddelingen er nf gorende for, hvrilke Bygder der anbringes i samme Bind. 
Bladene anbringes i Nummerorden inden for samme Bygd. - - - Paa Ejen· 
domsbindets anden Side opfOres den til Ejendommen horende Andel i Udmarken 
(Hnugen). - - - Nnar nye Triier indtages af Haugen, skal Adkomsterne pan 
disse, forinden de kan modtages til Tinglæsning, hnYe Paategning af Landbrugs· 
raadet om, under hvilket Tronummer Arealet skal optages i Realresisterel. Disse 
Triinumre indsættes efter Matrikulnumrene i samme Bygd, og naar endelig Op· 
mnaling og Matrikulering sker ved Landinspektor, afliises de af Matrikulnumre. -
- - (lovrigt er Paragrnffen af samme Indhold som § 2 i Anordn. af 22. Juni 
1928). 

3 - - - (Af samme Indhold som§ 3 i Anordn. af 22. Juni 1928) . 
Genparter. 
4- 5 - - - (Af samme Indhold som§§ ·1-- 5 i Anordn. uf 22. Juni 1928). 
6 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 EMBEDSLÆGEV ÆSENETS ORDNING pna Færoerne. (Jfr. An· 
ordningen af 1919 § 19). 

29. Okt. - BEK. (NR. 262) OM UDFØRELSE AF UDSTYKNINGEH OG SAl\·J. 
MENLÆGNINGER OG OM VEDLIGEHOL;DELSE AF MATRIKULEN FOR UD. 
SKIFTEDE PLADSER PAA FÆRØERNE UDENFOR THORSHAVN.2) I Hen
hold til §.§ 3 og 6 i kgl. Anordning nI 15. Juli 1931 om lndforelse af Matrikul 
og Opreuelse af Realregister for udskiftede Pladser paa Færoerne udenfor Thors
havn fastsætter Landbrugsministeriet herved efter stedfunden Forhandling med 
Amtmanden fOlgende Hegler : 

1 Den som Resultat af Udskiftning af en Pinds i Henhold tril de til enhver Tid 
gældende Regler, jfr. Lov Nr. 125 uf 20. April 1926,:1) udarbejdede Matrikul med 
dertil horende Matrikulskort skal holdes vedlige, L>anledes at de af Landbrugsrandet 
approberede Ændringer i Ejendomsgræn~er, Matrikulsbetegnelse, Vejforhold m. m. 
\'ed Lnndbrugsrnndets ForanstalLning 'il \"ære at overHire paa Mutrikulskortet og 
ut indfiire i Matrikulen. 

I) Som æn Jret ~ed Ll. Nr. 26 nf 31. l\lnrtio 1919. 
!) Som æn<lm ved Ll. Nr. 26 uf :n. l\fnrt!I 1949, j fr. Rek. Nr. 201 af lH. MuJ 19:Jll o;; Bek. 

Nr. 272 af 13. Aug. 1938. 
3) Nu Lo\· Nr. 147 nf 27. !\fort~ 19:19. 

t\75 



1931 29. Okt. 

TH UdfOrelse af de med Mntrikulens Vedligeholdelse nodvendige Arbejder he· 
myndiges Landsstyret til nt anvende en Landinspektor eller en Person, der er 
godkendt som Udskiftningsformand. 

2 Hvis el Matrikulsnummer onskes udstykket, man vedkommende til Landbrugs· 
randet indsende Begæring om Udstykning, skrevet paa en ved Landbrugsrnadets 
Foranstaltning fremstillet trykt Formular. 

Pau tilsvarende Mande forholdes med Hensyn til Begæring om Sammenlægning. 
3 Den a.f Landsstyret antagne Land~nspektor (Udskiftningsformand) indvarsler 

herefter Sagens Parler til nt miide for al pauvise de paatænkte nye Parcelskel. 
4 Alle Parcelskel afmærkes solidt og varigt, medmindre Skellet allerede er betcg· 

net i Marken med varigt Hegn, Stendige, Groft o. I. 
Til Afmærkning anvendes nedgravede Sten (Cementsten eller lange firkantede 

tilhuggede Natursten), galvaniserede Jern ri.ir, borede Huller i Klippe eller .i slorre 
jordfaste Stenblokke, eller andre efter Forholdene egnede Grænsemærker. 

For saa vidt der anvendes Egepæle, man disse mærkes med en indbrændt Krone, 
der anbringes med el af Landsstyret godkerult Brændejern. 

5 Saavel Ejer som Kober man afgive skriftlig Erklæring om, at de er enige om 
de nye Skel, snaledes som disse er afsat i Marken, og om eventuelle nye Adgangsveje. 

Naar der udlægges en Adgangsvej over el andet Matr. Nr. end det, der er Gen· 
stund for Udstykning, man der endvidere fremskaffes skriftlig -Erklæring fra Eje. 
ren af det paagældende l\fotr.-Nr. om, at han samtykker i, al Vejen fOres over 
hans Jorder, og at den optages ,j l\fatrikulens Dokumenter. 

6 Efter Afmærkningen indrnaales Skellene; lndmaalingen man være knyllel til de 
ved Udskiftningen oenyttede Fikspunkter eller Lil andre faste, skarpt betegnede Punk· 
ter paa begge Sider af de nye Skel og maa være saa omfallende, at der tilveje· 
bringes Sikkerhed for, al disse Skel kan overfOres paa Matrikulskortel under behiirigt 
Hensyn til delles Maaleatoksforhold, (herunder ogsna lndkrympning). 

E\'enluelle nye Adgangs\'Pje jndmaales i sundan Udstrækning, al de bringes i For· 
bindelse med allerede paa l\Intrikulskorlel overforte Veje. 

Til direkte Maaling nf Linier benytks Staalbaand. Lærredsbaandmaal maa kuu 
undtagelsesvis benyttes og i intet Tilfælde til Maaling af Linier over 20 m . 

. Maalene angives med en Ni.ijagtighed af Tyvendedele af Meter, nltsaa med to 
Decimaler, hvoraf den sidste kan være 0 eller 5, og de indfOres i l\Iaalebog eller 
anfores paa Maaleblnde af Storrelse 12,5 X 20 cm eller Mangefold deraf. 

De senere under Punkt 12 omtalte Kopier af Maaleblade, der skal fOlge med An· 
c;ogning om Udstykning, kan være Afskrift af Manlebogen, Gennemskrift af l\fonle· 
hladet eller en 11d mekanisk Vej fremstillet Kopi uf dette. 

Med Hensyn til tekniskr Enkeltheder ved Opmaalingen guas frem efter Professor 
H. V. Nyhol1Il5 )Opmaalingslære Lil Brug ved Landinspektorelevernes Undervisning 
i Landmaaling«. 

7 Som Grunding for Vedligeholdelsen benyttes en Genpart af Matrikulen ( lllmri· 
kulsprotokol) og en Protokol ( Forarulringsprntolwl), hvori alle Forandringer med 
Hensyn til l\lutrikulsnumre, Areal m. v. indfOres, saml el Sæt af de af Landsstyret 
udfærdigede trykte Kopier af Malrikulskortene ( Arbejdskort). 

8 Hver af de \1ed en Udstykning fremkomne Parceller gives .sær.skiilt l\latr.-Nr. 
Forste Gang et Matr.-Nr. (f. Eks. Mutr.-Nr. 3) udstykkes, betegnes den ene Par· 

cel - som Regel <len Parcel Ejeren beholder - ved det oprindelige Nr. vedfOjet 
Litra >ae (3 a). og hver af de fraskilte Parceller betegnes ved det oprindelige Num
mer vedfojet et uf de næstfOlgende Litra i Alfabetet (3 b, 3 c, 3 do. s. v.). 

Ved Udstykning af et Matr.·Nr. (f. Eks. 3 c), der allerede hnr foael tildelt el 
Litra, beholder den ene Parcel, jfr. QVenfor, dette Litra (3 c), medens de fraskilte 
Poreeller faar de næstfOlgende Litra efter det sidst benyttede Litra for vedkom· 
mende oprindelige Nummer (f. Eks. 3 e, 3 f). 

Nnar Alfabetets sidste iBogstav (o) er benyttet for vedkommende oprindelige Num· 
mer, fortsættes med aa, ah, a«', o. s. v. til aii, derefter med ha, hh, o. s. v. 
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9 Du offentlige Gader og Veje og offentlige Vandlob i Matrikulen alene beteg
nes ved Litra, skal der ' 'cd Deling af Matr.-Nre. som Folgc af Anlæg eller Regule
ring af offentlige Gader, Veje, Vandlob eller lign. ikke gives de derved udskilte 
Arealer selvstændige l\Intr.-N re., saafremt Udskillelsen sker ved Ekspropriation eller 
lignende, men de paagældende Arealer betegnes alene med Litra. 

Ved Hegulering henlægges Arealet under det tilgrænsede allerede ved Litra hc· 
tegnede Areal, og ved nye Anlæg benytte.s det Iorste Litra i Litrarækken efter det 
sidst benyttede for saadanne offentlige Arealer. 

Sker Deling af et med Litra betegnet offentligt Areal i Anledning af Afstaaelse 
til privat iEjer, faar den afslaaede Parcel et nyt l\fatr.-Nr., nemlig det fOrste i Tal
rækken efter det sidst benyttede Nummer. 

10 Arealberegning af Parceller under 0,5 ha, der Iraskiltes til Byggegrunde el
ler har en Jordværdi svarende hertil, bi.ir saa vidt mul:igt foretages efter ~foal tagne 
i Marken. 

For hver Parcel udfOres iovrigl en Dobbeltberegning af Arealet. Med Hensyn til 
den tilladelige Forskel henvises til H. V. Nyholms Opmaalingslære. 

Skattemarketallets Fordeling foretages af Landinspektoren (Udskiflningsforrnun· 
den) i Forhold til Parcellernes boniterede Areal, jfr. §' 69 i Lov Nr. 125 af 20. 
April 19261) og Landbrugsministeriets Heglement for Amættelse Lil Skattemarker 
ved Udskiftning paa Færoerne af 25. Juni 1928. 

11 For hver enkelt Sag udfærdiges et Ho11edudstyknittg3kort m•er clen Lod, der 
udstykkes, samt el specielt Udstrkningskort over hver af de Parceller, der onske.s 
fraskilt. 

Til Kortene skal bruges Tegnepapir af Stofklasi;e I, Styreklasse I II, i Formal 
21 X 3.i cm eller Mangefold deraf. 

Pau Hovcdud3tykning3kortct skal ældre Skel m. m. tegnes med sort Tusch, og 
ældre Matr.-Nr. paaskriives med sort Tusch, medens Ændringer med Hen.syn til 
Ejendomsgrænser, Matr.-Nre" Vejgrænser m. m. vises med rodt Tusch. Nye Veje 
farvelægges med Kromgult (Jaune de duome clair}, medens ældre Veje farvelæ g
ges som pan Matrikulskortet med brun Fan·c (Terre de Sienne brulce). Paa Korlet 
nnfOres de enkelte Parcellers geometriske og boniterede Arealer med sort Tusch. 

I Korttitlen skal findes Oply~ning om. ln·ilket Malr.-Nr. Korlet omfatter, samt 
angives Bygd, Sogn, Syssel og Aml. Ligeledes maa det paa ethvert Kort anfOres, 
al det er en Kopi af l\fotrikulskorlet, sumt hvornaar og i hvilken Anledning del er 
udfærdiget. 

Paa det specielle Ud.styk1iiligskort anfOre.s med rodt i Korttit\en det 1\Iatr.-Nr. med 
Litra, som Parcellen vil faa tildelt efter Approbationen. Endvidere skul anfOres 
Parcellens geometriske Areal med udtrykkeli g Oplysning om, hvon'idt <lette er be· 
regnet efter Kortet eller efter Opmaaling i l\Iarken, saml det Parcellen tildelte 
Skattemarketal. Forsaavidt der indenfor Parcellens Areal findes Vejet der er til 
Brug for andre end Ejeren, mna Arealet af disse Veje særskilt angive~. Kobcrs 
Navn angives paa det specielle Udstykningskorl foroven til hojre O\'er Hammen. 

Alle Korl skal være forsynet med Nordpil og l\foalestok. 
Kortene underskrh·es af den af Landsstyret antagne Landinspektor (Udskiftnings

formand), 
12 Ansogning om Approbation, der indsendes til Lundbrugsraadel, skriYes paa 

Papir i Propntriaformat (21 X 34. cm) og skal indeholde Oplysning om, hvilken 
Anvendelse der tænkes gjort af Parcellerne, og om Sælgers og Kobers Navne. 

l\led Ansogningen ~kal fOlge Hovedudstykningskorlel, de specielle Udstyknings· 
kort, en Kopi af Mauleblndel, den under Punkt 5 omhandlede Erklæring Ira Par· 
terne om de nye Skel, eventuelt Erklæring om Ordning af Adgangsforholdene til Par
cellerne. 

13 Den af Lnnd :::styrel antagne Landinspektor ( Udskiflningsformand } overforer 

1) Nu Lo\' Nr. 147 of 27. l\Iorts 1939. 
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derefter Forandringerne pna Matrikulskortel (Arbejdskortet) og indfOrer dem i 
Fornndringsprotokollen. Paa det Sted i Matrikulsprotokollen eller Forandringspro
lokollen, hvor Ejendommen sidst er anfort, overstreges det i Arealrubrikkerne an· 
forte, og i Hubrikken for Jordernes Besk11ivelse indfOres en Fremvisning til de" 
Pagina i Forandringsprotokollen, hvor Reslpnrcellen og de nye Parceller nu bliv<'r 
anfOrt ( f. Eks. Forandret F Pag. 37). 

I Matrikulsprolokollens Rubrik for sidste Litra anfOres udfor det oprindcli~e 
Matr.,Nr. det sidst benyttede Litra (sUlste litra), og der tilfojes som Nævner det 
Pagina, paa hvilket dette Litra er anfOrt i Forandringsprotokollen (f. Eks. 1/37 ). For· 
andres et Matrikulsnummer, der er opfOrt i Fornndringsprotokollen; fremfOres det til 
el nyt Pagina med fornoden Frem. og Tilbagevisning, og i Matrikulsprotokollen an· 
fOres sidste Litra som ovenfor nævnt. 

Paa Arbejdskortet overfores Forandringerne med gront Tusch. 

14 Naar Matrikulens Dokumenter er fOrt n jour, jfr. Punkt 13, sender Landbrugs· 
madet Meddelelse om Approbation paa Udstykning til Rekv.irenten eller dennes Be· 
f uldmægtigede samt til Forstanderskabet, Sysselmanden og til Dommeren. 

De specielle Udstydmingsk<>rt, attesterede i Henhold til Anordningens § 2, Stk. 3, 
tilstilles Rekvirenten, medens Hovedudstykningskortet samt Kopien af Maalebladet 
tilsLilles Dommeren til Opbevating i Dommerkontorets Arkiv. 

15 Ved Sammenlægning af flere Matr.-Nre. til eet l\fotr.-Nr. tildeler den af Lands· 
styret antagne Landinspektor (Udskiitningsformand) 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, 

horpaa Skel og Matr.-Nre., der bortfalder, slettes med Rodt, og den sammenlagte 
Ejendoms geometriske og boniterede Arealer anfOres med Sort. 

Ansogning om Sammenlægning indsendes til Landbrugsrandet og maa være bilagt 
Sammenlægningskortet snmt Attest frn Dommeren (jfr. Anordningens § •l, 1. Stk) . 

Den af Lnndsslyret antagne Landinspektor (Udskiftningsformand) fremfOrer her· 
efter det sammenlagte Matr.Nr. til Forandringsprolokollen pnn sædvanlig Mande; de 
i\1atrikulsnumre, der udgnar ved Sammenlægningen, fremfOres til Fornndringsproto· 
kollen alene med Numret og en Tilfojelse i Navnerubrikken ~udgaar af Matrikulen• . 

·Landbrugsraadets Tilladelse til Sammenlægning tilstilles derefter Rekvirenten. For
slanderskabet, Sysselmanden og Dommeren. 

Sammenlægningskortet tilstilles Dommeren til Opbevaring i Dommerkontorets 
Arkiv. 

29. Okt. - BEK. (NR. 263) OM l:.OFØRELSE AF t;DSTYKNINGER OG SAM
MENLÆGNINGER OG OM VEDLIGEHOLDELSE AF MATRIKULEN I THORS· 
HAVN.1) I Henhold til §-§ 3 og 6 i Lov Nr. 85 af 31. Marts 1928 om lndfOrelse af 
en J\'lutrikul og Oprettelse nf et Realregister for Thorshavn fastsætter 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 Matrikul med dertil horende Matrikulskort skal holdes , ·edlige, 
saaledes at de af Landbrugsrandet approberede Ændringer i Ejendomsgrænser, J\fa. 
lrikulsbetegnelse, Vejforhold m. m. ved Byraadets Foranstaltning ,-il være at m·cr· 
fOre paa Mut11ikulskortel og at indfOre i l\latrikulcn. 

2 Hvis et J\lutrikul:mummer onskes udstykket, mau Vedkommende overfor B}raa· 
det fremsætte Begæring om Udstykning. Paa tils\'arende Mande forholdes med 
Hensyn til Be~æring om Sammenlægning. 

1) Som ændret \'ed Ll. Nr. 26 nf 31. Marts 1949. 
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3 Den, hvem Vedligeholdelsesarbejdel er overdraget, ind\arsler ·herefter Sagens 
Parter til al mode for at paavise de paatænkte nye Parcelskel. - - -

13 Lnndbrugsraadet sender Meddelelse om Approbation paa Udstykning til Re· 
kvirenlen eller dennes Befuldmægtigede saml til Byraadet og til Dommeren. De 
specielle Udstykningskorl, attesterede i oHenhold til Lovens § 2, Stk. 3, tilstilles By· 
randet, medens Hovedudstykningskortet saml Kopien af Mnnlebludel tilstilles Dom· 
mercn til Opbevnning i Dommerkontorets Arkiv. 

14 Nanr Byrnadet har modtaget Approbationen, foranlediger dette, at de skele 
Forandringer overfOres pan Malri-kulskortet (Arbejdskortet) og indf0re5 i Forand· 
ringspotokollen, se nedenfor. Forsl 1herefler man de specielle af 'Landbrugsrandet 
attesterede Udstykningskort udleveres til Rekvirenten. - - -

15 - - - Sammenlægningskortet tilstilles Dommeren til Opbevaring ~ Dom
merkontorets Arkiv. Umiddelbart efter Modtagelsen af Lnndbrugsraadets Tilladelse 
foranled iger Byraadet den nodvendige Notering foretaget i l\latriku
lens Dokumenter. Det sammenlagte Matr.·Nr . CremfOres til Forandringsprotokol· 
len paa sædvanlig Mande ; de Matllikulsnumre, der udganr ved Sammenlægningen, 
CremfOres til Fornndringsprotokollen alene med Numret og en Tilfojelse i Nnvnc
rubriken :.udgnnr af Matrikulen~ . (lovrigt er Bekendtgorelsen af samme Indhold 
som Bek. 262 af 29. Okt. 1931). 

10. Nov. - BEK. (Nit 296) Al\G. FÆRØERNES l;'ll])DELING I DISTRIK· 
TER FOR HINGSTEBEDØMMELSE. I l\ledH.ir af § 1 i Lov Nr. 51 af H. Marts 
1931 om Hesteavlens Fremme pnn Færoernc fastsætter Landbrugsministeriet efter 
stedfunden Forhandling med Færoernes ,Lagting herved !Olgende Distl'iklsinddeling 
for Hingslcbedommelse: 1. Distrikt: Norderoernes Syssel. 2. Distrikt : Østero Sys
sel. 3. Distrikt: Nordstromo Præstegæld. •J,, Distrikt: Sydstromo Præ
stegæld. 5. Distrikt: Vaago Syssel. 6. Distrikt: Sando Syssel. 7. Dislr·ikt: Sudero 
Syssel. 

BEK . .NR. 11. 12. JAN. 1932 - om Ændring i Bek. af 25. Febr. 1897 ang. for· 
~kellige Besl. vedr. KARANTÆNEVÆSENET paa Færoerne. (lndfOjet i Bek. 1897). 

BEK. NR. 12. 12. JAN. - om Ændr. i INSTRUKS FOR KAHANTÆNE. 
BETJENTE pan Færoerne af 25. Febr. 1897. (lndfOjel i Instruks 1897) . 

BEK. Nit 3. 22. Jun. - A G. DØDSATTESTEH pau Færoernc. 
1 Til Dodi;atlester, som udstedes i Henhold til Lov Nr. 36 af 29. Mart.s 1878 

om Ligsyn paa .Færoerne, forefindes fOlgende ved Justitsministeriets Foranstaltning 
trykte Blanketter: 
I. Blanket til Dodsnllesl udstedt af en Læge for et Barn under 1 Anr (Blanket 

A I, rod Farve). 
2. Blanket til Dodsuttesl udstedt af en Læge for andre Personer ( Blanket B I, hvid 

Farve) . 
3. Blunkct til Dodsattesl udstedt af en La:ge for et dodfOdt Barn (Blanket C. gul 

Farve) . 
i.. Blanket til medico-legal ·Ligsyn~allc~l for et Barn under 1 Anr (Blanket A 2, 

rod Far\'c) . 
5. Blanket til medko·legal Ligsynsallest for andre Personer ('Blanket Il 2, hvid 

Farve) . 
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6. Blanket til Dodsuttest udstedt ur Ligsynsmænd for el Bum under l Aar (Blanket 
D, rod Farve). 

7. Illnnket til Dodsuttesl udstedt uf Ligsynsma•nd for andre Personer (Hlunket E, 
·hvid Farve). 

8. Blanket til Dodsuttest udstedt af Ligsynsmænd pau Færoerne ved Selvmord og 
anden ved ulykkelig Hændelse indtruffen pludselig Dod (Blanket F, hvid Furve) . 

Disse Blanketter er kun bestemt for Begravelsesautoriteterne og man ikke benyttes 
i andet Øjemed, f. Eks. til Udfærdigelse af Attester for private ~il Brug overfor 
Livsforsikringsselskaber. 

2 De i § l under Nr. 1- 5 nævnte Blunkeller udleveres til Læger hos Kredslæ
gerne og de under Nr. ~ nævnte Blanketter til Ligsynsmænd hos Sognepræsterne. 

Sognepræsterne rekvirerer de nævnte Blanketter til Ligsynsmænd rnmt de i § 5 
nævnte Genparter hos Kredslægerne. 

Kredslægerne rekvirerer samtlige Blankeller direkte hos Sundheds.:;tyrelsen (Slots
holmsgnde 12, Kobenhavn). 

3 De i §. 1 under Nr. 1, 2. 3, 6 og 7 nævnte Attester afleveres i udfyldt og un· 
derskrevet Stund til den, der drager Omsorg for Begravelsen. AI denne skal de ur. 
leveres til Sognepræsten for det Præstegæld, h\'ori Dodsfuldct hur fundet Sted, 
eller, hvor denne ikke er paa Stedet, til Kirkeværgen, der atter afgiver den til Præ· 
sten, nuur han indfinder sig for al foretage Jordpaakustelsen. Dodsfaldet skul der· 
hos - bortset fru dodfodtc Born - anmeldes for Skifteretten eller for Yedkom
mende Sysselmund. 

4 De i § l under Nr. •I" 5 og 8 nærnte Attester benyttes .i de i Lov Nr. 36 a( 
29. Marts 1878 § 6, 2. Stk. omhnndlede Tilfælde (,•ed Seh·mord, .saavelsom nuur 
Lig opdriver, Personer eller Fostre findes dode, eller nuur l\fonnesker er omkomne 
ved ulykkelig Hændelse, saml iovrigt nuar Under;;ogelse fra det offentliges Side 
er indledet i Anledning af el indtruffet Dodsfnld). Ligsynsaltesten skal af den 
Læge eller de Ligsynsmænd, der foretuger Ligsynet, enten person\.ig overleveres el
ler i lukket Konvolut sendes til Politiovrigheden (i Sydstromo Præstegæld samt 
Næs og Sjo,· Sogne Politimesteren, ii:ivrigl Sy~selmanden), hrnrhos Duplikat af 
Attesten samtidig ved personlig Aflevering eller .i lukket Konvolut tilstilles Præsten 
citer, nnar hun ikke er til Stede, vedkommende Kirke\•ærge, i hvilket sidste Fuld 
PolitiOvrigheden underrettes derom. Denne tager Arskri(L af Dodsallesten, forsyner 
Originalen med Puategning om, al der fru det offentliges Side intet er til Hin
der for Begravelsen, og fremsender den derpan til Præsten (Kirkeværgen), hvor
efter Jordfæstelsen kan foregnu. Er der hengauet mindst 6 Dage, efter at Ulykkestil
fældet er sket, eller Liget er fundet, og Dodsaltesten, forsynet med Polit·iOvrighedens 
Puategning, ikke foreligger, kan Præsten (Kirkeværgen) dog tilstede, at Liget be· 
graves, men i snu Fuld bliver en bekræftet Afskrift uf Duplikatet uf Dodsatteslen .sna
rest muligt at tilstille PolitiOvrigheden i lukket Kon\'olut ledsaget ar Underretning 
om, al Begru,·elsen har fundet Sted. 

5 Ønskes Liget uf en Person begravet udenfor det Præstegæld, hvori Dodsfuldet 
har fundet Sted, udfærdiges der, forinden Liget bortIOres, hvad enten Afdode borte 
til Folkekirken eller ikke, af Sognepræsten for det Præstegæld, hvori Dodsfnldet 
har fundet Sted, uden Gebyr en som saadunt betegnet Genpart uf Dodsutteslen 
(pna gron Blanket), •hvilken Genpart medfiilger Liget og tjener til Legitimation 
for Præ;;ten puu det Sted, hrnr Jordfæstelsen Ioregaar. 

6 Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. 'forts 1932. 
Samtidig ophæves Juslitsmini!;teriels Bekendtgorel$e Nr. 116 nf 1. April 192-1 

angnuende Dodsattester pan Færoerne. 

I~STRUKS AF 5. l\lur·ls - for den pnu Færoerne an.salte DYRLÆGE. 
1 Dyrlægen skal hnYe Bolig i Thorshavn. Hun man ikke uden Amtmundensl) 

1) Oyrlregcn er nu Tjenestemand under Lan~tyret, og Amtets, Veterinærdirektorens og 
.Ministeriets Funktioner er o\·ergaaet til dette, jfr. Ll. Nr. 76 af 22. Dec. 195 l. 
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Tilladelse forlade Færoerne eller, med mindre hun er pan Tjenesterejser, i længere 
Tid være borte fra Thorshavn. 

I Almindelighed tilslaas der Dyrlægen efter Amtmanden5 nærmere Be~temmelse 
indtil tj. Ugers Ferie 1i hvert Kalendernar, naar rettidig Begæring herom Irem~æt
tes. Fraværelsen skal ni Dyrlægen pna egen Bekostning bekendtgores i de Iæroske 
Blade. Dyrlægen er dog ogsaa i Ferietiden pligtig at udfåre Forretninger for det 
Offentlige, nanr disse efter Amtmandens Skon er nf alvorlig og uopsættelig Art, og 
Dyrlægen mau derfor heller ikke i Fenietiden uden Amtmandens Tilladelse for
lade Øerne. 

2 Det paahviler Dyrlægen l } at have Indseende med de i Anledning af Indfor
sel af Husdyr paabudte Foranstaltninger, 2) al foretage Hejser og Undersogelser 
saml iværksætte de Iornodne Foranstaltninger vecl Udbrud af Sygdomme, der kan 
formodes at være af smitsom Art, 3) i Samarbejde med Forsogsvirksomheden paa 
Færoerne al foretage Under5ilgelser til Klarlæggelse af lktesygens Forekomst pai! 
de forskellige Øer og grundig ~ælte sig ind i de andetsteds foretagne Undersogel
ser og Forsog vedrorende denne Sygdom saml at foreslaa, eventuelt at lede de Ior
nodne F-0ranstaltninger til Sygdommens Bekæmpelse paa de enkelte Lokaliteter, hvor 
den maatle optræde, 4·) at ha\'e Opmærksomheden rettet paa Forekomsten af andre 
parasitære Sygdomme (særlig Skab, Lohe- og Lungestrongylose hos Faar), 5) at 
udfiire almindelig Dyrlægegerning for Befolkningen. 

3 Dyrlægen skal i sin Virksomhed retle sig efter de Forskrifter, der gives ham 
af Landbrugsministeriet, Færo Amt eller Veterinærdirektoren. Han skal fOre Dag
bog og hvert Aar foden Olaj indsende Indberetning til Landbrugsministeriet om sin 
Virksomhed i det rforlobne Aar, samt Af.skrift af denne Indberetning til Lagtin
get. Indberetningen skal indeholde Oplysning I) om de til Øerne stedfundne Ind
forsler af levende Husdyr, 2) om de pan Øerne forekomne Tilfælde af smitsomme 
Sygdomme (særlig Bradsotten og Tuberkulosen) og de mod samme trufne Foran· 
staltninger, 3) om lktesygens Forekomst paa de for.;kellige Øer og om trufne 
Foranstaltninger til dens Bekæmpelse, t}.) om Forekomsten af andre pnrll5itære Syg
domme, særlig hos Faar, samt 5) undre Oplysninger om Sundhedstilstanden blandt 
Husdyrene paa Færoerne. 

41) Dyrlægen er pligtig at foretage en Omrejse aarlig til Sudere, Skuo, Snndo, 
Stromo, Vaago, Østero og Norderoerne, saml Nolsø, Heslø og Kolter, og ved 
denne at besoge samtlige derværende Bygder, samt endvidere saavidt muligt til 
Dimon og l\'lyggenæs. Omrejsen skal foretages i Tiden fra 15. September til 15. 
Januar. 

Dyrlægen skal paa hensigtsmæssig l\laade saavidt muligt bekendtgore Tiden for 
sin Ankomst. 

51) For al foretage en aarlig Omrejs-e som nævnt i § 1J. oppebærer Dyrlægen 
et fast Belob af 500 Kr" der udbetales ham h\"ert Aars 1. Februar, efter at Rej
sen er tilendebragt. 

G:?) For Forretninger i prh·at Prak:iis tilkommer der Dyrlægen foruden Beford
ringsgodtgorelse fOlgende Betaling, der udredes af vedkommende Dyreejer: 
A. I) 8 Kr. for Rejser til samtlige Bygder paa Øerne. I dette Belob er indbefat-

Jl 

tet Tilsyn med den Kreaturbesætning, h\•ortil Dyrlægen er hentet. Forsaavidt 
Dyrlægen skonner det nodvendigt at foretage operative Indgreb eller yde Fod
selshjrelp, skal han for dette Arbejde have el ekstra Belob af indtil 50 % af 
Rejsetaksten efter Arbejdets Storrelse, dog efter eget Skån. 

2) Praksis pna Pladsen: 
Tilsyn i Udmarken . . .. .. .. ... .. . .. ... .. .. . .. .. . .. . .. .. ..... .. .. .. . 3 Kr. 

1) Som ændret mi.I Tillæg a[ 20. Nov. 1935. 1 1940 samtykti Liigtingi3 al hække studningin 
til djoralælmans Iermr vi3 500 kr., solei3is at 2J5 &\' hesum eyknstudningi roknast til 
rindan av årligu ferllini og 3/5 til læknefer3ir til folk, i3 ikki have råll at rinde. 

!!) Som ændret ,·ed Tillæg af 17. Okt. 1938. lfolge Skrivelse fra Amtet af 2. Der. 1943 
er Taksterne for print Praksis Iorhojet med 50 %. 
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Tilsyn i lndmnrken, Stordyr .......•.. ".". " ..•. " .........• " 2 Kr. 
Tilsyn i lndmnrken, Gentagelse ......•... ".................. 1 Kr. 
Tilsyn i Ind marken, mindre Dyr . " ... " ....•. " .. "." .• "". 1 Kr. 
for Kastration: 
af Hingste og Tyre ...•........ "." ...•.••.•......... " ....... "" 8 Kr. 
uf Tyreknive, Ungkvæg og Væddere " •.• " •.....•...... "..... 2 Kr. 
For Fodselshjælp, operative Indgreb eller lignende, indtil 8 Kr. efter eget Skon. 

B. Om Natten samt Son. og Helligdage dobbelt Takst. For Samtnier 1 Kr" Re· 
cepler 1 Kr., Breve 1 Kr. 

C. Tilsyn med indfOrte Dyr (Karnnlæneundersogelser og Tuberkulinprove) med 
Sundhedsattest 10 Kr. pr. Stk. for Koer og Heste, 2 Kr. pr. Stk. for mindre 
Dyr. 

D. Undersogelse uf Dyr til UdfOrsel: 
Kvæg og Heste: 8 Kr. for det fOrsle og 2 Kr. for hvert af de fOlgende Dyr 
i samme Sending. 

For Faar og lign. mindre Dyr: For de 20 fOrste 1 Kr. for hvert Dyr, for 
de 30 næste 50 Øre for hvert Dyr og for de ovrige 25 Øre for hver,t Dyr i 
samme Sending. 

E. Undersi:igehse af Ræve, Minks og lignende værdifulde Pelsdyr samt Luksusdyr: 
For de 3 fi:irste Dyr 5 Kr. pr. Stk. og 3 Kr. for hvert enkelt af de fi:ilgende 
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 Private om Befordringsgodt· 
gorelsens eller Honorarets Storrelse er Dyrlægen forpligtet til at underkaste sig 
Amtmandens Afgorelse. 

II. Til Undersogelse og Ydelse af Dyrlægehjælp i Tilfælde, hvor det skannes 
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 Be!Ob af indtil 700 Kr. aarlig, saaledes at Dyrlægen i Tilfælde, 
hvor vedkommende Ejer ikke er i Stand til nt udrede det for Dyrlægens Arbejde 
fastsatte Honorar, af det Offentlige kan beregne sig en Godtgorelse af 5 Kr. og 
en passende Rejsegodtgorelse. 

III. For Rejser, der af Dyrlægen foretages for det Offentlige, oppebærer han 
Dagpenge i Overensstemmelse med Bestemmelserne i § I i Lov Nr. 194. af 15. 
Juli 1927 om Oprettelse af mindre Jordbrug paa Færoernc. Omkostningerne af· 
holdes med Halvdelen af Amtsrepartitionsfonden og Halvdelen af Statskassen, jfr. 
§ 11 i Lov Nr. 36 uf 28. Februar 1908,1) 

7 Hvis Lagtinget bestemmer, at Dyrlægen skal udfOrc Tuberkulinprover paa 
Kvæg eller Fjerkræ, eller at han skal have Tilsyn med Mælke· og Kodsalg, er han 
pligtig at udfOrc disse Forretninger mod derfor at erholde et efter Overenskomst 
med Lagtinget fastsat Honorar. 

8 Dyrlægen er pligtig uden særlig Godtgorelse enten at være Medlem af Hus· 
dyrkommissionen eller at af give Erklæringer i de Sager, der forelægges ham af 
denne. Dyrlægen er endvidere pan sine Tjenesterejser forpligtet til uden Honorar 
at yde l\'fedvirkning til det Arbejde, der fra offentlig Side gores til Husdyravlens 
og Husdyrbrugets Fremme, samt til at gi,•e Rand vedrorende Husdyrbrug og Hus
dyravl, dog kan det ikke kræves, al han i dette Øjemed skal foreta ge særli ge Hej· 
ser. 

1) Loven af 15. Juli 1927 er ophæ\·el ved Lov Nr. 174 af 24. Maj 1937. Omkostningerne uf· 
holdes af Landskassen, jfr. Lagtingslm· Nr. 15 uf 13. l\lnrls 1951. Efter at Dyrlægen er 
ansat som Tjenestemand mna huns Dagpenge i de omhandlede Tilfælde beregnes efter 
Reglerne for sandanne, ligesom hun uden særlig Godtgiirelse mna udfore Arbejde, som 
mna henregnes ni hiirc til hans Virksomhed som Tjenestemand. 
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LOV NR. 78. 23. MARTS - om Oprellebe uf et KREDITINSTITUT FOR FISKEHI· 
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. J, af 5. Jan. 1933). 

AN. NR. 149. 27. APH. - om ÆNDRING i An. Nr. 59 uf 21. Februar 1930, hvor· 
ved Lov Nr. 1114 af 10. Maj 1915 om ANERKENDTE SYGEKAS.SER med senere 
Ændringer sælles i Kraft pnn Færoerne. (lndfiijet i Anordningen af 1930) . 

KONCESSIONER AF 15. l\lAJ 1932 FOR LA SOCitT~ MINltRE DES ILES 
FEROJ;:. Under 15. Mnj 1932 er der meddelt nævnte Selskab 3 Koncessioner paa Ret 
til Brydning af henholdsvis Kobber pnn Nolso, Kobber og Jernsten pau Sudero og 
Kul og ildfast Ler pan Suderå. Koncessionerne blev gi\•el for 50 Aar og bl.a. betinget 
af, at regelmæssig Drift panbegyndes inden 1. April 193 J.. Saadan DrHt pnabegynd· 
tes ikke for de to fOrste Koncessioners vedkommende, og disse er derfor bortfaldne. 
Brydningen af Kul og Ler pna Suderii blev derimod paabegyndt. Rettigheden blev 
overdraget til A/S Færå-Kul og er l"enere overguael til Frodebii Kommune. Angun
ende Koncessionens Indhold henvises iovrigt til Ministeriahidende 1932. 

BEK. NR. 250. 1. OKTOBEH - AF LOV OM RETTENS PLEJE, jfr. Lov Nr. 17•1 
ll'f 11. Mnj 1935 . . 

FÆRØERNES ARKIV. Oprettet ved Lagtingsbeslutning •t Okt. 1932. 

LOV NR. 3·l2. 23. Dec. - FOR FÆRØERNE 01\'I AFSKAFFiELSE AF SUND
HEDSPAS FOR SKIBE. Den i § 8 i Lov af 21. Marts 1855 1>m Ophævelse af den 
kgl. Enehnndel paa Færiierne, jfr. Lov Nr. 368 af 19. December 1911 om Sund
hedspas for Haridelsskibe, indeholdte Bestemmelse om, nt til Færoerne ankommende 
Skibe skul være forsynet med Sundhedspas, ophæves. 

ANORDN. NR. 4. 5. JAN. 1933 - om Ikrafllræden af Lov Nr. 78 uf 23. Marts 1932 
om Oprellelse af et KREDITINSTITUT FOR FISKIERIEIUIVERVET. I Henhold 
til 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 l. Februar 1933 at regne. 

Forsaavidt ungnar Færoerne sættes Loven i Kraft fra nævnte Dato med fOl-
gende Ændringer til § 6: 

I A. a. udguar Ordene >i Henhold til Loven om Sultvundsfiskeric:. 
I 1. ændres >14 Dagec: til > i Uger<. 
I 3. ændres >14 Dage< til >11. Ugerc . 

- Ved Lov Nr. 78 af 23. Maris 1932 oprettedes Kongeriget Danmarks Fiskeri· 
bank. 

§ 6 A a hestemmer, at Laan kan ydes mod Sikkerhed i Furtojer, der er forsynet 
med Fiskericerlificat i Henhold til Loven om Saltvandsfiskeri. 

lfolge § 61) kan Bestyrelsen retsgyldigt forene sig med Laantagerne om, at disse 
indrommer Bestyrelsen Ret til, naur der er Iorlobet 14 Dage fru Forfnldstiden, at 
gore Udlæg i det pnagældende Fnrloj. 

lfiilge § 63) kun Banken i Tilfælde af Misligheder, uunset al et pantsat Far
toj ikke er tilstede i Jurisdiktionen, pau Grundlag uf Udlæg lade det sælge ved 
Auktion, naar Debitor trods Opfordring, given paa den for Forkyndelse af Stæv· 
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ninger foreskrevne Maade, mindst VJ. Duge fOr Auktionen ikke har fort Skibet 
tilbage til dets Hjemsted. 

Ændring af 4. Februar -- i HEGLEMENT FOH FORVALTNINGEN AF THOHS
HAVN HAVN. (Indfiijet i Heglementet af 21. Juli 1930). 

Ændring uf 11. !\farts - i HAVNEHEGLEMENT FOR SØHVAAG af 29. Jun. 1909 
med Ændring af 26. Febr. 1916. (lndfojet i Reglementet af 1909). 

BEK. FOH FA.:BØEHNE Nit 85. 22. MAHTS - 01\1 OPUEVAHING AF UH.Al\'.D
FARLIGE VÆDSKER. 

I MedIOr af § l ·l· •i Lov for Færoerne Nr. 73 af 19. Marts 1930 om 1\fotorkore· 
tojer m. m. fastsrulter Justitsministeriet herved fi:il gencle Bestemmelser angaaende 
Opbevaring uf brandfarlige Vædsker paa Færoerne, 

V ædskernes l nddeltng. 
11 ) Brandfarlige Vædsker inddeles i 4 Klasser. 
Til Kla.sse I henregnes Vædsker, som ikke lader sig blunde med Vand. og som 

ved en Barometerstand af 760 mm gh•er antændelige Dampe Ycd al opvurmes til 
en Varmegrad under 21° C. 

Som særlig brandfarlige Vædsker indenfor denne Klasse betrairtes saadnnnc, 
hvis Kogepunkt ved en Barometerstand af 760 mm ligger under 50° C., eller som 
indeholder over 30 pCt. V æd sker med denne Egenskab. 

Til Klasse li henregnes Vædsker, som ikke luder sig blande med Vand, og som 
ved en Barometerstand af 760 mm giver antændelige Dumpe ved at oprnrmes til 
Temperaturer fra og med 21° C., men under 500 C. 

Til Kla.sse III henregnes Vædsker, som ikke lader .sig blande med Vand, og som 
ved en Barometerstand af 760 mm gi\'er antændelige Dampe ' 'ed at oprnrme~ 'lil 
Temperaturer fra og •med 500 C, men under 1400 C . 

Til Klasse IT' henregnes Vædsker, som blander si g med Vand i ~l'hvert ·forhold, 
og som ved en Durometer:;tand af 760 mm giver antændeli ge Dampe ved at opvar· 
mes til en Temperatur under 21 o C. 

Bestemmelse af den Temperatur ved Barometen; tan<l uf 760 mm. ved hvilken 
en Vædske afg iver antændelige Dampe (Vædskens Flammepunkt) , sker for Flnm· 
mepunkter under soo C. med Abels Apparat, for Flammepunkter o\er 500 C. med 
l'crisky-lllartc11 . .s Apparat. 

FORSKIUFTER FOR KLASSE I. 
A. Ikke cksplosioti.ssiVuc Oplag. 

Afm. Bestc11111u:f.ser um Væd.sker af Klasse I. 
2 Beholdere til VædS'ker af Klasse I skal med tydelig Paaskrift Yære mærkede: 

>lllcgcl brandfarlig. Man ikke komme i Nærhe<ll'n af Ild eller uahenl Lys4:. 
Omhældning af Væclskerne man ikke foretages i el Lokale, i hvilket der findes 

Ildsted i Brug, og maa kun ske vecl Dag3lys, ved Lys fra elektriske Glodclamper 
- dog ikke Nernstlamper eller Lamper af lignende Konstruktion - eller ved Be
lysning udefra gennem tætsluttende Ruder. Afrivning uf Tændstikker og Tobaks
rygning maa ikke finde Sted i Lokalet og io,·rigt ikke i Nærheden af udflydt 
Vædske eller Vædske i auben Beholder. 

Beholdere til hojst l Liter skal være vehillukkede Glasflasker eller l\letalbeholclere. 
Beholdere til mere end l Liter skal være uf Jern eller andet lungtsmelteligt 

1) Jfr. Tillæg I. Omroadet er nu Særanliggende og Jm>tit~ministeriets, Amtmandens og Ju. 
stilsminister iets Konsulents Myndighed er O\"ergnnet til Landsstyret. 
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Melal, samlede ved Svejsning, Haardlodning, Dobbeltfalsning eller Nilning. Be· 
holderne skal, for san vi.dl de rummer over 5 kg, være forsynede med et af Ju. 
stitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt Lukke, der sikrer 
mod Eksplosion. 

Privale Forbrugere; hojsl 5 kg. 
3 Private Forbrugere man i deres Tioliger og Kontorer opbevare hojst 5 kg i 

Flasker eller Beholdere, der hver især ikke rummer mere end 1 Liter - 750 g. 
(Om Beholdninger til Brug for Motorkoretojer se § 8) . 

4 Forhandlere; Udsalgslokaler; liojst 25 kg. Forhandlere og saadanne Nærings· 
drivende, der i deres Virksomhed benytter Vædsker af KlllS'Se 1, man i deres Ud
salgs· eller Forretningslokaler have hiijst 25 kg deraf - af de i § 1 under Klasse I 
angivne særlig hrandfarHge Vædsker dog kun 12,5 kg. - i lukkede Metalbehol· 
dere, der ikke rummer over 12,5 kg, eller i Glasflasker, der ikke rummer over 
1 I. 

5 Særlig brandfarlige V a-dsker; 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 I nævnte særlig 
brandfarlige Vædsker kræves der Tilladelse af Politiet. Oplaget skal indrelles efler 
delles nærmere Anvisning, dog saaledes, at i det mindste Bestemmelserne under 
b. overholdes. Til Opbevaring af over 300 kg udkræves der Tilladelse fra Amt· 
manden. 

Øvrige fla."1.skcr 25-300 kg. b. Beholdninger pan over 25 ·kg, men ikke o\'er 
300 kg af de ovrige Vædsker af Klasse 1 kan opbevares i Kælderrum, til hvilke der 
alene haves Adgang direkte fra det frie. Et saadant Kælderrum skul have Vægge og 
Loft af Murværk eller Beton, saml ·uuntændeligt og vandtæt Gulv, der er sæn· 
kel saa dybt, at den forsænkede Del vilde kunne rumme den dobbelte Behold
ning i uclflydt Tilstand. Adgangsduren skal være af glat Træ beslnnet paa begge 
Sider og 1rau Kanterne med sammenfolsede, galvaniserede, mindst OA57 mm lykke 
Jernpinder (B. W. S. Plade Nr. 26) eller af en anden af JusLitsmini·~terieLs Kon· 
sulent for brandforlige Stoffer godkendt brandsikker Konstruktion; Doren skal 
indreLies Lil at aabne udad; Karmen skal \'ære af Jem eller glat Træ beslaaet 
med galvaniserede Jernpinder. Vinduerne skal være af InsL indmuret eller i Jern· 
rammer anbragt Truadglas og ikke til at aabne; Trnadglnsset skul have en Tyk· 
kelse af mindst 6 mm, og Jernindlæggets Maskevidde mau hojst være 1,8 cm 
X 1,8 cm, svarende til en. 3.000 Masker pr. m:!. Hummet skal være tilstrækkeligt 
ventileret til det frie; Ventilutionsuubningerne skal være lukkede med 
Metaltra-adsnet med en Maskevidde af 1-14 Masker pr. cm2 eller pau anden af Ju· 
stitsministeriets Konsulent .for brandfarlige Stoffer godkendt ,f\foade. I Hummet 
mau ingen Opvarmningsinclrelning eller Henseindretning for Skorsten findes. 

Kælderen skal holdes ufluaset, naar der ikke arbejdes -i den. Der man ikke fin· 
des Aflob derfra til Stedets Kloaksystem, medmindre Aflobet er forsynet med en 
af Justi1sministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt Benzinudskiller. 
Gulvet skal holdes tort og rent, og S1•ild mna derfor straks optorres" Et passende 
Kvantum Sand og en Skovl skal være Lil Stede i Hummet efter Politiets Anvis· 
ning. 

Omhældning og Omlapning ved Hane, Hævert eller Pumpe mau kun ske ved 
Dugslys, ved fast ·anbragt elektrisk Glodelampe med omgi\'ende lufttæt sluttende 
Kuppel og med Afbryder og Smeltesikringer udenfor Lokalet, eller ved Lys ude· 
fru gennem Ruder. Rummet muu ikke betrædes med Ild eller Lys. Foruden de pua· 
gældende Vædsker mua ingen brændbare eller eksplosive Stoffer oplagres i det. 

Lagerkælderens Indretning og dens Beliggenhed i Forhold 'lil Omgivelserne skal 
godkendes af Politiet. 

Ledninger for Gas, Damp, varmt Vand eller Elektridtel man kun med Politiets 
Tilladelse anbringes i Lokalet. 

De ·her omhandlede Oplag kan ogsaa opbevares i Grube eller Kælder udenfor 
Bygning. En saadan Grube eller Kælder ~kul udfilres af uforbrændeligl Materiale 
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og være forsynet med brandsikkert Lulcke eller Overdækning. Den forsænkede Del 
skal kunne rumme den dobbelte Beholdning i udflydt Stand. Oplaget skal have en 
Afstand af mindst 5 m fra 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 Værkstedsbygninger og Bygninger uden Grundmur eller haardt 
Tag eller med mere end 2 Etager. Der man indenfor en Afstand af 10 m ikke 
findes Oplag af brændbare Stoffer, særlig Emballage, Halm, Træ og lign. 

Kan Oplaget ikke anlægge5 saaledes, at de foran angivne Betingel!!Cr med Hen
syn til Afstand fra Bygning opfyldes, skal dets Beliggenhed og Indretning god· 
kendes af Politiet. 

Oplag i Grube eller Kælder udenfor Bygning. Hojst 1.000 kg. 
c. Beholdninger pan hojst 1.000 kg kan opbevares: 
i Grube eller Kælder, der er indrettet og beliggende som i b., næstsidste Stykke 

angivet, paa Betingelse af, a't Vædsken lagres i Dunke, at Omhældning og Aftap
ning ikke finder Sted i Oplagsrummet, og at dette er delt :maledes, al ingen Af· 
deling rummer mere end 100 kg; 

i underjordiske Beholdere efter Systemer, der godkendes af Justitsministeriets 
Konsulent for brandfarlige Stoffer (jfr. Tillæg Il). 

De under Pkt. c omhandlede Oplags Indretning og Beliggenhed skal i hvert 
enkelt Tilfælde godkendes af Politiet. Politiet kan endvidere tillade Indretning a[ 
Benzintankanlæg, omfattende lo eller flere Tanke paa samme Ejendom, for saa 
vidt hver Tank ikke kan rumme mere end 1.000 kg. Tilladelsen skal betinges 
af, al Afstanden mellem Tankene er mindst 0,5 m, og iovrigt gælder for Tanke
nes Indretning de samme Hegler. 

Udenfor Thorshavn, Klaksvig, Tveraa og Vang skal det dog uamet fornnstaa
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 
hojeste 1 Jernfad eller mindre Beholdere med ialt ikke over 150 kg. Alle san
danne Oplag skal dog anmeldes for Sysselmanden, der kan fastsætte særlige For· 
skrifter for saadanne Oplag eller ·helt forbyde disse. 

Oplag paa liOjst 3.000 kg. 
6 Til Indretning af Oplag, storre end i § 5 omhandlet, men ikke over 3.000 

kg, efter el af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendl Sy
stem, kan Amtmanden meddele Tilladelse paa saadanne Betingelser, som han i 
hvert enkelt Tilfælde anser det fQr fornodent at give. 

Sandanne Oplag man ikke indrettes i Bygninger, der er bestemte til Beboelse 
eller varigt Ophold for Mennesker; de skal indrettes under Jordens Overflade (jfr. 
Tillæg Il) eller være omgivne af en Jor.dvold, Mur eller lign. 

Oplag paa over 3.000 kg. 
7 Oplag paa over 3.000 kg man kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse 

(jfr. Tillæg Il), dog kan Amtmanden tillade Indretning af Benzintankanlæg eller 
Tankanlæg, der samtidig er bestemt til Vædsker af Klusi;e I og til Vædsker af 
Klasse Il, 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 m. 

Ved Godkendel5e af blundede Anlæg bor der stilles tilsvarende Krav som ved 
Godkendelse af Tankanlæg for Vædsker af Klasse I. 

Oplag for Motorkoretojcr. 
8 a. Den, der benytter en Motorcykle, mua opbevare hojst 12,5 kg Vædske af 

Klasse I i en Dunk i aflna~el Kælder; Aabnin g af Dunken og Omhældning man 
ikke foretages i Kælderen. 

1 Motorvogn. 
b. I Garager til 1 Motorvogn maa der foruden den Vædske, der findes i Vag· 

nens Benzinbeholder, ophe\nres enten hojst 25 kg Vædske i Metalbeholdere pan 
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Garagens Gulv eller hojsl 50 kg i Metalbeholdere, som hver rummer hojst 25 
kg og hver er anbragt i en forsænket Grube med brandsikkert Laag.1) 

Hojst 3 Mowrvogne. 
c. I Garager for hojst 3 Motorvogne mau der for hver Vogn foruden den Vædske, 

der findes i Motorvognens Beholder, opbevares hojst 5 kg i Metalbeholdere, som 
hver rummer hojst 25 kg og hver er anbragt i en Grube, som under b. anfOrt. 

Storre Garager. 
d. I storre Garager er det tilladt paa samme Muade at opbevare hojst 50 kg for 

hver Vogn, naar Garagen er delt ved Skillerum uf brandfrit Materiale, •,maledes 
at ingen Afdeling rummer mere end 3 Vogne. 

B. Eksplo.sions.sikre Oplag. 

9 a. Amtmanden kan meddele Tilladelse til Indretning af underjordiske eksplo· 
sionssikre Oplag paa hojst 20.000 kg (jfr. Tillæg II). 

b. Storrc Oplag maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse. 
Ved de i denne § omhandlede Anlæg vil der, naar Forholdene kræver det, iblive 

forlangt Indretning af en indhegnet Paafyldningsplads, eventuelt ogsaa af en 
Af•tapningsplads (jfr. Tillæg li). Ligeledes \'il der efter Omstændighederne blive 
forlangt en Beskyttelseszone om Anlæget. 

FORSKRIFTER FOR KLASSE Il. 
Private Forbrugere. 

10 Private Forbrugere maa i Lokaler, som ikke staar i direkte Forbindelse med 
Trapper, have hojst 200 I i Flasker, Metalbeholdere eller Trætonder. 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. Af·tapning maa kun ske 
ved Dagslys, Lys i lukket Lygte, fast anbragt Gasblus eller elektrisk Belysning. 
Tobaksrygning og Afrivning af Tændstikker man ikke finde Sted under Aftap· 
ningen. 

Forhandlere, Udsalgslokaler: hojst 2.000 1. 

11 1) Forhandlere man i Forretnings· eller Udsnlgslokaler have hi:ijst 400 1 i vel· 
tillukkede Flasker, Metalbeholdere pna hojst 10 I eller i niuede eller svejsede 
Jernbeholdere, der fyldes udefra gennem fast anbragte Jernrorsledninger, saale· 
des at de i Beholderne værende Dampe kun kan undvige til det frie; til Forhin· 
delsesledninger kan dog over Beholderens Overkant ogsaa benyttes Blyror. Kun 
fra Beholdere som de sidstnævnte maa Aftapning finde Sted i Lokalet <>g 
kun ved fast anbragt Pumpeindretning 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 Gul\' 
<>pbevare hojst 2.000 I i Jernbeholdere som under 1) angivet. 

Ildsted maa ikke findes i Lokalet. 
De under 1) om Paafyldning og Aftapning givne Forskrifter finder ogsua An· 

vendelse 1•aa de her omhandlede Oplag. Aftapning kan foretages i Udsalgsloka· 
let. 

l Udsnlgslokale og Kælderrum maa der samtidigt opbevares hiijst 2.000 I inlt, 
deraf 200 I i Udsulgslokalet. 

I) Saadnnne Gruher vil hensigtsmæssigt kunne fremstilles ved Hjælp af el Detonriir eller 
glnlcrt'l Lcrror, der nedgraves i Jorden, snalcdcs at l\lu(fcn rager ca. 5-10 rm. op o\er 
Garagms Guk Lnaget kan være ar Jern l'ller hrændt l..er. lknyttrs en anden Knn· 
struktion, skal denne godkendes ar Politiet. 
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Oplag i Tonder, liOj:it 2.000 l. 
12 Til Aftapning fra andre Beholdere end de i § 11 1) nævnte, f. Eks. T1inder 

og lign., og til Lagring af hojst 2.000 1 man benyttes. 
1) Kælderrum SO'lll i § 5 b aniirt; 
2) Skure, som er brandsikkert adskilt fra eller ·fjernet mindst 6 m fra andre Byg· 

ninger. Det man ved Sænkning af Gulvet, Indretning af en Grube eller paa 
anden Munde være forebygget, at udflydt Vædske kan komme udenfor Bygnin· 
gen. Den forsænkede Del skal kunne rumme mindst det dobbelte Humfnng af 
den pangældende V ædske; 

3) Kælderrum i l Etages ubeboede Bygninger, som paa brandsikker Munde er ud· 
skilt fra Nabobygninger. 

Belysning af Rummet og Aftapning maa kun ske som anfiirt i § Hl. 
Oplag paa hoj:it 20.000 l. 
13 Til Indretning uf Oplag, storre end i § Il og § 12 omhandlet, men pna l1ojst 

20.000 1 kan A·mlmanden meddele Tilladelse paa Betingelser, som han i hvert en
kell Tilfælde anser det for fornodent at give. 
Oplag paa mere end 20.000 I. 

14 Oplag pna over 20.000 1 mun kun indreiles med Justitsministeriets Tilladelse 
(jrr. Tillæg lll). 

FORSKRIFTER FOR KLASSE Ill. 
Oplag paa ltoj:it 600 I. 
15 Beholdninger paa h1ijst 600 1 skal opbevares paa veltillukkede Beholdere. 
Oplag paa liojst 6.000 l i Træfade eller 10.000 l i f em/adc. 
16 Oplag paa hojst 6.000 1 i Træfade eller pna hojst 10.000 I i Jernfade man 

indrettes enten i Oplagsrum som i § 12 angivet eller i det fri i en Afstand af mindst 
6 m fru nærmeste Bygning og sauledes, al der ved en Udgravning, Jordvold, Mur 
eller ved Aflob drages Omsorg for, at udflydt Olie ikke kan brede sig ud over Op· 
lagets Afgrænsning. 

Til Belysning af de nævnte Oplagsrum mua der kun an\'endes elektrisk Belys· 
ning, fast anbragt Gasbelysning eller lukkede Lygter. 

Disse Oplag skal godkendes af Politiet. 
Foranslnaende Bestemmelser finder ikke Anvendelse pna midlertidige Oplag, der 

ikke varer over 14 Dage. 
Oplag paa ltoj:it 100.000 l. 
17 Til Indretning af Oplag, storre end i § 16 anJOrt, men ikke over 100.000 I, 

kun Amtmanden meddele Tilladelse paa Iletingelser, som han i hvert enkelt Ti\. 
fælde anser det for forniident al give. 

Oplag paa over 100.000 l. 
18 Oplag paa o\·er 100.000 I maa kun indreiles med Justitsministeriets Tilla· 

delse. 

FORSKRIFTER FOH KLASSE IV. 
Omliældnirig, Aftapning. 
19 Omhældning eller Aftapning af Vædsker af Klasse IV man ikke finJe Sted 

Nærheden af aabenl Lys eller Ildsted i Brug. 
Hojst 200 l. 
20 Beholdninger paa hojst 200 I skal opbevares veltillukkede Beholdere. 
Fra 200 til 1.000 I. 
21 Oplag pnn o\·er 200 I, 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 I, men ikke over 10.000 I, kræver Tilludelse fra Poli· 

tiet. 

-IAA 



22. Marts 1933 

Over 10.000 l. 
23 Oplag paa over 10.000 I maa kun indrelles med Tilladelse af Amtmanden. 

ANDRE BESTEl\'IMELSER 
Transport af Vwd..~ker af Kla.Yse I og li. 
24 Ved Transport af Vædsker af Klasse l og II pnu Kiiretojer og Fartojer 

skul Iiilgende Foranstaltninger iagttages : 
Flasker skal være beskyllede mod J.tubrydning. 
Flasker, Dunke og Tonder skal være nnbrai:rte paa en saaclun l\luade, al Nedfald

ning eller Udglidning under Korslen eller Sejladsen ikke kan finde Sted. 
Politiet er berettiget til at forbyde Anvendelsen af Motorvogne, hvis Benyllelse 

pua Grund af deres Konstruktion eller Mangler skcinnes al være forhundet med 
Fure. 

Tankvognes Konstruktion suavel som Anordninger Lil Tomning og Fyldning skal 
godkendes af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige StoHcr, jfr. Justitsmini
steriets Cirkulære Nr. 102 af la. Juti 1929. 

Ved Transport af Vædsker af Klasse I er det forbudt Kiiretojets Fiirer saavel 
som undre pan delle værende Personer at ryge Tobak. 

fod. og Udbringning til og fra lager. 
25 Beholdere med Vædsker af Klasse I og II maa end ikke midlertidigt lien· 

lægges paa Gade eller Plads eller i Gaard, medmindre Politiet giver Tilladelse der
til. 

De skal dedor uclcn Opsællelse bringes direkte fra Vogn til lovligt Luger og om· 
,·endt. 

ALi\llNDELIGE OESTf.7\H\IELSEll 
S1111mrc1i.sal11• Oplag. 
26 1-h,is brandfarlige Vædsker uf forskellige Klusscr lagres i eel Rum eller i 

Hum, der ikke er adskilte ved brandsikre Skillerum uden Aabninger, finder Be
stemmelserne om den lettest antændelige Vædske Anvendelse paa del samlede Op· 
lag; dog er det tilladl Forhandlere al 01>bevarc den i § .i angivne Beholdning 
af Vædsker af Klasse I samtidigt med de i § Il omhandlede Beholdninger af Væd
sker af Klasse II. 

Uden Politiets særLige Tilladelse man der ikke pan samme Ejendom findes flere 
Oplag, hvis samlede Sli>rrelse overstiger de i §§ 5, 16 og 22 angivne Mani. 

Særlige BcJlcmmel.ser om vi.Yse Oplag. 
27 Amtmanden kan, for saa vidt de i denne Bekendtgiirelse omhandlede Væd

sker ·henylles i Huandværks. eller Fahriksdrift enten !'Om Brændsel eller paa an· 
den l\foade til Driftens Fremme eller som Bestanddel uf de fremstillede Varer, 
meddele Dispensation fra de foran givne Bestemmelser om Oplagenes Storrelse og 
Opbevaring, dog inden for de i §:§ 4-5, 11- 12 og 15-16 angivne Maal, eller, 
for saa vidt anguar Vædsker a-f Klasse IV, for hojsl 10.000 I; Oplag pau over 
l.000 I af de siclstnærnte Vædsker skul dog opbevares i Kælder, Lagerskur eller 
i del frie. 

28 De i §,§ 5- 7, 8 b.-.d., 9. Il, 2), 12--14, 16-18 og 22~23 omhandlede Op· 
lag skal, nnar de oprettes, eller uuur deres Drift efter al ha\'e været u-fhrudt aller 
optages, anmeldes for Politiet. 

Opgit:else af Flammepwikt. 
29 Pan Forlangende a·I Politiet er Indehaverne af de her omhandlede Oplag 

forpligtede til Ira Statsproveanstulten eller cl uf Staten anerkendt Laboratorium al 
fremskaffe Opgivelse uf flammepunktet for vedkommende Vædskcrs Dampe. 

A 11d rage11der. 
30 Andragender om Oprellel~e af 011lug af brandfarlige Vædsker skal være 

ledsagede uf O\'ersigtsplaner og de fornodne Tegninger i dobbelt Udfærdigelse, 
lnon·ecl der gifres noje Rede for Oplagets Beliggenhed i Forhold til Omgivelserne 
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saavel som det5 nærmere Indretning saml Art og Mængde af de Vædsker, der 
agtes lagrede, og Arten af de Beholdere, som agtes benyttede. 

Klager over tru/ne A/gorelser. 
31 Snnvel Politiet som Amtmand og JusLitsministerieLs Konsulent for brandfar

lige Stoffer er forpli gtet til paa Forlangende af vedkommende Ejer eller Bruger 
at oplyse, i Henhold til hvilke Paragraffer i denne Bekendtgorelse en af den paa
gældende Myndighed truffen Bestemmelse er skeL 

Alle i Henhold Lil denne Bekendtgorelse trufne Afgorelser kan paaklages for Ju
stitsministeriet, 

Justitsministeriet kan til enhver Tid tilbagekalde de i MedfOr af nærværende Be
kendtgorelse meddelte Tilladelser, saafremt dette af Sikkerhedshensyn viser sig paa
krævet. 

32 Overtrædeli;e af denne Bekendtgorelscs Bestemmelser og de i Henhold til 
disse givne Forskrifter, Paalæg eller Forbud straffes i MedfOr af § 30 i Lov for 
Fær0erne Nr. 73 af 19. Marts 1930 om Motorkoretojer m. m., jfr. §§ 6 og 7 i 
Lov af 15. April 1930 om Ikrafttræden af borgerlig Straffelov m, m. med Bo
der eller under !;kærpende Omstændigheder med Hæfte eller Fængsel indtil 6 
l\faaneder, 

Sagerne behandles som Politisager. Boderne tilfalder Færo Amts Fattigkasse. 
33 Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. Juli 1933, for saa v.idt angaar 

hestanende Oplag dog !Orst 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 m. m. af 
brandfarlige Vædsker. 

TIU~ÆG I. 

FORDELING AF BRANDFARLIGE VÆDSKER UNDER KiLASSE I- IV. 
Til Vædsker under Klasse I henhorer blandt andet forskellige naturlige Mineral

olier (Raaolier), forskellige letflygLige Deslillnlionsprodukter deraf, saasom Gaso· 
lin, Petroleumsæler, Petrolcumsbenzin, let Benzin, tung Benzin, Pletvand, Rhi
zolen, Kerozolen, Canadol, Petroleumsprit, Benzinæter, Nafta, Benzinnafta, Hapidin, 
Economin, Ligroin, Pelroleumsnnfta og forskellige DesLillalionsprodukter af Sten
kulstjære snasom Letolie, Benzol, Toluol, Xylol. 

Særlig brandfarlige er : Svovlkulstof, Æter og Kollodium. 
Til Vædsker under Klasse II henhorer blandt andet forskellige naturlige Mine· 

ralolier, forskellige Destillationsprodukter deraf .saasom Petroleum, Standard white, 
\Vater white, Kerosin, Brilliantolie, Kranolie, Diamantolie, Universalolie, desuden 
Terpentinolie og forskellige DeslillaLionsprodukter af Træ·, Torve-, Brunkuls· og 
Stenkulstjære. 

Til Vædsker under Klasse li I horer forskellige Dieselmotorolier saasom Solar
olie og Stenkulstjære. 

Til Vredsker under Klasse IV henhorer hlandt andet i\letylalkohol med over 11,5 
pCt. ren Metylalkohol, Ætylalkohol med over 65 pCt. ren Ætylalkohol og Acetone 
med over 6,5 pCt. ren Acetone, 

TILLÆG li. 

STØRRE LAGRE AF V ÆDSKiER UNDEH KLASSE I. 
Ved Andragender om Oprettelse af herhenhorende Anlæg skal der (jfr. § 30) 

gores noje Rede for Bebyggelsesforholdene sanvel pna Anlægels Grund som paa 
de omliggende Grunde saavel som for Aflobsforholdene ved P.aafyldnings- og Af· 
lapningssteder i den Udstrækning, som maa anses for fornudent til Bedommelse 
uf Forholdene, 

I Almindelighed vil der blive stillet fOlgende Fordringer til sandarme Anlæg, 
hvorfra der dog efter Omstændighederne vil blive gjorl Afvigelser. 
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A) Lagre i Dunke eller Tander. 
lagre i Dunke eller Tander /ra 1.000 kg til 50.000 kg. 

22. Mart.<; 1933 

1. Lagre i Dunke eller Tander fra 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 en Be3kyuelseszone, 
hvis Starrelse vil være afhængig af de stedlige Forhold. 

2. IOvrigt gælder for sandarme Lagre, hvad nedenfor er angivet under B" for san 
vidt det kan finde Anvendelse. 

3. Lagre paa over 50.000 kg Vædske skal være anbragt i Tank. 

H) Overjordiske Tankanlæg. 
Overjordi.ske Tankanlæg. Beskyt.iclscs::one og Vold. 

1. Overjordiske Tanke skal være omgivet af en Vold med 0,5 m Kronebredde 
eller en Mur, hv.is Konstruktion i Henseende Lil Tæthed, Styrke og Brand· 
sikkerhed skal godkendes af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stof· 
fer, snaledes al der dannes el Bassin, som mindst er saa stort, at det kan 

optage al <len Vædske, som Beholderne indenfor Volden kan rumme. 
2. I Andragendet om Tankanlæg skal være gjort naje Rede for Tankenes Kon· 

slruktion, - hvorved særlig iagttages, al Langet skal være af lettere Kon· 
slruktion end Siderne - snnvel som for deres Fundering, Forsyning med Ar
maturer (Ventilation, Overrisling) saml alle TiHorsels- og Afgangsledninger 
med tilhorende Ventiler. 

3. Dæmningen skal pna alle Sider være omgivet af en Beskyttelse~one, hvis St0r
relse afhænger af de stedlige Forhold . 

• J.. Dæmningen man ikke være forsynet med Aabninger eller lign. og Overslig· 
ninger skal være brandsikre. 

5. Aflobet for Hegnvand og lign. maa være indrettet snnledes, at den hrandfnr· 
lige Vædske ikke ad denne Vej kan finde Aflob. Det samme gælder for Af
IOb for Vand fra Overrisling, saafremt snadan indrettes. 

6. Ved s1orre Tankanlæg vil der som Regel kun blive tilladt et Pumpeanlæg Lil 
Paafyldning eller Aftapning til og fra Skib eller Tankvogn. 

7. Pumpehuset skal være anbragt udenfor Tanknnlægets Vold eller Mur, og For· 
slag om Pumpe· og Motoranlæget skal med alle Detailoplysninger indsendes 
til Godkendelse. 

8. Ved mindre Tankanlæg vil Aftapning paa Dunke eller Tonder kunne forventes 
tilladt i Forbindelse med Tankanlæget. 

Aftapnings. og Lagerbygninger. 
9. Tærsklen i Aftapnings- og Lagerbygningerne skal være hævet sna hojt over 

Gulvet" al den i Bygningen tilladte Vædskemængde kan optages i den Del af 
Hummet, der er beliggende under Tærsklens Overkant; Aftapningsrummet skal 
være godt ventileret. Gulvaflob kan tillades i de her nævnte Bygninger, naar 
det har en af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt 
Benzinudskiller. 

10. Gulvene i Aftapnings- og Lagerrum skal udfores af vandtæt og brandfrit Ma
teriale. Dorene skal \'ære selvtillukkende, brandsikre og af en af Justitsmini
steriets Konsulent for brandfarlige Stoffer anerkendt Kon.slrukLion; de skal 
være aflansede, naar Lokalerne ikke benyttes. 

TI entilation i Bygninger. 
11. Alle Ventilationsaabninger skal dækkes med to Lag Traadnet af ikke rustende 

Metal, hvoraf det inderste skal ha\·e en Maskevidde af 1·1-1 Masker pr. cm:!, 
eller Ventilntionsaabningerne skal "ære forsynet med en anden af Justitsmini· 
steriets Konsulent godkendt Anordning. Vinduerne i disse Hum man ikke 
være indrettede til ni nahne. og Anhningerne skal være dækket med fastmuret 
Traadglas. 
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Lyna/ledning. 
12. Ved storre Anlæg vil der efter Omstændighederne blive forlangt cl af Ju

stitsministeriets Konsulent godkendt Lynafledningsanlæg til Sikring af Behol
dere og Bygninger. Dette skal stedse være i Orden, og det forniidne aarlige 
tekniske Eftersyn betales uf Anlægets Indehaver. 

!lldliegning. 
13. Hele Anlægel skal indhegnes med el forsvarligt mindst 2 m hojl Stakit eller 

Plankeværk. Ingen Beboelse mua indreiles paa den indhegnede Plads uden 
Justitsministeriets i h\ert enkelt Tilfælde g·ivnc Samtykke. 

] (.. Ingen maa indenfor dette Hegn - fraregnet det til Beboelse eventuelt tilladte 
Areal - færdes med lid eller Lys uf nogen som helst Art, elektrisk Lys und
taget. Tobaksrygning og Afrivning af Tændstikker forbydes; ejheller maa Per
sonalet, som færdes pau Pladsen, have Tændstikker eller andre Midler til 
Fremb11ingelse uf lid hos sig. 

15. Ved tydeligt Opslag sikal det være kundgjort, al aahenl Lys, Tobaksrygning 
samt Ild af enhver Art er strengt forbudt. 

Forbud for /Jorn. 
16. Bfirn maa ikke betræde Pladsen, nuar de ikke har Ærinde til eller Beskæftigelse 

ved Anlæget. 
Aflaasning. 

17. Indgangen til Pladsen skal holdes afluaset, naur der ikke arbejdes eller finder 
Transporter Sted. 

Fjernelse af Arlwjdere. 
18. Politiet kan forlange enhver ved Anlæget beskæftiget Arbejder, hvis Forhold 

giver Anledning rier.til, fjernet Cm Pladsen, hvilket Forlangende .straks skul 
efterkommes. 

A/lcveririg af A11læget. 
19. Forinden Anlieget tages i Brug, skul Indehaveren aflevere en fuldstændig Plan 

derover til. J ustitsministerieLs Konsulent for brandfarlige Stoffer, Politi el samt 
By- eller Havneudvalg eller den offentlige Institution, under hvilken Anlæget 
horer, visende Beholdernes Storrelse samt deres suavel som Bygningernes og 
Ledningernes nojagtige Beliggenhed. Beholderne og Ledningerne skal proves 
for Tæthed med Vand, elektriske Ledninger underkastes et sagkyndigt Efter· 
syn og lleskyttelsesmuren (-volden) undersoges for Revner eller lignende af 
en af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer udset Sagkyndig, 
hvorefter Mangler eventuelt skal afhjælpes. 

20. Driften af Anlægel er underlagt Justilsministeriels Konsulent for brandfarlige 
Stoffer; lndehaYeren af Anlægct udarbejder en Instruks for Benyttelsen af 
Anlægel. Denne Instruks, som skal godkendes af Justitsministeriets Kon. 
sulenl for brandfarlige StoCCer, skal Indehaveren foranstalte trrkt og ophæn gt 
paa holdbar Munde paa forskellige iojne!uldende Steder indenfor Anlæget. 

21. Et Antal Eksemplarer skul Justitsministeriets Konsulent og Politiet 011he\'are. 

C) Underjordiske Tankanlæg. 
a. Ikke eksplosive Tanke. 

1. Oplaget skal være beskyllet, ved at Tanken er dækket med et Jord lag paa 
mindst 75 cm, snnfremt ikke særlige Forhold forsvarliggor Anvendelse af el 
Jordlag uf ringere Tykkelse. 

Systemet, der jævnligt skal efterses, skal være sanledes indrellel, at der 
haves Sikkerhed for, at der ikke, selv om Betjeningen svigter eller af anden 
Aursug, kun flyde storre Mængder Vædske ud. Hvis Benyttelsesforholdene for· 
undres paa Grunden eller pau tilstodende Grunde, kan Beliggenheden forlanges 
ændret, eventuelt Tilladelsen inddrages. 

Oplaget skal være fjernet mindst 25 m fru strnatækket Hus eller Tiimmer
plads. 
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2. Tankens Rumfang mna ikke overskride det Lil 3000 kg Vædske fornodne. 
3. Tanken skal være fremstillet af Plade af mindst 11 mm Tykkelse og skal være 

beskyllet baade indvendig og udvendig mod Hu.stdannelse. Tanken man ikke 
tildækkes, forinden det ved en Prove i Overværelse af Politiet er konstateret, 
at Tankanlægget er tæt og solidt udfOrt. 

L Den Virksomhed, der hygger Tanknnlæget skal, forinden dette luges i Brug. 
ud.stede en Erklæring om, at delles Sikkerhedsindretninger og ovrige Detniller 
er udfOrt i noje Overensstemmelse med den UdfOrelsesform, som er gocl
kendt. 

5. Tilforsel af Benzin skal sa•a vidt mul·igt ske ved en Tankvogn. hvis Kan· 
struklion er godkendt nI Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer. 

Til Stadeplads for Benzintankvognen under Panfyldning af Tankanlæget indrettes 
som Hegel en mindst iJ.X6 m stor Paafyldningsplads med tæl, jævn, brandfri 
Belægning. Er Belægningen af samme Art paa del tilstodende Terrnin, man 
Pauf yldningspladsen markeres pnn varig og tydelig Mande. 

Pll'afyldningspladsen skal anlægges vandret og have Fald fra alle Sider 
mindst 15 cm til et i dens l\Iidte anbragt Ned lob. der gennem en uf Justits
min isteriels Konsulent for brandfarlige Stoffer godkendt :.Benzinudsk.illerc: for
bindes til Kloaken. 

Paafyldning paa Tanken man ikke paabegyndes, forinden Vognens 'f.ank er 
placeret nojagtig o'er Puufyldningspladsens Nedlub og Vognen derefter er 
bremset, l\fotorcn standset, Lygter, medmindre de er elektri~ke, slukkede og 
He,.;;te, hvis saadanne benyttes, er fraspændte og fjernede. 

Paa offentlig Gade eller Vej vil Paafyldningsplads som Hegcl ikke kunne 
anbringes. I delle Tilfælde kan Anlæget efter Omstændighederne godkendes h\'is 
den Side af Gaden eller Vejen, i hvilken Tanken i:imkes anbragt, har el efter 
det stedlige Brandtilsyns (Politiets) Skon 1~assende Fald mod Nedlob til Kloak, 

og pua Betingelse uf, al der anbringes en Benzinudskiller enten mellem Aftapning:>
sted og Nedlob Lil Kloak, eller mellem Nedlobet og Kloaken. 

Indretning uf Paaf yldningsplads mecl Benzinudskiller kan undlades efter Poli· 
tiets Ski:in, naur Afstanden fra Anlægct til nærmeste Bygning med haurdt Tag 
udgår mindst 12 m. og Terrninet ikke har Fnlcl mod snadanne Bygninger, 
samt naar der ikke fra det paagældendc Sted haves Afli:ib til Kloak. 

Sanfremt Paufyldning sker Ira Dunke, Tromler eller anden Emballage, skul 
Paafyldning finde Sted ved Tilforselen. Beholderne man ikke henstilles paa 
Pladsen, og de tiimte Beholdere skal straks fjernes. Der vil iovrigl som Regel 
være al indrelle PaaJ'ylclningsplnds med Benzinudskiller som o\'enfor anfOrt, 
dog al Puufyldningspladsens Dimensioner efter Politiets Skon kan \'ære 
2X1,5 m og Faldet mindst 5 cm. 

6. Panfyldning skal foregua i det Fri oi; under slacligl Opsyn. 
Paaf yldningsrorets Dæksel skal \'ære uflauseligt og kun efter Omstændighe

clerne forlanges anbragt under JordoYerfluden indenfor Paafyldningspladsen i 
en Betongruhe, der er forsynet med Dræn til en Benzinudskilningsbrond og er 
dækket med et tæl og tætsluttende, afluaseligt Dæksel i Jernkarm. 

7. Paa·fyldnings- og Pumperor skal udmunde lige o\'er · Tankens Bund, Pau· 
fyldningsroret mindst 2 cm lumre end Pumperoret. snaledes at !Orstnævnte 
altid er dykket, og der !>kul være indskudt mindst 2 Sikkerhedsnet mellem den 
ydre Luft og Tankens Indre; disse skul have 1 H ~lasker pr. cm!!, og være 
beskyllede. 

8. Tankens Ventilationsror skal ham en Diameter puu 10-15 mm, saml \'ære 
forsynet med Sikkerhedsnet med 144 Masker pr. cm:! bande ved Indmunding 
i Tanken og ved Udmunding i fri Luft. Sidstnævnte Sted skal Sikkerheds
neltel anbringes inde i Ri:irel og være beskyttet. 

9. Aftapningsindretningen skal, nanr den ikke benyttes, være aflaasel paa en 
saaclan ~fonde, at Uvedkommende ikke kan bruge den. 
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10. Aftapning af Benzin eller lignende brandfarlige Vædsker skal foregna i det 
fri eller under Halvtag, og under Iagttagelse nf de til enhver Tid gældende 
Forsiglighedsregler for Lagring og Omfyldning af Benzin. 

11. Terrainet i nærmeste Omegn uden <>m den i Pkl. 5 nævnte Belægning maa 
være snaledes pioneret, at spildt Benzin ikke kan lobe ind mod Bygninger pno 
samme Grund eller mod Naboejendom, eller ud paa alfar Vej. 

12. Til Manling af Benzin man kun anvendes Moalere, der er godkendte uf Justits
ministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer. 

13. Udenfor Tanknnlæget maa der ikke uden Justitsministeriets Tilladelse findes 
noget Oplag af Benzin eller lign. brandfarlige Vædsker paa Ejendommens 
Grund. Ønskes 2 eller flere Tanksystemer pua Ejendommen, fastsættes Alstan

·den imellem disse i hvert enkelt Tillælde; hvert Tanksystem skal fungere uaf
·hængig af det andet, og kun 1 Benzintankvogn man være til Stecle J>na Ejen-
dommen ad Gangen. . 

14. Ved Lydelige og varige Opslag ved Tankanlæget skal det tilkendegives, at al 
Rygning saavel som Omgang med aaben Ild her er forbudt. 

15. Anlæget skal færdigmeldes til Politiet, inden det tages i Brug. 
16. Del er Anlægets Indehavers Pligt nt drage Omsorg for, al alt Betjenings

mandskab ved Anlæget er noje inslrueret om dets Indretning og Virkemande, 
samt om den Vædskes Egenskaber i Henseende til Brand- og Eksplosionsfare, 
som oplagres deri. 

b. Ekplosionssikre Tanke. 
For at et Tankanlæg skal kunne godkendes som eksplosionssikkert. maa det 

opfylde fiilgende Fordringer. 
1. Beholdere, i hvilke Vædsken opbevares, skal ved Aftapning af denne efterf yldes 

med Vand, Kulsyre, Kvælstof eller andre Stoffer, som ikke nærer Forbrænding 
og som udelukker Dannelsen af eksplosionsfarlige Luftbland.inger over Vædske· 
overfladen. 

2. Oplaget skal være snaledes beskyttet, at selv en hæftig Brand i Nærheden ikke 
kan antænde det. 

3. Anlæget skal være froslsikker.t. Paafyldningstrugte og andre Aabninger, h\'or 
der er Mulighed for, al brandfarlige Dampe kan undvige, !kal være forsynede 
med Sikkerhedsnet eller anden af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige 
Stoffer godkendt Indretning, der sikrer mod Eksplosion. 

4. IOnigt gælder de under a. Pkt. I., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12" 13., 14., 15. 
og 16. nævnte Regler for Indretning af Anlæget. 

TILLÆG Ill. 

STØRRE LAGRE AF VÆDSKER UNDER KLASSE Il. 

Overjordi.sk Tankanlæg. 
For overjordiske Tankanlæg for Olier af Klasse II gælder i det væsentlige samme 

Bestemmelser, som anfiirt for overjordiske Tankanlæg under Tillæg Il, idet dog 
aftcr Omstændighederne Fordringerne til Volumenet af Bassinet indenfor Beskyt· 
telsesdæmning.en ved Lagre med flere Beholdere kan nedsættes saml Beskyttelses
zonens Storrel.se indskrænkes. 

Som Regel v.il der kunne gi\'es Tilladelse til Indretning nf Aftapningsanlæg og 
Lagerbygninger i Forbindelse med Tankanlæget. 

25. l\forts - LOV FOR FÆRØElti\E (Nr. 95) OM STATISTIK. (Jfr. Bek. 
Nr. 6 af 9. Jan. 1936 og Ll. Nr. 1 af 3. Jun. 1950 om Statistik, hvorefter Landssty· 
ret bemyndige5 til at udstede Bekendtgorelse \'edr. Stntistik for færoske Særomraa· 
der, :;amt Landsstyrets Bek. Nr. 39 af 2·J.. Marts 1950 om Fiskeristatistik, Nr. 80 
nf 18. Dec. 1950 om Statistik vedr. Kartoffeldyrkning, Bek. N r. 81 s. D. om Faare· 
tælling o. I. og Bek. Nr. 51 af 12. No\'. 1952 om Landbrugsstatistik. 
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1 Hver Gang el Iærosk Fiskerskib udlosser Fangst, skal Hedercn, hvad enten 
Udlosningen sker paa Færoerne eller udenfor disse, give Oplysning om Fangsten paa 
dertil af vedkommende Ministerium godkendte Blankeller. Enhver paa Færoerne bo
sat, der erhverver Fisk fru andre Skibe end færoske Fiskerskibe, skal give lignende 
Oplysning. 

Juslilsminisleren kan efter indhenlel Erklæring fra Lagtinget fnslsælle Regler om 
Pligt Lil al give Oplysninger angaaende Bundfiskeri. 

2 Oplysningerne om Fiskeriet skal tilvejebringes saaledes, al Opgorelsen af den 
samlede Fangst indenfor en vis Del af Anret og af de forhaandenværende Behold
ninger al Fiskevarer ved de pangældende Tidsufsnils Slutning kan foreligge snarest 
muligt efter disse Tidspunkter. Oplysningerne bekendtgores paa hen!;oiglsmæssig 
Mande. 

3 Beboerne er pligtige al opgive Antallet af Krenlurer og give Op
lysninger mn Hostudbytte saml andre Oplysninger vedrorende Landbruget pau der
til af vedkommende Minislerium godkendte Blanketter. 

4 Ethvert Skib, som Ira det ovrige Kongerige eller Ira Udlandet ankommer til 
Færoerne for der at losse Varer, skal være for.synet med en Varefortegnelse, der 
nojnglig angiver Indholdet uf den Del a:f Ladningen, som er bestemt til Udlosning 
pun Færoerne, og hvis Rigtighed, for saa vidt angnnr Skibe, der kommer Ira uden
landske Havne, skal være attesteret uf vedkommende danske Konsul, eller hvis 
snadnn jkke ·findes i den pangældende Havn, uf Øvrigheden paa ?tedet. 

Del puahviler endvidere Foreren af erhvert Skib, der ankommer til eller afguur 
fra Færoerne, al tilstille vedkommende Oppeborselsbeljenl en Angi\'else, der inde· 
holder Oplysning om Skibets Navn, dels Hjemsted, dets Drægtighed (Netto Register
Tonnnge), dels Afgangssled og Beslemmelsessled og den udlossede eller indtagne 
Ladnings Ar.t og Storrelse. Endelig skal der poa hvert Sted, hvor noget er ind
ladet eller losset, Lil vedkommende Oppeborselsbetjent indsendes Angivelse herom. 

Modtageren al indfOrle Varer er pligtig at give Oplysning om Arten og l\læng· 
den af Varerne, del Land, hvor de er indkobl, soml lndkobsprisen med Tillæg nf 
Fragtomkostninger. Den, der ugler al udfOre Varer, er pligtig ol give Oplysnin· 
ger om Arten og 1\Iængden af Varerne, det Land, h\•ortil de 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 
slolisliske Oplysninger vedrorende deres Tjenestevirksmnhed eller dermed i For
bindelse slaaende Forhold ef1er vedkommende Minisleriums nærmere Bestemmelse. 

Med Hensyn til kommunale Forhold, herunder Oplysninger om Folkelal og lign" 
pnahviler der de kommunale Bestyrelser tilsvarende Pligt. 

6 Den, der forsommer al give de Oplysninger, som han er pligtig at give, eller 
som med Forsæt giver urigtige Oplysninger, kan idommes Bode fra 10 Kr. Boderne 
tilfalder Statskassen. 

7 Justitsministeriet lnslsæller efter indhentet Erklæring fro Lagtinget og efter 
Forhandling med vedkommende Minislerium og Statistisk Deparlemenl de nærmere 
Hegler for de statistiske Oplysningers Tilvejebringelse, Bearbejdelse og Offent1ig
gorelse. 

8 Fra denne Lovs lkrofllræden ophæ\'es Iolgende Bestemmelser i Lov af 21. 
:\larts 1855 om Ophævelse uf den kgl. Enehandel pou Færoernc. 

§ 8, lste Pkt., for sna vidt ongaar Bestemmelsen om Skibes .Pligt Lil al være 
forsynet med Varefortegnelser. 

§ 8, 3die Pkt., for snn vidt nngaar Bestemmelsen om, at den udgnaende Told.!;ed
del for Skibe, der udgoor fru indenlandsk Sted, træder i Stedet for Varefortegnel
sen. 

§ 8, Ste Pkt. 
§ 8, sidste Pkt. 
Hvorefter alle vedkommende sig ha\'e at relle. 
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LOV NR. 181, 20. MAJ - OM OFFENTLIG FORSOHG. 
335 Stk. 1. Regeringen bemyndiges til ved kgl. Anordning - helt eller dehis 

- at sætte denne Lov i Kraft paa Fær0erne med de Lempelser, som ifolge disse 
Øers særlige Forhold maatte findes hensigtsmæssige. Indtil dette sker, skal de 
i § 33•t nævnte Lovbestemmelser, forsanvidt de har Gyldighed for Fær0erne, frem· 
deles gælde for disse Øer, dog sanledes, al en færosk Kommune for den Del af det 
offentliges Udgifter i Henhold til paagældende 11.ove, der efter disse paahviler en 
Forsorgelseskommune i det ovrige Danmark, indsender Opgorel.se til Færo Amt, der 
til Socialministeriet anmelder Udgiften til Refusion efter § 77 om mellemkommu· 
nal 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 NH. 182, 20. MAJ - OM FOLKEFOHSIKHINC. 
86 Regeringen bemyndiges til , ·ed kongelij? Anordning at sætte denne Lov i 

Kraft paa Færiierne med de Lem1>elser, .som ifOlge disse Øers særlige Forhold 
maatte findes hensigtsmæssige. Indtil dette sker. skal Lov Nr. H4 af 10. Maj 1915 
om anerkendte Sygekasser. jfr. Lov Nr. 250 af 6. Maj 1921, Lov Nr. 58 af 31. Marts 
1926. Lov Nr. 201 af H. Juli 1927 og Lo, Nr. 59 nf 27 .1\-lnrts 1929, sauledes 
som den er sat i Kraft ved kgl. Anordning l\r. 59 af 21. Februar 1930, samt Lo\ 
af 31. Marts 1933 for Færoerne om Aldersrente fremdeles gælde for færoerne, dog 
saaledes. at en færosk Kommune for den Del af Udgifterne i Henhold til sidst· 
nævnte Lov, der efter dennes § H paahviler en Kommune i det ovrige Danmark. 
indsender Opgorelse til Færo Amt, .der til Socialministeriet anmelder Udgiften 
til Refusion efter Reglerne i Afsnit Ill. For en dansk Statsborger, der efter sit 
fyldte 60. Aar •flytter fra Færoerne til det ovrige Danmark, er iRetten til Alders· 
rente ikke betinget af, at han opylder de i Lovens § 36, Stk. l, og § 37 fastsatte 
Betingelser. (JævnfOr Bek. Nr. 32'1· af 27. Juni 1950 af Lov om Folkeforssikring 
§ 86 og Lov for Færoerne Nr. 1·16 af 31. Marts 1949 om Aldersrente. An. Nr. 101 
af 18. l\larts 19·t9 om Bornebidrag). 

LOV Nit 2Jtl.. 20. MAJ - 01\1 SKOLEKOMMISSIONER I LANDKOMMU· 
NEHNE PAA FÆRØERNE. 

1 For ·hvert Sogn vælges Yed Forholdstalsvalg en Skolekommission. der efter 
vedkommende Kommunalforstanderskabs Bestemmelse kan bestaa af 3 eller 5 Med· 
lemmer; for hvert Skolekommissionsmedlem vælges tillige en Stedfortræder.1) 

Efter Indstilling af Kommunalforslander~kabet kan Skoledirektionen bestemme, 
at et Sogn deles i flere Omraader med hvert sin Skolekommission. 

Valgret til Skolekommissionen har enhver i Skolekommissionskredsen bosal Lag· 
tingsvælger. Den Vælger. der har Boimil pau flere Steder, be.stemmer selv, pna 
hvilket af disse hnn vil giire sin Valgret gældende. 

2 Valgel, der gælder for ·I Anr, foregaar samtidig med Valget til Kommunalfor. 
standerskabet og foretages efter llegleme for kommunale Valg i Landkommunerne 
paa Færoerne. 

·Er der kun indleveret een l!Yldig Kandidatliste, betragtes de paa samme opfOrte 
Kandidater som valgt uden Afstemning. Er der ingen gyldig Kandidatliste indle· 
\ eret, vælges Skolekommissionen af Kommunalforstanderskabet. 

3 Valgbar til Skolekommis5ionen er enh\er i SkoleJ..ommissionskredsen bosat 
:\Jnnd eller Kvinde, der er \'algbar til Lagtinget. 

I) Jfr. U. :\I. Skr. uf 31. l\luj 1934. 
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Sognepræsten kan vælges Lil Medlem af enhver Skolekommission indenfor Præ· 
stegældet. 

Mister et Medlem af Skolekommissionen sin Valgbarhed Lil Lagtinget, udtræder 
han af Skolekommissionen.I) 

Ønsker el Medlem af Skolekommissionen al nedlægge sil 1Hverv, træffer de D\'· 
rige Medlemmer Afgorelse af, om delle kan ske, dog al denne Afgorelse, hvis den 
gaar Medlemmet imod, kan indankes for Skoledirektionen. 

Udtræder ·bande et Medlem og dets Stedfortræder af Skolekommissionen, fore· 
tages der Udfyldningsvalg for Resten af Valgperioden. 

4 Skolekommissionen vælger selv sin Formand og fastsætter sin Forrelningsor· 
den saml bestemmer Forretningernes Fordeling mellem sine Medlemmer. 

5 Tilsynet med Religionsundervisningen i Folkeskolen fores foruden af Skole· 
kommissionen tillige uf Sognepræsten. 

6 Forslc Valg efter nærværende Lov afholdes i Januar- -Februar 193,1. og gælder 
for Resten af den IObende Valgperiode for Forslanderskaberne i Landkommunerne. 

Samtidig ophæves de i §§ 15 og 16 i Lov Nr. 30 af 28. Februar 1872 om de 
I æroske Landkommuners Styrelse indeholdte Bestemmelser om Skolekommissioner
nes Sammensætning. 

HEGLEMENT AF 19. JUNI - FOR ORDENS OVERHOLDELSE I VAAG 
HAVN. 

Havncn.s Omratulc. 
Til Havnens Soomrnade henregnes Farvandet inden for en Linie mellem >Ræll· 

argjogv« paa Nordsiden og >Nup« paa Sydsiden af Vangsfjorden. 
Grænsen er paa begge Sider af Fjorden markeret ved en hv>id Varde. 
Havnen dannes af en naturlig Bugt, i hvilken der ud for Krossled er bygget en 

Pier og i ovrigt paa forskellige Steder bygget Anlægsbroer. Et ca. 200 m bredt 
Omraade Syd for Krossled er forbeholdt fremmede Fartojer. Dette Omraade er 
suavel mod Øst som Vest afmærket med firkantede, hvide Trælavler paa Fjordens 
nordre og sondre Side. 

For det under Havnen horende Omrnade har Ministeriel under Dags Dato i 
Henhold Lil Lov af 30. Januar 1875 om Udfærdigelse af reglementariske Bestem· 
melser for Benyttelsen af Havne m. m. sladfæ~tet folgende Reglement: 

Regler for Sejltuls. 
For Sejladsen inden for Havnens Omraade gælder de i den af Ministeriel for 

Industri, Handel og Sofarl under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgorelse angaa· 
ende >Særlige Regler for Sejlads i indre dansk Farvand.- anfiirte Bestemmelser 
med fol gen de TilfOjelser: 

Inden for en Linie tværs over Fjorden .fra >N111verslen.- til >Tormannsaa< er det til· 
ladt al oplægge Skibe og Farlojer, uden at disse behover at afgive de reglemen· 
lerede Lys· og ·Lydsignaler; Tilladelsen gælder dog ikke for det afmærkede Om· 
runde Syd for Krossled, ligesom ejheller for el Bæhe af 60 m Bredde:!) til hver 
Side af Fyrlinien gennem Havnen. 

I. OPANKRING PAA REDEN 
Arikerliggere til Hi11der for Passagen til llav11en (Brocri). 
1 Elh\'ert Fartoj, (herunder Joller og Bande), der ligger for Anker paa Reden 

eller i Farvandet foran Havnen (Broen) , kan af Havneopsynet {hvorved her og i det 
folgende forstaas Havnemesteren (Havnefogeden) og det ham undergivne Perso· 
nale) forlanges fjernet, naar det efter Opsynels Skon ligger Lil Hinder for Passa· 
gen til og fra Havnen (Broen). Vægrer vedkommende sig ved at flytte Fnrlojet, 
eller foretages Flytningen ikke inden en af Havneopsynet fastsat Frist, er dette be· 
rettiget til for ' 'edkommem:les Regning a t foranledige Flytningen .foretaget. 

32 

l) Som ændret \'ed Lm· Nr. 88 af 15. Marts 1939 § 10. 
t) Ændret til 30 m rnd Bek. af 30. Juni 1936. 
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Tilsyn om Bord. 
2 Intet F·artoj maa ligge opankret paa Reden eller i Farvandet foran Havnen 

(Broen), uden at der ·holdes cl efter Havneopsyncts Skon efter Fartojets Storrelsc 
passende Mandskab om Bord. Farti:ijer, der ligger til Ankers i Havn, paa Red el· 
ler i befærdet Farvand ud for Havn fra Solopgang til Solnedgang skal have hej st 
en sort Kugle (0,61 m i Diameter) forude paa det Sted, hvor den er bedst synli i;. 

Trosser og Varp. 
3 Intet Fartoj maa uden særlig Tilladelse fra Havneopsynet ligge med V arp ude, 

og Farwmdet man ej heller spærres af Trosser. 
4 Ankrer noget Fartoj uden bydende Nodvendighed paa en l\foade, der strider 

mod disse Bestemmelser, bærer det selv det fulde Ansvar for mulige Folger heraf. 

li. INDSEJLING, ANMELDELSE OG FORTØJNING 
Indsejling, Opankring og Fart. 
5 For el Fartoj gaar ind i Havnen (til Broen), skal Nationalflaget være hej st 

og Ankrene være klare til at falde. 
6 Opankring i Havnen (ved Broen} man ikke uden bydende Nodvendighed ske 

uden efter særlig hos Havneopsynet indhentet Tilladelse, og Opankring i Svaje· 
bassiner er forbudt. 

Fortojningskællinger maa ikke anbringes uden Havneudvalgets Samtykke og kun 
paa de ·af dette fastsatte Betingelser. 

Ethvert Fartoj, der ligger for Anker i Havnen, skal stadig holde et efter Havne
opsynets Skon til Fartojets Storrelse passende Mandskab om Bord. 

7 Damp- og Motorskibe maa kun sejle ind i (Lil) eller ud af (fra) Havnen 
(Broen) med lan~som Fart. For Passage af Uddybningsfartojer, Flydekraner, Flaa
der etc. gælder de af Ministeriet for Sofnrl 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, at de skal holde Damp paa deres Kedler. 

Anmeldelse i Almindelighed. 
8 a, For et til Havnen (Broen) ankommende Fartoj kan fan Anlægsplads, maa 

vedkommende Fartojs Forer eller Mægler henvende sig til Huvneopsynel. Anmelde· 
ren af Fartojet skal paa Forlangende fremvise Skibspapirerne, ligesom han er plig· 
Lig at give alle omkede Oplysninger om Skih og Ladning. Havneopsynet anviser 
derefter Fartojel Plads. 

Anmeldelse af brandfarlig eller ckspwsi.v ladning. 
b. Intet Fartoj, som har brandfarlige Vædsker som Last, og som fOrer mere end 

10 Hektoliter Vædsker af Klasse I eller ilO Hektoliter Vædsker af Klasse II eller 
100 Hektoliter Vædsker af Klasse III (nngnnendc Klassificering se § 16), eller 
hvis Ladning indeholder Krudt, Dynamit, Skydebomuld, Nitroglycerin, ladte Piatro
ner, eller lignende eksplosive Stoffer, eller brandfarlige Stoffer som Kalciumkar
bid etc., maa indgaa i Havnen (til Broen}, forinden der til Havneopsynet er sket 
Anmeldelse om Ladningens Indhold og i\længde samt l\laaden, hvorpaa den er em
balleret. 

liggeplads. 
D Anvisning af Anlægsplads sker som Hegel efter den RækkefOlge, h\'Ori Ski

bene ankommer til Havnen (Broen), herfra dog undtaget Dampskibe i Rutefart med 
fast Anlægsplads. Fra den anviste Liggeplads man der ikke forhales til noget an
det Sted i Havnen (ved Broen) uden Havneopsynets Tilladelse, men Foreren er 
pligtig at udfOre en snndun Forhaling efter Havneopsynets Anvisning, naar dette 
skonner det fornodent. Efterkommes et i denne Henseende gi,•et Paabud ikke, kan 
Havneopsynet lade Fartojel flytte paa dettes Regning og Risiko. Enhver hen•ed for
aarsaget Udgift til Tovværk, Mandskab og lign. bæres af Fartojet, ligesom even
tuelle Beskadigelser, som Skibet ma.alle lide ved Forhalingen, ikke kun fordres er-
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slallel. Naar el Fnrloj har fouel anvist Liggeplads, kan det ikke senere fordre ny 
Liggeplads anvist, medmindre særlige Forhold gor sig gældende. 

Fiskefartojer, Joller og Bande maa kun lægge til i Havnen (ved Broen) paa 
de for dem bestemte Anlægspladser, medmindre særlig Tilladelse er givet af Havne· 
opsynet. 

Farlojer og Baade, som ligger forlojet i Havnen eller i Farvandet foran denne, 
er i Tilfælde af indtræffende Grindefangst eller ved Sejfangst {Notakast) forplig· 
lel til al skifte Pinds efter Havneopsynets Anvisning. 

Forlojning. 
10 Intet Farloj maa gores f.ast ved Bolværker, Broer eller Friholderværker, men 

kun ved cle dertil anbragte Fortojningsredskaber. Fortojningerne skal være anbragt 
pna en snadan Mande, nl de ikke mere end fornodent hindrer Passagen pan Kajerne, 
og h,·is Kættinger benyttes, skal disse \'ære forsynede med Klædning pan de Sle· 
der, hvor de hviler paa Pæle eller Bolværker. Alle Fartojer, som Jigger umiddelbart 
ved en Kajindfotning, skal være forsynet med Friholdere. (An~nende Forlojning 
af Skibe med brandfarlig Ladning henvises til § 13, 2. Stk.). l Broer og Bolvær· 
ker, Friholderlister eller Friholderpæle maa ikke hugges med Hager. Farvandet 
i Havnen (foran Broen) man ikke spærres med Trosser eller Kættinger uden 
Hnvneopsynels Tilladelse, og naar det forlanges, skal de slækkes for 111ndre Far· 
to jer. 

Bliver det nodvendigt, at flere Fnrtojer ligger ved Siden af h\'erandre, skal de, 
som ligger Bolværket nærmest, finde sig i, at Mandskab fra de udenfor liggende 
Fartojer stedse har fri og uhindret Gang over de forstnævnles Dæk, som om Nat· 
ten skal belyses med Lanterner. 

Ræer, Bomme, Riiring af llf askone, larm, Rog m. m. 
11 Paa Skibe, der ligger i Havnen (ved Broen), skul Ræerne være kajede eller 

brasede langskibs, Ankrene indlagt paa Dækket, Sidefortojer indsat paa Dækket 
eller indsvungnc og - om Havneopsynet forlanger det - Klyver.bomme og alle 
Jose 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 stramme ud over andre 
Fartojer eller Kajer. Spildedampror skal indrettes sanledes med Slanger eller Kasser, 
at Dampen ikke generer ·andre Fartojer eller Trafikken paa Kajen. Paa ForLOjnings· 
trosser Ira Fartojer, der formodes al have Roller om Bord, skal anbringes de 
i san Tilfælde fornodne Blikskærme. 

Damp· eller l\fotorskibe maa ikke rore deres Maskiner med en snadan Kraft, 
al Knjindfntninger eller Fortojningsredsknber beskadiges, nt andre Skibes, Pram· 
mes, Lægteres, Hyttefades eller Flaaders Fortojninger derved odelægges, eller at 
forbipasserende Fartojer ved Skrue- eller Hjulvandet udsættes for nt miste Styret. 

For Maskinen rores, skal Agterskibet pan Hnvneopsynets Forlangende hales ud 
fra Kajen. 

Rustbankning, Skrabning af Skibet, Af provning af Motorer eller lign., hvorved 
der frembringes Stoj, der kan medIOre Ulemper for Losning eller andet Arbejde, 
mua ikke finde Sted uden Hnvneop:;ynets Samtykke. 

Ej heller man Skibe, snalænge de henligger i Havnen (ved Broen) uden at have 
kastet deres Fortojninger los, uden Nodvendighed gore Brug af Sirene eller Damp· 
Ilojte. 

Intet Fnrtoj man under Ophold eller Sejlads i Havnen (ved Broen) udvikle en 
snadan Rog, at den er til Ulempe for de omkringboende eller for Færdselen i og 
ved Havnen (Broen). 

Al Opfyring, saavel for Afgang, som forinden der gives fuld Hastighed, ligesom 
Pnafyring i sin Almindelighed under Hoved. og Hjælpekedlerne, skal derfor fore· 
luges jævnt og være snaledes afpasset efter det benyttede Brændsel og Kedlernes 
Konstruktion, at der ikke dunnes vedvarende stærk Rog. 
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Fartojer, der ligger i Havnen, man ikke benytte deres Hadiosender undtagen til 
Forbindelse med Skibe i Nod. 

12 Havnopsynet har Ret til at fordre Brugen af Ild og Lys ombord begrænset 
under særlige Omstændigheder, navnlig nnar det findes pankrævet af Hensyn til 
Ladningens Bcska'ffenhed (jfr. i ovrigt § 17 n). 

Ild anbragt udenfor Maskine, Kahyt, Kabys og Lukaf paa Fnrtojer, Pramme, 
Flaader eller lign. man ikke haves uden særlig dertil fra Hnvneopsynel indhentet 
Tilladelse. 

Tjære, Beg, Fernis, Olie og andre let antændelige Genstande man under ingen 
Omstændigheden koges om Bord, og i Land kun paa det af Havneopsynet efter 
Snmraad med Brandvæsenet anviste Sted. 

Ej heller maa Maling afbrændes eller lignende Arbejder foretages i storre Ud
strækning uden Tilladelse fra Havneopsynet, der, snafremt det skonner det nod· 
vendigt, kan forlange Brnnd\•agt sat om Bord. 

Brandfaresignal. 
13 Ethvert Fartoj, som indkommer til Havnen (Broen) eller befinder sig i denne 

(ved denne) med Ladning af brandfarlige Vædsker af Klasse I og/eller Klasse II 
eller med Ladning af eksplosive Stoffer, skal indenfor Havnens (Broens) Vand
omraade paa Forloppen eller, hvis Fartojet ingen Mast har, paa en særskiil i dette 
Øjemed rejst Stang af mindst 3 m Hojde fOre fra Solopgang til Solnedgang det 
i det internationale Signalsystem med Bogstavet »Il« betegnede Flag (»Krudtfla
get«) og om Natten en Lanterne, visende rodt Lys, og vedblive dermed, saalænge 
Fnrtiijet indeholder brandfarlige V æd sker eller eksplosive Stoffer som Ladning, 
eller sanlænge Lastrummene efter Udlosningen ikke er ventileret pan en efter 
Hnvneopsynels Skon betryggende Mande. 

Fartojet skal, snalænge det !Orer Brandfaresignal, til enhver Tid være klar til 
al kaste los og rede til ojeblikkelig Afsejling. Saafremt Farlojel ikke har den der· 
til fornodne Drivkraft, kan Havneopsynet forlange, at der haves en efter dets Skon 
tilstrækkelig driftssikker Damp- eller Motorhaad liggende klar til ojeblikkelig Ud· 
bugsering, af Fnrtojet. Der skal derfor nitid være det til Fartojets og den even· 
luelle Slæbebands Maniivrering og l\foskinernes Betjening fornodne l\fodskah til 
Stede. Forlojningerne, h\'ormed Fartojer med Ladninger af brandfarlige Vædsker 
af Klasse I og I I holdes til Anlægspladsen, skal være af Tovværk, medens Slæbe
lrossen .skal være af ikke brændbart .Materiale. Hameopsynet skal godkende Bug
serbandens Beliggenhed. 

Ill. LOSNING OG LADNING 
A. Almindelige Bestemmelser. 

Arbejdstiden i I/avnen. 
14 Uden særlig Tilladelse man der ikke losses eller lades eller udfOre.s noget Arbej

de i Havnen eller paa dennes Terræn fra % Time efter Solnedgang til lh Time for 
Solopgang. Paa Son- og Helligdage mna saadant kun ske i Overensstemmelse med 
Helligdagslovgivningens Forskrifter. 

Anvisning af Losseplads. 
15 Efterhaanden, som der bliver Pinds ledig, vil Fartojerne paa Forlangende fua 

anvist Losse· eller Ladeplads i den Orden, hvori de ankommer og anmeldes paa Hav· 
nekonlorel. For Fartojer, som er i regelmæssig Passager· eller Fragtfart. er Ha\"ne· 
opsynet dog berettiget til at holde Losse- eller Ladeplads anl.ien en passende Tid, 
for de ifolge Fartplanen kan ventes at ankomme. 

Skibe, som skal indlade eller udlosse Varer, har fortrinsvi s Het til Lade- eller 
Losseplads fremfor Skibe, som skal indlade eller udlosse Ballast. 

Naar et Fartoj har fanet anvist en Pinds til Losning eller Ladning. skal det ~e· 
nest efter 2,~ Timers ForlOb paabegynde dette Arbejde og derefter, forsaa\'idt Vej• 
ret tillader det, indenfor almindelig Arbejdstid (jfr. § 1'I) uafbrudt fortsætte sum· 
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me, da Fortojet i modsat Fold af Havneopsynet kan forlanges halet bort for at 
give Plads for andre. 

Selv om Arbejdet er begyndt i rette Tid og uafbrudt fortsat, skal !Fartoj"' dog, 
naor Havneopsynet finder det Iornodent, hales bort til et andet Sted, men hor 
da fortrinsvis Ret til at forlange el saadant anvist, hvor Losningen eller Ladningen 
kan fortsættes. 

Dampskibe har kun Ret til at anvende 1 Arbejdsdag for hver 150 Reg. Tons, 
Sejlskibe kun 1 Dag for hver 30 Reg. Tons. Saafremt et Fartoj ikke derefter 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 straks .skal Inde igen, kan af Havneopsynet beordres halet bort fro Kajen. 

Bliver det nodvendigt, at flere Fartojer ligger ved Siden af hverandre, skal de, som 
ligger Bolværket nærmest, finde sig i, ol der over deres Dæk poa Planker losses eller 
lades fra eller til de udenfor liggende Fartojer. 

B. Bcstemmel.scr for losning og ladnittg m.m. af brandfarlige Vædsker. 
Klassificerillg af brandfarlige V a..Jsker. 

16 De brandfarlige Vredsker, for hvilke de i nedenslaaende Bestemmelser givne 
Hegler 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 antændelige Dampe ved 
at opvarmes til en Temperatur under 210 C. (Herunder Benzin, Benzol, Toluol, Æter, 
Petroleumsæter m. m.). 

Til Klosse II henregnes Vredsker, som ikke lader sig blande med Vand i ethvert 
Forhold, og som ved en Barometerstand af 760 mm giver antændelige Dampe ved at 
opvarmes til Temperaturer fra og med 210 C" men under 50 o C. (Herunder Petro· 
leum, Terpentinolie m. m.) . 

Til Klasse III henregnes Vædsker, som ikke lader sig blande med Vand, og som 
ved en Barometerstand nf 760 mm giver antændelige Dampe ved at opvarmes til Tem· 
peruturer fra og med 50 0 c" men under 1400 c. 

Bestemmelse af den Temperatur ved Barometerstand 760 mm, ved hvilken en 
Vædske ufgiver antændelige Dampe (Vædskens Flammepunkt), sker for Flamme· 
punkter under 500 C. med Abels Apparat, for Flammepunkter over 500 C. l"Cå'd 
Pensky.l\fortens Apparat. 

Forskrifter for Klasse I og li. 
Alm. Regler for losnillg og ladning. 

17 a) Om Losningens eller Ladningens Paubegyndelse og Varighed skal der 
forud ske Anmeldelse til Hnvneopsynet, der straks underretter Brandvæsenet. 

Besætningen samt Losningsmundskabet skal instrueres om Ladningens Brand- og 
Eksplosionsfarlighed, og det skal paalægges dem at udvise den yderste Forsigtig· 
hed under Arbejdet. 
Belysning og Opvarmning. 

Saalrenge Skibet er pligtig al fOre Brandforesignal, er ni Brug af aabent Lys, 
Tobaksrygning samt Brug af Tændstikker eller andre Mi·dler til Frembringelse af Ild 
forbudt, medmindre særlig Tilladelse hertil erhverves hos Havneopsynet, og lid 
man kun findes under Dampkedlerne, i Motorer eller andre Maskiner, som tjener 
til Fremdrivning, til Belysning af Fartojer eller til Drift af Skibets Pumper, samt i 
Kabyssen under betryggende Omstændigheder. 

Opvarmning af Kahytter og Lukafer skal ske ved Centrnlvurmeanlæg 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 vidt muligt ske ved elektriske GIOdelamper, hvilket ogsun gælder Be· 
lysning af Arbejdspladsen. Skibe, hvis elektriske Installationer ikke tilfredsstiller an· 
erkendte Klnssifikutionsselskabers eller Statens Skibstilsyns Fordringer, vil af 
Huvneopsynet kunne nægtes Adgang til Havnen ( (Broen). Som transportable Lam· 
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per man kun benyttes pnalidelige Sikkerhedslamper (C. Eks. elektriske Element
lamper). 

b) Snavel Havneop!lynel som Brandvæsenet er til enhver Tid, hvor det af Hensyn 
til Utætheder eller Brandfare af anden Anrsag skonnes nodvendigt, berettiget til at 
standse Losningen eller Ladningen og træffe de nodvendige Sikkerhcds(oranstaltnin
ger. Saafremt der bliver Sporgsmaal om at paabyde Skibet al forlade Havnen 
(Broen), træHes Afgorelsen af Havneopsynet. 
Dunke og Tiinåer. 

18 Beholdere, der indeholder brandfarlige Vædsker, man i Tilfælde af Losning 
eller Ladning kun anbnes i Overværelse af Havneopsynet. 

Naar et FnrtOj skal indtage eller udlosse Dunke eller Tander fyldte med brand
farlige V æd sker, skul dette ske under Iornoden Kontrol af Fartojets Forer eller af en 
uf Foreren anmeldt Ansvarshavende. 

Dunke eller Ti.inder, fyldte med brandfarlige Vædsker, man ikke blive liggende 
Natten over pan Kajen, medmindre særlig Tilladelse hertil erhverves hos Havneop
synet, der efter Samrnnd med Brandvæsenet eventuelt sætter Brandvagt pnn Stedet. 
Losning og Ladning af stiirre Partier. 

19 Losning eller Ladning af over 10 Hektoliter Vædske af Klasse I og over 200 
Hektoliter Vædsker af Klasse II man kun ske pna Anlægspladser, der er anvist nI 
Havneopsynet, som efter Samraad med Brandvæsenet Instsælter Smillezonen omkring 
Fartojet, d. v. s. det Omrnade, indenfor hvilket der ikke man finde ukontrolleret 
Omgang med lid Sted, saalænge Losning eller Ladning uf de brandfarlige Vædsker 
foregaar. Losningen skal ske hurtigst muligt, efter at Fartojet er blevet fortojet og 
efter endt Udlosning skal FartojeL, snnfremt det ikke straks indtager ny Ladning, 
uden Ophold ventileres. Ladningen skol ske umiddelbart inden Fartojet forlader 
Havnen (Broen), og bande Losning og Ladning skal fortsættes med fuld Kraft. 
indtil de er tilendebragte. Under Losning eller Ladning kan Havneopsynet eher Sam· 
mad med Brandvæsenet sætte fornoden Brandvagt. Det er Brandvagtens Pligt strengt 
at paase, at i:ler ikke Huder Spild uf Vædske Sted, og al denne ikke flyder ud pau 
Vandet. Suofremt dette dog skulde ske, bor der straks puo enhver Mande træffes 
F_oronstaltninger til ul hindre, at den spildte Vædske antændes. 
Særlige Regler for Tankskibe, 

20 Foruden ovenstnoende almindelige Regler gælder for Tankskibe !Olgende sær
lige Bestemmelser. 

Losning eller Ladning af Vædsker af Klasse I og li fra eller i Tankskib man kun 
finde Sted fra Solopgang til Solnedgang, medmindre særlig Tilladelse hertil erhver
ves hos Huvneopsynet. 

Tankskibe for Vædsker uf Klasse I og II man iOvrigt kun ligge den til Tilende
bringelsen af Losning eller Ladning hojst nodvendige Tid puo de anviste Anlægs
pladser og skal derefter straks med fuldstændig lukkede Beholdere forlade Havnens 
(Broens} Omruade. Dog kan Huvneopsynet tillade, al saudanne Skibe, der er udlos· 
sede og behorigt udluftede, oplægges paa nærmere anvist Sted. 

Tankskibe, der losser eller Inder saadonne Væds.ker, skal holde .Mandehuller og 
o\rrige Adgange til Beholdere med Undtagelse af Luftventilerne fuldstændigt tilluk
kede. Naar Beholderindholdet skal maales, tillades det dog at oabne for en til Pej· 
ling tjenende Adgang i den til Pejlingen nodvendige og tilstrækkelige Tid. Luft· 
ventilerne skal være dækkede af tætsluttende, sao viidt muligt poaskruede HæLter med 
dobbelt Metultraadsnet med llJ4 .Masker pr. t:m!? eller med en anden af Justitsmini· 
steriet godkendt Anordning:Hætterne moo ikke bortlages, fOr umiddelbart forinden 
Aabningen fuldstændig tillukkes, eller Fartojet er kommet udenfor Havnens (flro
ens} Omraade. 

Pumpningen af Vædskerne man foregaa ved Anvendelse af Fnrtojcts egen Motor
eller Dampkra(t, forsaovidt de dertil tjenende Motorer eller Kedler befinder sig 
under Dækket og ved Tværskihshunker eller lignende Hum eller paa anden betryg-
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gende Mnade er adskilt fra Farlojets Last af brandfarlige Vædsker. Der maa kun 
fyres med ikke gnistgivende Brændsel. 

For Tanklægteres Vedkommende kan det, sanfreml Hnvneopsynet efter Samrand 
med Brandvæsenet skonner det forsvarligt, tillades, ul Slæbehaadens Kedel leverer 
Damp til Pumpningen. 

Forskrifter for Klasse 111. 
21 Efter den i Henhold til § 8 b. givne Anmeldelse af Ladningens Art og Storrelse 

afgor Havneopsynet efter Samraad med Brandvæsenet, hvorvidt særlige Sikker· 
hedsforanstaltninger under Skibets Ophold i Havnen (ved Broen) er nodvendige og 
da hvilke, herunder ogsaa i hvilket Omfang Farlojet skal fore de i § 13 nævnte 
Brandfnresignaler. 

Særlige Besremmckier. 
Oliespild m. m. 

22 Al ved Oliespild eller Uforsigtighed forvoldt Skade paa Havneværker, andre 
Fartojer, Beholdninger af levende Fisk og lign. vil være at erstatte af Fartojet. 

23 De nnfiirte Forskrifter om brandfarlige Vædsker finder ikke Anvendelse, naar 
disse Vædsker alene skal benyttes af Skibet selv til dets egen Drift. 

C. Bestemmelser for losning og ladning af eksplosive Stoffer. 
/.,osning og Ladning af eksplosive Stoffer. 

24 Som almindelig Regel for .Losning og Ladning af eksplosive Stoffer gælder, 
hvad der er anCOrt i Bestemmelserne for brandfarlige Vædsker under § 17 a. 
Skonner Havneopsynet det nodvendigt, Jean Skibet beordres til iijeblikkelig at for· 
Inde Havnen. 
Losning og Ladning a/ mindre Mængder. 

25 Naar Losning og Ladning Ioregaar ved Dagslys eller elektrisk Lys og foretages 
umiddelbart efter Skibets Ankomst til eller umiddelbal't får dets Af gang tfra Havnen 
(Broen), kun under Iagttagelse uf det i det foregnaende bestemte 50 kg sort Krudt 
eller dertil svarende Mængder uf Patroner, Fænghætter eller Fyrværkerisager losses 
eller lades overalt i Havnen (ved Broen) .t) 

Under Ophold i Havnen (ved Broen) kan til Skibsbrug 50 kg af de nævnte, 
mindre forlige Sto'ffer beholdes om Bord, naar de efter Havneopsynets Skon er 
forsvarligt emballerede og bortstuvede i dertil indrettede Rum. 
Losning og Ladning af stiirre Mængder. 

26 Indeholder Fartojels Ladning Dynamit, Skydebomuld, Nitroglycerin eller lig· 
nende eksplosive Stoffer eller de i § 25 omhandlede Genstande i storre Partier end 
sammesteds angivet, tager Havneopsynet efter Modtagelsen uf den i § 8 ·b. nævnte 
Anmeldelse eher Samraad med Brandvæsenet i hvert enkelt Tilfælde Bestemmelse om, 
hvorvidt Losning kan tillades i Havnen (ved Broen) samt, i bekræftende Fald om, 
hvor og hvorledes den skul Ioregaa. Losningen maa kun foregaa direkte til Vogn og 
under Harneopsynels og Brandvæsenets stadige Tilyn, hvorhos der altid skal sættes 
Brandvagt om Bord - eventuelt ogsaa 11an Lund - indtil Losningen er tilendebragt. 
Skal et Fnrtoj indtage eksplosive Stoffer, forholdes paa tilsvarende Maade som foran 
bestemt med Hensyn til Udlosningen af deslige Stoffer. 
l.oming og Ladning af Kalciumkarbid. 

27 Skibe med Ladning paa indtil 25 Tons Kalciumkarbid i vandtælle, lukkede Me· 
talbeholdere, anbragt paa Skibets Dæk, tillades det at losse overalt i Havnen. Det 
samme tillades Skibe, der indeholder hojst 100 Tons Karbid anhrngt i vandtætte, 

1) 1 kg sort Krudt s,·11rcr til henholdsvis: 
600 Stk. Gcværp11troncr, ladede med sort Krudt, 

1.500 Stk. Geværpatroncr, ladede med riii;frit Krudt. 
:J.000 Stk. Revoh-crpatroner, Jodedc med sort Krudt, 
6.000 Stk. Rernlvcrpotroner, lodeclc med riigfrit Knult. 

30.000 Stk. S11lonpatroner, 
60.000 Stk. Fænghætter eller 
2 kg 11lminclt>li1w Frna•rkeril'llger. 
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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, al der fra 
Lasten trænger Vand op til Ladningen. Skibe med Ladning af slorre Mængder Kai· 
ciumkarbid maa kun losse paa saadanne Steder, som Havneopsynel 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 fornodenl al kræve Brandvagt. 

D. Fællesbeslemmelst!r for brandfarlige Vædsker og eksplosive og brandfarligt' 
Stoffer. 

28 Ved Losning eller Ladning af brandfarlige Vædsker eller eksplosive og brand· 
farlige Stoffer er Havneopsynet iovrigt berettiget til efter Samraad med Brand· 
væsenet at fastsætte de særlige Sikkerhedsforansaltninger, som i hvert enkelt Til· 
fælde skonnes nodvendige. 
Dispensation for smaa Ladninger. 

29 Havneopsynet er endvidere efter Samraad med Brandvæsenet berettiget til i 
særlige Tilfælde at give Dispensation Ira ovenstaaende Regler. Saaledes kan .f. Eks. 
Pas-sager. og Hutekib undtages, saafremt Ladningen af de brandfarlige Vredsker 
eller eksplosive Stoffer, som de medfiirer, skonnes sna ringe, at den ikke medfOrer 
Fare. 
f embanevogne med brandfarlige og eksplc.s~ve St.offer. 

30 Jernbanevogne, som indeholder brandfarlige Vædsker og eksplosive Stoffer, 
maa kun henstilles pna Sporet lang•s de Arealer, der er bestemt som Oplagsplads for 
saadanne Varer, og Losning og Ladning skal her foregaa under Iagttagelse af tilsvn· 
rende Sikkerhedsforanstaltninger, som omhandlet under Losning og Ladning af 
brandfarlige Væd5ker. 

Ingen Jernbanevogn maa henslaa med sin Ladning i Tiden fra normal Arbejdstids 
Ophor til normal Arbejdstids BegyndeL.se, medmindre særlig Tilladelse dertil erhver· 
ves hos Havneopsynet, der kan forlange sat Brandvagt paa Stedet. 
Betaling for Brandvagt m. m. 

31 Betalingen for de til Gennemfiirelse af en betryggende Losning og/eller Lad· 
ning nf brandfarlige Væd.sker eller eksplosive Stoffer paabudte Sikkerhedsforanstnlt· 
ninger fastsættes ved Forhandling mellem Havneopsynet og Brandvæsenet efter de 
pan Stedet til enhver Tid gældende Lonninger og Takster og udredes nf Fnrtiijet, Det 
samme gælder Betaling for Brandvagt ved Tandegods ( (jfr. § 18, sidste Stk.), hvilken 
Vagt betales af Ladningsmodtngeren respektive Afsenderen. Tils\'nrende Be3temmel· 
ser finder Anvendelse for Brand\•agt om Bord i Anledning af Arbejder foretagne 
under Brug nf auben lid (jfr § 12). 
Orwgsfartojer. 

32 De i §§ 8 b" 13 og 17, 19- 21 og 21- 26 indeholdte Bestemmelser finder ikke 
Anvendelse paa Orlogsfarliijer. 

E. losning af Ballast. 
losning af Ballast. 

33 Intet Fartoj man indtage eller udlosse Ballast uden forud al have anmeldt dette 
for Hnvneopsynet, der bestemmer Fartojets Plads dertil. 

Ethvert Fartiij, som losser eller lader Ballast, Kul, Kalk, Kridt, Sten, Sand, 
Affaldsjern, Halm eller deslige, skul have forsvarlige og tælle Presenninger udspændt 
eller om fornodent Plankeflager udlagt melllem Kajen og Fartojet for at forhindre, 
at noget falder i Vundet. Efter Udlosningen eller Indladningen skal Skibsdækket til· 
borlig renses, forinden det spules. 
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11'. SKIBES REPARATION, OPTAGNING M. V. 

/Jygning og Reparalion af Skibe. 
34 Ny Fartojer eller Bonde mon ikke bygges pon Havnens (Broens) Pladser og 

ældre ikke kolhnles, knlf nlres, trækkes pna Land eller pnn anden Mande repareres 
uden Havnebestyrelsens Tilladelse og under de nærmere Betingelser, som denne 
mnotle fn·st.sælte, derunder eventuelt en \'lis Tidsfrist, inden hvilken de pnogældende 
Arbejder skal være udfort. 
Farlojer der ikke er i Fart. 

35 Fartojer, der ikke er i Fart, sonvel som gamle, nftnklede Fnrtojer, mna ikke 
uden Hovnebestyrelsens udtrykkelige Tilladelse blive henliggende i iHnvnen (ved 
Broen) eller Sejllobet ind til denne; ej heller man noget gammelt elller til Pram 
slojfet Skib eller nogen Pram henligge i Havnen (ved Broen) som Pakhus. 
Oplægning. 

36 Ønskes el Skib oplagt i Havnen (ved Broen), vil dette være al anmelde for 
Hnvneopsynet, som, snn længe Plads 1hnves, anviser, hvor det skal ligge, og hvor· 
ledes det skal fortOjes. Forinden Skibets Forer forlader Skibet, skal hun skriftlig 
opgive en poa Stedet boende, af Havnebestyrelsen godkendt sokyndig Mand, hvem 
Tilsynet med Skibet er overdraget, og hvem Ordre kon gives med Hensyn til Flytning 
af Skibet m. m., og .som man have Bemyndigelse til al udrede de til nodvendige 
Foranstaltninger med Hensyn til Skibet medgnuende Udgifter. Efterkommer den til· 
synsCOrende ikke et af Havneopsynet givet Paabud med Hensyn til Sibet, kun Havne· 
opsynet lade Arbejdet udfiire for Ejerens Regning. IOvrigt henligger et saadnnt 
Skib i olie Mander pnn Ejerens Risiko og Ansvar. 

Paa samme Mande forholdes med Bande, Pramme og Flnnder, der onske.s hen
liggende i Havnen (ved Broen) . 

Optrækning og Anbringelse uf Bande m. v. pna Havnens Broer og andre Steder 
mna kun finde Sted efter særlig Aftale med Hovneopsynet og kun pnn de af delle 
anviste Pind.ser. 
llyuefade. 

37 Alle Hyuefode skal være forsynede med Nummer og Ejerens Navn og de man 
kun henligge i Havnen ( ved Uroen) paa de af Havneo1•synet anviste Steder. San 
snart et Hynefad er tomt, skal det uopholdelig oplægge.s poa et nærmere anvist Sted. 

Hyttefade, der ikke er mærkede, vil blive konfiskerede .til Fordel for Havne· 
kassen. 
Trælwt. 

38 Heller ikke mna Trælast og Tommer, der er indbugseret i Havnen, henligge 
paa andre Steder og i længere Tid end uf Hnvneop.synet tilladt. 
Sunkne Skibe. 

39 Strander eller synker et Fnrtoj pan et Sted, hvor det er til Hinder for Havnens 
(Broens) Benyllelse, og vedkommende Forer eller Ejer ikke borttager det inden en 
af Havneopsynel fastsat Frist, kan Havnebestyrelsen foranstalte det oplaget og er 
berettiget til at erholde Udgifterne erstattede af Fartojet eller dets Ejer eller i 
fornodent Fald at gore sig betalt i Far.i<i jet. Opnaas ikke herved fuld Dækning, 
beholder Havnen (Broen ) overfor Ejeren Krav pna Restbelobet. 

Pramme eller Baade, der hur ligget sunkne eller vandfyldte i mere end Ul Timer, 
kan uden Varsel -fjernes af Hnvneopsynet pua Ejerens Bekostning. 
Vrag. 

40 Vrag mun ikke indbringes i Havnen uden Hn,;neopsynet.s udtrykkelige Til· 
lndelse. 

V. llAJ'NEPLADSENS BENYTTELSE Ill. V. 

41 Varer, som er losset eller f'kal indlades, maa ikke henligge pnn Kajerne, pon 
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Broerne eller udenfor de Lil Oplag bestemte Pladser uden efter dertil hos Havneop
synel indhentet Tilladelse. 

For Benyllelse af Havnens (.Broens) Pladser Lil Oplægning af Gods og Varer 
erlægges Pladsleje efter den til enhver Tid gældende Takst. 

Med Hensyn til Stedet hvor og Manden hvorpna Godset skal oplægges, har ved
kommende, for sna vidt anganr de anbne Oplagspladser, nl rette sig efter de For
skrifter, Hnvneopsynct maatle give. Pnn Afviserværker i umiddelbar Nærhed af Bol
værkerne man intet Gods oplægges. Det oplagte Gods, som henligger for vedkom
mendes egen Risiko, man ikke uden Havneopsynets Samtykke borllnges fra Havnens 
(Broens) Terræn, fOrend Pladslejen er betah. 

Om forlanges, skal det oplagte bortskaffes eller flyues til et andet anvist Sted inden 
en af Havneopsynel fastsat Frist. Efterkommes et i denne Henseende givet Tilhold 
ikke eller henlægges Gods paa Havnepladsen uden Tillladebe, er Havneopsynet be· 
rettiget til at lade det fjerne paa vedkommende Ejera eller Kommissionærs Bekost
ning. 
Ballast. 

42 Udlosset Ballast skal SkibsfOreren foranledige bortkort san hurtigt som muligt. 
hvorefter Kajen straks skal rengores. 
Kulharpning. Fjernelse af Spild. 

43 Kulbarpning over Kajen er ikke tilladt. Hvad der ved Losning og Ladning fra 
Skib eller Vogn nf Varer af en hvilkensomhelst Art sanvel som ved Rengoring af 
Vogne maalle spildes, skal nf Ladningsejeren eller dennes Befuldmægtigede straks 
foranstaltes sammenfejet og bor.tkort. Sker delle ikke, kan Havneopsynel lade det for
nodne Arbejde udfOre paa Vedkommendes Bek05tning. Aske og anden Urenhed 
man ikke udkastes paa Kajen eller Havnens (Broens) ovrige Terræn, men !ores 
bort til den af Havneopsynet anviste Pinds. 

Fiskevaskning og -rensning pna Havnens Kajer, Broer og ovrige Arealer maa 
kun finde Sted efter særlig Tilladelse fra Havneopsynet, og saavel Fisken som Af
faldet skal straks efter Arbejdets Tilendebringelse uopholdelig fjernes af de pna· 
gældende, og Pladsen omhyggeligt spules. 

lossegrejer. 
44 Losseredskaber, snasom Stilladser m. m., mua ikke anbringes ved Bolværket 

f1ir Skibet:s Ankomst og skal stl'nks efter endt Udlosning fjernes. 
Efter Arbejdstid mna Transporlredskaher etc. ikke henstua pna Kajen eller paa 

de til Havnen (Broen) horende Gader og Veje, lige.saa lidt som Fiskekasser, an· 
den Emballage, Fiskeredskaber etc. 

VI. BENYTTELSE AF HAVNENS (BROENS) HEDSKABEH 

Havnens Redskaber. 
45 For saa vidt Havnevæsenet mnalle være i Besiddelse af Kraner, Flaader, Blok

ke, Lamper eller Hedskaber af anden Art Lil Afbenytlelse for de i Havnen (\•ed Broen) 
liggende Skibe, kun saadanne ved Henvendelse til Hnvneopsynet stilles til Di~posi
tion imod Erlæggelse af Afgift i Henhold til den Lil enhver Tid gældende Takst. 

VIL .FOHSKELLIGE OHDENSBESTEl\lMELSEH 

46 Foreren af ethvert Hn\'llen (Broen) anlobende Farloj har at gore sig selv 
-saavel som del til Fartojet horende Mandskab hckcndt med Bestemmelserne i nær· 
værende Heglement, der vederlagsfrit udleveres paa Havnekontoret til Porerne af 
de Havnen (Broen) sugende Skibe. Et Eksemplar nJ Heglementet skal findes om· 
hord paa ethvert i Havnen (ved Broen) liggende Farti:ij. 

47 Enhver, som befinder sig indenfor Havnens (Broens) Omraade, har U\'æger· 
ligt al rette sig efter Ha\•neopsynets Anvisninger, saaledes ogsna i givet Tilfælde 
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paa Opsynets Anmodning al forIOje s ig bort frn Havnens (Broens) Terræn. 
48 Skydning fra de i Havnen (ved Broen) liggende Fartojer eller paa det til 

Havnen (Broen) horende Terræn er forbudt. Afbrænding af Fyrværkeri indenfor 
Havnens (·Broens) Omruade (derunder ogsaa :fra Skibe) maa kun finde Sted efter 
forud hos Havneopsynel indhentet Tilladelse. 

Fil!keri, Opfiskning af Kul, Sten etc., Opgravning af Sand o. lign. man kun finde 
Sted efter særlig Tilladelse Ira Havneopsyncl. 

49 Genstande og Stoffer, a( hvad Art nævnes kan, maa ikke udkastes i Havnen 
(ved Broen), men skal fOres i Land til dertil anviste Steder. 

Genstande, der tabes i Jiavnen (ved Broen) og som Jigger til Hinder eller Fare 
for Sejladsen, skal uopholdelig fjernes. Sker delle ikke, forholdes som i § 39 nær
mere omhandlet. 

50 Alt, hvad der bjerges inden for Havnens (Broens) Omraade, skal uden Op
hold anmeldes for Havneopsynet og afleveres til dette. 

51 Badning Ira Havnens (Broens) Omraade eller fra de i Havnen (ved Broen} 
liggende Skibe er forbudt (herfra dog undtaget eventuelt i Havnen ( ved Broen) lig· 
gende Badeanstalter}. 

VIII. HAVNEOPSYN OG SKADESERSTATNING 

52 Overholdelse af Orden indenfor Havnens (Broens) Omraade passes af Havne· 
opsynet under Overtilsyn af Havnebestyrelsen. 

Indenfor Hamens (.Broens) Omruade varetager Politiet dog sine Opgaver efter 
Lovgivningens almindelige Regler. 

Havneopsynet skal i Tjenestetiden være iforl Uniform, men er iOvrigL pligtig 
til pau Forlangende at legitimere sig. 

53 Tror nogen sig forurettet af Havneopsynet, kan han forebringe Sagen for 
Havnebestyrelsen, men el af Havncopsynet givet Paubud skal i hvert Fuld efter
kommes. 

Viser nogen sig opsætsig mod Havneopsynet eller fornærmer dette under UdfOrel
sen af Embedsforretninger eller i Anledning uf samme, bliver han al an~e med 
den i Lovgivningen for sandnnne Forseelser hjemlede Straf. 

Naar en SkibsIOrer ikke efterkommer de i Reglementet indeholdte ·Bestemmel
ser eller de af Havneopsynet givne Paalæg suu hurtigt, som det uf dette skonnes nod
vendigt, skal tlfovneopsynet være berettiget til nt træffe de fornodne Foranstaltnin· 
ger til, at suadant sker. For Beskadigelser, som derved maalle blive tilfojet Far
tojet, med Tilbehor, skal dettes Forer eller Ejer ikke kunne fordre Erstatning. 
Fartojets Forer eller Ejer er pligtig at erstalle de Udgifter, som de ommeldte For
anstaltninger maalle have medfOrt. 

Naar SkibsfOreren ikke er om Bord, er det tilstrækkeligt, at Paalæg om Far
tojets Forhaling, Fortojning eller deslige bli,·er givet Styrmanden eller i dennes 
Fra\'ærelse en uf det ovrige Mandskab. 

Forlades Farlojet af hele Besætningen, skal SkibsfOreren være pligtig at nurn
give for Huvneo1>synet en i Havnens (Broens) Nærhed boende pualidelig Mund, 
som skul fOre Tilsyn med Furtojct, og til hvem saadanne Panlæg kan gives med 
samme Virkning, som om de var givne til ham selv. 

54 SkibsfOreren er ansvarlig for den Skude, som hun, hans Mandskab eller Far
toj maalle nnrelle pua Havneværkerne eller Havnens (Broens) Ejendele og skal 
erstatte de med Skadens Istandsættelse forbundne Omkostninger. 

Skade, der anrettes paa Broer, Bolværker eller andre Havneindretninger etc., vil 
være at erstatte efter dansk Rets almindelige Regler. 

55 Intet F'artoj man forlade Havnen, forinden Berigtigelse for de anordnede 
Havnepenge uf Skib og La<lning samt for Plu<lsleje og iivrige Afgifter har fundet 
Sted. 
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Overtrædelse hera.f saavel som urigtig Angivelse af Skib eller Ladning til Skade 
for Havnekassen straffes med Bode efter nedenstaaende § 56, hvorhos de takstmæs· 
sige Afgifter bliver al erlægge. 

IX. STRAFFEBESTEMMELSEH 

56 Overtrædelse af de i deue Heglement givne Forskrifter ~traffes med Biide. 
Sager angaaencle Overtrædelse af Reglementet behandles som Politi5ager. 
Havnebestyrelsen er befOjet til al Ioreslaa den, der har overtraadt Heglemenlets 

Bestemmelser, at afgore Sagen ved Erlæggelse inden en vis F ris t af en af Havne· 
bestyrelsen fastsat Bode. I Mangel af saadan mindelig Ordning eller, saafremt Bi.i· 
den ikke betales som fast.sal, overgaar Sagen til Behandling ved Politi og Dom· 
stole. 

57 Alle Bader, som hidrorer fra Overtrædelse af delle Heglemet, tilfalder Ha\· 
nen (Broen). 

Delte Reglement træder i Kraft den 1. August 1933. Samtidig ophæves det af 
Ministeriet for offentlige Arhjeder under 19. Juli 1927 stadfæstede Heglement mecl 
senere Ændring. 

REGLEMENT AF 19. ffNJ - FOR ORDENS OVERHOLDELSE I TRANGJS. 
VAAG HAV"I. 

Havnens Omraadc. 
Til Havnens Soomraade henregnes Far\'andet indenfor en Linie mellem Nestangi 

paa den sydlige Side og Hovdatangi paa den nordlige S ide 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 Tveran er bygget en 

Pier og i ovrigt pau flere Steder mind re Broer. 
For det under Havnen horende Omraade har Mini5teriet under Dugs Dato i Hen· 

hold til Lov af 30. Januar 1875 om Udfærdigelse af reglementariske Bestemmelser 
for Benyttelsen af Havne m. m. stadfæstet fOlgende Reglement : 

Regler for Sejlads. 
For Sejladsen inden for Havnens Omraade gælder de i den af Mini~teriel for 

Industri, Handel og Sofort under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgorelse angaa· 
ende >Særlige Regler for Sejlads i indre dnngke farvande< nnCOrie Bestemmelser 
med fOlgende Til!ojelse: 

Inden for Linien mellem de rode Fyr ved Tveraa og Kirkegnardsbroen er det 
tilladt al oplægge Skibe og Fartii jer, uden al disse behuver at afgi,·e de reglemente· 
rede Lys· og Lydsignaler. 

0 rden.sbe.stcmmelser. 
For Overholdelse af Orden gælder det i l\linisteriet for offentlige Arbejders Cir· 

kulære af 19. November 1931 omhandlede >Standnrdreglement for Overholdelse af 
Orden m. v. i (ved) danske Havne (Broer) 4:!! } med fOlgende Cndtagelser og Til· 
fOjelser: 

Indsejling, Opankring og Fart. 
§ 6 affattes saaledes: 
>I den Del af Havnen, der ligger inden for en Linie fra Kirkegaardsbroen til 

Tverna rode Fyr, er det forbudt at fortoje eller opnnkre Fartojer, medmindre 
Havnebestyrelsen har meddelt vedkommencle Fartoj Ttlladelse dertil og givet den 
i sna Henseende fornodne Anvisning. 

1) Som ænJrct 31. Juli 1935. 
2) Hr. ltc:glumcntet for Vang Hnm ar 19. Juni 1933. 
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Fortojningskællinger man ikke anbringes uden Havnebestyrelsens Samtykke og 
kun pau de uf denne fuslsalle Betingelser. 

Ethvert Fartoj, der ligger for Anker i Havnen, skul stadig holde et efter Havne
opsynets Skon til Fartojets Storrelse passende l\fondskub om Bord. 

Til § 7 fåjes: 
»Indkomne Dump· eller Motorskibe $kul, naar Havneopsynel mautle kræve tiet, 

holde deres Maskiner og Spil rede til at arbejde, hvorunder for Dampskibes Ved
kommende er indbefattet, at de skal holde Damp puu deres Kedler." 

liggeplads. 
Til § 9 fOjes: 
»Furtojer og Bande, som ligger fortojet pau anvist Sted, skul i Tilfælde af indtræf

fende Grindefangst eller ved Sejfangst (Notakast) være forpligtet til al skifte Pladll 
efter Havneopsynels Am•isning.< 

Ræer, Bomme, Rorilig af Maskine, Larm, Rag m. m. 
Til § 11 IOjes: 
»Fartojer, der ligger i Havnen, mua ikke benytte deres Radiosender undtagen Lil 

Forbindelse med Skibe i Nod.c 
I § 18, 1. Stk" ændres »Toldvæsenet «til >Ha\'neopsynel«. 
Oplægning. 
Til § 36 fOjes: 
»Optrækning og Anhriugelse af Bande m. "· pua ~favnens Broer og andre Ste· 

der man kun finde Sted efter særlig Aftale med Ha\'ueopsynet og kun pau de af 
delle anviste Pladser.« 

Fjernelse af Spild. 
Til § 4.3 fojes: 
»Fiskevaskning og Heusning pan Havnens Kajer, Broer og ovrige Arealer man 

kun finde Sted efter særlig Tilladelse fra Havneopsynel, og -suavel Fisken som Af
faldet skal straks efter Arbejdets Tilendebringelse uopholdelig fjernes uf de paa
gældende, og Pladsen omhyggeligt spules.« 

Havricopffn og Skadeserstatning. 
§ 55 affattes snu ledes: 
»Intet Furloj man forlade Havnen, forinden Berigtigelse for de anordnede Havne

penge af Skib og Ladning samt for Pladsleje og a\•rige Afgifter har fundet Sted. 
Overtrædelse heraf suavel som urigtig Angivelse af Skib eller Ladning til Skade 

for Havnekassen straffes med Bode efter neden5luaende § 56, hvorhos de takslmæs
sige Afgifter bliver at erlægge.< 

Delle Reglement træder i Kraft den 1. Septbr. 1935. Samtidig ophæves det uf 
Ministeriel for offentlige Arbejder under 19. Juli 1927 stadfæstede Heglement. 

CIRKULÆRE (U. l'vl.) AF 30. JUNI - VEDH. OPFØRELSE AF SKOLER 
OG LÆRERBOLIGER pua 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 pau Nord!!iden af 
disse bor undgaas. 

Endvidere man der sarges for, at Skolen ikke kommer til at ligge i umiddelbar 
Nærhed uf Virksomheder, der kun forstyrre Under\'isningen ved Stoj eller pua 
anden l\laade. Det er \'igtig<:re, al der lages Hensyn til disse Ting, end al Skolen 
lægges ubetinget centralt i Bygden. 

Grundstykket man være af en sandan Storrelse og Beskaffenhed, al der kan ind
rettes en passende Legeplads. Arealet af denne bor ved mindre Skoler være mindst 
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200 m:.!, ved almindelige Skoler med el enkelt Klasseværelse ikke under 100 m:.! og 
ved storre Skoler mindst 600 m:.!. Legepladsen, der indhegnes, mua være nogen· 
lunde jævn og vandret, saa at den kan benyttes til Boldspil og andre Lcgemsovel· 
ser. Der man ved Dræning sorges for, al Pladsen paa alle Aarstider er nogenlunde 
tor. 

2. Skolelokafot. 
Skolestuens Gulv bor ikke ligge mindre end 30 cm over det hojeste Punkt af 

Terrænet umiddelbart udenfor Bygningen. 
Den indvendige Hojde bor være mindst 3,15 m regnet fra Gulv til Loft (saale· 

~es al alene Tykkelsen af Bjælkerne - hvis disse ligger frit - fragaar i delle 
Maal). 

Skolestuens Humfung bor ikke være under 120 m:I og man iovrigt fastsættes un
der Hensyn til Bornetallet, i'det der beregnes mindst 3% m3 pr. Barn. I Bygder, 
hvor Antallet uf skolepligtige Born er under 15, og h\'Or det ikke formodes ut 
ville stige væsentlig i en overskuelig Fremtid, kan der ses bort fra de angivne 
Mindstemani for Hojde og Humfang. 

Hummels Dybde (l\foalet fra Vinduesvæggen til Bugvæggen) maa med den fOr
nævnte Hojde ikke gores storre end 6,30 m; onskes .Muulet storre, mua Højden 
foroges, sualedes ul Forholdet I: 2 bibeholdes. 

Vinduerne skal samles i een Væg og vende til den lyse.si ·mulige Side - snu 
vidt gorlig.t mod Syd. De skul fordeles jævnt pua Væggen og anbringes suu hojt. 
som Konstruktionen tillader, idet der mellem Bjælkeluget og Vinduernes Over.kant 
kun lægges den nodvendige Understottelse uf Træ eller Jærn. Bry.stningshojden -
muult fru Gulvet til Overkanten af Underkarmstykket - bor ikke være under 0,95 
m. Vinduernes Storrelse gores iovrigt snu stor, al del frie Glasureul udgor mindst 
en Ottendedel af Gulvfladen; hvis Skolens Beliggenhed er en saadan, at Lyset 
ikke hur fri Adgang, skal Forholdet være 1: 7. Vinduernes overste Rammer bor 
forsyne5 med Vippebeslag og indrettes til at uabne og lukke af en paa Gulvet 
staaende Person. 

Skolestuen man kunne opvarmes Lil almindelig Stuetemperatur. Det anbefales al 
anvende Cirkulationskappeovne, hvor Rummet mellem Ovnen og Kappen kan fon til
fOrt frisk Luft gennem Kanaler under Skolestuens Gulv. 

Det man .tilrnudes 111 indrette en Ventilati"Onskanal af 23 X 23 cm Tværmani 
til BortfOr.sel af daurlig Luft. 

Den af Sidevæggene, som Borncne ser hen imod, naar de sidder med Vinduerne 
paa venslrc Haand, bor suavidt muligt holdes fri for Dorc og Frem- eller Tilbage· 
spring, ligesom det bor undgaas at stille Kakkelovnen ved denne Side. 

Der maa sorges for den nodvendige Belysning ved elekLriske eller PeLroleums· 
lamper eller lignende. 

3. Forstue11 111. 111. 

Skoleforstuens Storrelse fastsættes i forhold til det hojeste Antal af Born. de r 
undervi5es i Skolestuen (hvis flere Skolestuer har Adgang gennem Forstuen, man 
det samlede l\laksimum lægges til Grund), idel der for hvert Barn regnes 0,3 m:l 
Gulvflade; Forstuen bor dog i Almindelighed ikke være mindre end 10 m:.!. Rum
mets Bredde bor ikke være under 1, 75 m. 

Forstuen bor have rigeligt Lys Ira Vinduer, der \'ender direkte til det frie. 
Foruden Forstuen bor der indrelles el Vindfang, gennem hvilket Adgangen sker, 

og som ved en Dor er adskilt fra Forstuen. Gulvmaterialet hor her være Beton 
eller lignende. 

I Forstuen - eller Vindfanget - bor anbringes Fodskruberist eller Gulvmuutle 
saml være Knageplads (med eller uden Hattehylder) og Plads til Trætofler, Gum· 
misko og lignende. 
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4. Retirader. 
I Skolens umiddelbare Nærhed sknl indrettes Hetirader til Bornene, saaledes be

liggende al Læreren let vil kunne holde Øje med Benyttelsen. 
For hvert Klrusseværelse bor der være et Kloset for Drenge og eet for Piger; 

desuden bor der indrettes et Pissoir. Rummene skul have en Storrelse af mindst 
1,20 X 0,80 m, være vel belyste og lette al renholde. Udenfor Skoletiden skal de 
holde$ aflaasede. 

B. LÆHERBOLIGER 

1. Boligerne i A/min.d1•liglwd. 
Lærerboliger kan indrettes i samme Bygning som Skolen eller fritliggende, men 

bor snavidt muligt lægges i Skolens umiddelbare Nærhed. Hvis Boligen indrettes i 
selve Skolebygningen, hor det undgnns at lægge Beboelsesrum over Skolestuer, og 
deHe bor i alle Tilfælde kun finde Sted, hvor det drejer sig om Bolig for ugifte 
Lærere eller Lærerinder. 

I umiddelbar Tilknytning Lil Boligen bor der, naar Forholdene tillader det, ind
hegn~ et passende Areal, der overlades Læreren til Dyrkning som Have. 

Den indvendige Hojde i Boligen bor ikke være under 2,50 m (indbefattet Bjæl· 
kernes Tykkelse, hvis de ligger frit) ; i Loftsrum kan Hojden nedsættes til 2,20 m. 
Rum, der skal benylles til dagligt Ophold eller til at sove i, man være indrettet til 
al opvarmes samt lægges saaledes, al de faar saa megen Sol som muligt. 

Hver Bolig bor have sit særskilte Kloset, der ikke er fælles med Skolens, og 
::! Om - hvis det ikke indrettes som Vandkloset - lægges udenfor Bygningen. 

2. Boliger for Ene- eller Forslelærere, 
Boliger for Ene· eller For.stelærere bor have en suudan Storrelse, al det sam· 

lede Nytteareal nf Rummene udgor 90- 100 m~. Heri medregnes Kokken og Gang· 
areal, men ikke Udhusrum, Kælderrum og Loftskamre med Tagvindue; i Loftsetager 
beregnes Gulvlinder, ·hvorover der er mindst 1,50 m fri Hi:ijde som Nytteareal. 

·Foruden Spisekammer med Vindue direkte til del frie skal Boligen have forne). 
den Pinds til Opbevaring af Fodevarer, Brændsel m .m. 

3, Boliger for Lærerinder eller ugifte Lærere. 
Boliger for Lærerinder eller ugifte Lærere bor have en Storrelse - beregnet 

som angivet ovenfor - nI mindst 35 m2. Til Boligen bor hore Spi:;ekammer og 
Brændselsrum. 

4, Opholdsrum 11ed Skoler udC' ri lærerboliger. 
Ved Skoler, hvor der ikke bor Lærere til Stadighed, bor der forefindes el Op· 

holdsrum til Brug for Læreren i den Tid, hun undervi"er ved Skolen, Det bor have 
en Sti:irrelse af mindst 15 m:? og være indrettet til al opvarmes. Forsaavidt der ikke 
desforuden er indrettet Kokken, man Kakkelovnen i Rummet være saaledes kon· 
strueret, at den kan benyttes til Madlavning. 

C. BYGNINGERNES KONSTRUKTION 
Saavel Skoler som Lærerboliger man være solidt byggede, og der mau anven

des den fornodne Omhu saavel ved Valget af Materialer som ved Arbejdets Ud
fi:irelse. 

Grunden omkring Bygningerne mau drænes, sauledes at alle Kilder og VandlOb 
ledes udenom. 

I Kælderrum eller ikke udnyttede Hum under Skole- eller Beboelsesrum i Stue
etagen maa Jorden dækkes med et Betoning. 
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Ydervægge isoleres under Stuebjælkelaget med el vandret Isolationslag af Tag
pap eller lignende, der kan forhindre Fugtighedens Opstigning. 

Y dervæggc af Beton udfores i stærk Blanding (mindst i Forholdet 1: •J, : 8) og 
pudses udvendig. Indvendig asfalteres de saml forsynes enten med Panel af sam· 
menplojede Brædder eller med anden fyldeslgorende isolerende Beklædning. 

Skillerum mellem Klasseværelser indbyrdes og mellem Skole og Bolig udfores af 
mindst 0,2J cm Beton eller saaledes, al der pan anden Mande opnaas den nodven· 
dige Lydisolation. 

Bolgeblik, der anvendes som Tag eller udvendig Vægbeklædning, males paa begge 
Sider. 

Omkring Vinduer kalfatres omhyggeligt med Værk. Det anbefales al anvende for
satsrammer i Vinduernes fulde Hojde. 

D. INDSENDELSE AF FOHSLAG 
Forslag til nye Skoler eller Lærerboliger saavel som til Ombygning af ældre 

Bygninger indsendes gennem Skoledirektionen til Undervisningsministeriets God
kendelse. 

Tegninger, der maa omfot.te Planer, Snit og Facader samt Beskrivelse. man tyde
lig give Oplysninger om fOlgende : 

a) Bygningernes Beliggenhed pna Grundstykket, dettes Storrelse og Forhold til 
Omgivelser og Verdenshjorner. 

b) Skolestuens og f'Orsluens Storrelse og Belysning med Angivelse af alle Mani, 
sualedes at det kan bedommes, om disse Bestemmelser er overholdt. 

c. Boligens Indretning med Angivelse af Rummene;; Stiirrelse og Hojde. 
Endvidere man der indsendes el Overslag over Omkostningerne. 
Skoledirektionen indhenter, forinden Forslaget indsendes til Undervisningsmini· 

steriet, Amtslægens Udtalelse. De til Godkendelsen knyttede særlige Bemærkninger 
maa naje iagttages ved Arbejdets UdfOrelse. 

Naar Byggearbejdet er tilendebrngl, skal Anmeldelse herom indsendes til Slrole
direktionen sammen med Opgorelse over de med Arbejdet forbundne Udgifter. 

Eksemplarer af delle Cirkulære udleveres til Forslanderskaberne. 
Der er ,-ed Undervisningsministeriets Foranstaltning udarbejdet nogle Tegninger 

til Skoler os Lærerboliger, der -- saalænge Eksemplarer haves - vil kunne fans 
udleverede uf Skoledirektionen til de Forstanderskaber, der maatte onske det. 

VEJLEDNING FOll KOMl\'IUNEHNES REGNSKABSFØRELSE (vedtaget af Lag· 
-tinget 23. Aug. 1933). 

I Overensstemmelse med Laglingets Vedtagelse i Samlingen 1932 udfærdiges 
herved nedenstaaende Vejledning for Kommunernes RegnskabsfOrelse :1) 

A. Der IOres en Kassebog i 2 Afdelinger over henholdsvis Kommunens A Ind
tægter og B Udgifter, indrettet efter Kolonnesystemet med særskilte Rubrikker for 
alle Regnskabsposter. 

Desuden findes en Rubrik for >Indbetalt i alle og en for :.Udbetalt i alt«, i hvilke 
henholdsvis samtlige Indtægter og Udgifter samrnentælles. 

Kassebogen er foruden med de ordinære Blade tillige forsynet med Blade til Kopier. 
I Henseende til Orden og Nojagtighed ,·ed Kassebogens Forelse man fOlgende 

Hegler iagllages: 
a. Bogen skal fOres med Blækstift og An\'endel~e af Kalkerpapir, saaledes al 

Genparten af Kassebogens Blade bliver en nojagtig Kopi af den paagældende Side 
i Kassebogen. Fejlnoleringer mua rettes ved let Overstre1ming og ved Notering uf 
ny Tal og pna en saadan Mnade, al del overstregne dog bliver læseligt, eller even· 

l l Amtets Funktioner er nu overgnnct til Landsstyret. 
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luelt ved Ompostering; del !Olger heraf, at Radering og Benyt-telse af Radervand 
ikke maa linde Sted. Kassebogen skal nitid være fOrt a jour. 

b. Indfi:irelsen i Knssebogerne mau naturligvis fi:irst finde Sted, naur Ind· eller 
Udbetalingen faktisk har fundet Sted; enhver Ind- og Udbetaling forsynes med 
Datoangivelse, og det bor være en ufravigelig Regel, at Ekspeditionen noteres under 
den Mnaned og Dato, pan hvilken den vitterlig har fundet Sted. 

c. KaY.iebogen fOres iOvrigl snnledes, at enhver Indbetaling af rede Penge, Checks, 
Postindbetalinger o. I. straks ind!Ores ved Ekspeditionen som el Led i denne; det 
samme skal gælde med Hensyn til Udbetalingerne. 

d. Det horer endvidere til god Orden, at der i Kassebogen, efterhannden som 
Siderne er laget i Brug, ikke findes anbentslaacnde Sider eller Dele af saadanne. 
Sker det, at en hel Side overspringes, skal den ved PaafOring uf en Skraastreg eller 
paa anden Mande gores uanvendelig t:il senere Tilfoje\ser. 

e. Kassebogen bor saa vidt muligt af:sluttes den 31. December. Skulde Bc!Ob 
imidlertid indfOres i Kassebogen efter denne Dato, bor det ske paa den Mnade, 
at Belobct IOres pr. 31. December med særlig Angivelse af den faktiske Ind. eller 
Udbetalingsdag. 

Hvis Afslutningen ikke sker pr. 31. December man Kassebeholdningen ved Aar.s· 
afslutningen opfOres indenfor Linien, saaledes at Regnskabsforerens Tilsvar fremkom· 
mer \•ed at sammenlægge denne Kassebeholdning med de indgaaede Belob og herfra 
trække de udgaaede Belob. 

I de Kommuner, der holder Inkassatorer, paases det, at disse afregner med For· 
manden, eventuelt Kassereren, mindst en Gang mnnnedlig, forsaavidt der muntte være 
inkas~eret Belob. 

B. Der fores en Hovødbog over samtlige Kommunens Skatteydere snnledes, ut 
hver Skatteyder bur sin Konto i Hovedbogen, hvor den den paagældende panlignede 
Skat opfOres i en Rubrik, der benævnes :tPanlignet Skntc, medens betalte Skalte· 
belob fores i en anden Rubrik, der benævnes >Betalt Skule med Angivelse uf Be· 
talingsdato. 

Med Hensyn Lil Hovedbogens Forelse gælder det under A. a. og b. unfOrte, dog at 
Bogen fOres med Blæk. Bogen salderes pr. den Dnt·o, Aursregnskabet faktisk af· 
sluttes. 

C l. Fortegnelse over Restaricer, der overfOres til kommende Aars Regnskab, 
skul vedlægges Regnskabet efter al være gennenmganet og sammenholdt med Hoved· 
bogen, idet Hovedbogens Saldoer skal svare til Posterne i Restancelisten. Attest herom 
paafOres Regnskabet og underkrives af Forslanderskabets fungerende Formand sam· 
men med de tilstedeværende Forstanderskabsmedlemmer; sidstnævnte er pligtige at 
foretage en selvstændig Gennemgang af Hovedbogen og kan ikke lude sig noje 
med Formandens Angivelse. Forsaavidt der holdes en RegnskabsfOrer, underskriver 
tillige denne. 

2. Der vedlægges Aarsregnskabet en Fortegnelse over samtlige de Belob, som 
Kommunen skylder, med Angivelse af, hvorfra Gælden hidrorer. 

D. 1 Sanvel Forstanderskaberne som Lokalrevisor bor jævnlig foretage Kasse· 
eftersyn . 

Om hverl Kasseeftersyn bor der : ke TilfOrsel i Forhandlingsprotokollen og 
Kassebogen. 

2. Nunr Anrsregnskahet er afsluttet, vil der altid være al foretage Kasseeftersyn i 
Forbindelse med den lokale Hevisor. Ved dette Kusseeftersyn mna det naje pnases. 
at Beholdningen efter det afsluttede Regnskab stemmer med Beholdningen efter den 
afsluttede Kassebog, herunder bor det "Dgsna panses, at Kassebogens Konti 
stemmer med Regnskabets Konti. Den foreliggende Kassebeholdning skul da stemme 
med den t~I næste Regnskab overforte Beholdning. 

Om det her ommeldte Kasseeftersyn vil der være at meddele Anrsregnskubet Paa· 
legning. 
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3. Lugtingsrevisor er bemyndiget til at foretage Kasseef.tersyn, nnar han finder 
dette onskeligl. 

E. Havnevæsenets Bager og Regnskaber fOres saaledes som disse hidtil er fiirt. 
Beholdningen holdes strengt afsondret fra Kommunens andre Midler og maa ikke 
anvendes eller udlaanes til Havnen uvedkommende Formual. Havnevæsenets Besty· 
relse er pligtig at pause, at der ikke gives Henstand med de Havnen tilkommende 
Afgifter. Skulde Restancer imidlertid være ældre end 6 Maaneder, maa der ved· 
lægges Regnskabet særlig Redegiirelse for hver enkelt Post. 

Kasseeftersyn foretages efter Reglerne i Punkt D 1 og 2. 
F. Elektricitetværkets Regnskaber og Doger fiires efter de hidtil gældende Regler, 

og Beholdningen holdes strengt afsondret fra Kommunens andre Midler og maa ikke 
anvendes eller udlaanes til Elektricitetsværket uvedkommende Formnal. Henstand 
med forfaldne Ydelser til Værket maa ikke gives ud over hvad det for Værket 
gældende Reglement hjemler. 

Kasseeftersyn foretages efter Reglerne i Punkt D 1 og 2. 
G. Samtlige Regnskaber afsluttes saa betids, at de kan være afleverede til Lokal

revisor Jenest 15. Februar og indsendes til Amtet senest 15. Maj efter forud at hu,•e 
været fremlagt Lil Eftersyn for Kommunens Beboere i 11 Dage. Attest fra Kundgore· 
ren om Fremlæggelsen vil være at vedlægge Regn~kabet.l) 

Samtidig som Regnskabet afleveres til Lokalrevisor - altsaa senest 15. Februar -
skal Regnskabsanrels Kopiblade udtages a{ Kassebogen og indsendes til Amtet. 

Regnskabet affattes efter samme Skemaer som hidtil. 
2. For enhver i Regnskabet oplaget Udgift samt i videst muligt Omfong for 

enhver Indtægt skal der foreligge behorig Dokumentation. 
For Udgifternes Vedkommende maa denne foruden al oplyse den paagældcnde lid. 

gifts Berettigelse, forsaavidt Udbetaling har fundet Sted, tillige omfatte behorig 
Kvittering. I sidstnævnte Henseende kan, naor Indbetal~ngen er sket g~nnem Post· 
væsenet dettes behiirig underskrevne og daterede Tilstaaclse for Belobets Modtagelse 
tjene som Kvittering, og ved Bankoverforelse man om fornodent Bankens skriftlige 
Erklæring anses for tilstrækkelig. Indtægter bor i videst muligt Omfang godtgores 
ved Fremlæggelse af Folgeskrivelser, lndtægtsordrer, Fortegnelser o. I. 

Alle Regnskabsbilag mon være daterede og for.synede med Angivelse af h\'ilken 
Konto de vedrorer; det maa betragtes som en Seh·fOlge, at de er o;;tilede til Kom· 
munen eller i hvert Fuld indeholder Oplysning om, al de vedrorer denne; forsaavidt 
Y dclsen ikke har fundet Sted i Henhold til uspecificerede Tilbud, maa Bilaget inde
holde Specification af Kvan la, Sort, Enhedspriser, Dag· og Timetal, Betalingssatser 
m. v., Bilag for Lonninger, Honorarer o. I. mon oplyse det Tidsrum, de vedrorer. 
Suaf remt der rettes i Bilagene, bor det atlb,,jves pau Bilaget, hvem der har foretaget 
Rettelsen. 

Det bor til enhver Tid pauses, at der ikke henligger storre kontante Beholdninger 
end dem, der er nodvendige til forestauende Udbetalinger, medens Kommunens Mi<l· 
ler iOvrigt vil være at anbringe i Bank eller Sparekasse. 

Alle Forstanderskabets l\ledlemmer er i Henhold til § 30 i Landkommunalloven af 
28. Februar 1872 ansvarlige for de Kapitler, Aktiver og andre Ejendomme, som til· 
horer Kommunen. 

Saavel Kassebog som Ho,·edbog skal være autoriseret af Amtet. Bogerne kiibcs 
,-ed Henvendelse til H. N. Jacobsens Bokahandil, Thorshavn. 

I Tvivlstilfælde vil Forstanderskaberne kunne fua fornoden yderligere Vejled· 
ning ved Henvendelse til LagtiingHevisoren. 

INKASSATIONSSAMSYNING FYH! GHINDAUPPBOD, samtykt å tingi 18. sept. 
1933. 

Fm 1. Januar 193·1 beregnes Inkassationshonoraret \'cd Grindeuuktioner med 
10 %. 

l) 15. Februar og 15. Maj er nu ændret til 15. Marts og 15. Jun[, 
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HEGLEMENT FOH DRIFTEN AF KARANTÆNE- OG EPIDEMISYGEHUSET 
ved Dronning Alexandrines Hospital, vedtaget af 'Lagtinget 19. Sept. 1933. 

Sygehuset tilhorer Fær0ernes Amtskommune, der bærer Udgiherne ved Hoved· 
reparationer, medens Udgifterne ved sædvanligt Vedligehold af Bygningen med Hegn 
samt 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 Hospitalet udfærdigede Reglement med de fornodne Lem· 
pelser, saaledes at Hospitalet afholder Udgifterne ved den daglige Drift og oppe· 
bærer den Betaling, der erlægges af Patienter for Kur og Pleje. Inspektionen kan 
ikke foretage Forandringer ved Bygningen eller iværksætte Hovedreparationer, der 
medforer Udgiift for Amtsrepartitionsfonden, uden Lagtingets Samtykke. Paa Syge· 
huset optages Patienter, der fOres i Land fra Skibe, hvis Sundheds-forhold giver 
Anledning til Frygt for Smittes Indbringelse, eller som er underkastet Karantæne
afspærring i Henhold til Lov af 8. Januar 1872, samt, naar Sygehu-::et ikke er i 
Brug hertil, Patienter, der lider af smitsomme Sygdomme med Undtagelse af Tu
berkulose og veneriske Sygdomme. Naar Sygehusets Lokaler ikke er i Brug til det 
anfOrte Forman), skal Inspektionen kunne disponere over dem 1mu anden Maude, 
men skal da straks sorge for deres Ryddeliggorelse, naar det bliver nodvendigt. 
Lægetilsynet udfores af Amtslægen for Karantænevæsenets Vedkommende ellers nf 
o, erlægen \ed Hospitalet. Taksterne for Kur og Pleje er, sunfremt Indlæggelsen sker i 
Henhold til Lov af 17. l\la11ts 1922 om Foranstaltninger mod smitsomme Syg· 
domme, de i denne Lovs § 34. fastsatte og ellers Hospitalets sædvanlige Takster. 

JUSTJTSM. SKH. af 7. Nov. - ang. OPRINDELSESCERTIFICATER. 
I Verbalnote af 27. Oktober 1933 til Udenrigsministeriet har det herværende itu· 

lienske Gesandtskab saavel af Hensyn til de italienske Myndigheder som til de danske 
Eksportorer henledt Opmærksomheden pua, at de Oprindelsescer.tificuter, der ledsager 
danske Varer til J.tulien, ofte er utilfredsstillende, idet det i mange Tilfælde kun er 
Duplikater a.f CertificMerne, der fremkommer. Som almindelig Regel, udtales det 
nærmest i Noten, bor Oprindelsescertificaterne 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 Certificalerne, maa dette udtrykkeligt betegnes som Duplikat og for.synes med en 
Erklæring om Grunden til, at der er udsted.t Duplikat og om, al det originale Certi· 
Iikat annulleres. Dommeren og samtlige Sysselmænd pua Færoerne bedes under
rettet om foranslaaende. 

REGLEMENT af 30. Nov. FOR FORVALTNINGEN AF KVIVIG DÆKMOLE. 

BEK. NR. 391 af .J.. Dec. - ANG. FORTEGNELSE OVER SKIBE (Farlojer), 
<ler muuler MI~DRE END 20 TONS BRUTTO, saml forskelligt andet svommende 
Materiel. 

Pr. li. Farlojer, der optages i Furtojsfortegnelsens Afdeling III ( Fiskerfor
tojsfortegnelsen) tildeles efter deres Hjemsted Havne-Kendingsnummer efter fOl
gende Regler : 

FÆRØERNE: 
Thorshavn for Sydstromo Præstegæld ..............•.................... " .......... . 
Vestmanhavn for Nordstromo Præstegæld .........•....•..•.... " .......... " .. ...• 
Sund for San do Syssel . . . . . • . . . . . . . . . . ..... 
Sandevang for Vaago Syssel 
Fuglefjord for Østero Syssel . ..... . ..... . ... .• 

T. N. 
V. N. 
S. A. 
V. A. 
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 forsluns Agenter saa\•el for indenlandske som uden· 

lundske Firmaer - skal for Fremtiden puu Færoerne være uberelligede Lil al fa]. 
byde eller afhænde Varer Lil andre end til Per.soner, der i Henhold Lil ·Lov af 21. 
Marts 1855 § 10 har lost Handelsbevis. Dog skal Handelsrejsende til Fabrikanter, 
Haandværkere og andre Nreringsbrugere kunne falbyde og afhænde saadanne Varer, 
som enhver behover til sin Næringsdrift. 

2 Forinden nogen kun drive Erhverv som Handelsrejsende paa Færoerne, skal 
han hos Politimesteren erhverve et Antagelsesbevis. 

Antagelsesbeviser for Handelsrejsende for indenlandske Firmaer udfærdiges med 
Gyldighed for el Aar fra Udstedelsens Dato og betales med 50 Kr. for det forsle 
Firma, for hvilket den Handelsrejsende vil udfore Forretninger, og 25 Kr. for hverl 
af de folgende Anlagel.-esbeviser for Handelsrejsende for udenlandske Firmaer ud · 
færdiges med Gyldighed for 15 Dage, 45 Dage eller for eet Aar og betales med hen· 
holdsvis 40 Kr" 100 Kr. og 300 Kr" dersom Beviset kun omfaller cet udenlandsk 
Firma; saafreml den puagældende repræsenterer flere udenlandske Firmaer, erlægges 
yderligere henholdsvis 20 Kr., 50 Kr. og 150 Kr. for hvert ai de Hilgende Firmaer.•) 

Afgifterne tilfalder Færo Amts Fattigkasse og Reparlilionsfond til lige Deling. 
3 Overtrædelser af de ovenfor givne Forskrifter straffes med Bode. 
Sager angaaendc Overtrædelser behandles som Politisager; idomte Boder tilfalder 

Færo Amts Fattigkusse. 
4 Nærværende Lov træder i Kraft straks. Samtidig ophæ\'es 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 pau de i Medfår 
af disse ]oste Antagelsesbeviser. 

5. Februar 1934. - ÆNDRING I VEDTÆGT FOH BYEN THOHSHAVNS 
KOMMUNA1LE STYRELSE. (lndfOjet i Vedtægten uf 9. Dec. 192•1.). 

M. Febr. - AN. Nr. 38 om Ændring i An. af 18. Juni 1926 om Tilsyn med 
DAMPKEDLER pun Færoerne. (IndfOjet i An. af 1926). 

14. Febr. - Lov om Tillæg til KONKURSLOVEN (Se An. :-n. Okt. 193-J.). 

19. Febr. - An. for Færoerne om GIFTE OG A~DHE FOH SUNDHEDE~ FAH· 
LIGE STOFFER.2) 

I. Bestemmelser vedrore1ule Gifte. 
1 Til Gifte henregnes i denne Anordning:; ~§ 2- 11 de Stoffer, der er opfort paa 

de Anordningen vedfojede Lister I og Il, samt Forbindelser og Præparater uf disse, 
der er i Besiddelse af Stoffets giftige Egenskaber. 

Justil.sministeren kan efter Indstilling fru Sundhedsstyrelsen foreluge Æ ndringer 
i og Tilfojel ~er til de nævnte Lister. 

1) Ifolge Ll. Nr. 2,J ni 21. Fehr. 1950 fo rhojes Afgiften fo r ut rcpræ~cntcrc et InJenrig~· 
lirmn fro 50 til 300 Kr. og for h\'ert nf de folgtmde fro 25 til 150 Kr. 

2) l Henhold til Hjemmcstyrelov~n er GihstoUer O\ertnget som færosk Særnnligi;enJe, og 
tlen lovgh-encle og ndministrothc l\lyndighcd for dette Omrnnde er derfor nu hos Hjem
mestyret. 
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Sprængstoffer berores ikke af denne Anordnings Regler. 
Det har sil Forblivende ved Reglerne i Lov Nr. 95 af 31. Marts 1930 om Frem· 

stilling af og Handel med Opium m. m.l) 
2 Berettigede til at fremstille Gifte er: 
1. Apotekere. 
2. Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske Laboratorier og 

Institutioner saml de uf Stuten autoriserede Laboratorier. 
3 Berettigede til al indfi:ire Gifte er: 
1. Apotekere. 
2. De i § 2, Nr. 2, nævnte Laboratorier og Institutioner. 
3. Industridrivende (Fabrikanter og Haandværkere), der anvender Gifte i deres 

Næringsvirksomhed, dog kun til Brug i denne. 
4 Gifte til teknisk Brug man kun af Apotekere udleveres til Forbrugere, derunder 

til de i § 2, Nr. 2, nævnte Laboratorier og Institutioner. 
Som Lægemiddel man Gifte kun udleveres af Apotekere, af dispenserende og distri· 

buerende Læger og Dyrlæger og af de i Henhold .til Lov Nr. 110 af 25. Februar 1916 
om Udovelse af Tandlægevirksomhed godkendte Tandlæger, alt i Overensstemmelse 
med de herom til enhver Tid gældende Bestemmelser. 

5 Justitsministeren fastsætter nærmere Regler for Apotekeres Udlevering af Cif.te 
til teknisk Brug,2) 

6 Udlevering af Gifte til teknisk Brug Hl Forbrugere, derunder til de i §. 2, Nr. 2, 
nævnte Laboratorier og Institutioner, man kun finde Sted efter en dateret, · egen· 
hændig underskreven Rekvisition paa en dertil bestemt, trykt Blanket, som inde· 
holder Oplysning om Giftens Navn, Mængde og Anvendelse, Rekvirentens Stilling og 
Adresse s-.imt Erklæring om, al hun vil opbevare Giflen omhyggeligt og ikke over· 
lade noget af den til andre. 

Hekvisitionen 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 bestemme, at Gift under visse Betingelser eller til visse Per
soner og Virksomheder kan udleveres uden Politipaategning pau Rekvisitionen. 

Udlevering maa kun finde Sted til Personer, der er fyldt 18 Aar. 
Den, der udleverer GH.te til Forbrugere, skal fOre en autoriseret Giftbog, i hvilken 

det indfOres, hvilken Gift der er udleveret, de udleverede Partiers Vægt eller Hum· 
fang, samt til hvem og hvornuar Udleveringen har fundet Sted. 

De nærmere Regler om Giftbogens Forelse og Opbevaring af Rekvisitionerne samt 
om Kontrollen hermed fastsættes af Justitsministeren. 

7 Gifte til teknisk Brug maa til Forbrugere kun udleveres i hel og stærk Embal
lage, der er forsvarligt tillukket eller tilproppet. Gifte man aldrig udlevere! i saadanne 
Flasker, Krukker eller Kar, der kan give Anledning tH Forveksling uf Indholdet med 
Nærings. eller Nydelsesmidler, saaledes na\·nlig ikke i Øl-, l\Hneralvands-, l\lælke
eller Vinflasker, og maa heller ikke af handlende opbevares i saadanne Beholdere. 

lo\ rigt kan Justitsministeren udfærdige nærmere Regler nngnaende Emballagens 
Forsyning med særlig Etikette og Pa·askrif·t og om dens Forsegling, Plomberin g 
eller Forsyning med Oblat. 

8 Farver, som indeholder An-enforbindelser i i<aadanne Mængder, at 1 g tor 
Farve indeholder mere en<l 1 mg Arsen, man ikke anvendes til l\lalerfarve eller til 
Fremstilling af færdig tilberedte Malerfarver. Ved Under,;ogelse af Arsenindholdet 
skal anvendes en af Justitsministeren godkendt analytisk Metode. 

9 Færdig tilberedte Farver til kunstnerisk Brug, færdig frem~tillede Skibshund· 
farver i lukkede Beholdere og færdig fremstillede Vædsker til fotografisk Brug, der 
er forsynet med Angh·elsc af ut skulle benyttes hertil. skul, nanr de indeholder Gift, 

I) Jfr. An. Nr. 161 nf 20. Juni 1936. 
2) Jfr. Bek. Nr. 50 af 19. Fchr. 1934. 
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paa tydelig Mande mærkes med Fabrikantens eller, for indf1irte Varers Vedkommende, 
Importarens Firmanavn samt Ordet ,Giftig« i hvide Bogstaver paa sort Grund. I 
ovrigt er de ikke undergivet denne Anordnings Regler. 

10 Justitsministeren kan fastsæHe Forsigtighedsregler, der skul iagttages ved An· 
vendelse af Cyanbrinte og Arsenforbindelser til Udryddelse af Insekter og undre 
skadelige Dyr i Boliger, Arbejdsrum, Væksthuse, Magasiner, Skibe o. lign., og kan 
ligeledes bestemme, hvem der skal være berelliiget til at foretage saadan Udryddelse. 
Justitsministeren kan endvidere fastsætte saadanne Regler for Anvendelse af andre 
giftige eller farlige Stoffer til Udryddelse af Insekter og undre skadelige Dyr i de 
nævnte Rum. 

11 Landbrugsministeren kan fustsælte Forsigtighedsregler, der skal iagttages ved 
Anvendelse af Arsenik til Krea.turvnsk. 

li. Bestemme~er vedrorende andre for Sundheden farlige St-0/Jer. 

12 l) Enhver, der sælger, og enhver Have. eller Landbrugsorganisation, der til 
sine Medlemmer udleverer: 

Ammoniakvand (Salmiakspiritu.s), Kalilud (Oplosnirig af Kaliumhydrok.syd) , 
l\fothylalkohol, Natronlud OplOsning af Natrium hydroksyd), Flussyre, Salpeter· 
syre over 10 pCt. holdig, Saltsyre over 10 pCl. holdig, Svovlsyre over 10 pCt. holdig, 
KlorzinkoplOsninger, Ran Karbolsyre, Kresoler, Sapokresoler, f. Eks. Lysol, Kreolin, 
FormaldehydoplOsning over 10 pCt. holdig, Nitrobenzol og Eddikesyre over 25 pCt. 
holdig. 

skal iagttage, at de nævnte Vædsker ikke sælges, udleveres eller forefindes pua· 
fyldt til Udlevering i Øl" Mineralvands" Mælke· eller Vinflasker (Champagne-Hel· 
flasker undtaget), i runde Medicinflasker nf Rumfang 750 cm3 og derunder eller i 
det hele tnget i sundanne Flasker og Beholdere (Kogekar, Krukker, Kopper, Drikke· 
gins eller lignende), der pna Grund af Form eller sædvanlig Anvendel!e kan give 
Anledning til Fejltagelse. 

lovrigt fastsætter Justitsministeren nærmere Hegler for Vædskernes Opbevaring 
og Emballagens Forsyning med særlig Etikette og Panskrift, ligesom Justitsmini· 
steren efter Indstilling fra Sundhedsstyrelsen kan bestemme, al de i denne Parn· 
graf omhandlede Forsigtighedsregler ogsau skal finde Anvendelse pau andre Væd· 
sker, der er i Besiddel$C æf lignende farlige Egenskaber som de i nærværende Para· 
graf nævnte V ædsker. 

Sundhedsstyrelsen kan fastsætte Forsigtighedsregler, som Apotekerne skal iagt· 
tage ved Opbevaring samt ved Udlevering til medicinsk Brug af de i denne Para· 
graf nævte Vædsker og andre Vædsker, der kan fremkalde Ætsninger. 

131) Justitsministeren kan fastsætte nærmere Regler for Opbevaring, Behund· 
Jing, Afvejning og Udlevering i Detailhandelen af Sabadillefrii og Præparater deraf 
samt af nedennævnte forlige Stoffer i tor Tilstand: 

Antimontriklorid (Antimonsmor). Baryumkarbonat (Witheril) }. Bnryumklorid. 
Blyacetat (Blysukker). Blyhvidt. Blyilte (SOlverglod). B\yoverilte. Monnie. Hydro· 
xylumin. Kalium. Kaliumklorat. Kuliumhydroksyd (Ætskali). Kaliumbikromat, 
Lvekromsur Kali. Kaliumkromat, kromsur Kali. Natrium. Nutriumhydroksyd (Æts· 
natron). Oksulsyre. Syresalt. Parafenylendiamin. Solvnitrnt (Helvedessten). Uran· 
forbindelser samt Kromfarver. 

Justitsministeren kan efter Indstilling fra Sundheds.styrelsen fastsætte 
saadanne Regler med Hensyn til andre Stoffer, der er i Besiddel.!'e af lignende 
farlige Egenskaber som de i nærværende Paragraf nævnte Stoffer. 

Sundhedsstyrelsen kan fastsætte Forsigtighedsregler, som Apotekerne skal iugl· 
tage ved Opbevaring samt ved Udlevering til medicinsk Brug uf de i denne Pam· 
graf nævnte Stoffer. 

1) Hr. Bek. Nr. 51 11{ 19. Fchr. 1934. 
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141) Regler om Anvendelse af sundheds.farlige Farver, Klæbemidler eller Stof. 
fer til •henholdsvis teknisk Brug, Legeloj, Fyrværkeri, Skorensningsmidler, Vaske
midler samt kosmetiske Midler - herunder Afmagringsmidler - kan fastsættes 
af Justitsministeren ef.ler Forhandling med de interesserede Erhvervsorganisationer. 

III. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 
15 Over.lrædelse af denne Anordning eller af de i Med!Or af denne udfærdigede 

Bestemmelser -straHes med Bode; under skærpende Omstændigheder og i Tilfælde af 
gentagen Overtrædelse kan Straffen stige til Hæf.te eller Fængsel i indtil 6 Maane
der. 

Sagerne behandles som Politisager. floderne tilfalder Statskassen. 
16 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 19311 .. 

LISTE I 
A. 

Akonilin. Apomorfin. Arekolin. Atropin og Derivater deraf. Brucin. Colchicin .. 
Delfinin. Digitoxin og Glykosider med lignende Virkninger. Emetin. Ergoloxin og 
andre i l\leldroje indeholdte giftige Substanser. Fysostigmin. Gelseminin. Hornatropin. 
Hydras\Jin. Hydrnstinin. Kantaridin. Kokain:?) og Derivater deraf. Koniin. Kurarin. 
Lobelin. 01)iumsalkaloider og deres Derivater.2) Pikrotoxin. Pilokarpin. Skopolamin. 
Spartein. Strofnntin. Stryknin, jfr. dog Liste B. Veratrin. Yohimbin. 

B. 
Arsen og Arsenforbindelser, herunder arsenholdige Farver.:!) Cyanbrinte og 

denne Syre:; Salte, f. Eks. Cyankalium og Cyannatrium. Fosfor (gult). KviksOlv
forbindelser undtagen Kalomel og Cinnober. Nikotin og Nikotinpræparater. Stryk
nin i Pulverblandinger med hojsl 5 pCt. Strykninnitrat og Strykninhvede eller an· 
den med Strykninnitrat behandlet Kornsort med hojst % pCt. Strykninnitrat. 

LISTE li . 
A. 

Acetanilid og Derivater deraf. Adrenalin. Agnricin. Alypin. Amylenhydrat. Amy!. 
nitrit. Antipyrin og Derivater deraf. Bakteriegifte. Barbitursyrederivater. Dro· 
ger4) (Blade, Frugter, Fro, Gummihaq)iks, Knolde, Mælkesaft o. s. v.), som inde
holder de paa Liste I A nævnte Stoffer, undtagen Sabudillefro og Fro, Knolde, 
Log o. I. til Havebrug. Elaterin. Euknin. Euphorbium. Indisk Hamp. Jalapeharpix. 
Kantarider. Kloralhydrat og Derivater deraf. Koffein. Krotonfro og Krotonolie. No
vokain. Organoterupeutiske Præparater. Paruldehyd. Resorcin. Santonin. Scven
hom og Sevenbomolie. Stovain. Sulfonal og Derivater deraf. Tropakokain. Alle Plan· 
tedele af flhus toxicodendron og Primula obconica. 

B. 
Brom. Brækvinsten. Fenol. Gummigul. Jod. Kalomel. Kloroform. Kolokvinter. 

Kromsyre. Æterisk Scnnepsolie. 
19. Febr. - Bek. for 1Færoerne Nr. 50 om APOTEKERES UDLEVERING AF 

Cf.FTE OG ANDRE FOR SUNDHEDEN FARLIGE STOFiFER.a) 
I Henhold til § 5 i Anordning for Færoerne af 19. Februar l93tJ. om Gifte og 

1) Jfr. An. Nr. 21 af 25. Jan. 1936. 
!!) For Udlevering af Morfin, Heroin og Kokain gælder særlige Bestemmelser. 
8) Ved arsenholdige Farver forstaøs sandannc, som i I g tor Farve indeholder mere end 

1 mg Arsen. 
') For Udlevering of Opium gælder særlige Bestemmelser. 
6) I Henhold til Hjcmmestyrelo\·en er Giftstoffer overtaget som færiisk Særnnliggende, og 

den IO\·ginmde og administrative Myndighed for dette Omraade er derfor nu hos Hjem· 
mc:styret. 

519 



1934 19. Febr. 

andre for Sundheden forlige Stoffer fastsættes herved fOlgende Hegler for Ud· 
levering 111r Gifte fra Apotekerne: 

1 Til Gifte henregnes i denne Bekendlgorelse de Stoffer, der er opfort paa eller 
ved Justitsministeriets Bestemmelse senere tilfojes de Anordning for Færi.ierne nf 
19. Februar 1931 om Gifte og andre for Sundheden farli ge StoHer vedfOjede Li
ster I. A. og B. og II. A. og B., snmt Forbindelser og Præparater af disse Stoffer, 
som er i Besiddelse af Stoffets giftige Egenskaber. 

2 Apotekerne skal stedse ingttnge den nodvendige Forsigtighed ved Opbevaring 
af Gifte og noje fOlge alle herom givne Bestemmelser. Sundhedsstyrelsens Forskrif· 
ter og Bestemmelserne i den til enhver Tid gældende Farmakope· om stærkt vir· 
kende Lægemidlers Opbevaring, Signering og Sondring efter Stoffernes Giftigheds· 
grad skal ogsaa være bestemmende for alle ikke-officielle Giftstoffer ar tilsvarende 
Farlighed. 

3 Sundhedsstyrelsen fastsætter Hegler for Giftes Udlevering som Lægemiddel. 
I folgende Tilfælde betragtes Gift som ·LægemidJel: 
a. Naar Gift ved en autoriseret Læges Recept rekvireres Lil medicin5k Ilrug -

herunder indbefattet Desinfektion. 
b. Naar Gift ved en i Henhold til Lov Nr. •10 af 25. Februar 1916 om Udo,•else 

af Tandlægevirksomhed godkendt Tandlæges Recept rekvireres til Benyttelse i 
Tandlægens Praksis. 

c. Naar Gift ved en Dyrlæges Recept rekvireres til ,·eterinært Brug - herunder 
indbefattet Desinfektion og Kreaturvask. 

d. Nnar G~ft skriftligt rekvireres af en Skihsforer liil Skibets !Wedicinkiste efter 
de derom til enhver Tid gældende Bestemmelser. 

e. Nnnr de Gifte, der er omhandlet i § 11, 2. Stk. i Instruks Nr. 50 J. ar I. De
cember 1921 for alle til Praksis berettigede Jordemi.idre paa Færoerne, skriftligt 
rekvireres af en praktiserende Jordemoder. 

f. Naar Gift udleveres i Haandkoh i Henhold til de til enhver Tid ar Sundheds· 
styrelsen fastsatte Hegler for Lægemidlers Udlevering. 

4 Gift Lil teknisk Brug mau Lil Forbrugerne kun udleveres efter en dateret, af 
Hekvirenten egenhændig underskrevet Rekvisition paa en dertil bestemt trykt Blan
ket, som skal indeholde Oplysning om Rekvirentens Stilling og Bopæl, om Giftens 
Navn, Mængde og Anvendelse samt Erklæring om, al Hekvirenlen 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 Rekvisitionsblanketter kan erholdes udleveret gratis hos Politiet, der ve
derlagsfrit kan fan det fornodne Antal Blankeller ved Henvendelse til J. H. Schultz's 
Bogtrykkeri, Niels Juelsgade 12, Kobenhavn K. 

5 RekvisiHonen skal fi.ir Udlevering være forsynet med Paategning nf Politiet 
om, at der intet \•ides til Hinder for, al Rekvisitionen ekspederes. 

Politiets Pnategning er dog unodvendig, naar Udlevering finder Sted til neden
staaende, udelukkende til llrug i egen Virksomhed: 

u. Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekni~ke Laboratorier og 
Institutioner ·saml de af Staten autoriserede Laboratorier. 

b. Forstandere for kommunale og private Laboratorier, naar de har opnaaet 
Justitsministerens Tilladelse hertil. 

c. Personer, der er i Besiddelse af Antagelsesbrev paa Handel. Dokumentation her
for skol forevises samtidig med, at Rekvisitionen afleveres, medmindre del er den 
ekspederende bekendt,at Rekvirenten har Antagelsesbrev paa Handel. 

d. Eksamensberetitigede Skoler og endervisningsanstalter samt anerkendte Kur· 
sus til Studentereksamen. 

e. Personer der i Forrelning! loknle driver erhvervsmæssig Virksom·hed som Fo
tografer. 

End\•idere kan der til Brug ved t:dryddelse af Roller, l\Ius og Krager efter Re· 
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kvisition paa en dertil bestemt særlig Blanket, affauet som Bilag B. t) til nærvæ
rende Bekendtgorelse, til pua Færoerne bosiddende Personer uden Politipaateg
ning udleveres: 

1. Til Udryddelse af Rotter og Mus: 
a. Strykninnitrat, snlpetersur Stryknin, i Pulverblandinger med et Indhold af 

hojsl 5 pCt. Strykninnitrat og stærkt og holdbart farvet sont med et i Vand oplOse· 
ligt Farvestof. 

h. Strykninhvede eller anden med Strykninni·trat behandlet Kornsort med hojsl 
% pCt. Strykninnitrat og stærkt og holdbart farvel med rod Anilinfarve. 

c. >Fosformoes« (Electuarium phosphoratum) med et Indhold af hojst 2 pCt. 
Fosfor og farvet sort med Konrog. 

2. Til Udryddelse af Krager: 
>Fosforrnoes< (Electuarium phosphoratum) med et Indhold af hiijst 2 pCt. Fos· 

for og farvet sort med Konrog. 
6 Gifte maa kun udleveres .til Personer, der er fyldt 18 Aar. 
7 Gifte til teknisk Brug muu til Forhrugcre kun udleveres i hel og stærk Em

ballage, der er forsvarligt tillukket eller tilproppet og - forsnll\•idt angaar de pun 
Liste I. opfOrte Gifte - forseglet, plomberet eller forsynet med Oblat. Emballagen 
skol være forsynet med tydelig Angivelse af Giflens danske eller færoske Navn, 
Apotekets Nuvn og Adresse saml en særlig Etikette med Ordet >Gift« i hvide Bog· 
staver paa sorit Grund. Ved Udleveringen skal Emballagen forsynes med Dalum. 

GHte til teknisk Ilrug mua uf Apotekerne aldrig udleveres i sandarme Fluskcr, 
Krukker eller Kur, der kan give Anledning til Forveksling uf Indholdet med Næ
rings- eller Nydelsesmidler, saaledes navnlig ikke i Mælke·, Øl-, Vin- eller Mine
ralvandsflasker. 
8 Den ekspederede Gifrehtisition -skul forsynes med Lobe-Nummer, Oatum for 
Udleveringen og Ekspedientens Navn og skal straks med det paa Hekvisitionen anfOrte 
Lobe-Nr. in<lfOres i en særlig Bog, Giftbogen, der pagineres, gennemdrages og au
toriseres af Politiet. GHtbogen og de indfi>rle Giftrekvisitioner skul fremlægges ved 
den sædvanlige Apoteks\'isilation og iovrigt - suu ofte det forlanges - fore\'iscs 
for Embedslægen og Politiet. 

Giftboger, der er autoriseret Wr denne Bekendtgorelses Ikrafttræden, kan vedbli
vende anvendes, men skal fores efter de her fast5aMe Hegler. 

9 ForsnnvidL der i Henhold til den ovrige Lovgivning muatle være truffet særlige 
Bestemmelser angaaende Giftes Transport, Opbevaring og Udlevering, f. Eks. af 
Hensyn til disses Brandfarlighed, maa disse Bestemmelser ogsna iagttages. 

10 De Stoffer, som i Henhold til Lov om Fremstilling uf og Handel med Opium 
m. m. er underkastet særlig Kontrol, maa til teknisk Brug kun udleveres mod 
skriftlig Hekvi si·tion fm Lederen af de i § 5, Stk. 2. a. nævnte Laboratorier og 
Institutioner og uf de i Henhold til § 5, Stk. 2. b. godkendte Laboratorier.:! ) 

11 Ved Udle\·ering til teknisk Brug af de i Giftanordningens §§ 12 og 13 nævnte 
for Sundheden farlige Stoffer skal Apotekerne folge de af Justitsministeren herom 
givne almindelige Hegler. 

12 Overtrædelse uf denne Bekendtgi>relse straffes med Bode; under skærpende 
Omstændigheder og i Tilfælde af gentagen Overtrædelse kan Straffen stige til Hæfte 
eller til Fængsel i indtil 6 Muaneder. 

13 Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. April 193 J.. 
Samtidig ophæves Justitsministeriets Anordning af 30. December 1913 om Apo

tekers Udlevering af Gift, som ikke sælges som Lægemiddel, jfr. Bekendtgorelse Nr. 
6,18 af rn. December 1918 om Apotekervæsenet m. v. paa Færiierne Afsnit li 
Nr. 1. 

1) Udelades her. 
!!) Jlr. An. Nr. 161 af 20. Juni 1936 § 14. 
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19. Febr. - Bek. for Færoerne Nr. 51 OM OPBEVARING, SALG OG UDLE
VEIUNG TIL TEKNISK BRUG AF FOR SUNDHEDEN FARLIGE STOFFER.1) 

I Henhold til §§ 12- 13 i Anordning for Færoerne af 19. Februar 1934, om Gifte 
og undre for Sundheden farlige Stoffer fastsætte~ herved fOlgende Bestemmelser for 
Opbevaring, Salg og Udle\'ering af for Snndhcclen farlige Stoffer, nuur disse an
vendes til teknisk Brug: 

1 Enhver, der til Forbrugere sælger, og enhver Have- eller Landbrugsorganisa
tion, der til sine Medlemmer udleverer: 

Ammoniakvand (Salmiakspiritus), Kuli\ucl (Opl0sning af Kuliumhydroksyd), Me
thylnlkohol, Natronlud (Oplosning uf Natriumoksyd ) , Flussyre, Salpetersyre, 
over 10 pCt. holdig, Snitsyre, over 10 pCt. holdig, Svovl! yre, over 10 pCt. holdig, 
KlorzinkoplOsninger, Raa Karbolsyre, Kresoler, Sapokresoler, f. Eks. Ly.sol, Kreo
lin, FormaldehydoplOsning, over 10 pCt. holdig, Nitrohem:ol og Eddike.syre, over 
25 pCt. holdig, 
skal iagttage fOlgende: 

Disse Vædsker maa ikke ~ælges, udle\'eres eller forefindes paufyldt til Ud
levering i Øl-, Mineralvands-, Mælke- eller Vinflasker (Champagne-Helflnsker 
undtnget), i runde l\lcdicinflasker af Rumfang 750 cma og derunder eller i det 
hele taget i saadanne Flasker Ol:l Beholdere (Kogekar, Krukker, Kopper, Drik
keglas eller lignende), der paa Grund af Form eller sædvanlig Anvendelse kan 
give Anledning til Fejltagel!'e. Etiketter hidrorende fra tidligere Udlevering 
skal altid fjernes. 

1. Beholdere, hvori Eddikesyre sælges eller udleveres til Forbrugere, skal paa 
iojnefaldende Mande bære Paaskriften: >Eddikesyre. Farlig at nyde ufortyn· 
det« samt være forsynet med Angivelse af Forhandlerens Navn eller Firma. 

2. De ovrige fornævnte Vædsker skal opbevares omhyggeligt, adskilt Ira Næ
rings- og Nydelsesmidler og i det hele fra Stoffer, der kan finde Anvendelse 
til indvortes Brug. Beholderne, hvori de opbevares, skul være forsynet med ty
delig Angivelse af V ædskens danske eller færoske Navn, hvorhos de pau iojne· 
fuldende Maade, i hvid Skrift pua sort Grund skal bære Paaskriftcn: »!Forsig
tig - Farlige. 

Naar de heromhandlede Vædsker sælges eller udleveres til Forbrugere, skal Be
holderne - uden Hensyn til Rumfang - være forsynet med en blaa Etikette, hvor
paa er anfOrt Vædskens danske eller færoske Navn, Forhandlerens Navn eller 
Firma samt Ordene: :tBor ikke omhældes paa Flasker eller andre Beholdere, der 
almindeligt anvendes til Drikkevarerc, og desuden skul Beholderne pua iojnefnl
dende Maude i hvid Skrift pau sort Grund bære Pauskriften: >Forsigtig - Farlig«. 

2 Enhver, der i Detailhandel sælger eller udleverer Sabadillefro og Præparater der· 
af samt nedennævnte farlige Stoffer i tor Tilstand: 

Antimontriklorid (Antimonsmor), Bariumkarbonat (Witherit), Bariumklorid, 
Blyacetat (Blysukker), Blyhvidt, Blyilte (Si.ilverglOd), Blyoverilte, Monnie, Hydroxy
lamin, Kalium, Kaliumklorat, Kaliumhydroksyd (Ætskali), Kuliumbikromat, tve
kromsur Kali, Knliumkromat, kromsur Kali, Natrium, Natriumhydroksyd (Æts
natron), Oksalsyre, Syresalt, Parafenylendiamin, Solvnitrat (Helvedessten) , Uran· 
forbindelser snmt Kromfnrver 
skal iagttage IOlgende: 

L Stofferne skul opbevares i Beholdere, der bærer tydelig Angivelse af Stoffets 
almindelige Handelsnavn, og som holdes omhyggeligt udskilt fru Nærings· og 
l\ydelsesmidler og i det hele fra Stoffer, som kun finde Anvendelse til ind
vortes Brug. 

I) I 1-lenltold til Hjemmestyreloven er Giftstoffer mcrtngct ~om fu•riisk Særnnligg~ndc, o~ 
«len lovgi\encle og ndrninistrati\c l\lyndighecl for dette Omrondc er derfor nu hos Hjem· 
mestyrct. 

522 



19. Sept. 1934 

2. Ved Udlevering til Forbrugere skal Pakningen forsynes med en tydelig Angi· 
velse af Stoffets almindelige Hnndeb nnvn og pna iojnefnldende Mande bære 
Betegnelsen: >Til teknisk Brug - Forsigtige. Den !'kat derhos mærkes med 
Forhandlerens Navn eller Firma. 

3. De Vægte, Skeer og andre Hedskaber, der bruges ved Afvejning af Stofferne, 
man ikke anvendes til Nærings- ug Nydelsesmidler. 

3 Forsaavidt der i Henhold til den iivrige Lovgivning mnatte være truffet sær· 
lige Bestemmelser angnaende visse Stoffers Transport, Opbevaring eller Udlevering, 
f. Eks. af Hensyn til disses Brandfnrlighed, man disse Bestemmelser og· 
saa iagttages. 

4 I Henhold til Giftanordningens § 15 straffes Overtrædelse af denne Bekendt· 
go relse med Bode; under skærpende Omstændigheder og i Tilfælde af gentagen 
Overtrædelse kan Straffen stige til Hæfte eller Fængsel i indtil 6 Maaneder. 

5 Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. April 1934 .. 

27. Marts - Lov Nr. 98 om Ændringer i Lov for Færoerne Nr. 115 uf 4-. Apr. 
1928 om Forbud mod at drive Erhverv med BERllSENDE DRIKKE m. m. (Indfiijet 
i Loven af 1928) . 

12. Maj - Ændring i HEGLEMENT FOR FOHVALTl\J ING AF THORSHAVN 
HAVN. ( lndf(ijet i Heglemenlel af 21. Juli 19:-iO). 

31. Maj - U. M. Skr. om VALG TIL SKOLEKOMMISSIONER. 
I den med Amtets Skrivelse af 27. Januar d. A. hertil indsendte Skrivelse hur 

N. N. besværet sig o\'er, at Valgnævnet for Vnag Sogns Kommune har erklæret 
en af ham indle\•eret Kandidatliste til det forestuaende V nlg af Medlemmer til Skole· 
kommissionen for Vang Sogns Kommune for ugyldig. Valgnævnet har til Stolte 
for sin Afvisning af den paagældende Kandidatliste henvist til, at det i § 1 Stk. 1 
i Lov af 20. Maj 1933 om Skolekommissioner i Landkommunerne paa Færaerne 
indeholdte Krav om Valg a[ 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 B~temmelser i Loven af 20. Maj 1933 
mnu læses i Sammenhæng med § 7, Stk. 5,i Ilekendtgorelse af 17. Juli 1931 af 
Hegler om kommunale Valg i Landkommunerne paa Færoerne, hvorefter en Kan· 
didatliste kan indeholde færre Navne end det Antal Re1.ræsentanter, der skal væl
ges, og med § 17, Stk. 1, i summe Bekendtgorelse, hvorefter de paa en Lisie opforte 
Kandidater, der ikke erklæres for \'algte, betrngtes som Suppleanter for de rnlgte, 
og ut Amtet derfor maa anse det for uforn(;dent, al en Kandidatlis te indeholder 
en udtrykkelig Angivelse af Sup1•leanter. 

Amtet har erklæret for sit Vedkommende al manlte fastholde den saaledes trufne 
Afgi:irelse, men har ved nu al forelægge Sagen for Ministeriet udbedt sig en Ud
talelse herfra med Hensyn til Spiirgsmanlct om, hvorvidt det, for at en Kandidat· 
liste til Valg n{ Skolekommission.smedlemmer 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· 

malt for hvert Skolekommissionsmedlem vælges en Stedfortræder straks ved ved· 
kommende Skolekommissions\'alg; Kandidatlisten man derfor sædvanligvis inde· 
holde Navne sanvel paa Skolekommissionsmedlemmerne som t•aa Stedfortræderne i 
det forniidne Antal, altsaa enten 3 eller 5, og Listen kan sauledes ikke afvises som 
ugyldig efter ovennævnte Bckendtgorelse af 17. Juli 1931 § 7, dersom den paa den 
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an!Orte Maade indeholder dobbelt saa mange Navne, som der skul vælges l\fod. 
lemmer til Skolekommissionen. 

Du Valget a.f Skolekommissiommedlemmer imidlertid skal ske efter Reglerne 
i Bekendtgorel!!e11 af 17. Juli 1931, vil en Kandidndiste ikke kunne af vises, selv 
om den indeholder færre Navne, og Ministeriel kan derfor for sit Vedkommende 
tiltræde Amtets Afgorelse, hvorefter en Kandidatliste, hvorpua der ikke er opfOrt 
Stedfor.trædere, ikke kan afvises. 

Forsaavidt et paa en snadun Liste valgt Medlem i Valgperiodens Lob afgaar ved 
Di.iden eller udtræder af Skolekommissionen, man efter Ministeriets Opfauelse den 
næste paa Listen opfOrte ikke-valgte Person indtræde som Stedfortræder. Er der 
imidlel'tid pna den p11agælde11de Liste ikke nogen ikke-valgt Person, mau der fore· 
tages Udfyldningsvnlg i Henhold til Bestemmelserne i nævnte Oekendtgorelses § 17, 
idet der ikke synes at kunne blive Tale om Anvendelse af Bestemmelsen i § 2, Stk. 2 i 
Loven af 20. l\lnj 1933, nuur der overhovedet har været opstillet gyldige Kandidat· 
lister til det pnngældende Valg. 

IOvrigt bemærkes, al det i Henhold til § 18 i Bekendtgorel~ af 17. Juli l9:H er 
Lagtinget, der har den endelige Afgorel.se af de Besværinger og Anker, der manlle 
fremkomme af Skolekommission.svalgene. 

13. Juni. - REGLEMENT FOR OVEHHOLDELSE AF ORDEN I THORSHAVI\ 
HAVN. 

Havnens Omraade. 
Det til Havnen horende Soomrnade bestnar af Far\'andet indenfor en ret Linie 

mellem Sydpynten af Vidurnæs og Indsejlingsfyret paa Hnvnedrekmolens Hoved. 
Grænselinien er betegnet ved 2 Banker med hvid Ski\"e, mærket med el rodt :.Hc. 
Bankerne slnar pna Aalekær. 

Havnen bestnar af de to Bugter Østre Vang og Vestre Vang, der er adskilt ved 
den bebyggede Halvo Tinganes. Fra Østsiden af Østre Vang er der i sydvestli t; 
Hetning bygget en Dækmole, og fru dennes Inderrende er der ind ad V'uugens 
Østside anlagt en Kaj for Skibe med Dybtgaaende til ca. 7 m. Desuden finde" der 
indenfor Havneomrnadet flere mindre Anlægsbroer. 

Regler for Sejlads. 
For Sejladsen inden for Havnens Omrande gælder de i den af Ministeriet for 

Industri, Handel og Sofnrt under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgorelse an· 
ganende >Særlige Hegler for Sejlads i indre dansk Fan unde anfOrte Bestemmelser 
med fOlgcnde Undtagelse: 

Fra den yderste af de paa tværs uf Harnen udlagte Fol'tojningskæder og ind· 
efter kan oplagte Skibe og Fartiijer henli gge uden at afgi\'e de reglementerede Lys• 
og Lydsignaler. 

0 rdensbestcmmclser. 
For Overholdelse af Orden gælder det i Ministeriet for offentlige Arbejders Cirku· 

Irere aI 19. November 1931 omhandlede :.Standardreglement for O\•erholdelse af 
Orden m. v. i (ved) danske Havne {Broer) « med Hilgende L'ndtagelser og Til· 
Wjelser:I) 

Til § 6 fOjes: 
Mindre Fartojer kun som Hegel mod Erlæggeli;e af en nærmere fastsat Afgift 

erholde Tilladelse til at fortoje i de Havnen tilhorende rortojning:;kæder. Anbrin· 
gel! e af andre (private) Fortojningskæder kan kun ske med Havnevæ~enets Til· 
ladelse og pna de af delte foreskrevne Vilkaar. 

I § 18, I. Stk. ændres >Toldvæsenet« til >Havneopsynetc. 

I) Vedr. Sumdonlreglemcnlcl jæmCiir Reglementet for Voag Horn af 19. Jun i 1933. 
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Til § 4,3 fOjes: 
Vaskning af Fisk man ikke finde Sted paa Havnens Kajer eller ovrige Terræn uden 

efter Havneopsynets Anvisning og Betingelser. 
§ 55 ændres til: 
Intet Fartoj man forlade Havnen, forinden Berigtigelse af Afgifter af enhver Art 

til Havnen for Sib og Ladning har fundet Sted. 
Delle Reglement træder i Kraft den I. August l93·i. Samtidig opha:ves del af 

Ju-stsilsminisleriet under 21. Juli 1930 stadfæstede >Reglement for Overholdelse af 
Orden m. v. i Thorshavn Havn<. 

1 L Juni. - Skr. fru Færo Amt om ÆDRUELIGHEDSLOVEN. 
Amtet skul herved henlede Kommunalbestyrelserne~ Opmærksomhed pua den ved 

Lov af 27. Marts 193 ~skele Ændring i Lov af J .• April 1928 om Forbud mod at drive 
Erhverv med berusende Drikke m. m. 

Medens del hidtil hnr været Lilslrækkeligl, at den, som agtede al ind!Ore berusende 
Drikke, godtgjorde, al han havde betalt Skal til Kommunen i den Skattetermin, 
som Ina forud for Udleveringen gælder fra 1. Juli 1934 fOlgende Regel: 

>Berusende Drikke, som ind!Ores, mna ikke udleveres, forinden Modtageren har 
forev.ist skrliftligl Bevi,; for, at han ikke skylder forfalden Skal eller har anden for
falden Gæld Lil Kommunen. Vedkommende Kommunalbestyrelse er pligtig til pan 
Begæring uden unodigt 01>hold at afgive Auest herom.• 

Kommunalbe,;tyrelsen 'il herved kunne sikre sig lndbetalin:;; af f. Eks. Alimen· 
tutionsbidrag og andre Ydelser samt forfaldne Afgifter for Elektricitet o. I. fra el 
kommunalt Elektricitcls\•ærk, Afgift for Vand, Renovation etc. Hvis Attesten gives 
uanset at den puagældende har fodnlden Gæld eller Komunnlbestyrelsen burde indse, 
at en Omgane!Ee uf Loven foreligger, kan vedkommende Kommunalbestyrelsesmed
lemmer blive per.;;onlig ansvarlige for Gælden overfor Kommunens Kasse. 

Det fremhæves herved, at Komunalbeslyrelserne ef.ter Lovens § 9 har Pligt tit al 
vange over, at Loven overholdes. 

Amtet har ladet udarbejde en Formular Lil den Allcst, som Kommunalbestyrelsen 
snarest efter Begæringens FrcmsæHelse skal gi\'e Personer, som agter at indfOrc 
berusende Drikke. Allesten bor underskrives af Kommunalbestyrelsens Formand 
eller hans Stedfortræder og forsynes med Kommunens Stempel. Nogle Eksemplarer 
vedlægges; yderligere Blanketter vil kunne faas ved Henvendelse til Politimesteren, 
Sysselmændene eller Sognefogden i Vang. 

Det bemærkes, al Kommunalbestyrelsesmedlemmer ogsaa vil kunne pnadrage sig 
Ansvar ved TilsidesæLtelse af Lovens Forskrift om, at Attesten skal gives >uden 
unodvendigt Ophold«. 

28. Juni. - Justi~m. Skr. om l~DSENDELSE AF KO:\>lMUl'iEREGNSKABEH. 
I Skrivelse af 28. Oktober 1933 har Amtet indberellet, at Færoernes Lagting i 

delles ordentlige Samling i 1933 har \'edtagel at anmode Amtet om at fOre Kontrol 
med, al samtlige Komuneregnskaber aflægges og indsendes rettidig, hvorhos Tinget 
har henstillet, al en rettidig lndscndel;;e e\'enluelt fremtvinge.:;. ved ldommelse af 
Dagsmulkter. 

Amtet har derhos meddelt, al der efter delles l\·Iening ikke er Hjemmel til al frem
h·inge rettidig Indsendelse af Kommuneregnskaber \'ed administrativ ldommclse af 
Dagsmulkter. men at der under Sagens Behandling i Lagtinget blev stillet dette 
i Udsigt, at Sporg='maalet om Anvendelse af Dagsmulkter 'ilde blive forelagt Ju
;;.tilsminisleriet. 

Foranlediget heraf skal man meddele, at Afgorelsen af Spi.irgsmaulct om, hvorvidt 
der er Hjemmel tit al fremtvinge rettidig Indsendelse uf Kommuneregnskaber 
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ved administrativ ldommelse af Dagsmulkter, henhorer uncler Domstolene,t) at 
Hojestcrel i Dom af 8. Maj 1908, jfr. U. I. R. 1908, Side 597, har antaget, al der 
i den med § 31· i Lov Nr. 30 af 28. Februar 1872 om de færoske Landkommuners 
Styrelse paa delte Punkt ganske ligelydende Bestemmelse i § ,1.7 i Lov af 6. Juli 1867 
om Landkommunernes Styrelse m. v. fandtes tilstrækkelig Hjemmel til, at et Amts· 
rund kunde i domme et Sogneraads Medlemmer Tvangsboder, og Ul J ustiLsministeriet 
herefter maa formene, at der i § 3'1· i ovennævnte Lo\' af 28. Februar 1872 haves 
fornoden Hjemmel for Lagtinget og nu efter Lagtingets Bemyndigelse for Amtet 
til at træffe Bestemmelse om Anvendelse af Da15sboder overfor Forstanderskabernes 
Medlemmer. 

27. Sept. - KGi. Res. ang. DELING AF NORDERØERNES PHÆSTEGÆLD. 
Efter Kirkeministeriets Indstilling er det ved kgl. Resolution af 27. September 

193·1. bifaldet, at Norderoernes Præstegæld blandt Færoerne deles i l\'ende selv
stændige Præstegæld, der benævnes Norderoernes ostre Præstegæld og Norderoer· 
nes vestre Præstegæld, al Fuglo Sogn (Øen Fugle>}, Svino Sogn (Øen Svino) og 
Viderejde Sogn (Øen Videro samt den paa Øen Bordo liggende Del af Viderejde 
Sogn) henlægges til Norderoernes ost re Præstegæld, al Klaksvig Sogn (den ovrige 
Del af Øen Bordo), Kuno Sogn {Øen Kuno) samt Mygledal og Husum Sogne (Øen 
Kaisa) henlægges til Norderoernes vestre Præstegæld, al Embedet som residerende 
Kapellan for Norcleroernes Præstegæld nedlægges, alt fra den 1. Oktober 1934 
at regne. 

9. Okt. - Konstitutionshonorar for JORDEMØDRE. (Lagtingsbeslutning). 
Af Færo Amts Repa1titionsfond .stilles der til Vinnunevndins Disposition et Be· 

lob af 500 Kr., der kan anvendes som Konstitutionshonorar til Jordemodre, der 
muatte blive konstituerede i et Embede fortrinsvis paa Udoerne under Vakance 
i Anledning af en Distriktsjordemoders Sygdom eller Dod. Belobet ·anvendes efter 
Amtslægens Indstilling. For Anvendelsen indsendes Redegorelse til Lagtinget. 

9. Okt. - Skipan fyri grunnin >FØROYSKT KlllKJUl\IÅLc. 
l. Grunnurin eitur >Foroyskt kirkjumålc. 
2. Hann hevur ognarrættin til lestrabokina: J. Dahl: 1 lysing, til ~Foroysk Hilualc 

og til allar tær kirkjuligu og kri.stiligu bokur, sum grunnurin i komandi ti~ kann 
koma til at lala studning til at geva ut. 

3. Grunnurin verifor gjordur av teimum nctto-inntokum, sum koma inn vi~ sol· 
una a\' teimum i § 2 ncvndu bokum. 

4. Tær inntokur, sum grunnurin fær, \'er~a eftir fyriskipun av stjornini settar inn 
i ulitandi sparikns.sa. 

5. Grunnurin ver~ur styrdur ·av eini trimannunevnd. Limir i nevndini skulu vern 
J. Dahl proslur ( upp å liv.sti~) og 2 IOgtingsmenn, vnldir av Linginum fyri 5 år 
1 senn. 

6. Hoknskapaii1r grunnsins er ålmanakkaåri~. Å hvorjum iiri senclir ne,•ndin 
logtinginum roknskap og y\'irlit yvir figgjurstandin. 

{Tå J. Dahl, pråstur, var dey~ur, var~ i 19-16 samtykt å tingi at broyta or~in i 
i petti 5 , J. Dahl prostur, (upp ii livsti~) ~ til >prosturin ,j Foroyum«). 

31. Okt. - An. Nr. 296, hvorved Lov nf M. Februar 1934· om Tillæg til Lov 
Nr. 51 af 25. Marts 1872 om KONKURS m. m. sættes i Kraft pna Færoerne. (I 
uforandre.t Skikkelse). 

1) Ved Dom, nfsngt d Færoernes Ret 7. Dec. 1920, fundet Hjemmel i Lov nf 28. Jnn. Hl72 
§ 34 til nt fremhinge el Forstnndcrsknbs Regnskabspligt under Dngbode. 
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8. Dec. 1934 

8. Dec. - Ændringer HA VNEREGLEMENT FOH KONGSHAVN uf 18. Okt. 
1913. (Indfojet i 1913). 

22. Dec. - Lov Nr. 355 om Ændring i FISKEHILOV for Færoerne uf J.1., April 
1893. (IndfOjet i 1893) . 

9. Jun. 1935 - Bek. Nr. 3 om Ændring HAVNEREGLE'MENT FOR søn. 
VAAG .. (IndfOjet i Heglm. 1909). 

1. Febr. - Skr. fra Færo Amt om Indlæggelse pau SINDSSYGEHOSPITAL. 
Med Direktoratet for Statens Sind~ygehospitaler og Undervisningsministeriet er 

der fra den 1. A1)ril 1935 truffet COlgende Ordning med Hensyn til Modtagelse paa 
Rigshospitalets psykiatriske Afdeling i Kobcnh1n•n og Sindssygehospitalet ved Vor
dingborgl) nf .sindssyge fra Færoerne: 
1. Rig~hospitalet forpligter sig til at modtage samtlige sindssyge, der afgaur fra 

Færoerne for al anbringes i Sinds.'\ygehospilulet ved Vordingborg, uanset An
tallet. Hospitalet faar i disse Forhold alene med Færo Amtskommune at gore; 
der mua derfor hver Gang en Patient sendes ned, medfolge en Skrivel:!e fru 
Amtet indeholdende Begæring om Optagelse. Der bor derhos medfOlge til den 
psykiatriske Afdeling en kort Beskrivelse af Patienten:!! Sygdomstilstund. 

2. For Opholdet erlægges den for Rigshospitalet til enhver Tid gældende Takst 
samt Betaling for ekstra Vagt, Transport til vedkommende Sindssygehospital 
og Begrnvelsesomkostninger i Tilfælde af Dodsfnld. >Tukst4: for.stans herved 
som omf.attende saavel foldt betalende Patienter som Patienter til modereret 
Betaling (Sygekasse· Patienter). 

3. Iletalingen for Patientens Ophold m. m. pnu Higshospitalet m, '. refunderes 
puu Anfordring delte uf Amtsfattigkussen. 

<t.. Der paalægge.s Sindssygehospitalet ved Vordinirborg eller det Sindssygehospi
tal, hvortil Patienten efter Meddelelse fra Direktoratet for Statens Sindssyge
hospitaler skul ovcrfOres, Forpligtelse til at optage de omhandlede Patienter 
snarest muligt og senest H Dage eher, al Meddelelse om deres Ankomst til 
Hig3ho:.pil11let er modtaget fru delle. 

Begæringen fra Amtet om Sygekasse-Patienters l\lodtagelse maa ledsages uf bc
hi:irig underskrevet Kaution fru Sygekassen ( pna Higshospitalets Blanket). Hvis 
denne ikke kan fremskaffes inden Arrejs~n, afgives Kaution af Amtskommunen, og 
L;dgifterne udredes da forskudsvis af Amtsrattigkussen. 

Udgifterne til de Ydelser, som ikke omfattes uf Sygekassens Kaution, hvilket 
navnlig gælder Transport. og . Begra,·elsesuclgiher ,refunderes R:ig3hospitulet for
:-kud!lvis uf Amtsfottigknssen for vedkommende Kommunes Regning. 

Ordningens Gennemfi:irelse er betinget af, at der i hvert enkelt Tilfælde tilstil
le.s Sinds~ygehospitalet ved Vordingborg telegrafisk Underretning fru Færi:ierne om 
enhver til Hospitalet hestemt Patient, som afguar derfra, med Angh·el.se af, om 
den paagældende er en i\fand eller Kvinde, rolig eller urolig, ligesom det er en 
absolut Forudsætning, al der altid medfi>lger de fornodne lndlæggelsespapirer og 
Attester, udfærdigede noje i O\ercnsstemmelse med de herom til enh\·er Tid gæl
dende Be.stemmeher. 

Det er endvidere en Betingelse for Ordningen, at al Korrespondance om suadanne 
Indlæggelser, derunder Indfordring af Kuromkostninger m. m., udelukkende fi:ires 
med Amtmanden over Fruroerne, hvad enten lndlæggeL;en sker for det offentliges, 
for en Sygekasses eller for prirnte.s Begning. 

1) Nu SinJssygchospit11lct i Nykobing pn11 Sjælland ifiilge Skr. nf 25. l\lnrts 1939. 
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Ved al meddele delle skul man fremhæ\'e, al der i alle Tilfælde, naur en sindssyg 
onskes indlagt paa Sindssygehospilulel ved Vordingborg, man ske Henvendelse Lil 
Amlel, for ·at del Lil Indlæggelse Iornodne kan blive ordnet. Del vil derhos blive 
pausel, al de sindssyge fra Færoerne, der onskes ned~endte Lil Sindssyge
hospitalet, fOrst indlægges Lil Observation pua Dronning Alexandrines Hospital i 
Thorshavn, forsaa\•idt delte efter indhentet Erklæring fra Amtslægen maa anses 
for nodvendigt, samt at Nedsendelsen i intet Tilfælde finder Sted, inden der haves 
Sikkerhed for, at Amtsfattigkassen kun fan sit l 'dlæg refunderet enten af ved
kommende Patient eller aJ vedkommende Kommune. 

26, Febr. - An. Nr. 35 for Færoerne om UDØVELSE AF LÆGEGEHNING. 

KAPITEL I. Ret til at udovc lægegerning 
1 Ret til al udove Lægegerningl) og betegne sig som Læge har kun den, der har 

modtaget Autorisation i Henhold til §§ 2 og 3. 
2 Autorisation som Læge meddeles efter Begæring den, der har hestanet dansk 

lægevidcmkabelig Embedseksamen og over for del lægc\·idenskabeligc Fakultet har 
aflagt Lægeloftet. Autorisation til at udove selvstændig Virksomhed (Erhverv) som 
Fodselshjælper og Læge meddeles efter Begæring den Læge. der har gennemgauel 
klinisk Kursus i Fodselsvidenskab og efter Eksamen har gjort Tjeneste som Læge
kandidat pau el Sygehus, jfr. Stk. 6. 

Autorisation kan dog ikke meddeles den, der som Folge af Dom for en strafbar 
Handling ikke nu kan nn!es for værdi g Lil den for en Læge fornodne Tillid. eller 
som man antages al være farlig for sine .Medmennesker under Udovelse af Læge
gerning enten paa Grund af legemlige Mangler eller varig eller med Mellemrum 
indtrædende mangelfuld Sjælstilstand, hvad enten denne skyldes Sygdom eller Mis
brug uf Alkohol, l\forfin, Kokain og deslige, eller pau Grund uf udvist grov Udue
lighed,!.!) 

Forinden Autorisation som Læge meddeles, afgiver \edkommende - efter en 
uf Indenrigsministeren fastsat Formular - en skriftlig Forsikring om, al hun 
samvittighedsfuldt vil opfylde sine Pligter som Læge. 

Sundhedsstyrelsen udsteder offentlig Bekendtgorelse om Autorisationerne. 
Reglerne for lægevidenskabelig Embedseksamen fastsættes ved en gennem Under· 

visningsminislerict efter stedfunden Forhandling med Indenrigsministeriet udvirket 
kgl. Anordning. 

Der fastsættes uf Indenrigsministeren efter Forhandling med Undervisningsmini• 
steren nærmere Regler for den i Stk. 1 omhandlede praktiske Uddannelse, herunder 
om, ved hvilke Sygclrn! e m.v. Tjenesten som Lægekandidat - der skal omfatte sauvel 
medicinsk som kirurgisk Hospitalstjeneste - kan foregna, samt om, hvorledes Ud
tagelsen og Fordelingen uf Lægekandidnter til de enkelte Sygehuse kun finde Sted. 
Tjenesten som Lægekandidat, der skal være lonnet, kan ikke forlanges udstrakt 
ud over 12 l\Iauneder. I Titrælcle, h\'or lægeviden~kubelige Kandidater ikke inden 
for cl rimeligt Tidsrum efter Eksamen kun fan Adgang til al forrette den lovpligtige 
Sygehustjeneste, bemyndiges Indenrigsministeren til al dispensere fra Reglerne om 
den i Stk. 1 omhandlede prakli:;ke Uddannelse, 

3 Den, der har Autorisation som Læge, men endnu ikke har gcnnemgaael den i §2 
Stk. 1, foreskrevne praktiske l ddnnnelse, kan virke i underordnet Lægestilling JHIU 

Sygehus, som Skibslæge eller som Amanuensis hos eller midlertidig Stedfortræder for 
en praktiserende Læge. Indenrigsministeren kan, for Sila vidt det skannes nodvendigt 
for al undgau l\lisbrug af foranstaaende Hegel, fastsætte Begrænsninger i denne. 
Forinden en Person kun tiltræde en af de nævnte Stillinger, skul hun over for Amts· 

I) Hr. J\n. Nr. 226 nf 22. Juni 193!1 om Utlih·clse uf Tnntll~gc\'irksomhctl. 
2) Som ændret ved An. Nr. 499 n! 22. Dec. 1939. 
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lægen godtgore ved Forevisning af Bevis for Autorisation som Læge, jfr. § 2, Stk. 1, 
lste Punktum, al opfylde Betingelserne for Stillingens Overtagelse. 

Saafremt Befolkningens Behov for Lægehjælp under slorre Epidemier ikke kan 
fyldestgores af de autoriserede Læger, kan Sundhedsslyrel~en efter Bemyndigelse 
fra Justitsministeren meddele Personer, der ikke opfylder de i § 2, Stk. 1, 2det 
Punktum, foreskrevne Betingelser midlertidig Tilladelse til nt udove Lægegerning 
pan Færoerne. . 

Justitsministeren kan under særlige Omstændigheder efter Erklæring fra det 
lægevidenskabelige Fakultet og Sundhedsstyrelsen give Personer, der ikke f yldesl· 
gor Betingelserne for at opnau de i § 2 omtalte Autorisationer, men som i Udlandet 
har erhvervet en tilsvarende Uddannelse, Tilladelse til at betegne sig som Læge og 
til at udi:ive Lægegerning paa Færoerne. 

4 En Læge mna ikke uden særlig Tilladelse betegne sig som Speciallæge. Inden· 
rigsministeren afgor efter en gennem Sundhedsstyrelsen fremsendt Indstilling frn 
det i Stk. 2 nævnte Spe<'inlistnævn, inden for hvHke Grene af Lægevidenskaben 
Læger knn opnaa Tilladelse til at betegne sig som Speciallæge, og fastsætter i 
Hovedtrækkene, pan hvilke Vilkaar saadan Ret kan opnaas. E{ter Indstilling af 
Specialistnærnet meddeles Tilladelsen af Sundhed~tyrelsen, der herom udsteder of· 
fentlig Bekendtgorelse. 

Der oprettes ved Sundhedsstyrelsens Foranstaltning el Specialistnævn, bestaacnde 
af 6 paa 4 Aar udnævnte Medlemmer, nemlig et Medlem af det lægevidenskabelige 
Fakultet, der skal være Lærer i en praktisk Disciplin, en praktiserende Speciallæge, 
en Hospitalsoverlæge, en praktiserende Læge i Kobenhavn, en praktiserende Læge i 
Provinsen med Landpraksis og en Repræsentant for de unge, endnu ikke nedsatte 
Læger. Der udnævnes samtidig Suppleanter til at fungere i Medlemmernes F-0rfold. 
Til al vejlede Nævnet ved Bedommelsen af Ansogningerne udpeger Sundhedssly· 
relsen for 4 Aar ad Gangen 2 Speciallæger inden for hvert anerkendt Speciale. 
Nævnets Forretning5orden fnstsælles ved en Instruks. Nævnets .Medlemmer, Sup· 
pleanter og tilforordnede, der afganr efter Tur efter den Orden, der fastsættes i 
Instruksen, er ulonnede; dog udreder Sundhedsstyrelsen Rejsegodtgorelse til uden· 
bysboendc. Ændring i Specialistnævnets Sammensætning kan foretages af Inden· 
rigsministeren, saafrernt Nævnet selv indstiller, at en saadan foretages. 

S Man det antages, nt en Læge er farlig for sine Medmennesker under Udovelse 
af Lægegerning enten paa Grund af legemlige Mangler eller varig eller med Mellem· 
rum indtrædende mangelfuld Sjælstilstand, hvad enten denne skyldes Sygdom eller 
Misbrug af Alkohol, Morfin, Kokain og deslige, eller paa Grund af udvist grov Udue· 
lighed, af giver Sundhedsstyrelsen til Justitsministeren Indstilling om, at der træffes 
Foranstaltninger til, al Retten til at udove Lægegerning fratages vedkommende. For· 
inden Sundhedsstyrelsen afgiver sin Indstilling, skal Sagen forelægges Retslæge· 
randet. Endvidere skal der gives vedkommende Lejlighed til at erklære sig skriftlig 
eller, hvis han onsker det, at afgive mundtlig Forklaring for Sundhedsstyrelsen i el 
i den Anledning afholdt l\Hide, i hvilket ogsaa Retslægerandet deltager. Retslægerandet 
afgiver nitid skriftlig Erklæring i Sagen. Endvidere skal paagældende opfordres til -
skriftlig eller i det nævnte Mode - at erklære, om hnn onsker Sagen afgjort ved 
Dom eller underkaster sig Justitsministerens Afgorelse. Afgives saadan Erklæring ikke 
inden en Frist nf I :Maaned, vil Sagen være at indbringe for Domstolene. 

Under den i nærværende Paragrafs lste Stykke ommeldte Sags Behandling i 
SundhedsstyrelEen hor den paagældende Ret til overfor Styreiren at optræde ved 
eller i Forening med en af ham valgt Tillidsmand, lige~om han og Tillidsmanden 
paa hans Vegne har Ret til al gore sig bekendt med samtlige Sagens Akter, saa 
ledes som disse foreligger for Sundhedstyrel~en. 

I paatrængende Tilfælde, hvor Lægens fortsatte Virksomhed skonnes at frembyde 
overhængende Fare, kan Sundhedsstyrelsen midlertidig fratage ham Retten til at ud· 
ove Lægegerning. Sundhedsstyrel~en skal da straks gore Indberetning til Justits· 
ministeren, der stadfæster eller ophæver Sundhedsstyrelsens Beslutning. 
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Skal Sporgsmualet om endeligt al fratage en Læge Retten til at udove 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, saafreml vedkommende er i fast Stilling, ikke som Folge af Dom· 
men kun afskediges af denne Stilling, forinden endelig Domstolsaf gorelse foreligger. 

Dersom Justitsministeren, forinden han tager Stilling til, om Retten til at udove 
'Lægegerning hor soges frataget en Læge, anser det for nodvendigt, al denne Un· 
derkastes Lægeundersogelse, eventuelt ved Indlæggelse pua et Sygehus eller et Sinds· 
sygehospital, opfordrer han Lægen til at underkaste sig snadan Undersogelse. Væg· 
rer Lægen sig herved, forelægger Justitsministeren Sporgsmaalel for den Hel, ved 
hvilken en eventuel Retssag vil være at anlægge. Helten afgor Sporgsmaalet ved 
Kendelse. Sandnn Afgorelse kan ogsaa uf Retten træffes, efter at Retssag er an· 
lugt. Saafreml Lægen 'Undlader at efterkomme en Kendelse, der gaar ham imod, 
fratager Justitsministeren ham Retten til at udove Lægegerning, og hvis Retssag er 
rejst, bortfalder denne. Udgifterne ved Lægeundcrsi:igelse afholdes af Statskassen. 

Justitsministeren kan efter Ansogning meddele en Person, hvem Retten til at ud· 
ove Lægegerning er frataget, Tilladelse til pau ny nl udove saadan Gerning, saafremt 
de Fratagelsen begrundende Omstændigheder ikke længer findes at være til Stede. 
Justilsminislerens Nægtelse af al tage Ansi:igningen til Folge kan ikke indbringes 
for Domstolene, fOr der er forli:ihet et Aar efter den Afgi:irelse, ved hvilken Retten 
endeligt blev paagældende f.rntuget, eller efter den Dorn, ved hvilken der nægtedes 
ham Tilladelse til paa ny at udiive Lægegerning. 

Naar en Læge - midlertidigt eller endeligt - fortaber Retten til at udm'e Læge· 
gerning, udsteder Sundhedsstyrelsen offentlig Bekendtgorelse derom. Saafremt en 
Læge i Henhold til § 20 ved Dom frakendes Retten til at udove Lægegerning, skal 
Anklagemyndigheden tilstille Sundhedsstyrelsen Meddelelse derom. Sundhedsstyrel
een kan lade de her omhandlede Domme offentliggore.1) 

KAPITEL II. lægens Pligter. 
6 En Læge er under Udovelsen af sin Gerning forpli gtet til at vise Omhu og Sam· 

viuighedsfuldhed, herunder ogsaa \•ed okonomisk Ordination af Lægemidler, Be
nyttelse af Medhjælp m. v. 

Den, der udover Lægevirksomhed, man ikke drive Apotek eller uden Justitsmini· 
sterens Samtykke være knyttet til en Virksomhed, der ·fremstiller Lægem idler. 

7 Enhver Læge er forpligtet til pan Begæring at yde den fi:irste forniidne Læge· 
hjælp, nuur ·hurtig Lægehjælp efter de foreliggende Oplysninger muu anses for 
paatrængende nodvendig, saasom ved ForgHtningstilfælde, storre Blodninger, Kvæl
ningsanfald og Fodsler, hvor Jordemoderhjælp ikke kan skuffes til Veje, eller hrnr 
Jordemoderen tilkalder Lægen. Har Lægen gyldigt Forfald, eller kun rettidig Læge· 
hjælp blive ydet af en anden, som efter Forholdene er nærmere dertil, er han dog 
fritaget for den omhandlede 1Forpligtelse. 

Ønsker en Læge ikke længer at virke som Læge, kun han ved derom at afgive 
skriftlig Meddelelse til Sundhedsstyrelsen frigore sig for den i Stk. 1 omhandlede 
Pligt til at yde Lægehjælp. Sundhedsstyrelsen udsteder offentlig Bekendtgorelse om, 
at paagældende er ophort al virke som Læge. 

8 En Læge skal ved Udfærdigel~e uf Erklæringer, ~om han afgiver i sin Egen· 
skab af Læge, udvise Omhu og Uhi!dethed og naje fOlge de herom givne alminde· 
lige og særlige Regler. 

Indenrigsministeren udfærdiger efter Indstilling af Sundhedsstyrelsen almindelige 
Regler for Afgivelse af Lægeattester. Kræves en i Lovgivningen foreskreven eller 
forudsat Lægeattest afgivet paa særlig ,Blanket, eller onsker en Statsinstitution i 
ovrigt at benytte en særlig Attestblanket, skal Sundhedsstyrelsen forinden have Lej-

1) Som ændret ved An. Nr. 499 nf 22. Det'. 1939. 

530 



26. Febr. 1935 

lighed til al udtale sig ongaaende Blankettens AHauelse; herfra undtages dog simple 
Syge· eller Raskmeldingsattester, f. Eks. Skoleallesier. 

En Læge er forpligtet til pau Begæring af en offentlig Myndighed i del efter 
Øjemedet fornodne Omfang al afgive Attest til offentligt Brug om de lægelige Iagt
tagelser, som han er i Stand til al meddele Oplysning om, \'edrorende en af ham 
undersogt eller behandlet Person, der soger eller oppebærer Pension, Understot
telse 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 al betragte som Tjeneste· 
hemmeligheder. 

9 En Læge er under Ansvar efter borgerlig Straffelovs § 263, Stk. 2, jfr. § 275, 
forpligtet til at iagttage Tnv!'hed om, hvad han under Udovelsen af sil Kald erfarer 
eller faar Formodning om angaaende Pri\'allivet tilhorende Hemmeligheder, med· 
mindre han ifOlge Lovgivningen er forpligtet til at udtale sig, eller medmindre han 
handler i berettiget Varetagelse af en almen Interesse eller af eget eller andres 
Tarv. 

10 Mod dens Ønske, som har Kra\· pau Hemmeligholdelse, maa Vidnesbyrd i 
Rets:;ager ikke afkræves en Læge med Hensyn til, hvad han under Udovelsen af 
sil Kald har erfaret angaaende Privatlh•et tilhorende Hemmeligheder, medmindre 
hans Vidnesbyrd man antages at ville være af afgorende Betydning for Sagens Ud· 
fald, og Sagens Beskaffenhed og dens Betydning for vedkommende Part eller for 
Samfundet findes al berettige til, at Vidnesbyrd afkræves. Dersom herefter Vidnes
byrd vil være al aflægge, skal det ske for lukkede Dore. Vidnesbyrdet man ikke ud· 
strækkes ud over det for Øjemedet nodvendige. Retsplejelovens § 169, sidste Stykke, 
finder tilsvarende Anvendelse. Foranstnaende Bestemmelser gælder ogsoa Lægens 
vledhjælpere. 

11 Læger er forpligtede til al afgive de Indberetninger og Anmeldelser, som af Hen
syn Lil den offentlige Sundhedspleje afkræves dem af Sundhedsmyndighederne, samt 
at opfylde den dem efter Lovgivningen i ovrigt poahvilende Oplysnings· og Ind
beretningspligt. 

Har en Læge ydet Fodselshjælp ,·ed en Fiid!'el, ,•ed h'•ilken ingen Jordemoder har 
med\·irket, pnahviler det Lægen efter nærmere nf Justitsministeren fastsatte Regler 
at foretage de for Jordemiidre pnabudte Optegnelser og Indberetninger.I) 

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 hun lever eBer arbejder, udsætter andres 
Liv eller Helbred for nærliggende Fare, er Lægen forpligtet til at soge Faren af· 
bodet ved +Henvendelse til vedkommende selv, om fornodent ved Anmeldelse til paa· 
gældende Embedslæge eller Sundhedsstyrelsen. 

13 Indenrigsministeren fastsætter efter Indstilling fra Sundhedsstyrelsen Regler 
for. i h\•ilket Omfang og pno hvilken Mande Læger af Hensyn til den dem paahvi
lende Indberetnings- og Oplysningspligt skal fOre ordnede Optegnelser o,•er visse 
Dele af deres Virk~ombed, snasom om Behandling af smitsomme Sygdomme, Ulyk
kestilfælde og Sygdomme, der kan antages al faa varig Indflydelse paa Patientens 
Helbredstilstand. 

Sygehuse, Klinikker o. I. er pligtige til at fOre ordnede Optegnelser over deres 
Behandling af f>yge og over, hvad der er iagttaget vedrorende de pnagældende Syg
domstilfælde. Der fast.sættes af Indenrigsministeren Regler for, i hvilket Omfang 
Speciallæger skal fiire saadnnne Optegnelser. 

De i Stk. 1 og 2 omhandlede Optegnelser skol af vedkommende Læge, Klinik 
eller Sygehus opbevares i mindst 10 Aar. 

1) Jfr. Bek. Nr. 209 ni N. Juni 1935. 
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KAP. III. lægevirksomhed i Forhold til det offentlige. 
14 I statslige og kommunale Lægestillinger maa kun ansættes autoriserede Læ

ger, og Besættelse af saadanne Stillinger sker efter forudgaaende offentligt Opslag. 
Inden Besættelse sker af Stillinger som ledende Læge ved et for offentlig Regning 
drevet Sygehus saml ved private Sygehuse, der modtager offentlig Stolle, eller paa 
hvilke Patienter indlægges for offentlig Regning, skal der indhentes en Udtalelse 
fra Sundhedsstyrelsen 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 4. Aar valgte Rand, hvert med 3 Medlemmer; det ene Rand 
vælges af Dansk kirurgisk Selskab; mindst det ene af Raadels Medlemmer 
skal have Bopæl uden for Storkobenhavn. Det andet vælges af Dansk Selllkab for in
tern Medicin; mindst det ene af Raadets Medlemmer skal have Bopæl uden for 
Storkobenhavn. Drejer det sig om andre Specialer, skal de re:opektive videnskabe
lige Selskaber sporges. Medlemmerne af disse Raad er ulonnede, dog udreder Sund
hedsstyrelsen Rejsegodtgorelse til udenbysboende. 

Kun Læger er berettigede til at udi>ve den Lægevirksomhed, som udkræves ifOlge 
Forsikrings· og Forsorgelseslovene og Lovgi\'ningen i ovrigt. 

Aftaler eller Overenskomster, der tilsigter at hindre, at de i Stk. 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 Ira Sygekassepraksis paa Grund af Aftaler eller 
Overenskomster, der tager Sigte paa at gore Retten til sandan Praksis afhængig 
af Medlemsskab af en faglig Sammenslutning af Læger, kan den paagældende 
Læge forelægge Sagen for Socialministeren, som derpaa efter Samraad med Justits
ministeren træffer Afgorelse i Sagen. 

Saafremt der i Anledning af en mellem Læger og offent•lige Myndigheder eller 
Sygekasser opstaaet Konflikt er indledet Forligsmægling, er Lægerne, indtil Forligs· 
mæglingen er tilendebragt, dog ikke ud over 3 Maaneder, pligtige til at yde Befolk· 
ningen Lægehjælp paa samme Vilkaar som hidtil. Tilvejebringes der ikke ·Forlig 
inden for nævnte Tidsrum, er organisationsmæssige Pualæg eller pri\'ate Aftaler 
mellem Lægerne indbyrdes, der maatte tilsigte at unddrage Befolkningen den nod· 
vendige Lægehjælp, ugyldige og kan ikke tillægges Retsvirkning. 

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 Udgifter og ingen Sinde mere 
end Gennemsnittet af de inden for vedkommende Landsdel til enhver Tid for en 
saadan Befordring gældende Takster; besoger Lægen flere Patienter paa summe 
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 af en forudgaaende Henvendelse, ikke den, 
der har modtaget Hjælpen, eller den Person, Institution eller offentlige :\[yndighed, 
hvem Betalingspligt i o\'rigt paahviler, for at betale for den begærede Hjælp. I andre 
Tilfælde, hvor det offentlige betaler Lægeregningen, er Betalingspligt som Regel 
afhængig af, al Lægens Tilkaldelse er godkendt uf vedkommende offentlige Myn
dighed. 

Saufremt en Læge ved et offentligt Sygehus ifOlge de for ham fastsatte Ansæt· 
telsesvilkanr har Ret til at beregne sig Betaling for Operationer eller anden Behand· 
Jing af Patienter, som indlægges paa Sygehuset, skal der i Sygehusets Regulativ 
indsættes faste Regler for saadan Betaling. 

16 Vedkommende Minister kan efter Forhandling med paagældende Lægeorgani· 
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salion faslsætte Takster for saudanne Lægeuttesler, som udkra.-ves ifolge Forsik
rings- og Forse>rgelseslovene og Lovgivningen i ovrigt, og som hviler pna Læge
undersogelser, hvis Omfong i del væsentlige ligger fast. 

Det samme gælder med Hensyn til Lægeundersogelser m. v., hvis Omfang i det 
væsentlige ligger fast, og som foretages til Brug for Domstolene eller Forvaltnin
gen. 

KAPITEL V. Tilsyri og An.svar. 
17 Læger er undergivet Tilsyn af Sundhedsstyrelsen, der panser, at de i deres 

Gerning holder sig Lovgivningen efterrettelig. Sundhedsstyrelsen er berettiget til 
at afkræve dem de for Tilsynets Gennemforelse fornodne Oplysninger. 

Forsommer en Læge al afgive Indberetning eller Anmeldelse, jfr. § 11, kan 
Sundhedsstyrelsen panlægge ham en Bode paa indtil 200 Kr. 

18 Den Læge, der gor sig skyldig i grovere eller gen~agen Forsommelse eller 
Skodesloshed i Udovelsen af sit Kald, straffes med Bode eller Hæfte. 

19 Pau samme Mande straffes den Læge, der træder i Samarbejde med Læg
folk, som tager syge i Kur, paa en Mande, der er egnet til at bibringe Almenheden 
den urigtige Forestilling, at Behandlingen sker efter Lægens Anvisning eller paa 
hans Ansvar. 

20 Har en Læge ved strafbart For.hold vist sig uskikket til at udove Virksomhed 
som Læge eller uværdig til den for en Læge fornudne Tillid, kan Retten til at ud
ove Lægevirksomhed ved Dommen rrakendes ham enten for bestandig eller for en 
Tid af fra l til 5 Aar.1) 

Det kan i Dommen bestemmes, at Anke ikke har opsættende Virkning. Den paa
gældende kan dog, saafremt vedkommende er i fast Stilling, ikke som Folge af 
Dommen afskediges af denne Stilling, forinden endelig Domstolsafgorelse fore· 
ligger.i) 

Fradommes Rellen paa Tid, regnes denne Crn den Dag, Straffen er udstaaet, 
forældeL eller eftergivet, eller, naar hele den idomte Straf er anset som udstaael 
ved V urelæglsfængsel, fra den endelige Doms Afsigelse. Er Retten fradoml for be· 
standig, kan Justitsministeren, dog tidligst efter 5 Aars Forlob, meddele vedkom
mende Tilladelse til paa ny al udove Lægegerning, naar Omstændighederne taler 
derfor. 

21 Med Bode straffes den Læge, der ved Bekendtgorelse, Skiltning, Udsendelse 
af Beskrivelser eller paa anden Mande reklamerer for sin Virksomhed, for son 
vidt Reklamen er egnet til at vække urigtige Forestillinger med Hensyn til hans 
Kvalifikationer eller de nf ham anvendte Behundlingsrnaader. 

Sanfremt en Person, der har mi.stel Retten til at virkr. .som Læge, vedblivende 
udover saadan Virksomhed, straffes han med Bode eller Hæfte i indtil 3 Maane
der. 

22 Den Læge, der har gjort sig skyldig i Overtrædelse af de Bestemmelser, som 
indeholdes i eller udfærdiges i MedfOr af § 4, § 6, Stk. 2, ~ 7. Stk. l, § 8, §§ 11-
13, § 14, sidste Stykke, og § 16, struffes med Bode. 

KAPITEL VI. Kvaksalveri. 
23 Den, der uden al have Autorisation som Læge, betegner sig som Læge eller pan 

anden Mande, der er egnet til al vække Forestilling om, al han har snndan Autori· 
sation, straffes med Bode. 

24 Tager en Per.son, der ikke har Au~orisation som Læge, syge i Kur, og ud· 
sætter han derved nogens Helbred for pnaviselig Fare, straffes han med Bode eller 
Hæfte. Under skærpende Omstændigheder, saasom hvis pnngældende har foraarsaget 
væsentlig Skude pan Legeme eller Helbred, eller hvis hnn tidligere er doml for 
Overtrædelse af denne Parafgraf eller §§ 25 eller 26, kun Straffen stige til Fæng-

•) Som n!ndret ,·ed An. Nr. 499 ar 22. Dec. 1939. 
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sel i indtil 1 Aar. Det samme gælder, l1vis Patienten er sindssyg, aandssvag, under 
18 Aar eller umyndiggjort, saaledes at han ikke selv kan tage Bestemmelse om 
sine personlige Forhold. 

25 Den, der uden at have Autorisation som Læge, behandler en Person for vene· 
riske Sygdomme i smilleforligl Stadium, Tuberkulose eller anden smit.som Syg
dom, straffes med Hæf~e eller med Fængsel i indtil 1 Aar, under formildende Om
stændigheder med Bode. At pnngældende som Folge af sin manglende Lægekyndighed 
ikke har \'ærel i Stand til al erkende Sygdommens Natur, fritager ham ikke for 
Straf. 

Med samme Straf anses den, der uden at have Autorisation som Læge eller 
anden i Lovgivningen hjemlet !!'ærlig Adkomst, foretager operative Indgreb, iværk
sæller fuldstændig eller lokal Bedovelse eller yder Fodselshjælp, eller som anven
der Lægemidler, der kun maa udleveres fra Apotekerne mod Recept, eller an\'en· 
der Rontgen- eller Radiumbehandling eller Behandlingsmetoder med elektriske A1» 
parater, mod hvis Anvendelse af uautoriserede Personer Indenrigsministeren har 
nedlagt Forbud paa Grund af Behandlingens Farlighed. 

26 Straf af Bode eller Hæfte i indtil 3 Maaneder finder Anvendelse, hvis en 
Person, der ikke har lndfOdsret og ikke har opholdt sig her i Landet i 10 Aar, uden at 
have Autorisation som Læge eller uden Jm;tiLsministerens, naar særlige Grunde 
maalle tale derfor, meddelte Tilladel~e 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 al udove Lægevirksomhed, ved Be
kendtgorelse - bortset fra en almindelig Meddelelse om vedkommendes Adresse -
Reklameskiltning, Udsendelse af Beskrivelser eller paa anden Mande giver Almen
heden eller ham ubekendte Personer Meddelelse om, al han tager syge i Kur, straf· 
fes han med Bode. 

27 Dersom en Person der t.idligere er idomt Frihedsstraf for Overtrædelse af 
§§ 2·i, 25 eller 26 eller Forordning af 5. September 1794. angaaende Straf for Kvak· 
sah•ere, jfr. Lov af 3. Marts 1854, paa ny idommes saadan Straf for O\'ertrædelse 
uf en al de fornævnte Paragraffer, kan der ved Dommen gives hum Paalæg om 
helt al afholde sig fra al tage syge i Kur. Overtrædelse af snadanl Paalæg straf
fes med Bode eller Hæfte i indtil 3 Maaneder. 

KAPITEL VII. Slmnings- og Overgangsbestemmelser. 
28 Hvor andet ikke er bestemt, finder Paalale af Overtrædelser af Bestemmelserne 

i denne Anordning kun Sted efter Begæring af Sundhedsstyrelsen. Sagerne, der 
bortset fra Sager angaaende Overtrædelse uf § 18, behandles som Politisager, kan 
kun med Sundhedsstyrelsens for hvert enkelt Tilrældc indhentede Samtykke slut· 
les uden Dom. 

Iloder efter denne Anordning tilfalder Stalskas;;en. 
29 Personer, som ved denne Anordnings Ikrafttræden er berettigede til at ud

iive Lægegerning, er uanset Bestemmelserne i §§ 1 og 2 vedblivende berettigede til 
ut udove saadan Gerning og til nt betegne 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 nf Den almindelige danske 
Lægeforening har !anet Anerkendelse som Speciallæge med Ret til at betegne sig 
som saadnn, er uanset Bestemmelserne i . § 4 vedblivende berettiget til at \•irke 
og betegne sig som Speciallæge. Efter Indstilling af det i § ·i, Stk. 2, nævnte Spe· 
cialistnævn kan Sundhedsstyrelsen undtagelsesvis meddele en Læge, som inden 
1. Jununr 1932 faktisk har fOrt Betegnelsen Speciallæge uden at være anerkendt 
som saadan uf Den almindelige danske Lægeforening, Tilladelse .til fortsat al virke 
og betegne sig som Speciallæge. 

31 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April l9H5. Pau samme Tidspunkt 
ophæves: 
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Plakat nf 30. Januar 1838 ang1111ende en forenet medicinsk-chirurgisk Examen 
m.m. § l. 

Cancellie,Plakat nf 28. Januar 1840 for Danmark angaaende Udlændiges Ret 
til Læge1>raksis, naar de have underkastet sig Examen her i Landet, jfr. 
Lov af 11.. Januar 1854, Pkt. 2. 

Lov af 30. Januar 1861 angaaende Barberernæringen saml om Adgang Lil al 
aarelade og kopsætte § 6. 

Lov Nr. 3 af 8. Januar 1872 om den Betaling, der tilkommer Læger paa Fær· 
oeme for deres Forretninger. 

Lov Nr. 36 af 29. Marts 1878 om Ligsyn paa Færoerne § 8, Stk. 1, for saa 
vidt angaar den deri fastsatte Takst for Betaling til Læger for Foretagelse 
af Ligsyn og Udstedelse af Dodlialtesl. 

Anordning Nr. 5-15 af I. Oktober 1919 om Embedslægevæsenets Ordning paa 
Fær0eme § 4, Stk. 1, for saa vidt angaar Bestemmelsen om, al Amtslægen 
skal hores angaaende Ansættelse af Overlæger og Enelæger ved amts- og by· 
kommunale Sygehuse samt Sygehuse, som nyder Tilskud af Stat eller Kom
mune. 

Endelig ophæves alt, hvad der i ovrigt i de hidtil gældende Love og Anordnin· 
ger maalle være stridende mod denne Anordning. 

30. Marts - Lov Nr. 85 for Færoerne om INDDRIVELSE AF SKATTER OG 
AFGIFTEH til det offentlige m. m. l) 

1 Kendelse om Udpantning for Skaller og Afgifter, som opkræves ved Amts
kommunens Foranstaltning, afsiges af Fogeden. 

Kendelse om Udpantning for Skaller og Afgifter, som opkræves ved Sognekom· 
munernes Foranstaltning, afsiges af Sy.sselmanden i det Syssel, hvorunder vedkom· 
mende Kommune horer, selv om Udpantning ~kal foregaa i el andet Syssel; for 
Skaller og Afgif.ter, der opkræves ved Foranstaltning af Sydstromo Præstegælds 
Kommuner, afsiges Kendelsen dog af Fogeden. 

2 Ved Inddrivelse af Kommuneskatter, Kongs- og Matrikulskatter, Lejeafgifter af 
Statens Fæstegods og alle andre Afgifter til det offentlige, som inddrives ved Ud
pantning hos Beboerne af et Sogn eller en Kommune, kan Forkyndelsen for de 
enkelte Skyldnere, uanset om disse paa det puagældende Tidspunkt bor i vedkom· 
mende Sogn eller Kommune eller ikke, ersLaltes uf en Bekendtgorelse om, at Re
stancerne af Fogeden (Sysselmanden) er godkendt til Udpantning, og at denne 
vil blive paahegyndt uden videre Varsel en bestemt angiven Dag. Bekendtgorelsen 
skal ske mindst eri Uge inden denne Dag paa den Mande, som under Hensyntagen 
til Stedets Skik og Brug fastsætte;; af Fogeden (Sysselmanden ). 

Da.gen for Udpantningens Begyndelse fastsættes a( Fogeden (Sysselmanden), for 
saa vidt anguar Skatter og Afgifter, der opkræves ved Kommunernes Foranstalt
ning, efter Forhandling med Kommunalbestyrel!!en. 

Den Myndighed, som skal foretage l dpanlningsforretningen, er berettiget til 
at beramme Forretningen til Paubegyndelse paa sit Kontor. 

3 Udpantning for de i § 2 nævnte Skaller og Af gifter forelage!\ af Fogeden el· 
•ler Sysselmanden eller af Pantefogeden,:!) for saavidt en saudan er ansat. 

For Thorshavns Vedkommende ansættes en eller to Pantefogeder af Byraadet. 
Deres Honorar bestemmes ved en af Justitsministeriet stadfæstet Vedtægts
bestemmelse og udredes af Kommunens Kasse. Byraadet autoriserer de til Ud
pantning af Skutter og Afgifter i Thorshavn benyttede Doger. Anskaffel-se af Boger 

1) Jfr. midi. Best. Nr. 26 of 24 .. Sept. 1945 om Inddrivelse nf personlig Skot til Amtskorn· 
muncn, hvorefter Udpantning for denne Sknt foretages nf Chcfon for Færl>ernc!I Oppe· 
IHlr~t:lskontor eller en nf denne dertil hernyndigct Person. 

~) .Hr. Vrjlednini:- (Nr. 9) for Pnntt•fogdcr pna Færiierne nf 11. Jnn. 1936. 
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og Formularer sker paa Kommunens Bekostning. Retsafgifter for saadanne Udpant· 
ninger tilfalder Kommunekassen. 

For Bygdernes Vedkommende kan der for et helt Syssel eller for Dele af dette af 
Lagtinget ansættes Pantefogder, der som Vederlag for Udpantningsforretninger op· 
pebærer de i Udpantningslov af 30. Marts 1894. § 14 omhandlede Gebyrerl) saml 
har Krav paa den sammesteds omhandlede Rejsegodtgorelse. Anskaffelse af de til 
Udpantning fornodne Boger og Formularer sker paa Amtsrepartitionsfondens Be· 
kostning. Dogerne autoriseres af Amtet. 

4 Restancelisterne vedrorende Skaller og 'Afgifter, som opkræves ved Kommu· 
nemes Foranstaltning, beror, efter at de er blevet godkendt af Fogeden (Sysselman· 
den) til Udpantning, hos vedkommende Kommunalbestyrelse indtil den i § 2 nævnte 
Dug og tilsendes derefter uden Ophold den Foged, Sysselmand eller Pantefoged, 
der skal foretage Udpantning. 

5 Naar Skyldneren efter den i § 2 næv.nte Dag afværger Udpantning ved al 
betale Restancen til Fogeden, Sysselmanden eller Pantefogeden, er denne berettiget 
til med frigorende Virkning for Skyldneren at modtage og kvittere for Restancer, 
uanset at Betalingen ikke sker under en formelig Udpantnings.forreming. Amtet 
kan fastsætte nærmere Regler med Hensyn til denne Bestemmelses GennemfOrelse. 

Ansvaret med Hensyn bil de oppebaarne Belob pnnhviler for Fogedens og Syssel
mændenes Vedkommende Statskassen, for Punlefogderne i Thorshavn denne Kom
mune og for Bygdepantefogderne Amtgrepnrtitionsfonden. 

6 For sua vidt anganr Skaller og Afgifter, der opkræves ved Kommunernes 
Foranstaltning, skal Fogeden (Sysselmanden), naar det begæres af Kommunalbesty
relsen, være pligtig at besorge Realisationen af det udpantede. 

7 Udpantningsrelten for de i § 2 omhandlede Skaller m. v. vedvarer indtil 2 Aar 
efter, at Fordringen er forfalden til Betaling. 

I ovrigt gælder med Hensyn til de i denne Lov omhandlede Udpantninger Be
stemmelserne i Retsplejelovens Kapitel 5,1., sualedes at de om Sysselmændenes Ud
panlningsvirksomhed foreskrevne Regler er anvendelige paa Pantefogder, naar der 
ikke fremsættes Indsigelser. 

Foretages Udpantningsforretningen af Pantefogeden, kan Indsigelser fremsættes 
dels under Forretningen, dels i Lohet af 14 Duge efter Forretningens Afholdelse. 
Fremsættes Indsigelsen under Forretningen, skal Pantefogeden indfOre Indsigelsen 
i den ham leverede Bog, men iovrigt fremme Forretningen saml derefoter tilstille 
Fogeden (Sysselmll'llden) en Udskrift af Bogen. Indsigelser, som fremsæUes efter 
Forretningen, relles til Fogeden (Sysselmanden). Efter For-lobet af 1'J. Dage frn 
Forretningens Afholdelse træffer Fogeden (Sysselmanden) Afgorelse om fremsatte 
Indsigelser; findes det fomodent, kun hun forinden give Parterne Lejlighed til ved 
Mode for Fogedrellen at ytre sig om Indsigelserne. Finder Fogeden (Sysselman
den) en fremsat Indsigelse grundet, berigtiger han selv eller ved Pantefogeden 
Fejlen eller ophæver ved Kendelse den stedfundne Forretning i det hele eller for 
en Del. Forkastes Indsigelsen, stadfæster Fogeden (Sysselmanden) Forretningen som 
endelig. Om Afgorelsen meddeles Parterne Underretning. Afgorelser, som er trufne 
af Fogeden, og hvorved en fremsat Indsigelse luges til FOlge, kun henholdsvis 
paaunkes eller paukæres i Overensstemmelse med Reglerne i Retsplejelovens tredie 
Bogs tredie Afsnit. Anke eller Kære imod Kendelser, afsagt af Sysselmanden, sker 
til Underretsdommeren uden Erlæggelse uf Gebyr, saaledes al Fristen for lværk
sællelse uf snudun Anke eller Kære fastsælles til 4 Uger, og sualedes ut de af Dom· 
meren trufne Afgorelser kan indbringes for hojere Hct efter de i Rets1•lejelovens 
tredie Bogs tredie Afsnit indeholdte Regler. 

8 De af Lagtinget ansatte Pantefogder er tillige pligtige al forrelle Polititjeneste 
i det Omfang, det bestemmes ved en for dem af Amtet udfærdiget Instruks. De 
Puntefogder, der beskikkes til at udfOre Polititjeneste, oppebærer herfor et Veder· 

1) Jfr. mi1ll. Bcst. Nr. 27 11r 24. Srpt. 1945. 
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lag stort 200 Kr. narlig, der udredes af Amtsrepurtitionsfonden. Naur de forret
ter Tjeneste uden for det Distrikt, for hvilket Ansættelsen er sket, oppebærer de 
i Dagpenge 5 Kr., hvorhos der ydes dem Befordringsgodtgorelse efter de for Sys
selmænd gældende Regler. Der kan ikke uden særlig Vedtagelse nf Lagtinget an· 
tages flere end 5 af Pantefogdeme til Politimedhjælpere. 

9 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1935. 

30. Marts - Lov Nr. 86 for Færi:icrne om Betaling af GEBYR FOH EFTER
SYN AF SKIBSPAPIRER til Færoernes Amtskommune. 

1 De Gebyrer, der i Henhold til § 3 i Lov Nr. 59 af 23. April 1881 om frem
medes Fiskeri under Færoerne og § H i Lov Nr. 44 af 30. Marts 1892 om for-
5kellige Skaller og Afgifter paa Færi:ierne, jfr. § 3 i Lov Nr. 36 uf 9. Marts 1906, 
betales for Ef.tersyn af Skibspapirer, tilfalder pan de Steder, hvor Gebyrerne op
kræves af Politimester, Sysselmand eller Sognefoged, Færoernes Amt5kommune. 

2 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1935 og gælder indtil 31. Marts 1940.t) 

24. April - Lov Nr. 140 om TILSYN MED FHEMMEDE paa Færoerne. 
1 Ved kgl. Anordning kan bestemmes, hvorvidt rejsende ved Ankomsten til Fær

oerne skal være forsynet med Rejsepas eller andet Legitimationsdokument. 
Udenlandske Si:ifolk, der ankommer til Iærosk Havn, man ikke afmonstres uden 

Politiets Tilladelse. Skibets Forer er ansvarlig for, al Afmonstring ikke finder Sted 
uden saadan Tilladelse. Hvis han undlader al indhente denne, er Rederiet eller 
dets Repræsentant her i Landet pligtig at erstatte alle de det offentlige under ved
kommendes ulovlige Ophold paa Færoerne og ved Hjemsendelsen paafOrte Ud
gifter. 

Enhver Udlænding, der ankommer til Færoerne, skal ånden et af Justitsministe· 
riet fastsat Tidspunkt anmelde .sig til Politiet og opgive Formuo:let for sin Rejse.2) 
Blanketter hertil skal forefindes om Bord i Rutebande og paa Hoteller og Pen
sionater pnu Færoerne. Amtet 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, skul ved Politiets Foranstaltning snarest ud
sendes eller udvises af Landet. I Forbindelse hermed kan der gives den paugældende 
Tilhold til P-0litiprotokollen om ikke pua ny at lude sig finde her i Landet med 
Tilkendegivelse af det Ansvar, han paudrager sig ved at overtræde Tilholdet. 

32) Udlændinge, som efter denne Lovs Ikrafttræden ankommer til Færoerne, 
maa ikke opholde sig paa Færoerne i længere Tid end 3 Maaneder fra Indrejsedugen 
at regne, medmindre Amtet meddeler Tilladel:;e dertil; efter 6 ~1naneders Forliib 
kræves Tilladelse fra Justitsministeriet. Naar en saadan Udlænding inden for et 
Tidsrum af 6 Maaneder har opholdt sig paa FærCierne i i alt 3 Munneder, mua 
han ikke uden forud indhentet Tilladelse fra Justitsministeriet paa ny indrejse der· 
til, fOr der er forlobet 3 Maaneder fra hans sidste Udrejse. Sanfremt fornoden Op· 
holdstilladelse ikke foreligger, kan den paugældende udvises, :Snaledes at der efter 
Amtets eller J usti.tsministeriets Bestemmelse kun gives hum Tilhold som i § 2 nævnt. 

Den, der ikke er i Beiddelse uf lndfii<lsret og ikke har erhvervet Forsorgelses· 
ret her i Landet, kan efter Justitsministeriets Be5temmelse udsendes eller udvi. 
ses, nunr hans Forhold der~il maatte give Anledning, uanset i hvor lang Tid han 
har haft Ophold her i Landet. I paulrængende Tilfælde træffes Afgorelsen af Arn· 
tet, der straks afgiver Indberetning t<il Justitsministeriet. Klage over Amtets Afgo
relse hur ikke opsættende Virkning. Ved Ud,·isningen kan der samtidig give~ Til. 
hold som i de i § 2 nævnte Tilfælde. 

4 I de Tilfælde, hvor det i MedfOr af denne Lov nægles nogen at opholde sig 

1) ~ 2 ophævet ved Lov Nr. 85 11( 15. Morts 1939. 
2) .Hr. Bek. Nr. 56 nf 14. l\lort~ 1936. 
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her i Landet, kan den paagældende undergives Politiets Tilsyn eller Bevogtning, ind· 
til Bortsendeisen kan finde Sted. 

5 Udgifte rne ved Udvisning i MedfOr af denne Lov, herunder Udgifterne til 
Underhold og Bevogtning, indtil Udsendelse kan finde Sted, afholdes af den paa· 
gældende selv, suafremt hun har Midler dertil, ellers af Amtsrepartitionsfonden. 

6 Politiet kan paalægge Hotelejere, Gæstgh·ere og Pensionatsværter at fOre en af 
Politiet autoriseret Bog over deres Gæster, snuvel Danske som Udlændinge. Denne 
Bog skal til enhver Tid være tilgængelig for Politiet. Logigiverne er pligtige a t for· 
visse sig om, at den i § 1 angivne Anmeldelse rettidigt er indgivet. 

7 Overtrædelse nf de Tilhold, der gives i MedfOr af §§ 2 og 3, straffes med 
Hæfte eller Fængsel. Andre Overtrædelser af denne Lov straffes med Boder. Sa· 
gerne behandles som Politi;;ager. 

2<t April - Lov Nr. 152 om Ændring i Lov Nr. 82 af 29. Marts 1893 om 
PENSIONERING AF LÆRERE og Lærerinder ved Almueskolevæsenet paa Fær
i>erne. ( IndfOjet i Loven af 1893) . 

11. Maj - Lov Nr. 169 om elektriske ST ÆRKSTRØMSANLÆG. (Se An. 'Jr. 
63 af 27. Marts 1936). 

11. Maj - Lov Nr. 17'1. for Færoerne om RETTENS PLEJE. (Hr. 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 t inglæst for 
Færoerne, men Lov Nr. 151 nf s. D. og Lov Nr. 368 n.f 21. Dec. 1938 er ikke 
kundgjort og tinglæst.) . 

Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om Rettens Pleje, snuledes som den er affattet ved 
Bekendtgorelse Nr. 250 af 1. Oktober 1932, udvides til at gælde for Færoerne med 
fOlgende Ændringer og Tilfojelser: 

1. Til Retsplejeloven;; § I·, 1. Stk., fOjes: >Færoerne henhorer under Østre Lands
retskreds.« 

2. Til Retsplejelovens § 11 fOjes : >Færoer.ne danner en særlig Nævningekreds. 
Domsbehandling af Sager, i hvilke Nævninger skal med\•irke, foregaar pua 
det Sted, hvor Underretten har sit Sæde. Hellen kan dog, naar det findes for
maalstjenligt, bestemme, at Domsbehandlingen skal foregaa uden for Rettens 
Sæde.« 

3. Til Retsplejelovens § 12 COjes: >Desuden udgår Færi.ierne en Underretskreds.« 
1k Retsplejelovens § 14, Afsnit d., e. og f., affattes saaledes: 

>d. ·Formandsskabet i Overlundvæsenskommissionen i Henhold til den fær· 
oske Lovgivning om Lundvæsen~kommissioner. 

e. Overformynderiforretninger. 
f. Det har sit Forblivende ved de i Lov Nr. :-15 nf 9. Marts 1906 om Ud

fiirelse af Notattialforretninger paa Færoerne indeholdte Bestemmelser, jir. 
dog § 55, sidste Stk. 

Som Afsnit h. tilfojes: 
h. Formandsskabet i Overudski ftning~kommissioner i Henhold til den fær

oske Udskiftningslovgivning.c 
5. T~l Retsplejelovens § 17, 2. Stk" 3. Pkt., fOjes : >samt Jordfortegnelser og Re· 

ulregistrc.« 

S:-18 

I Paragraffens •I. Stk. ændres: >'Landsrettens Præsident< til: >Arntmun
den«, og i Slutningen af Stykket tilfojes: > ; dog kan en snndun Bemyndigelse 
i pnatrængende Tilfælde meddeles af Amtmanden«. 

I sidste Stykke ændres: :.Sognefogden« til >Sysselmanden<. 
I Slutningen af Paragraffen tilfiijes fiilgendc nye Stykker : 
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>Det har sit Forblivende ved de i Anordning Nr. 30 af H. Januar 1876, 
hvorved Lov om Skifte af Dodsbo og Fællesbo m. v. af 30. r-;ovember 187'1· 
sættes i Kraft paa Færoerne, indeholdte Regler med Hensyn til Begyndelses· og 
Hegistreringsforretningers Udforelse paa Skifterettens Vegne af vedkommende 
Sysselmand og ved de i Punkt l i Anordning Nr. 204 af 1J.. November 1892 
om Lempelser i Lov om Oprellelse af Sore~ler uden for Ki>benhnvn samt om 
Soforklaring og Soforhor af 12. Ap11il 1892, for saa vidt angaur Færoerne, 
indeholdte Bestemmelser om, nt Sysselmanden i visse Tillælde køn træde i 
den ordinære Underretsdommers Sted som Formand for Siirellen. Endvidere 
kan Sysselmændene i Fogedens Forinld og efter hans Bemyndigelse forrette 
Auktioner over Liisi:ire, dog ikke registreringspligtlge Skiibe, ligesom det har 
sil Forblivende ved deres Virksomhed med Snig ved Auktion øf Smnavrng 
og Hittefæ, af inddrevet IOst Gods, Vrag eller Vragstykker, som skiinnes at 
have en Værdi af ikke over 2 Kr" jfr. Strandingslov for Færoerne uf 2·1·. Marts 
1899 § 10, og nf Grind. 

Syslernes Politiretter opretholdes i samme Omfang som hidtil.« 

6. I Retsplejelovens § 18 til!Ojes efter >Lov om Soretter af 12. April 1892 §§ 2, 
3, 4 og Se:: > , jfr. Anordning Nr. 204· af '1·. November 1892,c:. 

7. I Retsplejelovens§ 20, 5. Stk., tilfojes efter >5«: <> , jfr. Anordning Nr. 201· uf 
l. November 1892,c:. 

8. I Retsplejelovens § 23 tilfojes som nyt sidste Stykke: 
>Pna Færoerne berammes og kundgores Nævningeting nf Sorenskriveren 

(Dommeren); den i 3. Stk. nævnte Fortegnelse forfnlles uf Sorenskiiiveren 
(Dommeren} med Bistand nf Landfogeden (Politimesleren) . .i: 

9 . I Retsplejelovens§ .n, sidste Stk., ændres: >en Uge« til: ;i.H Dage<. 
10. Til Hetsplejelovens § 1·2, 2. Stk., fOjes: >Til Færoernes Retskreds sker Ud· 

nævnelse som Sorenskriver (Dommer) <. 
11. I Hetsplejelm•en! § 114, 3. Stk., ændres : >Landsrellens Præsident« til >Amt· 

manden«. 
Paragrnffens sidste Punktum uffnlles sauledes: >Dog behover den pungæl· 

dende ikke at have bestanet nogen juridisk Eksamen.« 
12. I Hetsplejelovens § 45, 1. Pkt., ændres Ordene: >dog er det tilstrækkeligt, øl 

den pnngældende har hestanet juridisk Embedseksamen« til: >dog behover 
den pnagældende ikke at have bestnaet nogen juridisk Eksamen«. 

13. Til Retsplejelovens § %, I. Stk., COjes: >I paatrængende Tilfælde foretages 
denne Beskikkelse af Amtmanden<. 

14. I Retsplejelovens § 51 ændres : >Landsrettens Præsident« til: >Amtmanden«. 
15. I Rctsplejelo\1ens § 68 ændres: >l. Juli til ;-m. Junie til: >l. Februar til .~l. 

Januar«. 
l(jt) I Retsplejelovens § 69 indIOjes i :~. Linie efter >danske«: >eller til det fær· 

oskec:. 
17. 1 Hetsplejelo\·ens § 71 tilfojes som Nr. 12: >0\•ervrngeren og Vrngerkontrolo· 

rer«. 
18. Retsplejeloverls § 73, l. og 2. Stk., erstattes nf fOlgende: 

>Blandt de Personer, der er opfOrt pna Folketingsvalglisten og opfylder de 
onige i §§ 69 og 70 foreskre\'ne Betingelser, udvælges uartigt et Antal, der 
anses for særlig egnede og værdige til Nævningehvervet, nemlig i hvert Syssel 
1 for hvert fulde Antal af 100 Indbyggere og 1 Suppleant for hvert fulde 
Antal af 200 Indbyggere, regnet efter den sidst afholdte almindelige Folketæl· 
ting, dog i alle Tilfælde mincl&t 5 samt 2 Suppleanter. Valget af disse Per
soner foretages af Udvalg pua 5 til Syslets Folketingsvælgere horende !\fod. 
lemmer. Udvalgene, der dannes for 1). Aar ud Gangen, bestuar øf et af Østre 
Landsrets Præsident udnærnl l\·ledlem som Formand, et øf Sorenskriveren 

I) .lfr. Lin· Nr. 88 ar Hi. Mnrr~ 1939 §§ 11- 12. 
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(Dommeren) udnævnt Medlem og 3 af Lagtinget ved Forholdstal valgte Med · 
lemmer, De saaledes udnævnte er pligtige al overtage Hvervet.« 

19. I Retsplejelovens § 74, foretages folgende Ændringer: 
Parugraffens 1. Stk. affattes saaledes: 
>Fortegnelse over de ifolge § 73 valgte (Grundlisten) skul fremlægges til 

almindeligt Eftersyn samtidig med og i o,•erensstemmelse med de i Lovgiv· 
ningen om Folketingsvalg paa Færuerne for Valglister Lil Folketinget fore· 
skrevne Regler, hvorhos der til enhver paa Listen optagen skal sendes skrift· 
lig Meddelelse om huns Optagelse.< 

I Paragraifens 3, Stk. ændres: >Kommunen« til: >Syslet«. 
I Paragraffens 4." Stk., 1. Pkt., ændres: >Valg til Rigsdagen« til: >Folke· 

tingsvalg paa Færoer:nec . 
20. I Retsplejelovens§ 75 ændres: >15. Maj« til: >l. Januar«. 
21. I Retsplejelovens § 76 ændres: >nogen Kommune« til: >noget Syssel«. 
22. I Retsplejelovens § 78, 1. Stk., ændres: >2 af vedkommende Amtsrand og 

Kobstad·Kommunnlbestyrelser« til: >2 af Lagtinget«. 
Paragraffens 2. Stk. udgaar. 
Paragraffens 4. Stk. affattes saaledes: 
>Udvalgets Medlemmer er ligesom Medlemmerne af Udvalgene vedrorende 

Grundlisten berettigede til Godtgorelse for nodvendige Udgifter, herunder Be· 
fordringsgodtgorelse efter Regning, dog, saafremt Farloj, 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 UdIOrelse af de Udvalgets Formand i de fi:ilgende Paragraf
fer paalagle Forretninger medfOrer, godtgores efter Regning.« 

2it I Hetsplejelovens § 79 ændres: >15. Junie til: >15. Januar«, og: >en Uge« til: 
:o3 Uger« samt: >Slatst1idenden« til: >den til Optagelse af offentlige Bekendt
gi.irelser paa Færoerne autoriserede Avis<. 

211.. I Retsplejelovens § 81, 1. Stk., ændres: >for den kobenhavnske Kreds 600, 
for den bomholmske Kreds 120 og for hver a.f de ovrige Nævningekredse 
200« til: >120«, og i Paragraffens 2. Stk. ændres: :.Statslidenden« til : >den 
til Optagelse uf offentlige Bekendtgorelser paa Færuerne autoriserede Avis«. 

25. I Retsplejelovens § 83, 1. Stk" 1. Linie, ændres: :oen Uge« til: :o3 Uger«, og 
i Parugruffens tl, Linie ændres: :.Stntslidenden« til: >den til Optagelse af 
offentlige Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede Avis«. 

26. I Retsplejelovens § 85, sidste Linie, ændres: :o30. Juni« til: :.31. Januar«. 
27. I Helsplejelovens § 87 ændres: >Landsretten og Statsad\•okateme« til: >So· 

renskriveren (Dommeren) og Landfogeden (Politimesteren)« , 
28. I Retsplejelovens § 88 ændres: >en Uges« til: > 11. Dages«. 
29. I Hetsplejelovens § 95, 3. Pkt., ændres: >Statsadvokaten« til: :.Landfogeden 

(Polit•imesteren) «. 
~~O. Retsplejelovens § 97 affattes sualedes: 

:.Der tilkommer Nævninger •I. Kr. for hver Dag og 4 Kr. for hver Nat. 
de i Anledning af Nævningehvervet holdes borte Ira Hjemmel, samt Beford· 
ringsgodtgorelse efter Regning, dog, saafremt Fartoj, bestemt til Passager· 
befordring, eller Ruteautomobil kan anvendes, ikke ud over den for saadan 
Befordring gældende T akst og i ovrigt ikke ud over 20 Øre pr. lohende 
km.« 

31. Hetsplejelovens § 103, 2. Stk., affattes sauledes: 

5 IO 

>Rigsadvokaten besk~kker efter Forsl1rn af Landfogeden (Politimesteren) 
Anklagere til efter Paalæg af Landfogeden (Politimesteren) al udfOre Tiltale 
for Færiiernes Ret. Landfogedens (Politimesterens) autoriserede Fuldmægtig 
og Sysselmændene er plig tige at modtage saadan Beskikkelse, dog uden Ret 
til derfor a t oppebære særligt Vederlag.« 

Paragraffens sidste Stykke affattes saaledes: 
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>Bemyndigelse til i en enkelt Sag al udfOre Tiltale for Underretten kar_t 
efter Indstilling af Landfogeden (Politimesteren) gives af Amtmanden.< 

32. Retsplejelovens § lOtl, sidste Stykke, affattes sanledes: 
>Den, der beskikkes til Anklager ved Underretten eller bemyndiges til i en 

enkelt Sag al udfore en Tiltale, skal være en duelig og retsindig Mand.c: 
33. I Retsplejelovens § 108, 1. Stk., indfOjes som 2. Punktum: >Desuden ud

gor Færoerne en Politikreds, der forestaas af Landfogeden (Politimesteren) . c: 

3-t.. Retsplejelovens § 110, sidste Stykke, affattes snaledes : 
>Ved midlertidig Beskikkelse, som meddeles of Justitsministeriet, i paa· 

trængende Tilfælde dog af Amtmanden, behover den µnugældende ikke nt 
have hestanet nogen juridisk Eksamen.« 

35. I Retsplejelovens § 115, 1. Stk., udgaar Ordene: >opfylder de i § 110, 2det 
Stykke, Lil ... Embedseksamen<, og i Stedet for sættes: >er uberygtet og ve· 
derhæftigc. 

I Paragraffens sidste Stk. ændres Ordene: >Personer "" .• ". Politifuldmæs· 
tig< til: >uberygtede og vederhæftige Personer<. 

36. Retsplejelo\'ens § 117 affattes saaledes: 
>Det kommunale Politis Tjenestemænd ansætte;; i Thorshavn af Byraadet og 

uden for Thorshavn nf vedkommende l-"orstanderskab eller, saafremt det Om
raade, for hvilket Tjenestemande11 ansættes, omfatter flere Kommuner, af Lag· 
tinget. 

Ansættelsen sker efter Indstilling af Landfogeden (Politimesteren), sanledes 
al denne vil have ni indstille mindst 3 Ansogere til den puagældende Stil· 
ling. Hvis de næ\'nte ansættende kommunale Rand ikke blandt de indstillede 
finder nogen Ansogcr egnet til Ansættelse, skal Landfogeden (Politimesteren) 
foretage ny Indstilling. Det kommunale Politis Tjenestemænd afskediges af 
Landfogeden (Politimesteren) . Hvor der bliver Tnle om Udredelse af Pen· 
sion, skal Landfogeden (Politimesteren) dog forinden Afskedigelsen hore 
vedkommende kommunale Rand derom. Opstaur der mellem det kommunale 
Rand og Landfogeden (Politimesteren) Uenighed om Afskedigelse uf en 
Tjenestemand, skal Sagen forelægges Justitsministeren, hvis Afgorelse er en
delig. Det kommunale Politis Lonning skal godkendes uf Lagtinget. 

Sysselmændene og Sognefogeden i Vnag udover Politivirksomhed i samme 
Omfang som hidtil..< 

37. Til Retsplejelovens§ 123 fojes som nyt s idste Stykke: 
»Pau Færoernc kan LandsretssngfOrerproven aflægges for Færoernes Ret. 

Amtmanden og Landfogeden (.Politimesteren) deltager dn i Bedommelsen 
nf, om UdfOrelscn af Sagerne skul kende$ forsvarlig.< 

38. I Retsplejelo\•ens § 130 udganr Ordene: >og hn\·e beslaaet juridisk Embeds
eksamen<. 

391) Til Retsplejelovens § 131 foje;; som nyt sidste Stykke: 
>Enhver, der .er myndig og ikke ude af Hnadighed over sil Bo. og som ikke 
ved Dom er fundet skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Hand
ling eller. for saa vidt angoar Tiden efter Ikrafttrædelsen nf Borgerlig Straffe
lov uf 15. April 1930, frakendt de borgerlige Rettigheder uden at have gen· 
erhvervet disse, kun paa Færoerne udfOre Retssager for andre. De i Retspleje
lovens §§ 133, 13-t og 136 indeholdte Regler finder med de Lempelser, der 
fOlger af Forholdets Natur. Anvendelse pnn :;aadanne Personer, der udforer 
Retssager for andre som Erh\·erv.« 

•10. I Retsplejelovens § 138. 2. Stk., 3. Pkt., ændres: >begge Instanser« til: >alle 
Instnnser4: . 

11. I Retsplejelo\'ens § 11.J. indfOjes efter >Slati;tidendec : >og den til Optagel:;e 
nf offentlige Bekendtgorelser paa tfreroernc autoriserede Avis«. 

1) Jfr. Lo\' Nr. 88 nf 15. !\fort' 1939 §§ 11- 12. 
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•t21) § 149, Stk. 1 og 2 i Lov om Hellens Pleje af 11. April 1916 med senere Ænd· 
ringer, jfr. Lov for Færoerne Nr. 174 af 11. Maj 1935, affattet sualedes: 

»Retssprogel er Dansk og Færiisk. Afhorelse af Personer, der ikke er del 
danske eller færiiske Sprog mægtige, foregaur \ 'ed Hjælp af en edsvoren Tolk 
eller en af Hellen udnævnt Tolk. Dog kan Tilkaldelse af Tolk undlades, nanr 
ingen af Parterne gor ·Fordring herpna, og Retten tiltror sig fornodent Kend
skab Lil det fremmede Sprog, undtagen i Straffesager ved Dom~forhandling 
i Sager, der er underkastet Landsretsbehandling. Er Dommeren ikke det fær· 
oske Sprog mægtig, foranlediger han, naar det mnntte være fornodent, til· 
kaldt en kyndig Person til at fungere som Oversætter. 

Dokumenter, der er affattede i fremmede Sprog, skal ledsages af en Over· 
sællelse, der, naar Retten eller Modparten forlanger det, skal bekræftes af 
en autoriseret Translntor eller en af Retten antagen Oversætter. Oversættelsen 
kan dog frafaldes, naar begge .Parler er enige derom, og Retten tiltror sig 
fornodcnt Kendskæb til det fremmede Sprog. Er Dommeren ikke det færoske 
Skriftsprog mægtig, foranlediger han Uokumenter, affattede i det færoske 
Sprog, oversat, og sanfremt 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 Ekal Dokumenter, affattede i det 
færoske Sprog, ledsages af en Oversællelse, foretaget af en dertil af Retten 
beskikket Person, Udgifterne ved de i dette Stykke omhandlede Oversæucl
ser af færoske Dokumenter og de i forrige Stykke, :!idste Punktum, om
handlede Tilkaldelser af Tolk udrede~ af AmtsrepnrtitioMConden.« 

·13. I Retsµlejelovens § 160 indfOjes efter »Statstidenden«: )eller den til Optagelse 
af offentlige ·Bekendtgorelser paa Færoerne autoriserede Avis efter Rettens nær· 

mere Bestemmel5e.« 
44. I Retsplejelovens § 163 cl, 1., 2. og 3. Stk., ændres Ordene: »(Landpostbud)«. 

,(Landpostbud)« og »(Lnnclposlbuclet)« til: :»(Postomdeler)«, »(Postomde
ler)« og » (Postomcleleren) «. 

45. Efter Retsplejelovens § 171, 1. Stk., 1. Pkt., og 2. Stk., 1. Pkt., indfOjes som 
nyt Punktum: »Sudero betragtes i denne Henseende som en særlig Under· 
retskreds.«, og som Pnragraffens •l. Stk. tilfojes: >Di~e Regler sknl dog ikke 
medfOre nogen Pligt for Personer, der bor eller opholder sig pnn Færoerne, 
til at give :Mode i det ovrige Kongerige eller for Personer, der ·bor eller op· 
holder sig .j det ovrige Kongerige, til ni give Mode pna Færoerne.« 

46. I Hetsplejelovens § 17'1-, 3. Stk" ændres: :ten Uge« til: ,14. Dage«. 
cl.7. I Retsplejelovens § 177, sidste Stk., ændres: >en Ugec til: ,i.i, Dage«. 
118. I Retsplejelovens § 192 ind!Ojes efter >Vidnepligt«: )dog ikke over i nit 15 

Kr.«. Ordene >Jernbane eller Dampskibe: udganr og er.sluttes af: >Farloj 
bestemt til Passagerbefordring«. Ordene >henholdsvis 3clie Klasse og« ud· 
gaar.2) 

·1·9. I Hetsplejelo\'ens § 193, 2. Stk., indfOjes efter: >Forordningen af 21. Maj 
18·1.5 § 24«: :> , jfr. Lo\· af ·I. Januar 1854 om Udvidelse af den nævnte 
F ororclning til Færoerne«; endvidere ændres: >Statstidendec: til: >den til 
Optagelse af offentlige Bekendtgorelscr paa Færoerne autoriserede Avis. dog 
at lndrykkelse tillige sker i Statsticlende i cle Tilfælde. hvor Retten skonner 
det rigtigt«. 

50. I Retsplejelovens § 211 uclgaar Ordene : >dels Godtgorelse ."."." fru Hjem• 
mel« og erstattes af: J>dels Godtgorelse for deres Befordringsudgifter efter Reg

ning, idet Ruteband og Ruteautomobil anvendes i storst mulig Udstrækning. 

I) Som ændret ved midi. Best. Nr. B af 4. Jan. 1944. 
2) I 1943 blev Sorenskriveren bemyndiget til i StraHesnger at udbetale Dilferencen mellem 

den i § 192 fastsatte hojeste Godtgorelse til Vidner og disses \irkelige Udgifter ved Op• 
hold i Thorsha\n, jfr. Logtingstid, 1944, S. 224. 
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dels i Tærepenge 5 Kr. for hvert Dogn, naar Fraværelsen i et snndnnt va· 
rer 8 Timer eller derover«. 

51. Efter Retsplejelovens § 223 indsættes som ny§ 223 a: 
>Ved Overenskomst med fremmed Stat kan det under Forudsætning af 

Gensidighed vedtages, al Afgorelser af udenlandske Domstole og Myndigheder 
om borgerlige Krav og udenlund&ke offentlige Forlig om saadanne Krav skal 
have bindende Virkning her i Higet, naar Anerkendelsen ikke vilde være 
uabenbart uforenelig med Landets Hetsorden. Nærmere Bestemmelser til Gen· 
nemfOrelse af en sa11d11n Overenskomst kan fastsættes ved kongelig Anord· 
ning. 

Selv om saadan O\•erenskomsl ikke foreligger, kan der ved kongelig An· 
ordning træffes tilsvarende Bestemmelse om udenlandske Af gorelsers og For· 
lig-s bindende Virkning her i Riget, naar Afgorclser af danske Domstole og 
Myndigheder og danske offentlige Forlig om borgerlige Krav har bindende 
Virkning i vedkommende fremmede Stat.« 

52. Retsplejelovens § 22'1· affattes saaledes: 
>Enhver borgerlig Retstrælte behandles i fOrste Instans ved Underret, med· 

mindre den er henlagt ,til Landret, jfr. § 2,J.1, eller den ved Overenskomst 
mellem Parterne indbringes for Landsret, hvilket sidste kan ske, naar Sagen 
i det ovrige Kongerige vilde henhore under Landsret i forste Instans.« 

53. I Retsplejelovens § 225, Nr. IO, udgaar Ordene: »jfr. tov Nr. 31l3 af 6. 
Maj 1921 § 35« og erstattes med: »jfr. Tyendelov for Færoerne af 16. Feb· 
ruar 1856«. 

5·L I Retsplejelovens § 238 indfOjes efter: :oFirmalov af I. l\forts 1889 § 34·«: 
> , jfr. Anordning Nr. 21 af 7. Februar 1890, hvon·ed den nævnte Lov sæl· 
tes i Kraft paa Færoerne«. 

55. I Retsplejelovens § 241 tilfojes efter: >Lov om Skifte af Dodsbo m. v. af 30. 
November 1874: >, jfr. Anordning Nr. 30 af 14. Januar 1876, hvorved den 
nævnte Lov sættes i Krafl paa Færoerne". 

56. I Retsplejelovens § 2<18 udgaar sidsle Stk. 
57. I Retsplejelovens § 260, 2. Stk., 1. Linie, indfOjes efter Ordet >Parterne«: 

>jfr. dog § 131«. 
58. Retsplejelovens § 268, 2, Stk., Afsnit a), affattes saaledes: >i Suger angaa· 

ende de i Tyendelov for Færoerne af 16. Februar 1856 omhandlede For· 
holde. 

59. Til Retsplejelovens § 269, 2. Stk., fOjes: »Den ved §§ 2-7 i Forordning om 
Forligelsesindretninger paa Landet i Norge af 20, Januar 1797 foreskrevne 
Ordning bliver fremdeles bestaaende paa Færoerne, idet dog den Del af 
Sydstromo Præstegæld, hvis Forligsvæsen tidligere har været forestaaet af 
Amtmanden, henlægges til Thorshams Bys Forligskommission.< 

60. Retsplejelovens § 270, 2. Stk., 2. Pkt., affattes saaledes: >Den Part, som bor 
uden for Forligskredsen, skal dog være fritaget for personlig l\IOdepligt«. 

61. I Retsplejelovens § 271, 2. Stk., udgaar Ordene: >hvis Genstand er en For· 
dring lydende paa en bestemt Pengesum«. 

62. I Retsplejelovens§ 302 indfOjes som nyt 4. sidste Stykke: 
>Disse Regler skal dog ikke medfOre nogen Pligt for Personer, cler hor 

eller opholder sig paa Færoerne, til at give :Mode i det ovrige Kongerige 
eller for Personer, der hor eller OJtholder sig i det iivrige Kongerige, til 
at give Mode paa Færoerne.« 

63. I Retsplejelovens § 330, I), tilfOjes efter >Sognerand«: >,Forstanderskab«. 
64. Retsplejelovens 332, 2. Stk., affattes sauledes: 

»Bevilges Andragendet , har Sorenskriveren (Dommeren) at be:.kikke en 
egnel Person til at udfOre Sagen og t1æffe de videre fornodne Bestemmelser. 
Landfogeden (Politimesteren) og Stsselmændene er pligtige til som hidtil 
at modtage Beskikkelse.« 
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65. Retsplejelovens § 339, 1. Stk., affattes saaledes: 
>Har Sagsogte Bopæl pan Færoerne, skal Sngsogeren lude Stævningen for
kynde med vi Dages Varsel. Har Sngsogte Bopæl uden for Færoerne, eller 
vides det ikke, hvor hans Bopæl er, bestemmes Varselet nf Sorenskriveren 
(Dommeren) .c 

66. I Retsplejelovens § 356, 4. Pkt., tilfiijes efter Ordene: >i Retskredsen bosat 
Sagforer«: >eller anden dertil egnet, god Personc . 

67. Hetsplejelovens § 398, 3. Stk., affattes saaledes: 
>Varselet bestemmes af Hojesterets Præsident«. 

68. I Begyndelsen af Retsplejelovens Kapitel 39 indfOjes som ny § ·1·2 J. a: 
>Af de Sager, der i Henhold til § 22-J. er henlagt til Underret, bliver ulenc 

sandanne, som ogsaa i det ovrige Kongerige er henlagt til Underretten, 
at behandle efter de i nærværende Kapitel givne Bestemmelser, hvorimod de 
om Sager, der behandles ved Landsret i fOrste Instans, givne Regler med de 
fornodne Lempelser bliver at fOlge ved Behandlingen af de Underretssager, 
der i det ovrigc Kongerige behandles \•ed Landsret i fOrste Instans. Dog 
finder Reglen i § 429, 2. Stk., ogsan Anvendelse paa disse Sager.c 

69. Ret·splejelovens § ·1·27, I. Stk" affatte:; saaledes: 
>Har Sagsogte Bopæl paa Færoerne, skal Stærningen forkyndes ham med 11 
Dages Varsel. Bor Sagsagte uden for Færoerne, eller vides det ikke, hvor 
hans Bopæl er, bestemmes Varselet af Sorenskriveren (Dommeren) .« 

70. I Retsplejelovens § ·135 indsættes som t Stk.: 
>Anke og Kære til Hojesteret af Landsrettens Afgorelser vedrorende de 

fra den færoske Underret indankede Sager, som i det ovrige Kongerige vilde 
hore under Behandling ved Landsret i fOrstc In.::tans, kan finde Sted i Over· 

ensstemmelse med Reglerne i Kapitlerne 36 og 37.c 
71. l Hel5plejelovens § IJ.36 ændres: >dog at Ankefristen kun er 1J. U gere til: >san· 

ledes at Ankefristen er 8 Uger«. 
72. Retsplejelovens§ 437, 3. Stk., affattes .saalede:;: 

»Varselet bestemmes af Landsrettens Præsident«. 
73. I Retsplejelovens § 455 n rend res: :.8 Uger« til: >-i Mnnneder«. 
74 .. I Retsplejelovens§ 455 c ændres: >1 Mnnnedc til: >2 Mnanederc. 
75. I Retsplejelovens § 456, 1. Stk" tilfojes efter >11. September 1839( : > , jfr. 

Reskript af 11. November 18'16,«. 
76. ReLsplejelovens § 459, 2. Stk., affattes snaledes: 

>I alle andre Tilfælde træffes Afgorelsen af Un<lerretsdommeren under 
Anvendelse nf de i de fOlgende Paragraffer givne Regler med de Lempel

ser, der fOlger 11[ Forholdets Natur, og de i Sagen trufne Afgorelser kan ind· 
bringes for hOjere Ret i Overensstemmelse med Regelen i § 435, 4. Stk.« 

I Paragraffens 3. Stk. ændres: >Indsendelsen til Landsretten« til: >Foreta-
gelsen for Retten«, og: >bliver at tingly.se " .......... 1926« ændres til: >bli-
\'er at tinglæse og at kundgore i den til Optagelse af offentlige Bekendtgorelser 
paa Færoerne autoriserede Avis«. 

77. I Ret5plejelovens § '166, 1. Stk., sidste Pkt., udgaar Ordene: >i de Tilfæl<le 
......... Andragendet til Landsretten« . 

78. I Retsplejelovens § 472, 1. Stk" ændres : :.Stntstidenden« til: >den til Opta
gelse af offentlige Bekendtgorelser pan Færoerne autoriserede Avis, dog at 
lndrykkelse tillige sker i Statstidenden i de Tilfælde, h\'or Retten skanner det 
rigtigt«. 

I 2. Stk. udgnar Ordene: >i StntstidendeM. 
79. Retsplejelovens § 479 affattes snaledes: 
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om 1borgerlige Krnv og udenfondElke offentlige J~orlig om saadunne Krav kan 
fLLldbyrdes her i Riget, saafremt de i Henhold 'li\ § 223 a har bindende Virkning 
her og kan fuldbyrdes i den Stat, hvor AJfgorelsen er truffet eller Forliget ind
gauet. Nærmere Bestemmelser til Gennemforelse af en saadan Overenskomst 
kan fastsæUes ved kongelig Anordning.« 

80. I Retsplejelovens § •I.SO, 1. og 2. Stk., ændres: >Sognefogden« Lil: ::oSyssel
manden« og i l..Stk.: ::0200 Kr.« til: ::olOO Kr.« 

81. I Retsplejelovens § 503 ændres: > (Sognefogden)« og >Sognefogden« til: 
::o (Sysselmanden)« og >Sysselmanden«. 

82. I Rets1rlejelovens § 507 ændres: >(SQgnefogden)« til >(Sysselmanden)«. 

83. Rets11lejelavens § 509 affattes saaledes: 
>Udlæg kan ikke gores i de for Skyldneren og hans med ham samlevende 

Hustru og Dorn fornodne Senge ag Sen~ldæder samt nodvendigste Llnned og 
Gangklæder. 

Endvidere kan Skyldneren fordre, al der skal levnes ham Genstande, som 
horer ti'\ de vigtigste Livsfornodenheder eller er nodvendige til hans Nærings· 
\'ejs Udovel-se indti·I et Vurderingsbelob af 100 Kr. eller, dersom han er Fa
milieforsorger, af 300 Kr. Disse Genstande er hun selv beretHget til al und
tage fra Udlægget efter eget Valg ; er han ikke til Stede under Eksekutions· 
forretningen, bor der gives dem, der ellers er Lil Stede i hans Hus, Anled
ning til paa hans Vegne al foretage et saadunt Vulg. Denne Ret tH al und
tage Genstande indtil en vis Værdi fra Udlægget indtræder dog ikke, nuar 
Udlæg gores for Skalter dier andre Afgifter til det offentlige. Fogeden skal 
i Embeds Mediror gore Skyldneren opmærksom paa hans Ret efter denne 
Paragraf, hvilken Ret Skyldneren uden Hensyn til muligt Afkald kan be· 
nytte indtil Udlægsforretningens Slutning.« 

8 J.. I Retsplejelovens § 516 ændres: >Sognefogdenc og >(Sognefogden)« til: >Sys-
selmanden< <>g >(Sysselmanden)«. 

85. I Hetsplejelovens § 519 ændres: ::oSognefogden« til: >Sysselmanden«. 
86, I Retsplejelovens § 524· ændres: >Sognefogden« til: >Sysselmanden«. 
87. I Rets1rlejelcwen•s § 526 ændres: >Sognefogden« Lil: >Sysselmanden«. 
88. I Retsplejelovens § 527 ændre.s: ::oSognefogden« til: ::oSysselmandenc, 
89. Hetsplejelovens § 529, 2. Stk., affaHes saaledes: 

>Udlægsforretningen man for nl kunne gorcs gældende imod dem, der i 
god Tro ved Retshandler maatte erh\·erve Rettigheder over Ejendommen, 
tinglæses ved dennes V ærneling.« 

90. I He~splejelovens § 533, 1. Stk., indfOjes efter: > (Lov Nr. 30 uf 20, Marts 
1901 § 2) c : > , jfr. Anordning Nr. 72 af 2. l\laj 1902c. 

91. I Retsplejelovens § 537, 1. Stk., 1. og 4. Linie, ændres: >'I· Uger< ti1: >8 
Uger• . 

92. T1il Relsplejelo\'ens § 538, 3. Stk" •fOjes: >Afgiftspligtige Varer, som Stats· 
kassenl) realiserer til Dækning af paalobne Afgifter og Boder, .kan forauk
tioneres uden forudgaaendc Retsforfolgning.« 

9:-J. I Hetsplejclovens § 542, 2. Stk.,_ændres: ::o -1· Uger« Li•l: >8 Uger«. 
9.J.. I Relsplejc\o\'ens § 5,14, 1. Stk., ændres: > 1 Uge« Lil: ::ol4 Dage«. 

Paragraf.rens 2. Stk., 1. Punktum, udgaar. 
95. I Hetsplejelovens § 554. ændres: :.Tingbogen, hvoraf Genpart« til: >Skude 

og Pnntebogerne, hYorfru Atteslc. 
96. I RetsplejelCJVens § 555, 2. Stk., sidste Pkt., ændres : >H Dage« til: >I tigere. 
97. I Retsplejelovens § 560 ændres: >fOlge fornoden Genpart af Ejendomsbladet 

og Afskrift af det senest tinglyste Adkomstdokument« til: ::osaa vidt muligt 
fOlge Panteattest og Af>sknHt af senest Linglæste Adkomstdokument.c Efter l\fa. 

1) Nu formentlig oi;san Lnntlskns~en. 
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lrikulnumre indIOjes: >eller Brug«. >Genparl(en) af Ejendomsbladet« ændres 
2 Steder til: >Panteattest (en)«. 

98. I Retsplejelovens § 561, 1. Stk., indfi:ijes eher: >med H Dages V nrsel«: >for 
san vidt de alle hnr Bopæl pnn Færoerne, og med 6 Ugers V ar.se\, for sna vidt 
nogen nf dem har Bopæl uden for Færoernec. 

I 2. Stk. ændres: >Genparten nf Ejendomsbindet« til: >Panteallestene, og 
sidste Sætning i Stykket ændres til: >Som indrykkes efter Fogedens nærmere 
Bestemmelse i de i § 544 nævnte Tidender«. 

99. I Rel'Splejeluvens § 564-, 2. Stk" 2. Pkt" udgnar Ordene: >jfr. § 37 i Lov om 
Tinglysning Nr. lll af 31. Mnrt.s 1926« og erstattes af: >som efter Forord
ning af 28. Juli 184°1 § 3 og Konkurslovens § 153, jfr. § 7 i Lov af .-J.. Januar 
1851J. omUdvidelse nf nogle for Danmark udkomne almindelige Anordnin· 
ger og Love til Færoerne og Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902«. 

100. I Hetsplejelovens § 567, 1. Stk" 2. Pkt., ændres: >Genparten af Ejendoms· 
bladet« til: >Panteallestene. I Pnragrnffens 3. Stk. udgnnr 2., 3. og 4. Pkt. 

101. I Retsplejelovens § 569 ændres: >har Krav paa " ..... " l869c til: >har Krav 
paa Godtgorelse som Syns- og Skonsmænd i Henhold til § 211«. 

102. I Retsplejelovens § 571, 2. Stk., ændres: >Statstidendenc til: »den til Op· 
tagelse nf offentlige Bekendtgorelser pnn Færoerne autoriserede Avis«. 

103. I RetiSplejelovens § 573, sidste Stk., ændres: >Genparten uf Ejendomsbladet« 
til: >Panteattesten«. 

lO<J.. I Retsplejelovens § 581 indIOjes efter: >med l<l· Dages V nrsel« : >eller, hvis 
nogen af dem har Bopæl uden for Færoerne, med 4 Ugers Var.sele. Endvidere 
ændres >Statslidenden« til: >den til Oplageh e af offentlige Bekendtgorelser 
pnn Færoerne autoriserede Avis, og snafremt nogen af de interesserede har 
Bopæl uden for Færoerne, tillige i Statstidendenc. 

105. I Retsplejeloven.s § 583, 1. Stk., 2. Pkt., ændres: >Tingbogen« til: >Pante· 
bogene. 

106. I Retsplejelovens § 584 ændres: >'l· Ugen til: >8 Uger« og: >Tingbogen« til: 
>Pantebogenc. 

107. I Retsplejelovens § 592, 1., 3. og 5. Linie, ændres: >·J. Ugerc til: >8 Uger«. 
108. I Retsplejeloven.s § 593, sidste Stk., ændres: >H Dagec til: >6 Ugcrc. 
109. I Retspleje1ovens § 596, 1. Stk., tilfojes i Linie 2 efter >29. Marts 1873 § 

l«: ~ , jfr. Lov Nr. ,10 af 30. Marts 1894 § l e:, og i 2) Linie 3 efter >dertil 
sig slullende Reglementer«: »og Anordning Nr. 103 af 13. August 1886 om 
Brnndvæsenet i Thorshavn § Sc . . 

llO. I Retsplejelovens § 597 ændres: >et Anrc: til: >to Aarc:. 
lll. Retsplejelovens § 600, 1. Stk" 1. Pkt.. affattes sanledes: >Udpantning iværk· 

sættes af Fogeden for Thorshavns, Arges, Hojvigs, Hvidenæs', ~ols&, Vel· 
bestads og Kirkebiis Vedkommende; uden for de nævnte Bygder foretages 
Udpantning af Sys~elmanden, der fun gerer som Foged og i alle Hemeendcr 
i disse Sager træder i dennes Sted.« 

ll2. I Retsplejelovens § 602 ændres : >Sognefogden« til: »Sysselmanden«. 
113. Til Hetsplejelovens § 603, 3. Stk., fiijes: >dog al Anke eller Kære imod Ken· 

delse.r afsagte af Sysselmanden sker til Underretsdommeren uden Erlæggelse 
af Gebyr, saaledes at Fristen for Iværksættelse af saadan Anke eller Kære 
fastsættes til J. Uger. og saaledes at de af Soren:;kriveren (Dommeren) trufne 
Afgorelser kan indbrin ges for hojere Het efter de i foregaaende Afsnit inde· 
holdte Regler.< 

ll·L Retsplejelovens § 60,J. udgaar. 

ll5. I RetiSplejelovens § 605 udgnar: >eller .. " ..... dens Stadfæstelse<. Endvidere 
udgnar: >paa Landet< og Paragraffen ud, og i Stedet for indsættes: >af Sys· 
selmnnden, i T horshavn nf Fogeden, efter at der l lJge forud har fundet 
Opslog Sted paa Kundgore\!'e;;tavlen pna Auktionostedet<. 
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116. I Retsplejelovens § 606, sidste Pkt., udgaur Ordene: >eller, for snu vidt ..... . 
... Stadfæstelse«. 

Til Paragraffen fOjes: >.Dog skul Anke eller Kære imod Udpuntningsforrel· 
ninger og Kendelser foretagne eller uf, ugte af Sysselmanden ske til Underrel.5· 
dommeren uden Erlæggelse af Gebyr inden en Frist af 4 Uger. De af Soren· 
skriveren (Dommeren) herefter trufne Afgorelser kan indbringe;; for hojere 
Ret efter de i foreganende Afsnit indeholdte Regler.< 

117. I Retsp.lejelovens § 607, 2. Stk., i Slutningen, udgaar Ordene: >eller, for 
.saa vidt . . . . . . . . . Stadfæstelse«. 

118. Retsplejelovens § 608 u affattes sualedes : 
:oMed Hensyn til Udpantning for Kommuneskatter, Kongs- og Mntrikuls

skatter, Lejeafgifter af Statens Fæstegoda og alle andre Afgifter til det of· 
fentlige, som inddrives ved Udpantning hos Beboerne af et Sogn eller en 
Kommune, finder de i dette Kapitel fastsatte Regler Anvendel.:e med de 
Ændringer. som COlger af den om l!nndan Udpantning gældende Særlovgiv
ning.c 

119. I Hetsplejclovens § 609, 2. Stk., amdre5: >iD. L. 5-7-8 og 9« til: :oN. L. 
5-7-8 og 9«. 

120. I Retsplejelo\•en.s § 616, 2. Stk., udgaar I. Pkt. og i Stedet for indfOjes: 
>For al Arrestens Retsvirkning skal kunne gores gældende over for godlro· 
ende Trediemand, ~maledes al de foretagne Retshandler taher Gyldighed, er 
det nodvendigt. Ul Tinglæsning af Arrestdekretet hur fundet Sted ved Sky.ld
nercns personlige Værneting eller, hvis Arresten er gjort i fast Ejendom, 
ved dennes Værneting.« 

121. I Retsplejelovens § 63'~, I. Stk., I. Pkt., ændres: >en Uge« til: > 1· Uger<. 
122. I RetiSplejelovens § 6'1.S ændres: >•l· Uger« til: >8 Uger«. 
123. I Retsplejelovens § 6S.J. tillojes efter >Skifteloven af 30. November 1874«: 

>, jfr. Anordning Nr. 30 af 14. Januar 1876, h\·orved den nævnte Lov sættes 
i Kraft paa Færi:ierne«. 

12 I. Retsplejelovens § 660, I. Stk" affattes suuledes: 
:.Behandlingen af Tvistigheder, der opstaar under Skiftebehandlingen, her· 

under Forligsmægling og Be,•isfOrelse, foregaar ved Skifteretten efter de for 
Underret.ssager foreskrevne Regler. Tvistigheder anguaende anmeldte Ford· 
ringer eller fremsatte Kruv afgores ved Dom, der kan fuldbyrdes efter al· 
mindelige Regler. I andre Tilfælde træfler Skifteretten Afgorelse ved Ken
delse, i hvilken det kan pnalægges den Purt, der skannes uden tilstrækkelig 
Grund at have givet Anledning til eller unodig at have vidtloftiggjort Proce· 
duren, al udrede Sagsomkostninger til Modpar.ten, saaledes al Fuldbyrdelses· 
fristen med Hensyn hertil fru;tsætte.s i Kendelsen. Foreisen af Testaments· 
vidner og Arvelegitimationsvidner Ioregnar ved Skifteretten.« 

125. I Retsplejelovens § 661, I. Stk" I. Pkt., udgaar Ordene: >og de ikke i MedfOr 
af § 662, I. Stk., er Genstand for Anke«. 

I 1. Stk" 2. Pkt.. ændres Ordet >anerkendes« til: >kærende:;«. 
126. I Retsplejeloven:; § 662, I. Stk" 2. Pkt., udgaar Ordene: >Anke eller«. 

1 Paragraffens 2. Stk. ændres >4 Uger« til: >8 Uger«, og efter >Lov af 30. 
l\o\ember 187•1· § 50« tilfojes: >, jfr. Anordning Nr. 30 af 14·. Januar 1876«. 

127. I Retsplejelovens § 663 tilfojes efter >og 75«: », jfr. Anordning Nr. 30 .if 
11. Januar 1876«. 

128. I Retsplejelo\ens § 667 tilfojes efter >Lov Nr. 30 af 20. Marts 1901«: >, jfr. 
Anordning Nr. 72 af 2. ~foj 1902« og efter :.Lov Nr. 68 af 12. April 1927«: 
>, jfr. Anordning Nr. 278 af 10. November 1927«. 

129. Retsplejelovens§ 672 affattes sanledes: 
:.Om Behandlingen af Tvistigheder, der op.staar under Boets Behandling, 

gælder Reglerne i § 660, I. Stk., 1.- 3. Pkt.« 
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130. I Retsplejelovens § 673, I. Stk., I. Pkt., udgaar Ordene: >og som ikke i 
Medfor af denne Paragrafs 2. Stk. er Genstand for Anke«. 

I Paragraffens I. Stk., 2. Pilet., tiHojes efter >Konkurslovens § •l.S, 2. Stk.« : 
>, jfr. Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902 og Anordning Nr. 278 af 10. No· 
vember 1927,c. 

I Paragraffens 2. Stk., 2. Pkt., udgaar Ordene: >Anke eller«. 
131. I Retsplejelovens § 67<1· ændres : >4· Uger« til: >8 Uger«. 
132. I Retsplejelovens § 679 tilfojes efter >Konkurslov af 25. Marts 1872« : > , jfr. 

Anordning Nr. 72 af 2. Maj 1902« og efter: >Skiftelov af 30. November 
1874«: >, jfr. Anordning Nr. 30 af 14. Januar 1876«. 

133. I Retsplejelovens § 687, 1. St•k,, ændres: >Landsretterne« fri: >Underret«. 
I ParagraHens sidste Stk. ændres Ordene >Landsretsbehandling af« til: 

>Nævningers Medvil1ken bortfalder dog i«, hvorhos Ordene: >bortfalder dog« 
udgaar. 

J3.J.. Retsplejelovens § 688 affoUes saaledes: 
>Ved Underretten, henholdsvis So retten, behandles og pnakendes i forste 

Instans uden Medvirken af Nævninger alle andre Strnf fesa ger, for sna vidt 
disse ikke henhi:irer under Syslernes Politirel. 

Ved Syslernes Politiret behandles i h te Instans uden for Sy<lstromo Præ· 
stegæld de Sager, der ifolge særlig Lov.bestemmelse er henlagt under disse 
Retter.« 

135. Retsplejelo'Vens § 716, I. og 2. Stk., affatte;; saaledes : 
>Landfogden (Politimesteren) ,"irker for For!Olgning af alle Forbryde!· 

ser, <ler ikke er henvist til Paatalc af private. 
Hvad der ved nærværende Lov er paalagt Statsadl\'okaten, paahviler for 

Færoernes Vedkommende, bortset fra Anke.sagernes Behandling ved Lands· 
retten, Landfogeden (Politimesteren), som er direkte underordnet Rigsadvo· 
katen,c: 

136. Retsplejelovens § 720 affattes saalede;;: 
»I alle Sager, hvis Forfolgning ikke er henvist til private (§ 725), tilkom· 

mer det Landfogeden (Politime5teren) al paatnle for den dommende Ret. 
Sysselmanden rejser dog Paalale i de Sager, som horer under Syslets Politi· 
ret.« 

1371) I Retsplejelovens § 721 udgaar de 3 IOrste Linier: >Politimesteren tilkom· 
mer •.. " .". Paatale (Politisager) «, og i Stedet for sættes: »Efternæmte Sa
ger, hvori Tiltale rejses for Underretten, henholdsvis Sorelten, betegnes som 
Politisager«. 

I Paragraffcns lsle Af snit indfOje~ efter >r. Lov Nr. 145 ...•... " 12. l\larts 
1918 § 14.c : > , jfr. Anordning Nr. 185 af 1. April 1921, h\•orved samme 
Lov udvides til at gælde for Færoerne;«. 

I Paragraffens lste Afsnit indfOjes yderligere efter ~bb.« : >Lov af 28. 
J nnuar 1856 an ganen de Brandvæsenet i Thorshavn paa Fæ roerne § 18, Ty· 
endelov for Færoernc af 16, Februar 1856 § 63. 1. Pkt., Lov Nr. 36 af 29. 
Marts 1878 om Ligsyn paa Færoerne § 7, Strandingslov for Færoerne Nr. 49 af 
24-. Marts 1899 § 19, Lov for Færoerne Nr. 36 af 28. Februar 1908 om 
Foranstaltninger mod smileomme Sygdomme hos Husdyrene § 17, Lov for 
Færoerne Nr. 63 af I. April 1909 om Vandledninger § 5, Lov for Færoerne 
Nr. 68 af I. April 1912 angaaende Sprængstoffer § 11, Lov Nr. 86 af 17. 
Marld 1922 om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse 
pna Færoerne § 36, Lov Nr. 90 af 1. April 1925 for Færoerne om Forbud 
mod Fiskeri med Bundslæbevand § 3 og Lov Nr. 115 af 4.. April 1928 for 
Fær0erne om Forbud mod al dri1ve Erhverv med beru~ende Drikke m. m. 
§ 8, jfr. Lov Nr. 98 af 27, Marts 1934«. 

1) Hr. Lov Nr. 196 ø.f 15. l\loj 1939. 
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138. Til Retsplejelovens § 726, 4. Stk., fi:ijes : >, jir. § 12 c i Lov Nr. 55 af 13. 
Apri~ 189·1· indeholdende Bestemmelser om Politiet paa Færiierne«. 

139. Retsplejelovens § 733, 2. Pkt., uifnttes sauledes : 
>I paatrængende Tilfælde kan dog ogsaa en myndig og uberygtet Person 

der ikke er antaget af Justitsministeren, be3kikkes Lil Forsvarer.« 

110. I Helsplejelovens § 735, 3. Stk., sættes Punktum efter "(n:;lnns«. Resten af 
Styk.kel udgaar. 

l t.l. Retsplejelovens § 793, 1. Pkt., affattes saaledes: . 
>Til ni fOre Tilsyn med Varelægtsfangers Behandling og Forholdene i 

Varelægtsfængsler udvælger Lagtinget efter Forholdstal to Medlemmer af sin 
l\'lidte for •I Aar ad Gangen«. 

U.2. I Hetsplejelovens § 795, l. Stk., ændres: >Tinglysning« til: >Tinglæsning og 
ved Bekendtgiirelse i Aviserne«. 

113. I Helsplejelovens § 7%, 1. Stk., Nr. 2, indfiijes efter > 11. Septemher 1839«: 
>, jfr. Reskript af 11. November 18·16,«. 

H4. I Hetsplcjelovens § 877, 2. Stk., •t.), ændres: >D. L. 1- 2- lc til: >N. L. 1-
2-1«. 

11.5. Til RelSJ>lejelovens § 9-IO fOjes som nyt Stk.: 
>Domme i Nævningesngcr paaankes direkte til Hojesteret efter de i nær· 

værende Kapitel givne Regler med de forniidne Lempelser. Andre Domme, 
af sagte af Underretten, paaankes Lil Landsret efter Reglerne i Kapitel 83«. 

116. I Retsplejelovens § 9-1·7 ændres: >M Dage« til: >-I· Uger«. 
l n. I Hetsplejelo.vens § 948 ændres: >11· Dage« til: >cl· Uger«. 
1181) I Rets1>lejelo\'ens § 962 ændres: >l ~Dage< til: :a8 Uger«. 

Som nye Stykker indfOje.;: 
:aDomme afsagte af en af Syslernes Politnreller kan af Tiltwlte eller Land· 

fogeden (Politimesteren) inden 11. Uger efter Dommens Afsigelse, eventuelt 
Forkyndelse for Tiltalte, paaankes til Færiierncs O\•erpolitiret, der be5taar 
uf Sorenskriveren (Dommeren) som Formand og to i færiiske Bygdeforhold 
og lignende Forhold kyndige Mænd, som beskikkes af Lagtinget for -J Aar ad 
Gangen. Lagtinget beskiikker tillige 2 Suppleanter. 

Overpolitirettens Domme i disse Sager kan kun paaankes med Justitsmini· 
sterens Tilladelse. Bestemmelsen i 2. Stk" sidste Punktum, finder tilsvarende 
Anvendelse. Saafremt der meddeles Tilladelse til Anke, sker denne efter de 
alminde~ige for Underretsdommere i Politisager gældende Hegler.< 

1·19. I Retsplejelovens § 963, litra b, ændres : >14 Dage« til : >8 Uger<. 
150. Til Retsplejelovens § 968 Wjes som nyt Stykke: 

>Kære finder i Overensstemmelse med Reglerne i § 940 Sted til Hojesterel 
eller til Landsret efter de i nærværende Kapitel indeholdte Hegler med de 
forniidne Lerppelser.c 

151. I Retsplejelovens § 991, 5. Stk" indfOjes efter: >af 14 . Aprif 1932«: :t, jfr. 
Lov for Færoerne Nr. 73 af 19. Marts 1930 om Motorkiiretojer § 29«. 

152. I Retsplejelovens § 992, l. Stk., indfOjes efter : >af 14. April 1932c : > , jfr. 
Lov for Færoerne Nr. 73 af 19. l\farts 1930 om Motorkoretojer § 29<. 

153. Til Retsplejelovens § 1036, 2. Stk., Wjes: > , jfr. Lo\' for Færoerne om Udpant· 
ning m. m. af 30. Marl5 189'1 § 16c. 

154·. Denne Lov træder i Krnft I. Oktober 1935. Fra samme Dato ophæves Lov 
Nr. 16-1 af k Juni 19U, hvorved Lov Nr. 90 af 11. April 1916 om Rettens 
Pleje med dertil horende Tillæg~lovc udvides til al gælde for Færoorne. Dog 
vedbliver Lov Nr. 93 af 11. April 1916 om Udgifterne i StrafferetspJejen og 
midlertidig Lov Nr. 95 af 11. April 1916 om offentlige Auktioner. der ikke 
er Tvangsauktioner, al være gældende for Færi)erne. 

1) Jfr. Lo\' Nr. 196 nf 15. !'llnj 1939. 

5-19 



1935 11. Maj 

11. Maj - Lov Nr. 177 for Færoerne om Ændringer i Lov Nr. 1211. af 28. 
Marts 1923 om FÆRØERNES LAGTING. (Se Bek. Nr. 249 af 2·J.. Juni 1939 af 
Lov om Færoernes Lagting). 

11. Maj - Lov Nr. rn.t. for Færoerne om AFLØSNING AF DE TIL JORDE· 
GODSET KNYTTEDE RETTIGHEiDEiH VED FANGST AF GHINDEHVALER. 

1 Alle til Jordegodset paa Færoerne knyttede Relligheder Lil Jordehval af Grind 
bortfalder fra 1. Januar 1937 at regne. 

2 Der nedsættes en Aflosning_5kommissi~n bestanende af Dommeren .som For· 
mand og 2 af Lagtinget udpegede Medlemmer. For dis:;e vælges 2 Suppleanter. 

Denne Kommission .skal for hver Vang udregne for Tidsrummet 1. Januar 188-1· 
til 31. December 1933, hvor mange Skind Grind aarlig gennemsnitlig er tilfaldet 
Jordegodset, og hvad GennemsnillSprisen pr. Skind har været ved de afholdte 
offentlige Grindeauktioner paa Færoerne i nævnte Tidsrum. Kommissionen skal 
\'ære berettiget til at kræve sig meddelt de nodvendige Oplysninger fru offentlige 
Myndigheder, herunder Kommunalbestyrelserne. 

Den gennemsnitlige uartige Værdi af Jordehvalen for hver Vuag udfindes der· 
puu ved at multiplicere det ovennævnte aarlige gennemsnitlige Skindantal med den 
gennemsnitlige ovenomhandlede nar.lige Pris pr. Skind. 

Afliis11ingssummen for hver Vang bliver derefter udregnet til en Kapital oVa· 
rende til den gennemsnitlige aarlige Jordehvalsværdi for Vangen, taget 25 Gange. 

3 Kommissionen op.stiller derefter inden 1. Oktober 1936 Liste over Fordeling af 
Aflosningssummen mellem Ejerne og Besidderne af Jordegodset for hver Vang. 

Dis.se Lister tilsendes vedkommende Sysselmand. 
4 Sy~lmunden skal derpna tilsende vedkommende Kommunalbestyrelse For· 

delingslisten for den eller de Vaage, .som ligger i Kommunen, og Listerne skal frem· 
lægges til Eftersyn i Tiden fra 1. til 30. November 1936 paa el bekvemt Sted, 
hvorom Formanden skul udstede Bekendtgorelse paa sædvanlig Mande. 

Ind.sigel.ser mod Udregningen og Fordelingen maa fremsættes inden I. Decem· 
her 1936 skriftligt og motiveret over for Sysselmanden. Denne videresender disse 
med sine Udtalelser .til Afl0sningskommi$sionen1 der træffer endelig Afgorelse in
den 28. Februar 1937. 

5 Odelsejerne faar derefter nf Jordehvalfonden tilsendt deres Tilgodehavende i 
Overensstemmelse med Af10sningskommissionens endelige Afgiirelse i Sagen. De 
Statens Fæ~tegods tilfaldende Beloh indbetales i Færoernes Jordebogskasse eller 
i den færo;;ke Jordfond, for saa vidt en .saadun eventuelt maalle blive oprettet 
ved Lov, medens Fæsterne pnu Aflosningsliden og disses Enker nyder 'I· pCt. Af· 
kortning uartig af det Fæstegodset tilfaldende Belob i .Fæ.sleafgihen for deres Be
siddelsestid. De det -beneficerede Gods tilfaldende Andele udbetales mod Kvitte
ring uf Færo Amt og Provsti til Anbringelse efter' de for Salg af beneficeret Gods 
gældende 1{egler. De Andele, der tilfalder Jorder, der !;Om Embedsganrde er hen
lagt til verdslige Embedsmænd, indbetales i Færoernes Jordebo~kasse. 

For Fæstegod~ets, det beneficerede God.s's og de verdslige Embedsgaardes Ved· 
kommende .skul Jordehvalfondens Kasserer være berettiget til at udstede 1J. pCt. 
rentebærende Obligationer, hvoraf 115 udtrækkes narlig, h\'ert IOlgende Aar. Lig· 
nende Obligationer skal ogsaa kunne udstedes for Odelsgodset i del Omfang, som 
er fornodent. 

6 Udgifterne \'ed Aflii.sning.skommissi<mens Arbejde afholdes a{ Jordehvalfon
Jen. For.skud kan ydes. 

Kommissionens Medlemmer erholder samme Vederlag som Medlemmer af O\·er· 
uclskiftningskommissionen. 

Kommissionen er kun beslutningsdygti g, nuur alle 3 l\ledlemmer er til Stede. For 
Forretningsgnngen unvendC3 de for Ornrudskiftnin1!.5kommi.ssionens Forrelning;;gang 
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gældende Regler med de efter Ano~ning!kommissioncns Skon fornodne Lempe!· 
ser. 

7 Naar Aflusningen er gennemfOrt, indganr Re5ten af Fondens Midler til Lagtin
gets okonomi.ske Fond. Et eventuelt Underskud ved Aflosningen bæres af okonomisk 
Fond. 

11. Maj - Lov Nr. 190 om Tilskud fra Staten og Skolefondene til UNGDOMS
SKOLER OG AFTENSKOLtR. 

G Undervisningsministeren bemyndiges til at fast.sætte de nærmere Regler til 
GennemfOrelse af denne Lov og .til efter Forhandling med fær0ernes Lagting a t 
fast.sætte, pna hvilken Mande nærværende Lo\' kan gennemfOres paa Færiierne. 
(Hr. Bek. Nr. 22rlo. 22. Juli 1935). 

11. Maj - Lov Nr. 192 om Ændring i Lov for Færoerne om KIRKERNES STY
HELSE m. v. (IndfOjet i Loven af 192·t.). 

20. 'i\luj - Bek. Nr. 195 om Ændringer i det af Justitsministeriet under 14. Juni 
l90Y 11dlærdigede REGLEMENT FOR GIHNDEFANGSTEN pna Færoerne. lSe 
Heglf"mrntet optrykt ved Kundg. Nr. 23 af 1. Juni 19.W) . 

29. l\laj -- Bek. Nr. 202 om Indretning m. '" af den i Solovens § 35 ommeldte 
SK!nSDAGBOG OG MASKINDAGBOG. 

5 Forinden en Skibsdaghog eller en l\foskindagbog tage:; i Brug, skal den nulori· 
seres og for.synes med Segl paa det Sted, hvorfra Rejsen begynder ".; pan Fær· 
{ierne foretages Autorisationen i Thorshavn n.f Politimesteren og udenfor denne 
By nf vedkommende Sysselmand eller Sognefoged. 

2 k Juni - Bek. Nr. 209 for Færoerne om de Lægerne pa·ahvilcnde OPTEG~EL
SER OG INDBERETNINGER ANC. FØDSLEH, ved hvilke de har ydet Fudsels· 
hjælp uden Medvirken af Jordemoder. 

I Henhold til § 11, 2. Stk., i Anordning Jor Færoerne Nr. 35 af 26. Februar 
19:~5 om Udovelse af Lægegerning fnstsæHes herved fiilgende Regler, der vil være 
at iagttage i de Tilfælde, hvor en Læge yder Fiidselshjælp ved en Fodsel, ved hvil· 
kl'1i ingen Jordemoder medvirker. 

1 En Læge, der har ydet Fodsel~hjælp ved en Fiidsel, ved hvilken ingen Jorde
moder har med,•irket, skal Wre nojngtige Optegnelser over Fodslen med Oplys
ning om .Moderens ,fulde Navn, Alder, faste Bopæl og Stedet, hvor Fodslen er 
foregaaet. Af Optegnelserne skal endvidere fremgaa, om Moderen er gift, ugift, 
separeret eller fraskilt, hvor mange tidligere Svangerskaber (Aborter med
regnede) , hun har gennemgnaet, om der har været alvorlige Sygdomme (f. Eks. 
Nyrebetændelse, Tuberkulose) under Svangerskabet, Oplysning anganende Foster
stillingen, om Kunsthjælp (derunder Pitui{rinindsprojtning) er anvendt, Barnets 
Fodselsaar og -dug samt Klokkeslet for Fodslen, Barnets Kon, om det skonnedes 
fuldbaarent, eventuelt hvor meget for tidligt fOdt, Barnets Vægt og Længde, om 
dets Hud er rod, om Neglene pna Fingrene er blode og uden fri Rand, om Lem· 
merne er magre og spinkle, om Ansigtet er rynket, for Drenges vedkommende, om 
Testiklerne mangler i Pungen, og for Piger, om Vandlæberne rager frem mellem 
Skamlæberne, om Barnet var levendefOdt, d. v. s. har givet Livstegn fra sig efter 
Fodslen, eller dodfodt, d. v. s. kommet til Verden efter 28. Svanger.skabsuge uden 
at have givet Livstegn fra sig ef.ter Fodsclen, om der er hvide Infarkter (fna eller 
mange) iModerkagen eller andre Uregelmæssigheder \·ed Efterbyrden, og om Fod.sien 
eventuelt var fuldendt fOr Lægens Ankomst. 

Disse Optegnelser skal Lægen enten straks indfOre i en særlig Bog, jfr. ·L Stk., 

551 



1935 211·. Juni 

eller, sanfremt han ikke fOrer en snndnn, straks shifolig tilstille en stedlig Jorde· 
moder med Anmodning om, at hun vil indfOre dem i sin Protokol. 

Hvis Lægen benytter denne sidste Frerngangsmnade, hur Jordemoderen Kro\ 
pnu en Godtgorelse nf 2 Kr. for hver Fodsel, der iinsk~ indfiirt, hvilket Gebyr 
vedkommende Læge man fremsende samtidig med Anmodningen tH hende. 

Forsnavidt Lægen maatte foretrække at fi>re en særlig Bog fremfor al sende 
·sine Optegnelser til en Jordemoder, pnnhviler der ham samme Forpligtelse som 
Jordemoderen til efter Begæring nt forevise Bogen for vedkommende Emhedslmge, 
til hvem den skal afleveres, naar den er udskrevet, eller nnnr Lægen forlader Em
bedslægekredsen. Nnar det fo11langes nf nogen, der har retlig Interesse deri, skal 
Lægen give en nojngtig Udskrift uf de i Bogen indeholdte Optegnelser om det 
Barn eller de Biirn, hvorom der forlanges Oplysning. For en saadnn Udskrift er 
hun 1berelliget til af Rek\'irenten af Attesten ut kræve et Gebyr af 1 Kr. for hver 
Fodsel. 

2 Lægen skal giire Anmeldelse t,iJ vedkommende Sognepræst eller fri Præsten 
for den anerkendte l\'lenighed udenfor Folkekirken, til hvilken den rodende horer. om 
ethvert levende fOdt Barns Fodsel, , ·ed hvilken Lægen har ydet Fodsdshjælp uden 
en Jordemoders Medvirken, selv om Barnet er fOdt san meget fOr Tiden, at det 
ikke anses for levedygtigt (levendefOdt Abort). Til Anmeldelsen benyttes en dertH 
særlig anordnet Blanket, som fons udleveret hos Embedslægen. 

Den udfyldte Blanket leveres til vedkommende Præst inden en Uge efter Fiidslen. 
Den kan enten afleveres personligt eller \'ed panHdeligt Bud eller sendes med Po
sten, .stilet ti·! vedkommende Tjenestemand (Sogne11ræsten for N. N. Pastoral, Præ
sten ved N. N. Kirke. - Personnavn anvendes ikke - ) ; i sidstnævnte Tilfælde 
nnvende.5 den dertil bestemte, pna lukket Bre,·kort trykte Blanket. som fans udle· 
\'eret hos Embedslægen. 

3 Lægen skal endvidere, naar han har ydet Fodselshjælp ved en Fodsel, ved 
hvilken ingen Jordemoder har medvirket, straks efter Fiidslcn meddele Forældrene 
(den ugifte Moder), at det ogsaa er deres Pligt at anmelde Barnets Fiiili:el for 
vedkommende Kirkebetjent i TJiorslmvn inden 2 Dage og paa Landet inden 8 
Dage efter Fodslen. Er Forældrene gift, bor Lægen henstille til dem at fore\'ise 
deres Vielscsuttesl for Kirkebetjenten samtidig med, at 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 Hekendtgorelse træder i Kraft straks. 

31. Juli - Ændring i Reglement af 19. Juni 193:i for ORDENS OVERHOL
DELSE I THANGISVAAG HAVN. ( lndfOjet i 19:i3). 

23. Sept. - An. Nr. 260 om Gennemfiireliie af Lov for Færiierne Nr. 171 uf 11. 
Muj 1935 om BETTENS PLEJE. 

1 I Med!Or af § 723, 1. Stk. Nr. 3, i Lov r. 90 af 11. April 1916 om Rettens 
Pleje, sanledes som den er affattet ved Bek. Nr . 250 af 1. Okt. 1932, jfr. Lov 
for Færoerne Nr. 174 af 11. Maj 1935 om Heltens Pileje fastsættes herved fiil
gende : 

Landfogden (Politimesteren) bemyndiges til - nanr ikke særlige Omstændig
heder ~ur sig gældende - uden Forelæggelse for Higsud\'okaten ul undlade Paa
tale eller samtykke i, at en Sag ufgiires med en Statskassen tilfnldende Bode eller 
Betaling af Erstatning, forsanvidt Sagen drejer sig om en af fi>lgende For!Hydel
ser : 
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1) Vold og Fornærmelse mod Politiet og andre offentlige Besti.Jling3mænd, hvor 
der ikke foreligger Skude uf Betydning (Strnffelovens §§ 119 og 121). 

2) Overtrædelse nf Straffelovens § 158, Stk. 3, nanr de i § 84, Nr. 3, omhand-
lede særlige Omstændigheder foreligger. 

3) Overtrædelse af Straffelovens § 163. 
I·) Urigtig Anmeldelse t-il Øvrigheden (Straffelovens § 165, 1. Led}. 
5) Overtrædelse af Straffelovens § 171·, for saa vidt anganr Misbrug nf Legitima-

tionspnpirer. 
6) Overtrædelse nf Straffelovens § 232 i mindre grove Tilfælde. 
7) Vold, .hvor ingen betydelig Skade er ~kel. 
8) Overtrædelse af Straffelovens § 253. 
9) Berigelsesforbrydelser, for saa vidt Forholdet falder ind under Straffelovens 

§ 287. 
10) Overtrædelse af Straffelo\ens § 291, Stk. 1, § 298, Nr. l <>g 2, og § 299, for 

Sila vidt den forurettede deri samtykker, eller nogen nf de i StraHelovens § 8·1, 
Nr. '1~7, omhandlede særlige Omstændigheder foreligger. 

11) Overtrædelse nf Lov om Værnepligt Nr. 123 af 8. Juni 1912 § 28 under 
Forudsætning af, at vedkommende Udskrivningschef samtykker deri. 

2 Justitsministeriets Anordninger Nr. l:n og 132 nf 3. Marts 1919 om BogfOring 
hos Underretsdommere og P.olitime;;tre udenfor Kobenhavn, jfr. An. Nr. 227 
af 27. Juli 1934, nn\'endes paa Færoerne, dog at det indtil videre har sit Fortl>li
vende ved de hidtil fulgte Regler om Soremkri\'erens (Dommerens) Fiirelse uf 
Overformynderihovedbogen og om BogfOring nf Arveafgiften. 

3 I MedfOr af § 187, jfr. § 205, i Lov Nr. 90 uf 11. April 1916 om Rettens 
Pleje, suulcdes ;;om den er affattet \'ed Bck Nr. 250 af 1. Okt. 1932, jfr. Lov for 
Færocrne Nr. 171 af 11. Maj 19;{5 om Rettens Pleje, foreskrives herved fOlgendc 
Form for den hojtidelige Forsikring, som Vidner og Syns- og Skonsmænd under 
de i Hetsplejelovens § 187, jfr. § 205, nærmere nngh·ne Omstændigheder afgiver 
i Stedet for Ed: 

>At jeg under den af mig inden Retten afgivne Fotildaring har talt den fulde 
Sandhed og intet fortiet, det forsikrer jeg herved paa Ære og Samvittighed.« 

Denne Anordning træder i Kraft l. Okt. 19a5. 

23. Sept. - An. Nr. 261 om Gennemfi:irel·.;e af Lov for Færoerne Nr. 174- af 11. 
Maj 1935 om HETTENS PLEJE. 

I MedfOr af §§ 19, 2G, 33 <>g 1000, 3. Stk i Lo\' 'fr. 90 af 11. April 1916 om 
Heltens Pleje, sualedes som den er affattet \'Cd Bek. Nr. 250 af 1. Okt. 1932, jfr. 
Lov for Færoerne Nr. 174 af 11. Maj 1935 om Hellens Pleje, fustsæltes herved 
Jolgende: 

1 Ho,·edtingstedet for Færiierne er i Thorshavn. Hertil henhorer samtlige Sysler 
undtagen Sudero Syssel. 

Bitingstedet er i Tverna. Hertil henhorer Sudero Syssel. 
2 Ordentlige Hetsmoder til Domssagers Behandling afholdes Kt 10 Formiddag 

paa Ho·\"edtingstedet ·i Thorshavn den fOr.;te og tredie Tirsdag i hver ;\laaned, dog 
ikke den forste Tirsdag i Januar Mnaned, og ikke i Juni Maaned. 

Pan Bitingstedet i Tveraa afho-ldes saodatme Hetsmoder 6 Gange aurlig med 
et Mellemrum af ikke under 1 og ikke over 3 Moaneder og saaledes, ut der i h\•ert 
Fjerdinganr afholdes mindst et ordentligt Helsmode. Soren~kriveren (Dommeren ) 
kundgiir i betimelig Tid, h\•ornuar Hetsmoderne i Tveraa skal finde Sted. 

3 Ved Helten skul fOres fOlgende Doger: 
Ret.Jbogen, indeholdende en Fremstilling af, h,•ud der er foregaaet i Hellen og 

beslulte t uf denne - forsauvidt angaar Domme og egentlige Kendelser, dog kun 
en Remærkning om deres Afsigelse. jfr. Retsplejelovens §§ 3.1. og 35. 
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Dombogen, hvori Domme og egent:lige Kendelser indfOre;; fuldstændigt, jfr. Rets· 
plejelovens § 35, 5. Stykke. 

Bogen, hvori optages Udsagn af Vidner m. fl. under Domsforhandling i Nævninge· 
sager, jfr. Relsplejelovens § 876, Stemmegi:vnillgsbogen, jfr. Hetsplejelovens § 214, 
1. Stykke, Lil Brug j de Tilfælde, hvor Rellen fungerer som Soret, eventuelt Han· 
delsret, eller som Overpolitiret. 

Der vil herhos være at lore særlige Skiftebiiger, i hvilke ogsna Skiftekendelser 
og - forsnavidt de ikke af Rellen opbevares som Bilag til Skiftesagerne og indbin· 
des regnf-knhsaarsvis - Repartitioner indfores fuldstændigt, samt en særlig Foged· 
bog, jfr. Retsplejelovens § 525 og Auktr"on.sbog, jfr. Retsplejelovens § 588, sammen· 
holdt med § 525, i hvilke Bager ogsaa henholdsvis Foged. og Auktionskendelser 
indfOres !uldstændigt, jfr. Retsplejelovens §§ 527 og 590. 

For Sysselmændene vil der yderligere være at IOre en Bog ti:I Brug under de 
ved disse foretagne Foged- og AuktionsJorretninger, jfr. Retsplejelovens §§ 480, 
525 og 602, 2. Stykke og Lov af 11. Maj 1935, Punkt 80 m. fl. 

Sysselmændene skal, naar de fungerer som Politiretsdommere eller Formænd for 
Sorellen, jfr. Lov af Il. Maj 1935, Pkt. 5, fOre en Re~· og Dombog, indeholdende 
det samme som ovenfor fastsat for Retsbogen og Dombogen ved Hellen. Dog he· 
nyttes Rets· og Dombogen af Sysselmændene ogsau som Stemmegivningsbog i So
sager. 

De Boger, som efter ornnstaaende skal IOres, autoriseres af Sorenskriveren (Dom· 
meren). j.fr. Hetsplejelovens § 33, 2. Stykke. B<igerne skal autoriseres til Brug 
for hele vedkommende Lundomruade og til Optagelse af fleretning om alle ved· 
kommende Retshandlinger indenfor dette. 

Bogeme sknl pagineres, gennemdrages og forsynes med Segl. og der skal i Au· 
torisationen optages en Bemærkning ·herom. 

Bogerne skul .fores i saa mange Eksemplarer, som del Lil enh\er Tid anses for. 
noclenl. Der vil intet være til Hinder for al anvende forskellige Eksemplarer uf Bo· 
gerne ved Hellens forskellige Tingsteder, saa lidt som for ut benytte forskellige 
Eksemplarer af Bagerne til Optagelse af Beretning anguaende de forskdlige Arter 
af Hetshandlinger, saaledes, at f. Eks. nogle Eksem1•larer anvendes under Sager· 
nes Forberedelse (Forundersogelse), andre under Domsforhandlingen, nogle til 
Brug under den borgerlige Hetspleje og andre til .Brug under Strafferetsplejen. 

Med Hensyn til Overformynderivæsenet har det indtil videre sit Forblivende ved 
de hidtil gældende Regler. 

4 Kgl. Anordning al 11. Maris 1922 om Nævningers Aclgang til at indstille Lil 
Benaudning bringes til Anvendelse paa Færoerne, sualedes al Skriftstykket angaaende 
Benaadning af Sorenskriveren (Dommeren) gennem Amtet indsendes til Jus1its-
111inisleren. 

Denne Anordning træder i Krart den 1. Oktober l9:i5. 

23. Sept. - Vejledning Nr. 262 til An\•endelse af Reglerne i Lov for Færoerne 
om RETTENS PLEJE uf 11. :\foj 1935 ang. VALG TIL NÆVNINGE-GRUND. 
LISTEN for Færoerne. 

I Folge Lov for Færoerne Nr 174 a! 11. Maj 1935 om Rettens Pleje skal der 
medvirke Nævninger ved Hellens Pandommelse af forskellige Straffesager. Angaaende 
Valg af disse Nævninger gælder COlgende Regler: 

Nævningekreds og Grum/liste. Færoeme danner en særlig Nævningekreds. For 
hvert Aar regnet fra I. Februar til 31. Januar (Na.>tJningeaaret) , udvælge;; for Næv
ningekreclsen et Antal Personer, der udgår Ncevningekn.Jsens Grundliste, og blandt 
hvilke Nævningekredsens Aarslisle og Nævningerne for det enkelte Ting og den 
enkelte Sag ud·lages ved Lodtrækning. Ingen kan kaldes til Nævning, som ikke er 
optaget paa Grundlisten. 

Grurulliste-Ud11alg. Valg til Grundlisten fore r::nur paa Færiierne indenfor hvert 
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Syssel Valgene til Grundlisten foretages af Udvalg paa 5 til vedkommende Syssels 
Folketingsvælgere horende Mænd eller Kvinder. Udvalgene, der dannes .for 4 Aar 
ad Gangen, be&taar af 1 af Præsidenten for Østre Landsret udnævnt Medlem som 
Formand, 1 af Sorenskriveren (Dommeren) udnævnt Medlem og 3 d Lagtinget 
ved Forholdstalsvalg valgte Medlemmer. De saaledes udnævnte og valgte er plig· 
Lige at overtage Hvervet. Der vil ti<lgna Udvalgenes Formænd Meddelelse om, h\•em 
der iOvrigt er udnævnte og valgte til Medlemmer. 

Valg til Grundlisten. Valgene til Grundlisten foretages hvert Aar, og man for al 
kunne være tilendebragt i behorig Tid .foregaa i den sickte Halwdel af November 
Maaned. Valgene foretages af de ovenfor nævnte Udvalg i lukkede llfiidcr, som be
rnmmes af Udvalgenes Formænd. Saafremt der ikke i det fOrste Mode opnaas Enig· 
hed mellem Udvalgets Medlemmer om Valget af det fornodne Antal Personer, af· 
holdes en senere Dag et nyt Mode, hvor ethvert Medlem da kan .for.lange, at Udvæl· 
gel sen foregaar saaledes, at ctihverl Medlem udvælger et lige stort Antal, hvorefter 
et eventuelt overskydende Antal udtages efter Reglerne for Forholdstalsvalg. Skal 
der sauledes vælges 5 Personer til Grundlisten, kan hver af Udvalgets Medlemmer 
forlange al vælge een. l\'ledlemmerne uf Udvalget skal under Ansvar efter Straf.fe· 
.lovens § 152 iagttage Tavshed om, hvad der foregaar i de lukkede Moder. Med
delelser om, hvem der har bragt de enkelte pan Grundlisten opfOrte Personer i 
Forslag eller afgivet Stemme for dem, maa ikke optages i Pressen eller pnn an· 
den l\laade ske offentlig. Overtrædelse heraf straffes med Boder fru 100 Kr. 

Valgene til Grundlisten foretages blandt de Mænd ug Kvinder, som er op fiirt paa 
111!dkommeude Syssels Folketingsvalgli.ster for det folgende Aar, og som ikke paa 
Grund af legemlige .Mangler, saasom Blindhed, Dovhed eller Stumhed, eller utilslræk· 
kcligt Kend~kab til det danske eller til det færoske Sprog er ude af Stlllld til ni 
fyldeslgiirc en Nævnings Pligter. Til Optagelse paa Grundlisten bor udvælges Per· 
:'oner, der muu anses for særlig egnede og værdige til Nævningehvervet. Udvalget 
er berettiget til at faa udlaanl Sysselets Folketingsvalglister til Benyttelse ' 'ed Valg 
til Grundlisten. 

Udvalget vælger 1 Person til Optagelse paa Grund-listen for hvert fulde Antal 
af 100 Indbyggere i Sysselet og 1 Suppleant for hvert fulde Antal u[ 200 Indbyg· 
gere, regnet efter den sidst afholdte almindelige FolketæBing, dog i alle Tilfælde 
mindst 5 samt 2 Suppleanter. 

Saafremt der ikke er Enighed mellem Udvalgenes Medlemmer om, i hvilken 
RækkefOlge Suppleanterne skæl optages paa Listen, og dette ikke iovrigt fOlger 
af Udvælgelsesmaaden, bestemmes RækkefOlgen ved Lodtrækning. 

Udelukkede fra Valg til Grundlisten er: 0Ministre, Departementschefer saml lige· 
stillede Embedsmænd i Centraladministrationen, .Med•lernmer uf Hojesteret samt 
Dommere i Landsretterne og Underretterne. Præsident og Vicepræsident i So
og Handelsretten. offentlige Anklagere, Overovr-igheder (Amtmænd) , Politiets og 
Fængselsvæsenets Tjcn~lemænd. Folkekirkens og de anerkendte Trossamfunds 
Gejstlige. 

Folgende Personer kun begære sig fritagne for Valg: 1 ) Rigsdagsmænd og Rigs
dagens Tjenestemænd. medens Higsdagen er samlet, 2) Tjenestegiirende MiHtær· 
personer, 3) Told- <>g Postvæsenets Tjenestemænd, faste Brandfolk, saavel som de 
ved Jernbaner og Telegrafer samt Telefoner ansatte Personer, 4.) Læger, som ikke 
holder Hjælpelæge, og Fodselcihjælpersker, 5) Apotekere, der driver deres Næ· 
ring uden Hjælp af en farmaceutisk Kandidat, 6) Lodser, 7) eksaminerede Kedel· 
passere ved de det offenrlige 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 dere.5 Helbredstilstand eller Erhvervs- eller Familieforhold 
ikke uden Fare for deres Velfærd kan opfyilde Nævningeplig-ten, 10) de, som har 
fæstet Bopæl i en anden Nævningekreds, 11) Medlemmer uf So- og Handelsretten 
i Kiihenhavn, 12) Over\'rngere og Vrag-erkontrollorer. 
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Fortegnelse over de ti] Grundlisten valgte skal fremlægges til almindeligt Efter· 
syn fra den 1. til den 12. December, begge Dage medregnet, paa samme Steder 
som de i Lovgivningen om folketingsvalg pna 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 Kundgorelser paa vedkommende Sted bruge· 
lige Mande. Endvidere skal Udvalget til enh\•er pun Fortegnelsen optagen sende 
skriftlig Meddelelse nngaaende Optagelsen. 

hiåsigelser mod Grundlisteri. lmlsigelser mod Listen eller Begæringer om Frita· 
gelse for Nævningehvervet skal fremsættes skriftlig for Udvalget under Angivelse 
af Grunden, hvorpaa de stolles, inderi 3 Dage Ira UdlObet af den Tid, i hvHken Li· 
sten ligger fremme, dog skal Grunde, som efter ovenslaaende udelukker fru Op· 
tagelse paa Grundlisten, men som mnutte \'ære blevet upaangtede eller IOrst er 
opstnaet efter Fristens Udli.ih, tage.5 i Betragtning uden Hensyn til Fristen, saalænge 
Listen ikke er endelig berigtiget. Endvidere er Krav paa Frita.gelse af Grunde, som 
COrst er opstuuede efter Fristens Ud!Ob, ikke afskaaret. 

Indsigelser kan Jrem.sælles af enhver, som anser sig uden Foje optaget paa Listen, 
eller som efter ovenstuuende mener at have Kmv paa Fritagelse, snnvel som uf 
enhver til Folketinget valgbar lleboer uf Syslet, som formener at nogen uberel· 
liget er optaget pau Listen. 

De fremkomne Indsigelser paakerules af Udvalget i el Mode, som afholdes i Lo· 
bet af de paafOlgende 1·1· Duge. Til dette Mode tilsiges med 3 Dages Varsel snavel 
de, som har IremfOrt 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 
ufgores de opstuncde s,)Or·gsmnal ved Udvalgets Kendelse og skriftligt. Svar til· 
stilles Klagerne. 

Nanr nogen af de paa Listen opfi.irtc udskydes ved Udvalgenes Afgorelse, træder 
den pua Listen fOrst opfi.irte Suppleant i den udelukkedes Sted, uden nl der i den 
Anledning skul foretages Valg af en ny Suppleant. 

Udvalgets Kendelse kan af den, hvem den gaar imod, indankes til det Udvalg, 
som nedsættes i Nævningekredsen for 3 Aar ud Gangen i Anledning af Aarslistens 
Dannelse ( Aarslisle·Udvalgel}, og som forestans af en af Kongen beskikket For· 
mand, angaaende hvis Udnævnelse der sker Bekendtgorelse. Den, som vil puaanke 
en Kendelse, skal inden 3 Dage efter Kendelsens Afsigelse give .Medde1else herom 
til Grundliste.Udvalget, som derefter ufortovet vil have ut indsende Afskrift af 
vedkommende Kendelse med forniidne Oplysninger til Anrsliste·Udvnlgets For· 
mand. 

Indsendelse uf Grundlisten. Den efter Af.gorelsen af fremsendte Indsigelser be· 
rigtigede Liste underskrives uf Grundliste-Udvalgets Formand og i1ulse11des af ham 
inden 1. ]an11ar til Formanden for Anrsliste-Udvulget. Efter Listens endelige Be· 
rigtigelse, kan der ikke ske nogen Ændring uf den uden ifiilge Aarsliste-Udvnlgets 
Afgorelse. Dersom hidtil upanagtede eller senere opstaaede Grunde, som udelukkn 
nogen pnu Grundlisten opfiirt Person fra Nævningehvervet, efter Listens endelige 
Berigtigelse maatte komme til Grundliste.Udvalget.s Kundskab, skal derom enten ved 
Indsendelsen af Listen, eller senere saa snart ske kun, gi.ires Meddelelse, le<I· 
suget af forni.idne Oplysninger, til Formanden for Aarsliste·Udvnlget, snufremt der 
enten endnu ikke har fundet Lodtrækning til denne Liste Sted, hvilket skal være 
foregnnet inden 15. ]a11uar, eller den pnagældende ved Lodtrækningen er b]evet 
optaget pua Listen. Herom skal Grundliste.Udvalget samtidig underrette den, om 
hvis Udelukkelse der er Tale. 

Slutbemærk1iinger. Grundliste·Udvalget vil have al fOre en Forlu111dli11gsbog, i 
hvilken indfi.ires en kort Beretning om Valget og om Udvalgets Afgorelse af frem· 
satte Indsigelser og Begæringer, og som forsynes med Udvalgets Under~rift. 
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Udvalgets Medlemmer er berettigede til Befordringsgodtgi:irelse efter Regning, 
dog sanfremt Fartoj bestemt til Personbefordring eller Ruteautomobil kan anven· 
des, ikke udover den for saadan Befordring gældende Takst, og ii:ivrigt ikke udover 
30 Øre pr. lo hende km. 

Udvalget vil kunne faa de hertil medgaaede Udgifter samt Udgifter til Anskaf· 
felse af Forhandlingsbog, Pa1)ir, Porto og tH Bekendt.gorel!e af Grundlisterne re
funderede af Statskassen, nanr dokumenteret Opgiirelse 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 Grundlisten, vil ikke kunne Inas 
refunderede. 

Forsommclse ved Listernes Tilvejebringelse eller Indsendelse eller med nogen an· 
den af de Grundliste-Udvalget efter ovenstaaende 1•aahvilende Forretninger kan paa
drage Tvangsboder og Strafansvar. 

Denne Vejledning træder i Stedet for den af Justitsministeriet udarbejdede Vej· 
ledning af 3. Juli 192tL 

27. Sept. - Ændring i Vedtægt for BYEN THORSHAVNS KOMMUNALE STY
RELSE. ( lndfåjet i Vedtægten af 9. Dec. 192 l). 

7. Okt. - Bek. Nr. 276 om Tilskud fra Staten til C.NGOOMSSKOLER OG AF
TEl\SKOLER paa Færoerne. 

I Henhold Lil § 6 i Lov Nr. 190 af 11. i\foj 19:-15 om Til~kud fra Staten og 
Skolefondene til Ungdomsskoler og Aftenskoler fastsættes herved efter Forhandling 
med Færoernes Lagting fCilgende Bestemmel~er vedrorende Loven:; GennemfOrelse 
paa Færoerne: 

1 For at en Ungdoms· eller Aftenskole ~kat kunne fua Til~kud efter den herom· 
handlede Lov, kræves det : 
1) At Eleverne er ude over den undervisnings1)lig tige Alder. 
2) At Undervisningen er vederlagsfri; dog kan der ufkræ\•es Eleverne el mindre 

lndskrivningsbeli:ib. 
3) Al Skolen, dens Undervisningsplan og dens Lærerkræfter er godkendt af Skole· 

direktionen. 
4) At et til Under\'isningen passende Lokale med Lys, Varme og Hengoring er 

stillet til Raadighed for Skolen uden Udgift for dennes Elever. 
Snadunt Lokale er Forstandcr: kahet forpligtet til vederlagsfrit at stille til 

Haadighed for mindst een Ungdomsskole eller Aftenskole i Kommunen, for· 
saavidt den paagældende Skole er godkendt, og del godtgores, at egnet Lokale 
ellers ikke kan fnas pna rimelige Vilkaar. 

En Undervisningsplan kan herefter indsendes til Godkendelse, selvom Sko· 
len ikke rander O\'er egnet Lokale, naur det godtgorcs, al Betingelserne efter 
ovenstaaende er til Stede, og Planen kan da godkendes, idet det samtidi ~ 
paalægge:; vedkommende Forstander~kab at stille el egnet Unden·isningslokale 
til Raadighed. 

5) At der af den puagældende Kommune eller af en stedlig Kreds er sikret Sko· 
len et Tilskud af mindst 50 Øre for hver Undervisningstime. 

Dette Tilskud maa ikke direkte eller indirekte udredes af Skolens Elever. 
6) At Skolen er underkastet Tilsyn uf vedkommende Skolekommission og Skole

direktionen. 
Skolekommissionen kan udove Tilsynet gennem en dertil : kikket Person, som 

maalle være villig til at være tilsyn~fårende med en eller flere af Kommunens 
Ungdomsskoler eller Aftenskoler. 
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2 Del er en Forudsætning for Godkendelsen af en Skole, al den giver egentli g 
Undervisning, sualedes a.t der fra Elevernes Side gores et virkeligt Arbejde, saml at 
Lærerne efter Skoledirektionens Skon har de fornodne Forudsætninger for nt un· 
dervise. 

Ingen Undervisning man vare længere end til Kl. 10 om Aftenen, medmindre 
dette ved Undervisningsplnnens Godkendelse tillades af Skoledirektionen. 

Andragende om Godkendelse af en Skoles Undervisningsplan man forelægges 
med sandnnne Oplysninger, nt del kan ses, om de i Stk. 1 angivne Forudsætninger 
for Skolens Godkendelse er Lil 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 , Nnturkund· 

skab, Sundhedslære, Samfundslære. 
c. Slojd, Husflid, kvindelig Hanndgerning, kvindelig Husgerning. 
Til de under b. og c. anfOrle Fag skal der være knyttet Øvelser i skriftlig Frem· 

stilling og til de under c. opfOrle Fag tillige i Regning (Beregninger); det skol ved 
Undervisningens Slutning attesteres uf Skolekommissionen, at det.te Krav er op· 
fyldt, og Skolekommissionen er i den Anledning berettiget til al forlange de stil· 
lede Opgaver og Elevernes Besv.arelscr stillet til Handighed i det Omfang, det skon· 
nes nodvendigt, samtidig med at Ansogning om Hl.skud fru Staten forelægges den 
til Paategning. 

Skoledirektionen kan dog godkende, at Undervisning i de under c. nævnte Fag 
gives uden sandnnnc skriftlige Øvelser; i saa Fold nedsæHes Tilskuddet pr. Un
dervisningstime som angivet nedenfor i § 5. Stk. 2. Ansogning om snndnn Dispen· 
sntion maa indgives samtidig med Andragende om Skolens Godkendelse. 

d. Gymnastik og Sang kan indgan i Undervisningen sammen med ethvert under 
a. til c. nævnt Fag, men med el Timetal, der for begge disse Fag hver for sig eller 
tilsammen ikke man overstige 1/3 nf Holdets samlede Timetal. 

e. Foredrag og Oplæsning, hvortil der ikke er knyltet særligt Arbejde Ira Elever
ne;; Side, kan kun indgna i Undervisningen med hojst lf4. af samtlige Timer pau 
Holdet. bortset fra Timer i Sang og Gymnastik. 

4 Som Betingelse for, at en Skole kun fan Tilskud, kræves det yderligere: 
a. At hvert .af de Hold, i hvilke Skolens Elever har været delt, har været besogt 

af mindst 8 Elever pr. Time i Gennemsnit; dog kan Skoledirektionen, hvor sær· 
lige Forhold paa vedkommende Egn gor det pankrævet, godkende et Hold med 5 
Elever. Ansogning herom med Angivelse af de særlige Forhold, der menes at 
kunne begrunde denne Nedsættelse, man indgives samtidig med Andragende om 
Skolens Godkendelse. 

b. At Undervisningen, hvis den har omfaltet flere Fug, har strakt sig over mindst 
•lO Timer, og, hvis den kun har omfaltet eeL Fag, har strakt sig o\·er mindst 20 
Timer. 

c. At Skolen har JOrL Dagbog o\·er Skoledagene og de enkelte Elevers Deltagelse 
i eller Udeblivelse Ira Undervisningen; der maa fores Oagbog for hvert Under· 
,-isningshold for sig. 

51) Tfl~kuddet, der efter Loven gh·es til Lærerlon og ikke maa am'endes Lil 
andre Formnal. udgor 1 Kr. 30 Øre for hver Klokketime, som Undervisningen pna 
Holdet har omfoltet; hvis Undervisningstimen \1arer mindst 50 Minutter, gælder 
den for en fuld Klokketime; saafremt den efterfolges aI 10 Friminutter. 

Gives der Undervisning i de i § 3 under c. nævnte Fåg, uden at der til denne 
Undervisning er knyttet skriftlige Øvelser, nedsættes Tilskuddet til 1 Kr. pr. Klokke· 
time. 

1) Jfr. nu U. M. Skr. a( 13. April 1949. 
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For Undervisning i kvindelig Husgerning af Lærerinder, der ikke kan falde ind 
under de i § 6 nævnte Regler om tilrejsende Lærere, regnes hver Time som 1% 
Klokketime, dog at en Lærerinde ikke kan fan hojere Betaling for hvert Hold og 
Dag end for 5 Klokketimer il l Kr. 30 Øre. 

6 Indrettes der Undervisning med tilrejsende Lærere, kan det i § 5, Stk. 1, om· 
handlede Tilskud af 1 Kr. 30 Øre pr. Time, hvis der kan paavises ganske særlige 
Grunde derfor, forhojes indtil det dobbelte, nnar Ordningen er godkendt af Skole· 
direktionen; ved tHrejsende Lærere forstaas saadanne, der har fast Bopæl i en 
anden Kommune, og som enten maa tage midlertidigt Ophold pan del Sted, hvor 
Skolen holdes. eller for hver Dug, Undervisningen skal gives, maa rejse over 8 
km Lil 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 et sandant Timetal, al Arbejdet kan siges at være den paagældende 
Lærerindes Hovederhverv, kan Skoledirektionen godkende, al der udbetales hende 
et fast muanedligt Honorar, der dog ikke man over.stige Timebetalin1!en for det 
hende O\'erdragne Timetal beregnet paa den i Stk. l angivne Mande. 

Godkendelse af en af de i Stk. l eller 2 nævnte sæl'lige Ordninger maa roges 
samtidig med, al Unden'isningsplanen ind.sendes til Godkendelse. Skoledirektionen 
vil da ved Tilbagesendelse af Undervisningsplunen i godkendt Stand angive, hvilket 
Tilskud pr. Time der vH kunne regnes med. 

1 De i §§ 5 og 6 omhandlede Tilskud udbetales af Færoerncs Jordebogskasse 
efter Anvisning af Skoledirektionen. 

Tilskuddet udbetales efter Undervisningen;; Afslutning ; dog kan Skoledirektionen 
efter derom indsendt særlig Ansogning godkende, at Udbetalingen af Tilskuddet 
sker maanedsvis bagud, fOrste Gang efter Udgangen af fOr.ste Kursusmnuned, nnar 
der er overvejende Sandsynlighed for, nt de ovenfor i § ·~ angivne Betingelser vil 
blive opfyldt. 

Udbetalingen sker nitid pau den i Stk. 2 angivne Mande, noar der efter § 6, 
Stk. 2, er godkendt en Ordning med Fælleslærerinde i kvindelig Husgerning. I saa 
Fald man de Skoler, ved hvilke den paugældende Lærerinde er unsnl. i Fællesskab 
indsende Ansogning til Skoledirektionen om Udbetaling af Honorar til Lærer· 
inden. 

8 Nnar en Ungdoms- eller Aftemkolc onEke.s godkendt, indsende;; for Skolens 
Begyndelse Andragende fru den pnagældende Skoles Leder om Godkendelse af 
Skolen og dens Undervisningsplan. Andragendet indsendes i 2 Eksemplarer gen
nem Skolekommissionen og Forstanderskabet til Skoledireklionen. 

Andragendet man indeholde nojngtig Oplysning om fålgende Forhold: 
1. Skolens Navn med Angivelse af By, Sogn og Amt. 
2. Undervisningslokale. 
3. Bekræftet Oplysning om, n( hvem dette Lokale med Lys, Varme og Rengoring 

er stillet til Randighed for Skolen. 
·L Bekræftet Oplysning om, hvorledes det i § 1. Stk. 1, Nr. 5. omhandlede Til· 

skud af mindst SO Øre for hver Undervisningstime er sikret Skolen. 
5. Hvon·idt Eleverne hetaler Indskrivningspenge og da hvor meget. 
6. Ved Undervisning i hindelig Husgerning, hindelig Hanndgerning. Husflid og 

Slojd angives det, hvem der afholder Udgifterne fri Fodevarer og Materiel. 
7. Tiden for Skolens Begyndelse og Slutning. 
8. Det samlede Timetal, som Skolen efter Planen vil komme til at give. 
9. Den ugentlige Timeplan med Angivelse af Unden·isningsfng og Undervisnings· 

dage samt Klokkeslet for de enkelte Timer. 
I denne Forbindelse mua det endvidere oplyses. hvor munge Timer der er 

tillagt hvert Fag, samt den nærmere Ordning af Undervisningen og Manlet 
for denne. Forsnavidt Undervisningen i de i § 3 under c. nævnte Fng on~kes 
givet uden skriftlige Øvelser, man nærmere Begrundelse herfor nnfåres. 
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10. Skolens Lærere, deres Navn, Alder, Stilling og Undervisningsfag ved Skolen 
samt deres Uddannelse, særlig i det pnngældende Fag. Endvidere gives Oplys· 
ning om, hvorvidt de tidligere er godkendt som Lærere ved en Ungdoms· eller 
Aftenskole, og da hvor. 

Forsanvidt der soges forhojet Tilskud til tilrejsende Lærere, eller der soges 
om Godkendelse af en Ordni!'g med en for flere Skoler fælles Lærerinde i 
kvindelig Husgerning, man de fri Begrundelse nf snudant Andragende forniidne 
Omstændigheder, jfr. § 6, oplyses. Med Hensyn Lil tilrejsende Lærere man det 
nnvnli·g godtgores, at der ikke kan fans en kvalificeret Lærer pna Stedet. 

Det paahviler Skolekommissionen, nanr den 'idere~ender Andragendet til For· 
standerskabet, efter stedfunden Undersogelse af Skolens Forhold al erklære sig om 
alle Forhold, der skiinnes at være af Betydning for Sporgsmaalet om Skolens Cad· 
kendelse. Navnlig maa Skolekommissionen udtale sig om, hvorvidt Undervisnings· 
foknlet kan anses for passende, om der efter dens Skon vil blive givet en egentlig 
Undervisning poa Skolen, og om Lærerne har de forni:idne Forudsætninger for al 
undervise. 

Hvis Undervisningsplanen kan godkendes. tilbagesendes den snarest af Skoledirek· 
tionen, der er berettiget til ved sin Godkendelse af Undervisningsplnnen al fast· 
sætte et Stiirstetal af Deltagere pan Skolens Hold og et Stiirstetal for det Timetal 
paa Holdene, i Forhold til hvilket der kan gives Tilskud. 

9 Ved Skolens Slutning og senest hvert Aars 15. April - for Sommerskolers 
Vedkommende senest 15. Oktober - indsender dens Leder gennem Skolekommis· 
sionen og Forstanderskabet, Andragende til Skoledirektionen om Anvisning af Til
skud. 

Andragendet bilægges med den godkendte Unden isningsplan, Skolens Dagbog 
eller Daghiiger og Beretning om Eile\'ernes Deltagelse i Undervisningen. !llattgler og 
Unojagtigheder ved Udfyldningen af Andragendet og Bikzgene til delle vil kunne 
medfore, at der ikke kan ani•ises Skoleri Ti~kud. 

Det paahviler Skolekommissionen, naar den videresender Andragendet om Til
skud, at udtale sig om Værdien af den stedfundne Undervisning, og om denne er 
gennemfOrt i Overensstemmelse med Undervisnings11lanen og de i Loven givne 
Hegler. Skolekommissionen beholder og opbevarer i 2 Aar de modtagne Dngbiiger. 
Hvert Aar undersoger Skoledirektionen for et passende Antal Skolers Vedkom· 
mende - inden Tilskud an\"ises Skolerne - om de modtagne Elevberetninger 
stemmer med de paagældende Skolers Dagbiiger, der til dette ·Brug rekvireres fra 
Skolekommissionen. 

10 Ved Undervisningens Slutning indsendes endvidere af de Skoler, i hvilke 
der har ·værel givet Undervisning i kvindelig Husgerning, særlig .Beretning om denne 
Undervisning. Beretningen indsendes af Skoledirektionen til Undervisriing.smini.ste· 
riet. 

11 Senest hvert Aars 1. Oktober indsender Skoledirektionen til Undervisnings· 
ministeriet en skematisk Oversii!'(t over de Skoler, der har været i Drift i det sidst 
afsluttede Finansaur. 

12 Indrettes der i Forbindelse med en Kommunes Folkeskole en Klasse til Un· 
dervisning af Bom, uf hvilke o\1er Halvdelen og i det mindste 10 er ude over den 
unden·isningspligtige Alder, og denne Unden·isning omfatter mindst 18 Timers 
ugentlig Undervisning i 20 Uger og .tager Sigte paa at give en med Hensyntagen 
til vedkommende Egns Erh\·erv~liv tilrettelagt Undervisning i Emner fru de i § 3 
nævnte Fug, gives der til denne Undervisning et særligt Tilskud paa 75 Øre pr. 
Time, naar Ordningen er godkendt r•an Kommunens Skoleplan, og Undervisnings· 
planen er stadfæstet nf Skoledirektionen. 

13 1\ledCOrer Etableringen af en Skole en slorre samlet Udgift til Undervisning~
materiel til Sliijd og kvindelig Husgerning, kan der efter Ansi:igning i hvert enkelt 
Tilfælde ·hertil gives et Tilskud uf Statskassen pau 60 pCt. af Udgiften. Tilskuddet 
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gi\'e3 kun til egentligt Undervisning"materiel, og kun forsaa\'idt det udelukkende 
er anskaffet af Hensyn til Etablering uf en Undervisning i Slojd eller hindelig Hus
gerning og naturligt kan siges al hore med til den Samling Inventar, der er niid
vendigt for at drive Undervisning i Slojd eller kvindelig Husgerning i en Ung
doms· eller Aftenskole. Der gi\'es ikke Tilskud til Vedligeholdelse af tidligere an· 
skaffet Undervisning.smateriel. 

Tilskuddet udbetales direkte uf Statskassen med en Tiendedel amlig i Li:ibet uf 
de fOrsle 10 Aar, den paagældende Skole er i Virksomhed. Ansi:igning om Tilskud ind
sendes til Undervisningsministeriet gennem Skolekommissionen, Forstanderskabet og 
Skoledirektionen og man hvert Aar fornyes, bilagt med Bevis for, al det paagældende 
Materiel har været anvendt til Undervisning af den heromhandlede Art i det for· 
liibne Aar, og at Undervisningen har været godkendt efter § 1. 

Unden•isningsmateriel, til hvilket der er givet Tilskud efter Stk. 1, kan an-ven
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 snavel det paagældende Undervisningsloknle som Undervisnings· 
materiellet til Raadighed for Ungdo~skoler og Aftenskoler. 

14 En Unden•isning, der stolles i Henhold til nærværende Lov, kan ikke træde 
i Stedet for den i Lærlingelo\'en af 6. l\Jaj 1921 § 11 omhandlede Undervisning, 
medmindre Undervisningen godkendes af Handelsministeriet som teknisk Skole el· 
ler Handels::kole og undergh·es Tilsyn af de af nævnte Ministerium indsatte Til
:.ynsmyndigheder. 

Suudan Godkendelse medfOrcr ikke, at en Skole, til hvilken der ydes Til5kud ef
ter den heromhandlede Lov, tiHige faar Het til Tilskud som teknisk Skole eller 
Handelsskole. 

15 Loven er traadt i Kraft straks med Gyldighed fra den 1. April 1935; samtidig 
ophæ\'es Lov Nr. 8-i af 19. Marts 1930 om Tilskud Ira Staten og Skolefondene 
til Ungdomsskoler og Aftenskoler. Tilskuddet til de i Finansanrel 1934-35 afholdte 
Ungdomsskoler og Aftenskoler beregnes dog efter Heglerne i Lov Nr. 84. uf 19. 
Maris 1930. 

9. Nov. - Bek. om ÆNDIUNG AF FORRETNINGSm.mAADEHNE FOH FLEHE 
:\UNISTEH IER. 

Endvidere, at de griinlandske Kirke- og Skolesager, der hidtil har henhi:irt under 
Kirkeministeriet, nu henlægges under Statsministeriet, hvorunder de onige gron· 
landske Sager henhorer, at Sager vedrorende Naturfredning henlægges fra Justits
ministeriet til Statsministeriet, og at de Kategorier af færoske Sager, der nu henhorer 
under Justitsministeriet, udganr af nævnte ~Iinisteriums Forretningsomraade, saa
ledes al de af de nævnte færoske Sager der efter deres Art vilde henhi:ire under 
særlige Fagministerier. nu henlægges under vedkommende Ministerier, medens der 
til Statsministeriet henlægges saadanne færiiske Sager, der efter deres Beskaffen· 
hed enten Yedrorer flere forskellige :Vtinisterier eller ikke \"i~ henhiire un· 
der noget andet Fagministerium. 

20. ,o, . - Tillæg til DY1HLÆGENS INSTRUKS. (lndfOjct 
5. :\forts 1932). 

ln::truben af 

9. Jun. 1936 - Bek. ~r. 6 for Færiierne om STATISTIK. 
I :\lcdfiir af §§ 1, 2. Stk., og 7 i Lov for Færi:ierne Nr. 95 af 25. Murls 1933 

om Statistik fastsættes herved COlgende nærmere Regler for de statistiske Oplys· 
ningers Tilvejebringelse. Bearbejdelse og Offentliggorelse: 
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Almindelige Bestcmnwlscr.1) 
1 De i Lov for 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 det 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 runktionærer og enhver, der modtager Ho
norar af en offentlig Kasse, er pligtige nt yde Medvirkning til Tilvejebringelse af 
statistiske Oplysninger vedrorende deres Tjenestevirksomhed eller dermed i For
bindelse 5taaende Forhold efter vedkommende Ministeriums nærmere Bestemmelse. 

B ejolkningsstati.sti k. 
2 Almindelige Folketællinger afholdes paa de Tidspunkter, som maalle blive be· 

stemt ved kgl. Resolution. 
3 Folketællingen foretages ved Hjælp af dertil udarbejdede Folketællingsskemaer 

og Sognelister, hvoraf det fornodne Antal Eksemplarer tillige med nærmere Vejled
ning med Hensyn til Skemaets Indretning og Udfyldning tilstH\es Thorshavn By
raad og Forslanderskaberne gennem Amtmanden. 

Skemaerne og Listerne tilvejebringes yed Det statistiske Departements Foran
staltning. 

4 Folketællingen skal ufravigelig udfOres og tilendebringes paa den til Tællingen 
bestemte Dag. 

Folketællingen udfOreB i Thorshavn ved Byraadets Foranstaltning efter de af 
delle nærmere fastsatte Regler. 

Udenfor Thorshavn udfOres Folketællingen ved Forstander.okabernes Foranstalt
ning. Forstanderskaberne ·skal i fornodent Omfang inddele Kommunerne i Tællings
distrikter af passende Storrelse, saalcdes at der for hvert Distrikt af Forstander
skabet udvælges en dertil skikket, paalidelig Person (Tællingskommissær), der 
foretager Omdelingen uf Skemaerne, be.sorger dem udfyldte - helst med Blæk -
og aller indsamler dem i sit Distrikt, samt en eller flere Suppleanter, som i Tællings
kommissærens Forfald kan overtage Tællingen. 

5 Efter at Skemaerne i udfyldt Stund er ufle\'cret til Byraudel (Forstanderska· 
heks Formand), skal Byrandet (Forstanderskabet) udfylde Bylisten (Sognelisten), 
hvorefter Tællingsskemaerne og Listen snarest muligt indsende; til Amtmanden, 
der videresender dem til Det statistiske Departement. 

Land brugsstalistik.2) 

6 Oplysninger til Brug ved Udarbejdelsen af Landlirugsstatistik tilvejebringes 
efter nærmere Bestemmelse af Det stntisti:ike Departement hvert femte Aar, for 
Thors havns Vedkommende \•ed Byraadels Foranstaltning og udenfor Thorshavn 
ved Foranstaltning af Sysi;elmændene med Bistand af Fon;;tanderskaberne. 

7 Oplysningerne tilvejebringes \'ed Udfyldelse af dertil af Det statistiske Departe
ment udarbejdede Blanketter, hvoraf det fornodne Antal i Lobet af No\·ember 
:\Ianned tilstilles Byraadet og Forstanderskaberne gennem Amtmanden. 

Landbrugskonsulenten µan Færoerne yder Bi:;tand ,·ed Blanketternes Udnrbej· 
delse. 

8 Beboerne er pli i:rtige at opgive Antallet af Kreaturer og at give Oplys
ninger om Hostudbytte og andre Oplysninger vedrorende Landbruget, saasom om 

1) Jfr. Ll. Nr. 1 ar 3 .. Jan. 1950, der bemyndiger Landsstyret til at sætte Bestemmelser i 
Kraft vedr. Stati8tik for Særomraoder, og i Henhold dertil er udstedt Bek. Nr. 39 af 2·1. 
1\forts 1950 om Fiskeristotistik, Bek. Nr. BO af lB. Dec. 1950 om KortoHeldyrkning og 
Bek. Nr. Bl oC 18. Dec. 1950 om Fooretælling og lign. 

ll) Hr. Kunng. nr. BO og 81, 18. dec. 1950. 
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Landbrugsarealets Benyttelse, om Mælkeproduktionen, om Slagtningen af Horn· 
kvæg, Faar og Gæs, om Indsamlingen af Foraarsu{d og om Produktionen af Æg. 

9 Forslanderskaberne kan udvælge dertil skikkede, paalidelige Personer Lil at 
omdele Rlanketterne til de enkelte Landbrugere og til al paase, al Udfyldning 
sker. 

10 Blankellerne indsendes i udfyldt Stand inden 15. Januar til vedkommende 
Sysselmand, der gennemgaar Blankellerne og ved Henvendelse til de paagældende 
soger mulige Fejl rettet, hvorefter Blanketterne indsendes til Amtmanden. 

I Thorshavn indsender Byrnadet de udfyldte Blanketter direkte til Amtman· 
den. 

Amtmanden lader Blanketterne gennemse af Landbrugskonsulenten og indsender 
dem derefter til Det statistiske Departement. 

11 bortfalden ved kunnger~ nr. 80, 18. dec. 1950. 
12 bortfalden ved kunnger~ nr. 81, 18. dec. 1950. 
F i.skeriJtatistik. 
§§ 13-19 udelades som bortfaldne ved Bek. Nr. 39 af 21k i\larls 1950. 
llande/J. og SkibJjart!sJtati.stik. 
20 Ethvert Skib, som fra det ovrige Kongerige eller fra Udlandet ankommer 

til Færiicrne for der at losse Varer, skal være forsynet med en Varefortegnelse, 
der nojagtig angiver Indholdet af den Del af Ladningen, som er bestemt til Ud· 
losning paa Færoerne, og h\lis Rigtighed, for S<aa vidt angaar Skibe, der kommer 
fra udenlandske 1Havne, skal være attesteret af Yedkommende danske Konsul, eller 
hv~ -saadan ikke findes i den paagældende Havn, af Øvrigheden paa Stedet. 

Varefortegnelsen afleveres i Thorshavn Lil Landfogeden (Politimesteren) og i <le 
iivrige Klareringshame til Sysselmanden eller i Havne, hvor ingen Sysselmand er 
bosat, til Karantænebetjenten. 

De afleverede Varefortegnelser indsendes Lil Amtmanden, der videresender dem 
::.amlet til Det statis tiske Departement efter UdlObet af hvert Kvartal. 

21 Det paahviler Foreren af ethvert Skib, der afgaar til det ovrige Kongerige 
dier Udlandet eller herfra ankommer til Færoerne, al tilstille vedkommende Oppe· 
horselsbetjent (Landfoged r.PoliLimesterl , Sysselmand eller Sognefoged) en Angi· 
velse, der indeholder 011lysning om Skibets Navn, Hjemsted, Drægtighed (Netto 
Regi"ter Tonnage), Afgangssted og Bestemmelsessted og den i den paagældende 
færoske Havn udlossede eller indtagne Ladnings Art og Storrelse. Denne Angivelse 
_,.kal afleveres hver Gang, Skibet anlober en Havn paa Øerne, og affattc.s saa!edes, 
at det klart fremgaar af Angivelaen, om Skibets sidste Afgangssted er el andet 
Sted paa Færoerne eller el Sted udenfor Færoerne, og om Skibets nærmeste Be· 
slemmelses,;ted er el andet Sted paa Færoerne eller et Sted udenfor Færoerne. 

22 Det paah\>Her <len, der indfOrer Varer, som ikke sendes ham gennem PosL· 
\'ICEcnet, at g ive Oplysning om Arten og .Mængden af Varerne, del Land, hvor 
de er indkobl, samt Indkobsprisen med Tillæg uf de Udgifter til Fragt, Forsikring 
m. ," , der er paalobet indtil Varerne;; Ankomst til fOrste færoske Havn. 

Det paahviler den. der udfOrer Varer, at give Oply~ninger om Arten og '.\fa:n~
den af Varerne, det rLan<l, h\•ortil de sælges, samt Varernes Salgsværdi frit om 
Bord, hvad enten de udfores med PO"Sten eller paa anden Mande. 

Foretages Ind· eller UdfOrselen ved andre end de egentlige Varemodta~ere og 
Vareafsendere, skal disses Narne og Adresser af de paagældende Mellemmænd 
opgive;< ,·ed den foreskrevne :Meddelelse. 

23 For~aavidt angaar Varer, der indfOres til Færoerne med Posten. gælder fOl· 
l!ende Regler: 

Varer fra det ovrige Kongerige skal ifolge de der l!"ældende Regler, for Tiden 
med Hjemmel i § 45 i Bekendtgorelse Nr. 171 af 11. ;\Inj 1928 af Lov Nr. 108 
af 29. l\larts 192'1- om Toldafgifterne m. m. med senere Ændringer, ved lndle\'e• 
ringen være ledsaget af eet udfyldt Eksemplar af Blanket P til handelsstatistisk 
Anmeldelf>e ; disse Anmeldelser fratages \'ed Kobenhavns Omkarteringspostkontor 
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og indsendes af dette direkte til Det statistiske Departement. Disse Regler gælder 
fremtidig ogsna for Varer, der udfores til Færoerne fra Frilager og fra Koben· 
havns Frihavn, dog at de disse Varer ledsagende Anmeldelser af Postvæsenet 
skul forsynes med tydelig Paaskrift med blaa Blyant om, at Forsendelsen hid
rorer fria Frilager eller fra Kobenhavns Frihavn. 

lndfiires Varerne med Posten fra Udlandet, afleveres Tolddeklarationerne af 
Postkontoret eller Postekspeditionen til Landfogeden {Politimesteren) eller Sys· 
1Selmanden, der indsender dem til Amtmanden, som snarest efter hver l\lnaneds 
Udlob videresender dem til Det statistiske Departement. 

241 ) De i § 21 omhandlede Angivelser og de i § 22 omhandlede Oplysninger 
om Indforsel og Udfiirsel af Varer skal afgives straks paa dertil uf Det statistiske 
Departement godkendte Blankeller, der i udfyldt Stand afleveres i Thorshavn til 
Landfogeden {Politimesteren) og udenfor Thorshavn til Sysselmanden, i Vang til 
Sognefogeden. 

Udfores Varerne med Posten, afleveres de udfyldte Blanketter til Postkontoret eller 
Postekspeditionen, der videresender Blanketterne til Landfogeden (Politimesteren) 
eller Sysselmanden. For V urer, 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 Ud\Ob 
videresender dem til Det statistiske Departement. 

1B\anketterne udleveres af Landfogeden (Politimesteren), Sysselmændene og Sog· 
nefogeden i V nag samt hos Postvæsen el. 

Ved Udfyldningen tjener en af Det statistiske Departement udarbejdet Vareliste 
som Vejledning. 

25 Den, der forsommer al give de Oply.sninger, som han er pligtig al give, eller 
som med Forsæt giver urigtige Oplysninger, straffes med Bode fra 10 Kr. 

Boderne tilfalder Statskassen. 
26 Denne Bekendtgorelse træder i Kraft den 1. April 1936. 

11. Jan. - VEJLEDNING Nr. 9 FOR PANTEFOGDER pan Færoerne.:i) 
Ifolge § 3 i Lov for Færoerne om Inddrivelse af Skaller og Afgifter til det offenl· 

lige m. m. af 30.Marts 1935 kan Udpantning for Skaller og Af gifter til det offent
lige foretages af Pantefogeder. Angaaende disses Virksomhed gælder fOlgende Reg
ler: 

1 Pantefogeden kan kun foretage Udpantning for Kommuneskatter, Kongs- og 
Matrikulskaller, Lejeafgifter nf Statens Fæstegods og alle andre Afgifter til det 
offentlige. Han kan kun foretage Udpantninger i del Di strikt. for hvilket 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 Udpantning, maa der foreligge en 
Kendelse derom fra Fogeden eller fra Sysselmanden for det Sys;:el. hvorunder den 
rekvirerende Kommune horer. 

Endvidere er det en Betingelse, al den af Fogden (Sys~elmanden } fastsatte Dug 
for Udpantningernes Paahegyndelse er kommet. og ul der mindst en Uge inden 
denne Dag paa den af Fogeden (Sys.~elmanden) fa:;L:mlle i\laade er skel Tiekendt
gorelse om, al Restancerne af Fogeden (Sysselmanden) er godkendt til Udpantning, 
og at denne vil blive paabegyndt uden videre Varsel den o\'ennærnte Dag. Dette 
gælder dog ikke, naar Udpantningskendel :>en mindst 5 Dage fOr Forrelningen5 
Foretagelse er forkyndt for Skyldneren efter Reglerne i Rctsplejelo\·en;; Kapitel 17. 

I) Som ændret \ ed Bek. Nr. 160 af 20. Juni 1936. 
2) Jfr. midi. Ilest. Nr. 26 og 27 ar 24. Sept. 1945. 

56.J. 



11. Jan. 1936 

Forinden Udpantning foretuges hos en til Hæren eller Soværnet horende Mili
tærperson, skal Pantefogeden forud underrette den paagældendes Chef om den 
forestnaende Udpantning. 

3 Restancelisterne vedrorende Skatter og Afgifter, som opkræves ved Kommu· 
nemes Foranstaltning, beror, efter at \'ære forsynede med Paategning om Foge· 
dens (Sysselmandens) Udpantningskendelt:e. hos Kommunalbestyrelsen indtil Da· 
gen for Udpantningernes Paabegyndclse og overgives derefter uden Ophold til 
Pantefogeden. 

Pantefogeden skul derefter, naar Bctingel!erne for Foretagelse af Udpantning 
er til Stede, foretage Forretningerne snarest muligt. dog uden tvingende Nodven<lig· 
hed ikke pna Son- og Helligdage. 

Dersom Pantefogeden skal foretage Udpantninger for flere Kommuner h<>s en 
Skyldner, skal de foretages i den RækkefOlge, i hvilken Begæringerne er tilstillet 
Pantefogeden. 

4 Til Pantefogedens Brug under Udpantningsforretninger leveres der ham en 
eller flere autoriserede Bo ger (Udpanlningsboger). For Thorshavns Vedkommende 
le\•eres og autoriseres Bagerne af Byraadet, udenfor Thorshavn af Amtet. 

1 U<lpantningsbogen skal optages: 
1) Angivelse af Dag. Tid og Sted for Forretningen, af Udpantningskendelsen og uf 

Parternes Navne, 
2) Pantefogedens og Vidnernes Navne, 
~) Beretning om Forretningens Gang i Almindelighed. 

5 Udpantning sker i Overværelse af to af Pantefogeden tilkaldte Vidner, som 
er pligtige at fOlge ham. Vidnerne bor tages blandt de Personer, som bor i den By, 
hvor Ud11antningen skal foregaa, medmindre denne er snu a'lmindelig, 11t ingen 
Vidner kan fans derfr11; i saa Tilfælde er Pantefogeden berettiget til at udmelde 
Vidnerne fra det nærmeste Sted. Anser Pantefogeden det forsvarligt, kan Forret
ningen, hvis ingen af Purterne 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 til al foretage de under For· 
retningen forefaldende Vurderinger og andre lignende Skon. Skulde de ikke være 
i Stand hertH, skal Pnntefogeden tilkulde andre, dertil egnede Personer. Saavel 
Vidnerne som de, der tilkalde;; for al udfOre Vurderinger, har i Udpantningsbogen 
eller i en særlig til dette 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 Ud11antningsbogen, der underskrives uf Pante· 
fogeden og Vidnerne. 

G Naar Pantefogeden finder det hensigtsmæssigt og ikke stridende mod Skyld
nerens Tarv, berammer han Udpantningsforretningen til Paabegyndelse paa sil 
Kontor og giver Skyldneren l\oled<lelelse herom. Ellers paabegynder han Forretnin· 
gen paa Skyldnerens Bopæl eller et saadant andet Sted, som han under de forelig· 
gende Omstændigheder finder mest hensigtsmæssigt for Forretningens Fremme. For 
retningen kan fortsætle.5. h\'or Skyldnerens Gods forefindes nndet Steds i Distrik· 
tet. 

Udpantningsforretningens Fremme kræver ikke. nt der er nogen Lil Stede paa 
Hekvirentens Vegne. 

Forretningen kan forcgaa, seh· om Skyldneren ikke træffes til Stede. Dog skal 
i dette Tilfælde, hvis ingen anden fremtræder som befuldmægtiget til at give Mode 
for Skyldneren, Pantefogeden opfordre hans Hustru, Burn over 18 Aar, Medhjæl
pere eller andre i hans Tjeneste slaaende eller til Husstanden horende voksne Per· 
soner, som er til Stede, til at varetage hans Tarv under Forretningen. Er saadanne 
ikke heller al antræffe, eller er de uvHlige til al optræde, rettes en lignende Op· 
fordring til hans Husvært, Principal, Husbond. Læremester eller Arhejds/!i\'er, for 
saa vidt nogen ur disse er til Stede. 

7 U1lpnntningen skiil foruden Fordringen omfatte Forretningens Omkostninger, 
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derunder Gebyr for Forretningen, Vidnegebyr og mulige Udgifter ved Godsets 
Bevaring og Realisation, 

8 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 Hekvirenten, er Pantefogeden pligtig al modtage 
det fordrede eller Afdrng derpaa, nuar saadanl tilbydes. 

9 Erlægges der ikke fuld Betaling, skal Pantefogeden straks foretage Udpant· 
ning uden Hensyn til, om der Iremsælle5 nogen Indsigelse imod Fordringens Hig· 
lighed eller iovrigt mod Fonetningens Foretagelse, jfr. nedenfor § H. Hvis rede 
Penge forefindes, tager Pantefogeden disse, jfr. dog § 10. Forefindes der ikke de 
fornodne rede Penge, vurderes snu meget Gods, som antages fornodent til at dække 
Kravet eller den ikke betalte Del af delle saml Omkostningerne ved Forretningen 
og ved Godsets Heulisation. Vurderingen foretages som ovenfor i § 5 omtalt. I Ud. 
pantningsbogen optegnes nojugtig alle de enkelte Genstande, ll\'ori Udpantning 
gores, med Til.fojelse af den for hver enkelt ansatte Værdi. 

10 Ved Forretningens Foretagelse iagttages særlig fi.ilgende: 
a) Skyldneren eller huns Stedfortræder er berettiget til at paavise de Ting, i hvilke 

Udpantning skal ske, og Rekvirenten kan ikke gore Indvendinger herimod, 
nuar blot de puaviste Genstande efter Vidnernes Vurdering afgiver forniiclen 
Sikkerhed. 

Dog bchover Hekvirenten ikke at modtage Udpantning i fast Ejendom, naar 
der kan paavises rorligt Gods eller Fordringer, hvoraf Fyldestgorelse kan fuas. 
og heller ikke i Losoregenstande, hvis Opbevaring eller Realisation maalle 
være særlig vnnskeli·g, eller i Fordringer, som mau unses for omtvistede eller 
usikre. Ej heller kan Hekvirenlen nodes Lil at suge sin Fyldeslgorelse paa an· 
den Mande, naar der kun gores Udpantning i Genstande, der kan realiseres 
ved Auktion. For saa vidt andet Gods kan pauvises, behiiver Rekvirenten ikke 
at modtage sekundær Udpanlningsret i Genslande, som i Fon•ejen er udlngte 
til undre, eller .hvorover andre har erhvervet Helligheder, for hvilke Hehi· 
renten man stua tilbage. 

Punviser hverken Skyldneren eller hans Stedfortræder Genstande, hvori Ud· 
pantning kan ske, tilfalder det Rekvirenten eller, hvis denne ikke Inder mode, 
Pantefogeden at udvælge de Genstande, hvori der skal soge3 Fyldeslgiirelse. 

Dog har Pantefogeden herved at paase, at de for Skyldneren mest undvær· 
lige Genstande fOrst udlægges, saa at f. Eks. en Ejendoms nodvendige Be3ælning 
og de .til dens Drift uundværlige Avlsredskaber saave] som Haand\'ærksredska· 
her og andre til Skyldnerens Næringsdrift uomgængelig fornodne Ting ikke 
udlægges, saalænge andre mere undværlige Genstande forefindes. 

Godning sauvel som Strau og Hu saml Fode. og Sædekorn, Foderroer, Fo· 
derkartofler og Sukkerroeaffald, for snu vidt til Ejendommens Drift findes 
fornodent, man ikke ved Udpantning ~killes fra Ejendommen, men bliver at 
betragte som et Tilbehiir til den; ej heller maa Sæd paa Marken omhugges 
eller anden Afgrude indhostes, fi.irend den er moden hertil. 

De befalede Brandredskaber man ikke skilles fru Ejendommen. 
b) Udpanlning kan ikke gores i de for Skyldneren og hans med ham samlevende 

Hustru og Iliirn fornudne Senge og Sengklæder samt nodvendigste Linned og 
Gangklæder. 

c) Udpantning maa ikke foretages i over· eller underordnede Militæres Uniforms· 
stykker, Vaaben eller andre til deres tjenstmæssige Udrustning og Forsyning 
fornodne Genstande og ej heller i civile Tjenestemænds Embedsdragter eller i 
Genstande, som af dem holdes og bruges til deres Tjeneste3Lillings Udfiirelse. 

cl) Udpantning kan kun forelages i Hettigheder, som paa den Tid, Forretningen 
foretages, alt er erhvervede, derimod ikke i fremtidige Enhvervelser, saasom 
ikke falden Arv, og ej heller i Skyldneres Andel i uskiftet Bo. Udpantning kan 
forctaµ:es i Skyldnerens Fordringer paa andre, selv om de er betingede eller 
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endnu ikke forfaldne, naar de dog kan angives '>g betegnes med tilstrækkelig 
Bestemthed. 

Ud1mnLning kan ikke foretuges i det, som Skyldneren maalle kunne erhverve 
ifOlge gensidig bebyrdende Kontrakt, der ikke endnu er fuld! lændig opfyldt 
fru hans Side, naar det, der af ham skal ydes, er personligt Arbejde eller 
Tjeneste eller andet, som Rekvirenten ikke er eller ved Udpantningsforretnin· 
gen -sættes i Stand til at give eller udfore. Som Folge heraf kan Udpantning 
ikke ske i Medhjælper· eller Arbejdslon, saalænge denne ikke er forfalden. 

e) I saadanl Gods, som ellers ifOlge dets Natur kunde være Gens tand for Udpant· 
ning, kan Udpantning ikke ske, naar det ved Retshandler med Trediemand el· 
ler ved dennes Bestemmelser retsgyldig er fa!tsnt, at Kreditorer ikke kan soge 
Fyldestgorelse i Godset. 

C) I endnu ikke udbetalt Tjenestemandslon eller i lignende Indtægter samt i ikke 
udbetalte Ventepenge, Pensioner og hermed i Klasse staaende Understolleiser, 
som udredes af Stat&kassen, Kommunekasser eller andre oHentlige Kas.ser, kan 
Udpantning ikke ske. 

g) Undtaget fra Udpantning er fremdeles: 
1. De mrlitære Underklassers Tjenesteemolumenter i Overensstemmelse med 

Lov af 21. Marts 1874 § 2. 
2. Dagpenge og lignende Udredelser til Tjenestemænd eller andre, som udfOrer 

offentlige Hverv, samt Rejseudgifter og Tærepenge, der er udbetalte til ind· 
kaldte Vidner eller Synsmænd, 

3. Underholdsbidrag, som ifOlge Øvrigheds resolution, Forlig eller anden lig· 
nende Bestemmelse udredes til Hustruer eller Bom, 

L Understottebe og Hjælp til trængende, som gi\'es af det offentlige, Stiftel
ser eller andre velgorende Institutioner, 

5. Midler og Penge, der udenrigs (ru indsættes i Nationalbanken, samt Kla.5Se· 
lotterigevinster, 

6. Skipperens og Skibsmandi:.kabets om Bord i Skibet værende Ejendele, som 
udkræves til Tjenesten om Bord, nuar Skibet er udklarerel for en Hejse og 
i ovrigt sejlfærdigt. 

h) Livrenter, Overlevelsesrenter, Livsforsikringssummer og lignende mod Veder· 
lag erhvervede Indtægter er, for sua vi<lt ikke andel ved Retsforholdets Stiftelse 
retsgyldig er bestemt, ikke undtagne fra Udpantning, medmindre særlig Lov
hjemmel derfor haves, eller saudanl maalte folge af den borgerlige Rets Heg· 
.Jer. 

i) lfolge Lov om den kommunale Beskatning af 12. Marts 1923 § 't.l og Lov om 
personlig Skat til AmU<kommunen af 30. Marts 1935 § 7 kan der, naar Ud. 
pantning forgæves er forsogt for den et Familieoverhoved puahvHende Skat, 
gores Udpantning i de Ejendele, der maatte tilhore den med Manden samle
vende Hustru, eventuelt i Ejendele tilhorende de Born, hvis Indkomst og Formue 
er medregnet ved Familieoverhovedets Ansættelse til Skat. 

11 Skyldneren er pligtig under Udpantningsforretningen paa Pnntef.ogedens For
langende at opgive redelig og overensstemmende med Sandheden, hvad han ejer 
til Fyldestgorelse af Fordringen saml io\'rigt meddele alle i sau Henseende for
nodne Oplysninger. Er Skyldneren ikke til Stede, kan Pantefogeden udsætte For· 
retningen og lade ham tilsige til .Mode, hvHket Mode kan finde Sted hos Panle· 
fogeden. 

Forsaavidt Skyldneren ikke allerede har paavist behorige l!dpanlningsgenslande, 
er han ligeledes pligtig paa Pantefogedens Forlangende at anbne sine Værelser og 
Gemmer, for at det kan ses, om de indeholder Genstande, som egner sig til Ud. 
pantning. I VægringstiHælde kan Aabningen om fornodent ske ved Magt. Under
siigelse pan Person af Skyldneren man ikke foretages uf Pantefogeden uden i Hen
hold til særlig Kendelse af Fogeden (Sysselmanden) . 
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12 Efter al Optegning og Vurdering har fundet Sted, erklærer Pantefogeden Ud
pantning foretaget i de optegnede Genstande og tilkendegiver Skyldneren, at han 
fra nu af ikke uden al paadrage sig Strafansvar kan rande over dem 
pna en l\foade, som kommer i Strid med Rekvirentens Ret. Er Skyldneren iikke til 
Stede, gives der hans Stedfortræder (§ 6) Paalæg om at give Skyldneren en san· 
dan Tilkendegivelse, og efter Omstændighederne kan lignende Tilkendegivelse gi· 
ves den Trediemand, i hvis Besiddelse det udpantede er. 

Gæld$breve, i hvilke der gores Udpantning, hi.ir forsynes med Puategning herom. 
Dersom Udpantning foretages i Fordringer af anden Beskaffenhed, hi.ir der gives 
Skyldneren ifi.ilge Fordringen Underretning herom. 

13 Udpantet Losore kan forblive i Skyldnerens Besiddelse, medmindre Hekviren
ten modsæller sig det og der i saa Fald ikke ar Skyldneren stilles antagelig Sikker
hed for del udpantedes Tilstedeblivelse i uforringet Stand. Rehirenten er berelligel 
til selv at lage udpantet •Losore i Forvaring. Hvis dets Værdi betydeligt overstiger 
Fordringen, skal Rekvirenten dog stille Sikkerhed. Ogsaa i andre Tilfælde kan 
Pnnlcfogeden, naar han finder Grund dertil, forlange Sikkerhedsstillelse af Reh i
renlen, dersom denne vil tage det udpantede i Forvaring. 

Naar udpantet Losore ikke forbliver i Skyldnerens Besiddelse, og det heller 
ikke lages i Forvaring af Rekvirenten, har Pantefogeden at træffe de fornodne For· 
anslahninger li·I del udpantedes Bevaring paa Skyldnerens Bekostning. 

Dersom Rekvirenten ikke har ladet mode under Forretningen, pnahviler det 
Pantefogeden at bestemme, om del udpantede skal forblive hos Skyldneren, og i 
modsat Fald at drage Omsorg for, at det pna passende Mande 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 det Tilfælde, ut der under Uclpantningsiorretningen fremkommer Ind
sigelse imod Fordringens Rigtighed eller ii.ivrigl imod Forretningens Foretageli;e 
enten fra Skyldneren eller fm Trediemund, skal Pantefogeden indfOre Indsigelsen 
i Udpuntningsbogen, men iovrigt fremme Forretningen, saml derefter uden Ophold 
tilstille Fogeden (Sysselmanden for del Syssel, hvorunder han horer) en Udskrift 
uf Bogen. Nogen Forhandling eller Bevisr<irelse for Pantefogeden kan ikke finde 
Sted. Forsaavidt Pantefogeden senere af Fogeden (Sys~elmanden) maalle erholde 
Paulæg om helt eller for en Del at ophæve eller omgore den foretagne Forretning, 
har hun at efterkomme de ham i denne Henseende nærmere givne Ordrer. 

Ved ·Foretagelse af Udpantningsforretninger hor Pantefogeden derhos i det hele 
at fi.ilge de ham uf Fogden (Sysselmanden) givne almindelige eller særlige An\is
ninger. 

15 Realisation uf det udpantede man ikke finde Sted !Orend efter Forlobet af ~ 
Uger efter Forretningens Foretagelse eller, forsnavidt Indsigelse mod Forretningen 
er fremsat, dens Stadfæstelse. Rekvirenten reller Hen\'endelse til Fogden (Syssel
manden) anganende Realisation uf det udpantede. Ved Afregning med Hehirenten 
fradrager Fogeden (Sysselmanden) forlods det Gebyr og den Rejsegodtgorelse, 
der tilkommer Pantefogeden, saml Udgift Lil Vidnegocltgorel5e, hvilket Beli.ib til
stilles Pantefogeden, for saa vidt angaar Vidnegodtgorelse til videre Udbetaling til 
Vidnerne. Pantefogeden maa derfor, nunr Henlisation skal ske, meddele Fogeden 
(Sysselmanden), om han har noget Tilgodehavende, og i bekræftende Fald hvor 
stort og hvorledes det er beregnet. 

16 Nnar en Udpantningsforretning er foreluget, skal Pantefogeden give l\Ied
delclsc 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, eller Ucl1>antning 
er sket i rede Penge. 

17 Dersom Skyldneren efter den for Udpantningernes Paa.hegyndelse fastsulte 
Dug afværger Udpantning ved at hetule Re;tlancen til Puntef"Ogeden, er clenne be-
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relligel til med frigorende Virkning for Skyldneren at modtage og kvittere for Re· 
stancen, uanset al Betalingen ikke sker under en formelig Udpantning:>forretning. 

Pantefogeden skal snarest muligt give Meddelelse herom til Rekvirenten og af· 
regne med denne. 

181) For Foretagelse af Udpantningsforretninger erlægges Gebyr efter folgende 
Regler: 

For Summer indtil 
fra over 

:w Kr. 
20 
.1() 

100 
200 
300 
400 

1000 

inkl .... . . .. . . .. . . . ... . . · 
indtil 40 Kr. inkl. .. . .. . 

100 
200 
300 
400 

1000 
og derover .... . . . . .. . .. . 

O Kr. 50 Ø. 
1 00 -
1 
2 
2 
2 
3 
·l 

30 -
00 -
33 -
6i -
33 -
00 -

Til den Sum, h\'oraf Gebyret beregnes, medregnes kun selve Fordriniien, men ikke 
Gebyr, Hejsegodtgorelse eller Vidnegodtgorelse. 

For Udpantninger i Thorshavn By tilfalder Gebyret Thorshavn Kommunekas!>e. 
Udenfor Thorshavn ti.Ifalder Gebyret Pantefogden. Udenfor Thorshavn har Pante· 
fogeden tillige Krav paa Rejsegodtgorelse, nnar han for at foretage en l'.dpantning 
mua rejse mere end 3,5 km, idet der i sna Fald tilkommer ham Rejsegodtgorelse efter 
de for Sysselmænd gældende Regler. Herefter skal Postband eller andet offentligt 
eller fælles Befordringsmiddel benyttes, hvor dette kan ske uden uforholdsmæssigt 
Tidsspilde. Anvendes saadant Befordringsmiddel, beregnes Befordringsgodtgurelsen 
efter Taksten for Benyttelse af det paagældende Befordringsmiddel. Har Pantefoge· 
den haft Udgifter til Leje af særligt Koretoj eller Bund, godtgores disse Udgifter. 
For alle Udgifter, der ilcl,;e vedrorer Benyttelse af offentligt Befordringsmiddel, 
maa Pantefogeden sikre sig K\'iltering til eventuel Fremlæggelse. Hvis Befordringen 
er ydel gratis, haves intet Krav puu Befordringsgodtgorelse. 

Hvis Pantefogeden foretager 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 et halvt 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 \'ed F1>rretningen, betales der 25 Øre 
til hvert for hver Forretning. Saafreml der kun bruges el Vidne ved Forretningen. 
jfr. § 5, betales der til dette en Godtgorelse a( 50 Øre for hver Forretning. 

Snafremt Restancen betales. forinden Udpantningsforretningen foretages, skal Ge
byrerne alligevel erlægge;;, dersom Betaling fOrst sker, efter at Pantefogeden har 
forladt sil Kontor ( Hjem ) for at foretage den paagældende l'd1mntn ing. 

Pantefogeden kan ikke forlange Gebyrerne for Forretningen forud betalte af 
Hekvi renten. m~n man ~i)ge Dækning derfor hos Skyldneren ved Udpantningen oi; 
senere \'ed Realisation af det udpantede. I Tilfælde uf forgæ\'e$ foretagen Udpant· 
ning erlægges intet Gebyr. 

25. Jan. - An. Nr. 21 for Færoerne om ANVENDELSE AF SUNDHEDSFAR· 
LIGE STOFFEH TIL KOSMETISK BHUG m. m. samt uf SUNDHEDSFARLIGE 
FAHVER TIL TEKNISK BRUG. 

I Henlmld til § 1 ~ i Anordning for Færiierne af 19. Februar l 9!H om Gifte og 
andre for Sundheden farlige StoHer fastsætter Imienrigsmini!'teren herved fi)lgcnde 

1) .Hr. mi1ll. Bcst. Nr. 27 uf 2•1. Sept. 1945, hrnrcft1•r efor crlu•gi;es samm1• C1•hyrcr og 
\'i1tn"go1hgiircl~c !'Om wcl Uclla•g, cl. ," ~. <ll'I tlohl1d1t• ur de nævnte 8c•liih. 
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Regler for Anvendelse af sundhedsfarlige Stoffer til kosmetisk Brug m. m. samt ar 
sundhedsfarlige Farver til teknisk Brug: 

1 Kosmetiske Midler - l1vorved i denne Anordning forstaas Midler til Mund· 
hulens og Tændernes Pleje, til Hudens, Neglenes og Haarels Pleje og Farvning, 
til Hanrs Fjernelse saml til Læbernes Farvning, herunder ogsna Pudder og Sminker, 
saml Armagringsmidler - maa ikke beslaa af eller indeholde: 

a. Arsen-, Bly- eller Kviksolvforbindelser, undtagen Cinnober. 
b. Farver, Farvningsmidler saml Stoffer til Haar- og Hudbehandling, hvori fore· 

findes: 
Antimonforbindelser, Baryumforbindelser. undtagen Baryumsulfid og Da· 
ryumsulfal, Kadmiumforbindelser, undtagen Kadmiumsulfid og Kadmiums· 
elenid, Kromforbindelser, undtagen Kromilte, Uranforbindelser, Molyhdæn· 
rorbindelser, ammoniakalske Koboltforbindelser, 

c. Gihige organiske farvestoffer og Farvningsmidler, I. Eks. Marliusgult (Nafty· 
lumingult), Metol samt p·Fenylendinmin 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 l\liddel. 

e. Tetraklormetan (Tetrnklorkulstor) og Kuldisulfid samt klorsubstituerede Kul
brinter som Trikloræthylen. 

Afmagringsmid·ler mau ikke indeholde Borsyre eller dennes Salte. 
Reglerne i denne Paragraf gælder ogsaa Apotekernes Salg af kosmetiske Midler, 

undtagen naar de sælges efter Lægerecept. 
2 Til Farvning af Kar, Beholdere, Redskaber, Karlonstykker, Papæsker, Papir 

og lignende, der kommer i direkte Beroring med Nærings- og Nydelsesmidler, her· 
under Drikkevarer, mna ikke anvendes de i § l a-e nævnte Stoffer eller i det 
hele gihige Farver, dog moa Farvelakker, som er Forbindelser af Baryum og giftfri 
Farvestoffer, og som ikke indeholder Boryumkarbonol eller i Vand oplOselige Ba
ryumforbindelser, anvendes til Farvning af Karton (Karlonslykker), Papæsker, Papir 
og lignende. 

3 Som Farve eller Maling til Legetoj eller Genstande, der anvendes som Legetoj, 
derunder indbefattet Billedurk, Farvelader og Farvestifter, man ikke anvendes Arsen·, 
Bly- eller Kviksolvforbindelser (undtagen Cinnober) eller undre giftige Farver. 
Herfra undtages dog Antimonsulfid i Koutschukmosse, noor denne ikke anvendes til 
Pattehætler eller andre Genstande, der er beregnede til at tages i Munden, samt alle 
i Emaille, Glasur eller Glasmasse indbrændle Farver. Ved Fremstilling n.f Bog- eller 
Stentryk poa de nævnte Genstande gælder Forbudet kun Fan·er, som indehol
der Arsen. 

Til Overfi>ringsbilleder til Industrien saml til Farvelader og Farvestifter beregnet 
til Kunstnerbrug, teknisk Brug eller Undervisning moa ikke benyttes Farver, der 
indeholder Arsen. 

Farver - herunder Farvebejdser og Forvefiksationsstoffer -, der indeholder 
Arsen, mau ikke anvendes til kunstige Blade, Blomster og Frugter, Lumpe· og 
Lyseskærme, ·Lysmanchetter, Lys, Masker, Mobelstoffer, Stoffer til Forhæng og 
Gardiner, Garn, Traad og vævede eller pau anden Mande forarbejdede Stoffer, 
der er bestemt til Beklædningsgenstande, Tapeter, Rullegardiner, Tæpper, Skri\•e
materialer (herunder Skrivekridt), Papir og Genstande, der er fremstillet uf Papir 
eller Bomuld. 

Arsen man ·ikke ·findes i Tapetklister eller i Lim pua Frimærker og Konvolutter. 
4 Fyrværkerisager og Knuldhælter, der indeholder hvidt (gult) ·Fosfor eller gif

tige Fo~fodorbindelser, mua ikke udbydes til Salg. 
5 De i denne Anordning givne Forhud mod Anvendelsen uf Farvningsstoffer, der 

indeholder Arsen og ·Bly, skal kun unses for overtraodt, hvis der ·ved Undersugei
ser efter l\letoder, som fastsættes af Indenrigsministeren, pnu,ises hen
holdsvis Arsen eller Bly i storre Mængder end nedenfor onfOrt: 
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af Arsen: O,·I· mg i 100 cm2 eller, hvis 100 cm:! vejer over 5 g, da i 5 gaf Papir, 
Karton, Pap, Tapet eller lignende. 

0,4 mg i 5 g tur eller turret l\falerforve eller i den aJskrnbede Fanemængde 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, !i'Om 
ikke falder ind under ovenstaaende Bestemmelser. 

uf Bly: 10 mg i den afskrabede Farvemængde fra 200 cm:! Overflade af Legetoj 
og af de ovrige nævnte malede Genstande. 

10 mg i 5 g Malerfarver i tor eller ti:irret Tilstand. 
G Overtrædelse af denne Anordning straffes i Henhold til Anordning for Fær· 

iierne af 19. Februar 193·1· om Gifte og andre for Sundheden farlige Stoffer § 15 
med Boder. Under l!kærpemle Omstændigheder og i T ilfælde af gentagen Overtræ· 
delse kan Straffen stige til Hæfte eller til Fængsel i indtil 6 Mnnnecler. 

7 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 19:-\6. 

6. Febr. -- An. Nr. 3-l ang. OPHÆVELSE AF PRÆSTESKY.DS pan Færoerne 
og l dredelse uf Befordringsgodtgorelse til Præ5terne sammesteds. 

1 Den hidtil de færuske Pra..-ster Lillagte fri Befordring paa Embedsrejser (Præ· 
ste~yds) ophæves. 

2 Samtidig tillægges der Præsterne pun Færuerne Godtgorelse for Befordring i 
de Tilfælde, hvor de i tjenstligt Øjemed skal befordre sig selv, i hvilken Henseende 
bemærkes, at Udgifterne til Embedsrej~er, der foranlediges ved, at kirkelige Hand
linger iin~kes udriirt paa Dage, paa hvilke der ikke i det paagældende Kirkedistrikt 
er bekendtgjort Afholdelse af Gudstjeneste, mua be1ales af dem, der begærer de 
kirkelige Handlinger foretaget. 

3 Bef.ordringsgodtgorelsens Storrelse fastsælles af Kirkeministeriet for h\'ert en
kelt Præsteembedes Vedkommende for [em Aar ad Gangen - fOrste Gang dog kun 
for Tiden indtil 31. Murts 1939 - efter InclstHling fra Lagtinget om den sam
lede Stiirrelse uf den Sum, der aar.ligt bur ydes for det 11angældende Femaar. 

4 Den Del af Udgifterne til Befordringsgodtgurelsen, der ikke dækkes ved Til
skud af Færuernes Kinkefond i Overensstemmelse med Vedtagelse af Lagtinget i 
Henhold til Lov for Fær0erne 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 l'ifoade som Befordringsgodtgi:irelsen 
til Præ"ter i den ovrige Del af Higet, jfr. Lov af 28. April 1931 om Folkekirkens 
Liinnings\•æsen uden for Kobenhavn og ,frederiksherg m. m. §§ iB og H. 

5 Præsterne er pligtige Lil at meddele Lagtinget de 01}lysninger om faktiske Ud
gifter til .Befordring, om Vejafstande og angaaende Antal af kirkelige Handlin· 
ger m. m., som Tinget maalle finde forniidne til Brug ved Indstillingen til Mini
steriet om Bcfordringsgodtgiirelsens Stiirrelse. 

14. Marts - Bek. Nr. 56 for Færiierne om ANMELDELSESPLIGT og OPHOLDS
TILLADELSE .FOH UDLÆNDINGE. 

I. Om A11mcldclsesr>lig1. 
Ifolge ~ 1, Stk. 3, i Lov Nr. 1•10 af 24. April 1935 om Tilsyn med fremmede 

pna Færiierne skul enhver Udlænding, der ankommer til Færoerne, inden et af 
Justitsministeriet fnstsat Tidspunkt anmelde sig til Politiet og opgi\·c Formaalet 
for sin Hejse. 

I Henhold hertil fastsættes herved fOlgende: 
Den paalmdle Anmeldelse skul finde Sted inden 24 Tim~r efter Ankomsten til 

den Plads paa f'æroerne, hvor den paagældende fOrste Gang overnnller. 
Anmeldelsen sker paa de a f Færii Amt hertil autoriserede Blankeller, der faas 
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udleveret gratis om Bord i Rutebaade, paa Hoteller og Pensionater paa Færoerne, 
pau Politikontoret i Thorshavn, samt hos Sys~elmændene og hos Sognefogden i 
Vaag. 

Anmeldelserne afleveres for Sydslromo Præstegælds Vedkommende til Politikon· 
torel i Thorsha\'n og iovrigt Lil vedkommende Sysselmænd - for Sudero sondre 
Præstegæld dog til Sognefogden i Vang. 

Saavel vedkommende Udlænding som Logigiveren er ansvarlig for, at Anmel· 
delsen finder Sted. 

Logigiveren kun frigore sig for sil An.svar ved selv at indgive Anmeldelse paa 
de særlige ar Færo Amt dertil autoriserede Blanketter, der faas udleveret gratis 
hos Politiet. 

Overtrædelse uf de givne Regler straffes med Biider. 
Il. Om Opholdstilladelse. 

lfolge § 3 i ovennævnte Lov u( 24. April 1935 maa Udlændinge, som ankommer 
til Færoerne, ikke opholde sig der i længere Tid end 3 l\Iaaneder fra Indrejsedagen 
al regne uden Tilladelse fra Amtet; efter 6 Mnaneders ForlOb kræves Tilladelse 
fra Justitsministeriet. Naur en saadan Udlænding indenfor et Tidsrum uf 6 l\lua· 
ncder har opholdt sig Jlna Færoerne i ialt 3 Maaneder. mun han ikke uden forud 
indhentet Tilladelse fra Justitsministeriet paany indrej!le dertil, for der er for· 
lobel 3 Maaneder fra hans sidste Udrejse. Overtrædelse af Reglerne kan medfOre 
Straf og Udvisning, e\'entuelt med Tilhold om ikke puuny al indfinde sig her i 
Landet. 

I Henhold hertil fastsælles herved fOlgende: 
Opholdstilladelse paa Færoerne kun kun meddeles Vdlændin j?e, der er i Besid

delse uf g~ldigl Rejsepas. 
Andrugender om Opholdstilladelse indle\1eres til Politikontoret i T.horshavn, til 

Sysselmændene eller Lil Sognefogden i Vang. 
Andragendet mnu indeholde Oplysning om Formualet med det onskede Ophold 

samt Oplysning -om, for hvor lang Tid Opholdstilladelse onskes. Samtidig med 
Andragendet mau gyldigt Hejsepas indleveres. 

27. Marts - An. Nr. 63, hvorved Lov Nr. 169 af 11. Muj 1935 om ELEKTRISKE 
ST ÆRKSTRØ~ISANLÆG sættes i Kraft paa Færoerne. 

I Henhold til den Hegeringen ved § 20 i Lov Nr. 169 uf 11. Maj 1935 om elek· 
triske Stærkstromsanlæg dertil givne Bemyndigelse sættc.."5 her\'ed nævnte Lov i 
Kraft paa Færiiernc i (iilgende Skikkelse : I) 

Kapi1el I. 
I I denne Anordning forstuas \'ed >Stærkstriimsanlæg<i: elektriske Anlæg. som an· 

\'ender Stromme, der har en saudan Styrke og en saa hoj Spænding, at de der\'ed 
kun medfore Fure. 

}Jinisteren for offentlige Arbejder bemyndiges til at udfærdige et Reglement for 
UdfOrel!'e og Drift af elektriske Stærkslrom:.anlæg, hvori der .kan fastsættes Heg
ler om: 
A. l. Sikkerhedsforanstaltninger, der blh·er ut iagttage ved suudanne Anlægs Ucl

furelse og under deres Drift sau\•el som \•ed UdfOrelse og Drift uf andre 
Anlæg (Bygningskonstruktioner, Genslunde, Stakke o. ·lign. ) , der anbringes 
i farlig Nærhed af eller i Forbindelse med Stærkstromsunlæg, 

2. Forbud mod til Brug i Indlandet at sælge eller udlevere l\laskiner, Appa· 
ruter og \lateriel, h\"is An\·endelse er i Strid med Reglementets Bestemme!· 
ser, og som, for sau vidt angaar Luvspændingsinstallationsmateriel, derhos 

') l lienhold til Hjt>mmcHyrelmen er elektriske Anlæg overtaget som færo5k Særnnliggend1•, 
og Hjcmmt!l'tyrt:t hnr tlt"rfor nu dt'n lo\·giwnJc og ndministrntin: l\lynJighetl for dcue 
Omrnndl'. 
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ikke er godkendt af og forsynet med cl i\lærke fra el af Ministeriet aner
kendt Provningsudvnlg, 

3. Forpligtelse til Anmeldelse for del 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 Lil al give Elektricitelsraadet eller dets befuldmægtigede 
Adgang til Anlæggenes Undersogelse, 

•k Elektricitetsraadets Ti-lsyn med Anlæg i sandanne Rum. i hvilke der kan 
opstaa Eksplosionsfare, eller hvor stærk eller godt ledende Fugtighed eller 
andre Grunde besværliggiir Vedligeholdelsen af Isolationen og formindsker 
l\fodstnnden i de dersteds beskæftigede Personers Legemer; endvidere med 
Anlæg, der skiinnes al medCOre særlig Fare for Menneskeliv eller for Til
inlelgorelse af storre Værdier, herunder snadnnne Virksomheder, der er un· 
dergivet Tilsyn i Henhold til Anordning for Færoerne om Forebyggelse af 
Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner af 23. Juli 1923. saml med Anlæg 
i Teatre og andre Bygninger, hvori mange Mennesker samles, 

5. Godkendelse af alle Anlæg med Henblik paa Opfyldelsen af de under Punkt I 
anfOrte Hegler om Sikkerhedsforanstaltninger, 

B. 1. Forpligtelse for Ejeren (Brugeren) af el elektrisk Stærkstromsanlæg til Ind· 
sendelse af statistiske Oplysninger saml til Brug for Elektricitetsraadet at 
meddele alle de Oplysninger, der af Elektricilelsraadet skonnes niidvendige 
for Sagernes Behandling, 

2. Frist til at bringe nadiomodtagennlæg (herunder Antenner m. \'.) i O,·er
ensstemmelse med det til enh\•er Tid gældende Reglement for UdfOrelse og 
Drift af Stærkstriimsnnlæg, 

3. Afgifter, der af Fabrikanter eller Forhandlere af elektrisk Lnvspændings· 
installationsmateriel vil være at erlægge til Provningsudvalget til Afholdelse 
uf de med Provningsudvalgets Virksomhed forbundne Udgifter, 

4. Afgifter, der af Ejerne (Brugerne) af elektriske Stærkstromsnnlæg vil være 
al erlægge ti.I Elektricitetsraadet til Afholdelse af de med Godkendelse og 
Tilsyn samt de med Raadels Viricsomhed i Henhold til § 2 forbundne Ud
gifter, 

5. Struf af Boder for Overtrædelse af de i Reglementet trufne Bestemmeleer. 
Suger anganende saadanne Overtrædelser bli\'er al behandle som Politi· 
sager; Boderne tilfalder Statskassen. 

2 l. Eleklriciletsrnadet skal optage Forhandling med Ejere eller Brugere af be
staaende eller nye Anlæg om Gennemforelsc af Samarbejde, hvor snndant af Randet 
s.konnes formaalstjenligt. Under Hensyn hertil skal ved Nyunlæg eller Udvidelser af 
hestanende Anlæg, hvor Elektriciteten gores tilgængelig for Offentligheden eller 
for Medlemmer ~Andelshavere) af Foreninger eller Interessentskaber, men ikke 
ved Anlæg, der oprettes til udelukkende Forsyning uf Ejerens eller Brugerens Re· 
drift, ethvert Forslag der anganr: 
a. Anskaffelse eller Forogelse af Produktionsmidler, 
b. Ledningsanlæg med tilhorencle Transformatoranlæg o. lign., der helt eller del· 

vis tilsigter et Samarbejde {herunder Kob eller Salg) med andre Anlæg, 
forinden dets Paabegyndelse tilstilles Elektricitetsraadet og gores til Genstand for 
en saa,·el teknisk som okonomisk Undersogelse. Vecl Undersugeisen skal der la· 
ges Sigte pnn, om den \'ed Anlægget tilstræbte Elektricitetsforsyning pan teknisk 
rigtigere eller okonomi!'k mere fordelagtig .Mande kan fremskuffes pua anden Vis. 
og om Anlægget i Henseende til Driftsspænding, Stromart, Dimensioner, Belig· 
genhed m. v. er egnet til at inclgaa som Led i el hestanende eller f remtidigl Led
ningssystem, der tjener til eller skal tjene til Samarbejde mellem andre Anlæg. 

I Tilfælde af, at det anmeldte Forslag ikke straks kan godkende~, skal Elektri· 
citetsrnudet optage Forhandling med Anlæggets Ejer eller Bruger med Hensyn til 
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cle Ændringer, Elektriciletsraadet anser for puakrævel, og Arbejdet mau ikke pna
hegyndei-, forinden disses Overvejelse er afsluttet. 

Saafremt der ved disse Forhandlinger ikke opnaas Enighed, skal Haadet senest 3 
Maaneder efter Anmeldelsen afgive en Erklæring, indeholdende en udforlig l\foti
vering og eventuel Anvisning paa andre Udveje for en teknisk og okonomiEk rig
tigere Forsyning, og denne Raudets Erklæring skal være offentlig tilgængelig hos 
de stedlige kommunale Myndigheder. Forlængelse af Fristen paa 3 .i\foaneder kan 
kun finde Sted med Samtykke af .Ministeren for offentlige Arbejder. 

Forslag til Anskaffelse eller Forogelse af Produktionsmidler kan, uanset om de 
tilsigter Samarbejde eller kun Forsyning af egne Ledningsanlæg, dog ikke næg
tes endelig Godkendelse, nuar Anlæggets Ejer fastholder Forslaget, efter at Raa
dets Erklæring har været forelagt Ejeren eller Brugeren, og Fo1'5laget i ovrigt 
opfylder de under§ 1 A. 1. nævnte Regler. 

Ved Forslag til Nyanlæg eller Udvidelser af hestanende Anlæg uf den under Pkt. 
b nævnte Art, der heil eller delvis angaar et Samarbejde (herunder Kob eller 
Salg) med andre Anlæg, kan Rnndets endelige Godkendelse alene gores afhængig 
af, om Forslaget tilfredsstiller de under § ] A. 1. nævnte Regler. og om der ved 
Anlægget er laget de fornodne Hensyn (Stromnrt, Driftsspænding, Ledningernes 
Konstruktioner og Beliggenhed) til foreliggende Muligheder for, at Anlægget straks 
eller senere kan tilslulles eller indgaa som Led i hestanende eller fremtidigt Led· 
ningssystem, der tjener til eller skal tjene til Samarbejde mellem andre Anlæg, 
idel der dog skal tages Hensyn til de c\·entuclle Merudgifter for Ejeren eller Bru· 
~eren. 

De her omhandlede Unclersogelser og Godkendelser af Randet er ikke fornodnc 
for Ledningsanlæg med tilhorende Transformatoranlæg o. lign., som forsynes fra 
Ejerens eller Brugerens eget Anlæg dier ved Kob fra et andet Anlæg, og for snu 
vidt de paagældende Ledningsanlæg ikke anvendes til Samarbejde. 

2. ElektriciMsraadet bemyndiges til efter forudgaucnde Mæglingsforsog al træffe 
Afgorelse i Tilfælde af Grænsetvist mellem lo eller flere Anlæg, hvorunder der 
ogsaa vil ' 'ære at tage fornodent Hensyn til Forbrugernes Intere~ser. 

it De af Elektric:itelsrandet trufne Afgorelser, der vedrorer de i Punkt 1 og 2 i 
nærværende Paragraf omhandlede Forhold, kan inden en af Ministeren for offenl· 
lige Arbejder nærmere fastsat Frist indankes for denne til endelig Afgorelt:e. 

4 . Stridigheder, der vedrorer Sporgsmaal om Samarhejde mellem de interes
serede Parter, kan. naar samtlige disses Tilslutning dertil er givet, forelægges for 
Elektricitelsraadet til endelig Afgorelsc, idet dog Randet med Billigelse af Mini
steren for offentlige Arbejder kan henvise de omhandlede Sporgsmaa\ til Afgorelse 
for Domstolene. 

31) I Henhold til Lov Nr. 169 af 11. Maj 1935 er der oprettet et Elektricitets
ruad, der dels rnretager de til samme i Henhold til næn •ærende Anordning og 
Reglementet for UclfOrcl ~e og Drift af elektri!ke Stærkstromsanlæg henlagte For· 
retninger. dels bislanr Ministeriet for offenlli ~e Arbejder ved Afgi\·e\se af Betænk· 
ning i de det af :\linisleriet forelagte Sager vedrorende elektriske Stærkstroms· 
anlæg. 

-Randet, der har Sæde i Kobenhavn, men hYis Virksomhedsomraade omfatter hele 
Landet. og :Som af Formanden kan sammenkaldes til Mode hvor som helst i Lan
det. heslanr af en af Kongen udnævnt Formand og 12 af l\linisteren for offentlige 
Arbejder udnævnte Medlemmer: 
3 ~ledlemmer med elektroteknisk Uddannel;;e, hvoraf en med videnskabelig Ud

dannelse, og i ovrigt repræsenterende Sagkundskab med Hensyn til Driftsledelse, 
maskinelle Sporgsmaal, Installationer og Arbejderrisiko. 

1) Hr. midi. Best . Nr. 34 n[ 2B. Okt. 1940 om et [æ ro~k Elektricitetsnt!rn, der uJiirnr dt· 
Elcktricitetsrendct og Pro1·cuJ1·nlgcl tildehe Bcfojelscr, 
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I Medlem med de Kvalifikationer, der udkræves for al hove Sæde i en af Lands· 
retterne, 

2 Medlemmer som Repræsentanter for Hovedstadsværker og Kobstadsværker efter 
IndstiJling af henholds\•is Kobenhavns Kommunalbestyrelse og Kobstadforenin
gen, 

1 Medlem som Repræsentant for Landværker efter Indstilling af >Danske Elektri· 
citetsværkers Forening«, 

3 Medlemmer efter Indstilling af henholdsvis lndustriraudel, Landbrugsrandet og 
De samvirkende Sogneraadsforeninger, 

2 Medlemmer, hvoraf den ene er Elektroinslallotor, og den anden er i Besiddelse af 
Indsigt i Fabrikationen af elektrisk Materiel. 
Randet indsender Forslog til Forretningsorden - herunder om Nedsællelse uf 

de fornodne Forretningsudvalg til Behandling af de forskellige Sager - til l\Iini· 
steren for offentlige Arbejder til dennes Godkendelse. 

Samtlige Medlemmers Virketid bestemmes til 6 Aor od Gangen. De kan tillæg· 
ges nor-ligt Vederlag og fanr Godtgorelse for Rejseudgifter til og fra Modestedet 
efter deres af Formanden godkendte Regning, hvorhos de :\focllemmer, der ikke 
oppebærer Honorarer, erholder Diæter i Orcrensstcmmelse med Tjenestemandslovens 
Regler om Vederlag til Medlemmer af Kommissioner. Nævn m. m. Randet an· 
tager fornoden Medhjælp. De \'ed Raodets Virksomhed medgaoende Udgifter bcvil· 
ges ved de aorlige Finanslove. 

4 Elclctriske Stærkstromsanlæg man ikke udsætte Driften af andre be:>laaendc 
Virksomheder for Forstyrrelse. Kan Forstyrrelserne undgaos Yed Iværksættelse af 
Sikkerhedsforanstaltninger, bliver disse at udfOre pna Bekostning uf det Anlægs 
Ejer (Bruger) , ved hvis Handlinger Forstyrrelserne er opstoocl, dog skal de o\· 
rige Virksomheder kunne tilpligtes al bære en (Jassende Del af Bekostningen, hvis 
Foranstaltningernes lværksællelse tillige medfo,·er væsentlige Fordele for deres 
fremtidige Udovelse. 

Sporgsmnol om: 
n. hvorvidt et elektrisk Stærkstromsanlæg udsætter Driften af en beslaaende Virk

somhed for Forstyrrelse, 
h. hvilke Sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes for at udelukke soudan For

styrrelse, 
c. hvem der skol bringe de paagældende Foranstaltninger til UdCOrelse, og 
d. om og i hvilket Omfang de ovrige Virksomheder skal deltage i Udgifterne her· 

ved, 
uf gores, for san \'lidt der ikke kan opnaas O\•erenskomst herom, med endelig og 
forbindende Virkning for Porterne af el for Færoerne særligt Kævn. bestoaende af 
3 Medlemmer, hvoraf det ene, der fungerer som Formand, udnævne,; af Ministeren 
for offentlige Arbejder for 6 Aor ad Gongen, medens de 2 andre l\ledlemmer for 
hvert enkelt Tilfælde udnævnes af Elektricitelsrnodet uden for dets egen Midte. 

'Jævnet kan bestemme, at Stærkstromsanlæggets UdfOrelse eller Drift ikke mna 
pnabegyndes, forinden de Sikkerhedsforanstaltninger, som findes nodYendige, er 
truffet. 

Nævnet fastsætter i sin Kendelse, hvem af Parterne der skul bære Omkostningerne 
\'ed dets Behandling af Sagen og med hvilket Be\ob. Sporgsmuolet om Omkos.tnin
gernes Storrelse knn dog indankes for ~linisteren for offentlige Arbejder; soadun 
Paaankning skal finde Sted inden B Uger efter Kendelsens Forkyndelse. 

51) Med Hensyn bil Berettigelsen til at udfore Arbejder ved elektri:;ke Strurk
slromsunlæg gælder de i Lov Nr. 9 af 23. Januar 1903 givne Bestemmelser. og 
er alene Personer. der har hestanet en af J\linisteren for offentlige Arbejder god
kendt Prove for elektriske lnstallatorer. berettigede til al pootoge sig UdCOrelsen og 

1) Uiilge midi. Best. Nr. 28 nf 12. No\', 1943 knn det færiiskc Elcktricitctsnæ\n <lispcn
sern frn de i § 5, fårste Stk., andet Punktum, in<lcholdtc Bestemmelser. 
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Vedligeholdel5en uf suudanne Stærkslromsanlrug, som er underkastet Tilsyn ifOlge 
§ l A. ~ .• og O,·ertrædelse heraf straffes med Bode, der tilfulcler Statskassen; Suger 
herom behandles som Politisager. For snu vidt det findes hensigtsmæssigt, al 
saudunne Prover afholdes ved Statens Forunstahning, bevilges Midlerne hertil ved 
de uartige Finunsl°'•e. De, som har hestaaet Proven, har Ret til at pautage sig 
elektriske Installationer overalt i Landet. Enhver Installator bærer Ansvaret for 
det af ham anvendte Personales Duelighed og Paali<lelighed. 

Elektrici.tetsraudet er herelliget til at undersoge, hvorvidt lnstallatorer udfOrer 
de dem overdragne Arbejder pua tilfredsstillende !\lande. Findes delle ikke at være 
Tilfældet, kun Haadet efter Omstændighederne ikende den paagældende en Stuts· 
kassen Lilf uldende Bode pua indtil 1.000 Kr. Haudet kan derhos erklære, at en 
lnstullator, som har bestuael den ovennæ\•nte Prove, har forbrudt den ved samme 
erhvervede Hel, hvis det f.inder, at hun har gjort sig skyldig i gentagen eller i grov 
Forsommelighed, eller hvis han undlader at erlægge en ham ikendt Bode inden en 
fastsat Frist; en saudun Afgorelre kan dog indankes for Ministeren for offent.tige 
Arbejder, der endeligt uf gor Sagen. 

Kapitel 2. 
6 Den. der driver el elektri~k Strerkstromsunlu:g, er pligtig at erstatte den Skude 

pau Person eller Gods, som fon·oldes af Anlægget, medmindre det oply~s, al den 
skadeiidende selv forsætlig eller ved Uagtsomhed har hidfOrt Skuden, eller at denne 
ikke kunde have været afværget ved den Agtpaagivenhed og Omhu, som Driften uf 
saudunne Anlæg udkræver suu\"cl i Henseende til Driftsmanden som til Materiellet. 

7 Den skadelidende er berettiget til Er;;tutning, ikke blot for den Skude, som 
hun umiddelbart lider, men ogsan for deraf fOlgende Udgirter. Næringstab og Ulem1>e, 
Foreligger Legemsbeskudigelse, har han desuden Kru, paa Erstatning for deraf 
flydende Lidelse, Lyde og Vansir. 

Sanfremt nogens Dod forvoldes under de i § 6 unfOrte Omstændigheder, skal der 
udredes Erstatning for Udgifter ved huns Begravelse og for det Tab, som lides 
uf dem. over for hvem den pnagældende, dengang Ulykkestilfældet indtraf, havde 
eller havde paatuget sig Forsorgelsespligt. 

8 Kan Skaden hidrore fru flere Stærkstromsunlæg. hæfter alle de Anlæg (jfr. 
§ 6), for hvilke det ikke kan bevises, at Skaden umulig kun \'ære Iorunrsuget af 
dem, solidunisk over for den skadelidende. De til Erstatning forpligtede Anlæg 
hæfter i Mangel uf anden Overenskomst lige. 

Kapitel 3. 
9 iLedninger for elektriske Stærkstromsanlæg kan fOres over og under Guder. 

Veje og Jernbaner, nuur Fremforeisen sker suuledes. ut Færdselen pan de paugæl
dende Steder ikke i nogen Mande kan forulempes derved. Forinden Anbringelsen 
uf Ledningen finder Sted, skal der med I l'gers Varsel ske Anmeldelse derom til 
Vejens eller Jernbanens Ejer eller Bestyrelse; denne kan dn i Lobet af 8 Uger 
efter Anmeldel~en nedlægge Protest mod Ledningens FremfOrelse over for Mini
steriet for offentlige Anbejder, der afgor, om og puu hv-Hken l\luade Ledningerne 
kan anbringes; for sno vidt Pæle eller Standere onskes anbragt puu Vejens eller 
Jernbanens Areal, eller for snu vidt Fremforeisen skonnes ut ville medfOre okono
misk Tab for Vejens eller Jernbanens Ejer, kan Tilladelsen af :\Iinisteriet dog kun gi
,·es under lagllugelse af Forskrifterne i § 10 ff. 

10 Til FremfOrelse af Ledninger, Opstilling uf Stangrækker med tilhorcnde Led
ninger, Transformatorer o. lign. saml til FremfOrelse af underjordiske Ledninger 
for elektriske Stærkslromsunlæg, der er af almen Interesse, kan med Tilladelse af 
.Ministeren for offentlige Arbejder l\'Ungen Arstuaelsc af Rettigheder over offentlig 
eller privat Ejendom finde Sted, derunder Færdselsret til nodvendige Revisions
og Vedligeholdelsesarbejder, jfr. dog Erstatningsbestemmelserne i § 6. 

H,·i~ l\fo1isteren ikke finder Anledning til s.truks ut afslaa et om Erh\•en·else af 
snadnn Rettighed fremkommet Andragende. ufgi,·es Sagen til Elektricitetsruadet til 
Undersogelse og Erklæring. 

576 



27. Marts 1936 

Huudet gi\·er ved anbefalet Brev samtlige de Grundejere, offentlige eller private, 
over hvis Grunde der onskes erh\•ervet Relligheder, og som har bekendt Ilopæl 
eller Hjemsted her i Landet, Meddelelse om Andragendets Fremkomst med Angi
\'else af, hvilke Rettiigheder der ()nskes erhvervet, og med Opfordring Lil inden 8 
Uger eller Meddelelsens Afsendelse al fremsætte de lndsigel~er, hvortil de manUc 
finde Anledning. En lignende l\'leddelelse gives Bestyrelserne for de Kommuner 
(Amts·, By- og Sognekommuner), som berorcs af Anlægget. 

Randet bekendtgor endvidere 2 Gange efter hinanden i Statstidende samt i et 
efter Raadets Skon passende Antal lokale Blade, al saadanl Andragende er modtaget, 
og skal denne Bekendtgorelse tilLige indeholde Opfordring til alle, som maatte have 
Interesser i Anledning af Anlægget at varetage, og som ikke har modtaget særskilt 
Meddelelse om det paatænkle Anlæg, til inden 8 Uger fra den sidste Bekendt
gorelse for Haadet al fremsmile deres Bemærkninger. 

Randet er berettiget til af Andrageren al forlange sig meddelt alle Oplysninger 
om Anlægget og dets Drift, som skonnes nodvendige til Bedommclse af Andragcn· 
det. 

Naar de i :~die og lcle Stykke næ\nle Frister er udlobet, og Randet har endt 
sine Undcrsogelser, afgi\'er det Betænkning til Ministeriet for orfentlige Arbejder 
der afgor, hvorvidt og i hvilket Omfang Andragendet kan imodekommes. Tilla
delse til tvungen Erh\'en·else uf Adgang til at benytte offentlige Gader og Veje 
kan dog kun ~ives for et Tidsrum ar hojsl 10 Aar. 

11 Naar Ministeriel for oCfentlige Arbejder har givet Tilladelse til l\'ungen Er
hvervelse af Rettigheder over fremmed Ejendom, indkalder Elektricilelsraadet saa
rnl den eller dem, der har Cnael den ovennæ\•nte Tilladelse, som de paagældende 
Grundejere (Brugere) til et Mode i den paagældende Egn, hvor.til T1ilsigelse gi,es 
med 1i Ugers Varsel enten ved anbefalet Brev eller ,•ed Stævningsmændene. Ran· 
det nfgor, hvor Modet f.kal afholdes, og til hvilket Antal uf dets Medlemmer, der 
skal deltage deri. 

Pau Modet forhandler Randet <len nærmere Ordning med Parterne. Opnnns For· 
lig ikke, eller udebliver \'edkommende Grundejer (Bruger), fastgæller Randet med 
bindende Virkning inden for de ved .Ministeriets Tilladelse til Tvang:rnfslaaelse givne 
Grænser Indholdet og Omfanget ar de Helligheder over hver enkelt Ejendom, der 
skal erh\'erves, medens Sporgsmaalet om Erstatningens Storrelse henvises Lil 
Fuslsællelse ved en Voldgif.tsrel. Den Sikkerhed, der eventuelt bliver al stille for 
Erlæggelsen af Erstatningen, fastsættes af Elektriritetsraa<let og skal være depo
nereL i den Bunk, som Partnerne efter Overenskomst maalle bestemme, eller, hvis 
Overenskomst ikke foreligger, i Nationalbanken, forinden Arbejdet paabegyndcs. 

12 Til den i § 11 nævnte Voldgifts ret vælger den, som har faaet Tilladelsen 
ifolge § 10, og Grundejeren (Brugeren) hver s in Voldgifts mand. Dersom en ar 
Parterne ikke skriftlig har meddelt den anden Part ~it Valg inden 4. Uger efter, 
al denne .sidste skriftlig har meddelt hum sil Valg, mister den fors tnævnte sin 
Ret til at vælge, saaledes at den anden Part har Hel til at vælge ogsaa den anden 
Voldgiftsmand. Saafremt der ikke opnnns Enighed imellem de 2 Voldgiftsmænd, 
afgor en Opmand, der udmeldes uf Sorenskriveren (Dommeren) pau Færoerne, in
den for Grænsen uf de modstridende Opfattelser de Punkter, der er Uenighed om. 
Voldgiftsrettens Afgorelse meddeles begge Parter skriftlig. Afgorelsen er forbin
dende for begge Par.ter og endelig. 

13 De Be!Oh, som uf Anlæggets Ejer skal udbetales i Erslntninl!, bliver ut ud
betale direkte til vedkommende Grundejer (Bruger). Anlæggel6 Ejer er berelligct 
til, forinden Erstatningsbelobet betales, al forlange Bevis for, at Panthavere og undre 
,·edkommende samtykker i Udbetalingen, og, indtil saadant Bevis foreligger, at 
deponere Erslntningsbelobet i den Bank, som Parterne efter Overenskomst manlte 
bestemme. eller. hvis Overenskomst ikke foreligger, i Nationalbanken, o~ med den 
Vi·rkning, at Belobet med paalobende Henter 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 erhvervet, tjener en 
Udskrift af det for Elektricitelsraadet passerede, hvilken Udskrift Anlæggets Ejer 
kan lade tinglæse som Hæftelse paa Ejendommen. 

15 Sanfreml Gennemfårelsen af de i § 10, lste Stykke, omhandlede Foranstalt· 
ninger efter Elektricitetsrandets Skon nodvendiggor Fjernelsen uf Bygninger, Sko\' 
eller andre Hindringer, kan Ministeren for offentlige Arbejder tillade, al der efter 
Reglerne i Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881 foretages den i nævnte Øjemed fornodnc 
Eksprop11iation. 

Til Udvidelse af bestaaende Elektricitetsværker. Anlæg og Udvidelse af Under· 
slationer, Omformerstationer, Koblinhrsslationer o, lign., der er af almen Interesse, 
kan Ministeren eher Indstilling fra Eleklricilebraadel tillade, al de dertil ni:idven· 
dige Arealer m. v. erhverves ved Ekspropriation overensstemmende med de i nær· 
værende Paragrafs lste Stykke nævnte Hegler, 

16 Alle Omkostninger ved de i §§ 10- 15 omhuudlede Forretninger m. m. bære:; 
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 pau An· 
læg, der kræver Koncession. 

Kapitel 4. 
18 :Ministeren for offentlige Arbejder kan pan Handels Indstilling overdrage Til· 

synet med kommunale Anlæg til de paagældende Kommuner seh•. 
Ministeren for offentlige Arbejder kan endvidere pua Handels Indstilling heil 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 dette Tilsyn al opkræve Afgifter, der er godkendt af Randet. 

Overdragelse af Tilsyn kan dog tilbagetages, ifald Randet efter foretagne Under· 
sogelser finder, at Tilsynet ikke foretages paa tilfredsstillende ?\lunde. 

For <le Staten tilhorende Anlægs Vedkommende paahviler det de Myndigheder, 
under hvilke de henhorer, at pause, at de opfylder Bestemmelserne i denne Anord
ning og ii de Anordninger, !'Om i l\ledfi:ir uf samme udstedes. 

19 Anordning Nr. 23:), af 20. December 1929, hvorved Lo,. l\r, 77 af 19, April 
1907 om elektriske Stærkstromsanlæg, saaledes som denne er ændret i Henhold til 
Lov Nr. 1:16 af 20. April 1928, sættes i Kraft paa Færoerne, ophæ\cs. 

7. April - Lov Nr. 95 om ARBEJDSLØNS UDBETALING pau Færoerne. 
1 Arbejdslon til Arbejdere og Daglejere, beskæftigede ved Handel, Huandværk_ 

Industri og Minedrift, til Sofolk og Arbejdere paa Dæksfnrtojer, som gaar paa 
Fiskeri eller Hvalfangst, og til Arbejdere og Daglejere, der i Land udfOrer Ar
bejde .til saadanne Farti:ijers Udrustning eller ved Ladning eller Losning, skal ud
betales i rede Penge og man ikke erlægges ved anden i\Iodydelse, medmindre der 
derom forud er truffet udtrykkelig Overenskomst. 

Arbejdsli:in til Personer, som deltager i Fiskeri eller Hvalfangst, kan dog i Hen
hold til derom truffen Aftale erlægges som en vis Andel i Fangsten. 

Foranstanende Regel finder Anvendel~e, uanset al Arbejdet udH:ire~ paa Akkord. 
2 Arbejdslon til de i § I nævnte Arbejdere, der udforer daglonnet Arbejde i 

Land, udbetales, medmindre anden Aftale er truffet, i det mindste een Gang om 
Ugen. 

3 UdfOres Arbejde af den i § 1 omhandlede Art paa Akkord, udbetales der. 
medmindre anden Aftale er truffet, i det mindste een Gang om Ugen et Forskud 
paa Vederlaget, der svarer til den normale Daglon for det paagælclende Arbejde. 
Ved Akkorder af længere Varighed end .i. Uger kan Arbejderne derhos hver ·Ide 
Uge forlange del hidtil udfOrte Arbejde 1 afregnet og indtil to Trediedele af det 
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indtjente Hestvederlag udbetalt. Naar Akkorden er fuldfOrL, udbetales Restvederlaget 
senest 10 Dage efter. 

Arbejdsugen slutter hver Fredag og Lonning5ugen slutter hver To~dag. 
4 Udbetaling af de i de foregaaende Paragraffer omhandlede Vederlagsydelser 

finder Sted i Arbejdstiden paa eller "·ed Arbejdspladsen eller paa Arbejdsgive· 
rens Kontor. 

5 Saafremt ikke andet fiilger af den gældende Lovgivning eller er hjemlet i kol
lektiv Overenskomst eller i sk11iftlig Kontrakt med Arbejderen, ikan der ikke fore
tages Til·bageholdelse i Lonnen eller Fradrag i denne i særlige Øjemed. 

6 Sager angaaende Arbejdslon til de i § l omhandlede Arbejdere kan anlæg
ges ved Retten for Færoernes Retskreds, uanret hvor sagsogle har Bopæl, og he· 
handles efter de for Underretssager gældende Regler. 

7 Denne Lov træder i Kraft den l. Januar 1937. 

28. April - Skr. fra Færoernes Hetskred ~ om OPHINDELSESCERTIFIKATER. 
De Oprindelsescertifikaler. som udstedes her fra Kontoret, udfærdiges af Nota· 

rius publicus. for hvis Attestation der betales Gebyr 2 Kr. 22 Øre i Henhold til 
§ 53 i Sportelreglemenlet for Færoerne af 30. Marl!; 1836. Notnrial·Allestntionen 
indeholder en Bekræfleli-e fra Notarius publicus og afgi\'er en Erklæring om Va
reru Oprindelse, h' ilken Erklærin~s Indhold anfOrcs -tilligemed en Tilfojelse om 
Erklæringsafgiverens Identitet og Troværdighed. Notarius anstiller ikke nogen 
som helst selv.stændig Undersogelse af selve Varen eller med Hensyn til dens Op
rindelse og rander heller ikke over Midler til at anstille snndan Undersogelse. 

De Oprindelsescertifikater, som benyttes med Hen:.yn til Fiskepartier til Spa· 
nieo - og det er fongt de talr.igste Tilfælde for Færoernes Vedkommende - har 
dog i de sidste 1Par Aar haft el andet Indhold, idet Notnriu.s publicus nu i disse 
Tilfælde pnn Grundlag af forelagte Bevisligheder selv afgiver Erklæring om Fi· 
skens Oprindelse, jfr. den med Amtets Skrivelse af 25. d. M. fulgte Blanket til 
Op11indelsescer.tifikat bestemt for Spanien. 

Nuar Nolarius i Certifikaterne Lil Spanien kan afgive saadan Erklæring, skyldes 
det navnlig, at de forelagte Bevisligheder hidrorer fra Oplysninger, som afgives 
overfor Notarius af Yedkommende Vragerkontrollor, som er Tjenestemand i en 
Institution, der har anstillet en selvstændig Undersogelse uf Fisken. Vragerkon· 
trolloren afgiver nemlig Konnossementet Oplysninger om samme Fiskepartier, som 
omhandles i 01•rindelsescertifiknterne, 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 Alles-lation angnaende Oprinde]. 
sen end Erklroringsafgiverens egen Udlalelse, da Notarius med Hensyn til disse 
Varer ikke vil have andre Oplysninger al bygge pna end vedkommende Erklærings· 
nfgivers egen Udtalelse. Mon er ikke kendt med, hvorvidt Polen eller Dnnzig kræ· 
Yer Oprindelsescertifikoter af specielt Indhold. 

30. Maj - Bek. Nr. 156 om Ændr. i Bek. Nr. 1131 uf 2. Okt. 1922 om Vedlige· 
holdelse, Behandling og Aflevering af samt Tilsyn med de under Justit.sm. horende 
TJENESTEBOLIGER paa Færoerne. (lndfOjet i Bek. af 1922). 

20. Juni - Bek . Nr. 160 om Ændr. Bek. for Færoerne om STATISTIK af 
9. Jan. 1936. (lndfiijet i Bek. af 1936). 

30. Juni - Ændring i det under 19. Juni 1933 udfærdigede REGLEMENT for 
Ordens Overholdeh•c i VAAG HAVN. (lndfOjel i Rcglem. af 1933). 
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17. Juli - lndenr. Skr. om Embedslægers Behandling af FNATPATIENTEH. 
l Anledning æf den med Amtets Skrivelse af 20. I. M. tilihagefulgte Sug 

vedrorende en Foresporgsel Ira Kredslæge 1\. N. om Betalingen for Embedslæger· 
nes Behandling uf Fnatpatienter paa Færoerne skal man efter stedfunden Brev· 
veksling med Sundhedsstyrelsen til Ef.terretning og videre fornoden Bekendtgorelse 
meddele, at man med Amtet er enig i, al Embedslægerne med Hensyn til Behand
lingen af disse Patienter ikke indtager anden Stilling end andre Læger, bor.Iset fra. 
nl de i Henhold til Anordning nf rJ" Oktober 1919 § 13 er forpligtet til vederlags· 
frit al behandle fattige og Aldersrentenydere for Fnat, samt at mnn iOvrigt maa 
anse det for onskeligt, nt der for Behandlingen af Fnatpatienter yde.s en lignende 
Betaling som den i den færoske Epidemilov af 17. Marts 1922 § 31 for Epidemi· 
forretninger fast.satte. 

5. Okt. - An. i\" r. 22•l for Færoerne om offentlig Auktion \'ed AUKTIONS· 
LEDERE. 

I MedfOr af den Regeringen ved § 22 i Lov Nr. 132 af 16. April 1935 om offent· 
lig Auktion ved Auktionsledere meddelte Bemyndigelse fast.sættes hcr\'ed. :tt Loven 
skal være gældende for Færiierne i fOlgende Affattelse: 1) 

I. Anordningens Omraade. 

1 F11ivillige offentlige Auktioner skal, bortset fra de i Stk. 2 og 3 nævn.te Und· 
tageiser, afholdes af Auktionsledere, beskikkede af Justitsministeren. 

Auktioner, der ifolge den hidtil gældende Lovgivning kan afholdes uden Foge· 
dens Mellemkomst, omfattes ikke af denne Anordnings Hestemmeiser. 

Frivillige offentlige Auktioner over fast Ejendom og regi.streringspligtige Skibe 
afholdes i Overensstemmelse med de hidtil gældende Regler af Fogeden. 

2 Tvangsauktion over Losore bortset fra regi.streringspligtige Skibe, Aktier, 
Gældsbreve og andre Fordringer kan efter Henvisning af Fogeden afholdes ved en 
Auktionsleder, der bekendtgor Auktionen i Overensstemmelse med Retsplejelovens 
§ 5-14, Stk. l, og§ 5-15 og foretager Auktioner i Overensstemmelse med §§ 5·19. Stk. 
l, og 550. 

For Boers Vedkommende træffes Bestemmelse om saadan He11\'i~ning af Skifte-
retten eller executor testamenti. 

Il. Auktionslederes Beskikkelse, Vederlag, Sikkerlied.s.stillel.s1' m. 111.!! ) 
3 Auktionsledere beskikkes af Justilsmini~teren efter Indstilling af Fogeden. 
Beskikkelsen kan kun meddeles Personer, der har dansk IndfOdsret, er fyldt 25 

Aar og er vederhæftige og uberygtede. 
Beskikkelsen meddeles for et nrurmere betegnet Omraade, inden for hvilket Auk· 

lionslederen er berettiget og forpligtet til at afholde Auktion. 
De ved Anordningens Ikrafttræden am atte Sysselmænd skal ha,'e Ret til, saa· 

fremt Andragende derom indgive.s til Justitsministeriet inden den 1. Juli 1937. at 
beskikkes som Auktionsledere for paagældende Sys5!el, Sysselmanden for Stromo 
Syssel dog kun for Nordstromo Præstegæld. 

Justitsministeren kan tilbagekalde Beskikkek:cn efter forud indhenlel Erklæring 
fra Fogeden. 

4 For Afholdelse af Auktion betales I.ål Auktionslederen af Hekvirenten et Vcder· 
lag :svarende ·til 1/5 af den Staten tilf aldende Afgift for Auktionen. dog mind~t 15 
Kr. For en aflyst Auktion betale~ 10 Kr. 

Endvidere har Auktionslederen Krav paa Godtgi:i relse for lf clgifter efter nærmere 
nf Justitsministeren fast.satte Regler. 

Det er en Auktionsleder tilladt at \'irke som Inkassator \ed de af ham afholdte 
Auktioner. 

I) Hr. Instruks for Auktionsledere af 9 . .'\pril 19::1i. 
2) Jfr. Bek. Nr. 96 nf 31. !\forts 1937, 
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5 Auktionslederen hæfter per.sonlig over for Statskassen for de denne tilkom
mende Afgifter. 

Auktionslederen er pligtig al stille Sikkerhed for rettidig Betaling af de Stats
kassen tilkommende Afgifter og for sin eventuelle Erstatningspligt over for Rekvi
renter og Auktionskobere. 

Nærmere Regler om Sikkerhedss~illelscn.s Art og Storrelse fastsættes af Ju
stitsministeren efter Forhandling med Finansministeren. 

6 Auktionslederen skal fOre autoriserede Roger, jfr. Lov Nr. 260 af 6. Maj 
1921. 

Endvidere skal han fore en af Fogeden autoriseret Auktionsbog, om hvis Fo
relse J ustitsmioi.steren fastsætter nærmere Regler. Nanr Auktionsbogen er udskre
vet, skal den afleveres .til Fogeden. 

7 Auktionslederen er pligtig til selv eller ved en ar Fogeden autoriseret Fuld
mægtig at afholde Auktionen. I Tilfælde af Auktionslederens eller dennes Fuld
mægtiges Forfald kan der ar Fogeden undtagelsesvis meddeles en anden af ved
kommende Auktionsleder antagen Person Bemyndigelse til at afholde Auktion. Auk· 
tionslcderens Stedfortrædere .skal opfylde de i § :i, Stk. 2, opstillede Betingelser, 
dog al en Alder af 21 Aar er tilstrækkelig. 

8 Auktionslederen er pligtig at give Agt paa, al der .ikke foreligger Omstændig
heder, som tyder paa manglende lovlig Adkomst til det, der skal bortsælges ved 
Auk.tion, Hgesom han skal pnnse, al Bortsalget ikke kommer i Strid med Nærings· 
lovgivningen eller andre Lovregler. 

Nærmere Hegler til Gennemfiirel.se uf dette Paubud kan meddeles af Justits
ministeren. 

Bort..sel Ira de i Stk. 1 ommeldte Tilfælde kan en Auktionsleder kun nægte sin 
Medvirken til Bort.snig, nuur der ikke pnn Forlangende stilles ham Sikkerhed for 
samtlige Omkostninger. 

9 Klager over en Auktionsleder indgives til Justitsministeren gennem Fogeden. 
Justil6ministeren .kan fastsætte nmrmere Hegler om Kontrolforanstaltninger over 

for Auktionsledere suml efter Forhandling med Ministeren for Handel, Industri 
og Sofnrt om Auktionsbekendtgorel~e og Heklumer m. v.1) 

Ill. Afholdelse af Auktion m.m. 
10 Snarest mutigt efter Modtagelsen nf Auktions-begæringen berammer Auktions· 

lederen efter Forhandling med Hekvirenten 'Tid og Sted for Auktionens Afhol
delse. 

11 Det beror paa Rekvirenten, hvorledes Auktionen skal bekendtg(ires. jfr. dog 
§ 9, Stk. 2. 

Bekendtgorelsen .skal angive, om Snlgsgen.stnndene sælges for Auktionsrekviren· 
tens eller for anden Mands Regning. 

Ved Auktioner, hvor Salgsgenstandene angives helt eller deh-is at hidrore fra 
navngivne Boer eller Personer, skal det i Bekendtgorelsen udtrykkelig fremhæves, 
hv:is der ved Auk.tionen ogsaa sælges Gem.tande. som ikke hidrorer fra de særlig 
angivne Boer eller Personer. 

I Tilfælde, hor Snig ved offentlig Auktion er foreskre\et i Lovgivningen, skul 
Auktionen bekendtgores og Auktionsvilkaurene affattes efter de for Tvangsauktion 
gældende Hegler, medmindre Fogeden, hvem Sporg.smaalet kan forelægges, tillacler 
Afvigelse herfra. 

12 Til Drug vecl Auktionen skal der udarbejdes et Auktionskatalog, indehol· 
dende Auktionsvilkaarene, der indfOres straks efter Titelbladet, og en Fortegnel·se 
i Nummerorden over de Genstande, der on~kes bortsolgt. Fortegnel5en kun supple· 
res under Auktionen. Paa Auktionen mau ikke bortsælges Genstande, der ikke op· 
lages i Kntnloget. 

Omfatter Kataloget Genstnnde hidrorende frn for~kellige Sælgere, skal dette ty· 

1) Hr. Dek. Nr. 97 al 9. April 1937. 
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deligt angives. Hvis Salgsgenslundene opgives helt eller delvis at hidrore Ira navn
givne Boer eller Personer, skal det bestemt opgives, hvilke Genstande der hidrorer 
fra hvert enkelt navngivet Bo eller Person. 

Nærmere Regler om Auktionskatalogets Indretning kan fnstsætte.s af Justitsmini
steren. 

13 Ved Auktionens Begyndelse oplæser Auktionslederen Auktionsvilkuurene, som 
tillige skal opsluus til almindelig Efterretning paa et iOjnefaldende Sted i Lokalet 
eller, hvis Auktionen afholdes under naben Himmel, du der, hvor den holdes eller 
begyndes. Naar delte er iagttaget, kan de paa Auktionen bydende ikke paaberaube 
sig Uvidenhed om Auktionsvilkaarene. Genstandene .skal saa vidt muligt opraabes 
i den RækkefOlge, i hvilken de er opfOrt i Kataloget, og under lugLlagelse af Reg
lerne i § 12, Stk. 2. 

Auktionslederen afholder Auktionen, jfr. § 7, og panser, ut den fremmes med 
behorig Orden. For saa vidt Auktionslederen ikke tillige er Inkassator, har lnkas· 
sntor Ret til at foretage Opraabet og meddele Hammerslag, Auktionskataloget fO. 
res af Auktionslederen personlig eller ved en anden under hans umiddelba.re Til
syn. 

Der skal 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, al Hammerslag efter ~ Gange gentaget Opraab uden 
Overbud gives til den hojestbydende, eller hvis dennes Bud paa Grund af hans 
manglende Eme til at opfylde Auktionsvilkaurene forkaste.;;, til den næsthojesl· 
bydende og saa fremdeles. Det kan stilles som Betingelse for Bortsalg, al Kobe
ren i det mindste har budt den Pris, som Auktionsrekvi·renten forud for Auktionen 
i en s-kriftlig l\'leddelelse til Auktion.slederen har stillet som Vilkaar for Bortsalg. 
Vil Rekvirenten gore Brug af denne Bestemmelse, mua han oplyse, at den forlangte 
Mindstepris ikke er opnanet, og der muu du ikke gives Hammerslag. Rekvirenten 
bestemmer selv, hvorvidt hun vil oplyse iWindsteprisens Storrelse. Nanr Hammer· 
slag er meddelt, er Sælgeren bundet ved Salget, for saa vidt Auktiomkoberen pun 
sin Side opfylder Vilkaarcne. Salg under Forbehold af Godkendelse efaer Hammer· 
slagets Meddelelse man ikke finde Sted. 

Nærmere Hegler om Fremgangsmanden ved Auktionen kan give.s af Justitsmini
s.teren. 

14 En Auktionsleder man ikke selv eller ved anden sælge egne Ting eller 
kohe eller byde paa en Auktion, som han eller nogen paa hans Vegne afholder. 

15 Det er en Auktionsleder forbudt i Tilknytning til en afholdt Auktion at med
virke ved Salg underhaanden af en opranbt, men ikke ved Auktionen solgt Gen
stand eller at modtage Vederlag i Anledning af saadant Salg. 

16 Auktionslederen nfgi:ir Tvis.ligheder, der op.staar vedrorende Fremgangsman
den under en frivillig Auktion. Fremsættes der iovrigt Indsigelser under denne, 
er Auktionslederen ikke pligtig al tage Hensyn til disse, medmindre vedkommende, 
efter al Auktionslederen har nægtet at tage Indsigelsen til FOlge, nedlægger Pro
test til Auktionsbogen mod Auktionens Fremme. Auktionen skal da i det Omfang, 
Protesten nodvendiggor dette, stundses under Forudsætning af, at vedkommende 
- for snu vidt det forlanges af Auktionslederen - uopholdelig stiller en af denne 
fustsut Sikkerhed for Standsningens FOlger. Auktionslederen tilstiller Fogeden Ud
skrift af Auktionsbogen. Fogeden nfgiir, om Protesten har været berettiget, og 
fastsætter i benægtende Fald eventuel Erstutning. Forhandlingerne for Fogeden 
foregaar efter Reglerne i Retsplejeloven.s Kap. 52. 

Fremsættes der under en i Henhold til Anordningens § 2 afholdt TvangsaukHon 
Indsigelse over for Auktionslederen, standses Auktionen i fornodent Omfang, uden 
at der i denne Anledning kun kræves Sikkerhedsstillelse. I ouigt forholdes i Ornr
ensstemmelse med Reglerne i lste Stykke. 

17 For Kiibesum og Auktionsomkostninger haves Udpantningsret. 
18 Udskrift af Auktionsbog samt Attestation af Auktionsregning meclcleles af 
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Auktionslederen mod et af Justitsministeren fastsat Vederlag, for sna vidt han er 
Besiddelse uf Auktionsbogen eller Auktionskataloget, ellers uf Fogeden. 
IV. Meddelelse til Fogeden, Afregning af Afgift m. m. 
19 Senest Kl. 12 sidste Sognedag COr Auktionens Afholdelse tilstiller Auktions· 

lederen Fogeden Meddelelse om Tid og Sted for Auktionen og Oplysning om, hvor· 
ledes den har været bekendtgjort, bilagt med Auktionsvilkun.r og Angivelse af de 
Genslande, der agtes solgt. 

20 Senest en Uge efter Auktionens Slutning indsender Auktionslederen det snm· 
mentalle Auktionskatalog med en uf ham bekræftet Ud;;krifl of Auktionsbogen til 
Fogeden. 

Fogeden foretager snarest muli gt Beregning uf den Statskassen tilkommende Af· 
gift. Auktionslederen er pligtig at give Fogeden de Oplysninger, ,;om denne maulle 
finde nodvendige til Afgiftens Beregning, eventuelt ved personligt Mode pua Foge· 
den3 Kontor. 

Fogeden meddeler Auk.tionskutuloget Paalegning om Afgiftsberegningen, optager 
Belobet i Afgiftsbogen og tilbagesender derefter Kataloget til Auktionslederen, som 
sene,;t 8 Dage efter Modtagelsen skul indbetale Afgiften til Fogeden. Auktionslede
ren skal opbevare Kataloget i 2 Anr. 

Yderli gere Hegler kan fustsælles af Justitsministeren. 
V. Straffe· og lkra/Urædelsesbestemmelscr. 
21 Den, som uhjemlet foretager offentlige Auktioner, eller som i ovrigt over· 

træder denne Anordning eller de i Medfiir af den fuslsutle Bestemmelser, straffe:., 
for snu 'idt hojere Straf ikke er forskyldt efter den almindelige Lovgivning, med 
Bode. 

Boderne tilfalder Statskassen. 
22 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 1937. 
Med Hensyn til de Auktioner, som er paabegyndt, men ikke tilendebragt inden 

Anordningens lkrafllræden, forholdes efter de hidtil gældende Hegler. 

12. Nov. - Skrivstovukostna~ur til KOMMUNUFORMENN. 
Den Godtgorelse, der i de færoske Landkommuner fra 1. Januar 1937 kan ydes 

til Medhjælp til Formændene, fastsælles herved i :Medfiir uf Landkommunnllovens 
§ 27 ikke at mantte overskride 50 Kr. for hver 100 Indbyggere i Kommunen med 
et Tillæg af 2 pCt. af det panlignede Skattebelob. (Vedtaget af Lagtinget). 

27. Nov. - Lov Nr. 256 om Tillæg til Lov for Frurocrne af 28. Febr. 1908 om 
Sl\HTSOMME SYGDOMl\lE HOS HUSDYH. (lndfiijet i Lo\ en af 1908). 

3. Dec. - Skipan fyri SKDLAB()KAGHUN.N I'.'\. 
1. Grunnurin eilu·r :.Skulabokagrunnurinc. 
2. Grunnurin hevur ognurrætl til he.sar bokur : 

A. C. Evensen: Stavingarbok, Lesibok f yri yngri barn, Lesibok fyri eldri 
•horn, og i\l. F. Michelsen: Kortfattet Kursus i ~fothematik for Færoernes Semi
narium, og til allar lær skuluhiikur, sum grunnurin i komandi ti~ gevur ut og 
letur studning til. 

:·t Grunnurin veri'Sur gjordur D\' teimum inntOkum, sum hunn fær frå tinginum, 
og sum hann fær U\' teimum netto-inntokum, sum koma inn vii'S soluna a\' teim· 
um i § 2 nevndu hokum. Skulanevnd logtingsin$ selur å hvi)rjum åri, so leingi 
tor\'ur er til tess, fram UJ>pskot um peningastudning til grunnin. 

J.. Tær inntukur, sum grunnurin fror, \Cri'Su eftir fyriskipon a\' stjiirnini sellar 
inn i ein ålitnndi spnrikassa. 

5. Allar sklilahiikur, i~ tit yeri'Sa givnar Yiil studningi frå grunninum, skulu vi~ 
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Lilmæli frå skulabokonevndini veri'5a goi'5kendar (auloriserai'5nr) av skulosljorn
ini. 

6. Grunnurin veri'5ur slyrdur av eini 5-mannanevnd. 3 Jimir veri'5a valdir av ting· 
inum, soleii'5is al ein leirra fer frå å hvorjum åri, fyrslu og a()°ru feri'5 vrn lul· 
akusti millum tcirru, sum fyrst vori'5u voldir. Skwostjornin ,·elur ein lim, og 
Furoya lærarnfclng velu.r ein fyri 3 år isenn. Samstundis veri'5a 5 tillnlcsmenn 
vn1dir. 

7. Roknskaporår grunnsins er iilmanukkaårii'5. Å hvorjum åri sendir ncvndin tin~· 
inum frågreii'5ing um nevndararbeii'5ii'5, roknskap og y\'irlil yvir figgjustondin. 

G, Febr. 1937 - Skr. fra Kirkeinspektionen om REPAHATIONSARBEJDEH PAA 
KIHKEH. 

Efter Forhandling med Loglingsrevisor og Lagtingels Kirkekasseudvalg skal 
man anmode Menighedsroadene om ved Foretagelsen af ud\endige Reparationer 
paa Kirkerne at iagllage fOlgende: 

1. Inden storre udvendige Reparationer (.til samlet Udgift af over 200 Kr.) J•UU· 
begyndes, bor der indhentes bindende Tilbud - sanvidl muligt fro flere Personer 
eller Firmaer - saarnl paa selve Arbejdets UdfOrelse som pua det dertil nodven· 
dige Materiale, og uf de afgivne Tilbud bor nDrmult del billigste antages. 

Ved mindre Reparationer (til samlet Udgift uf ikke o\'er 200 Kr.) kan det und
lades al indhente Tilbud, men Menighedsraudene bor ogsau i disse Tilfælde pauee, 
nt Arbejdet udfOres billigst muligt. 

2. Samtlige Regninger for Udgifter til udvendig Heparation uf Kirker man ved 
Fremsendelsen Lil Kirkeinspektionen være forsynet med Paatebrning fru )fenigheds· 
randene om, ut Regningerne alene vedrorer ud\•endi.g Vedligeholdelse. 

Angaur Regningerne en storre Heporution, jfr. foran, man de indhentede Tilhucl 
indsendes til Kirkeinspektionen sammen med Begæringen om Anvisning. 

31. Marts - Bek. Nr. 96 ang. de paa Fu:rocrnc beskikkede AUKTIO:\SLEDERES 
SIKKERHEDSSTILLELSE, VEDERLAG M.M. 

I l\fodfOr af § ·~. Stk. 2, § 5, Stk. 3 og § 18 i Anordning for Fær0erne Nr. 22'1· af 
5, Oktober 1936 om offentlig Auktion ved Auktionsledere fastsætter Justitsmini· 
steriet hermed efter Forhandling med Finansministeriel fOlgende Bestemmelser nn· 
gaaende Auktionslederes Sikkerhedsstillelse, Vederlag m. m. 

1 Forinden der meddeles en Person Beskikkelse som Auktionsleder, skul han 
ifolge Anordningens § 5, Stk. 2, slille en Sikkerhed. 

Sikkerheden skal som Regel udgi:ire 5.000 Kr. 
SikkerhedS:Stillelsen, der hæf.ter forsl for Auktionslederens rcltillige Betaling uf 

de StatEkassen ·tilkommende Af gifter og derefter for huns e\·enluelle Erstatnings· 
pligt overfor Hekvirenter og Auktionskobere, kan bestaa i: 

o) Forsikringsbreve fro Sel5kaber, hvis Formaal er al tegne Kautionsforsikring, 
naar det puugældende Selskab har opnaaet Finansministeriets AnerkendeJse af, ol 
dets Forsikringsbrcrn kan antoges som Sikkerhed for Eksekutorer eller Auktions· 
ledere. 

b) Dan~ke Statsobligationer, af Staten garanterede Obligationer og saadanne puu 
Kobenhavns Bors noterede Værdipapirer, hvori Umyndiges Midler anordningsmæs· 
sigt kun anbringes. Kursværdien af de nævnte Værdipapirer beregnes i Overens· 
stemmclse med de for Statens Kassebetjente gældende Hegler, jfr. for Tiden Finans· 
ministeriets Bekencltgorelse Nr. 327 af 8. December 193:1. 

liivrigt kan Sikkerheden kun bestau i saadanne Værdipapirer, som af Justits· 
ministeriet godkendes som Sikkerhed. 

Forsikringsbreve deponeres hos vedkommende Foged. Denne bor ikke modtage 
Værdipapirer til egen Opbevaring, men sandarme Papirer skal af Auktionslederen 
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deponeres i Bank eller Sparekas~e mod Recepi sse, der tages i Forvaring af Foge· 
den, og som skal indeholde Bestemmelse om, a.t Udlevering kun man finde Sted med 
Fogedens pantegnede Tilladelse. 

Stilles Sikkerhed ved Tegning af Forsikring, skal Fogeden pause, al Forsikrings· 
dokumenterne klausuleres sanlede:s, al Forsikringen ikke kan hæves eller ændres 
uden skriftligt Samtykke fra Fogeden, at der fra Forsikringsselskabet ufortovel vil 
være al sende Meddelelse til Fogeden, forsaavidt Præmien ikJce rettidig betales el. 
ler anden Misligholdelse finder Sted, sumt al. Forsikringen forbliver i Kraft indtil 
1 Maanecl efter, al der er tilsendt Fogeden Meddelelse om .Misligholdelsen. 

Saafreml del under Hen~}ll Lil Omfongel af Auk{ionslederens Virksomhed eller 
paa Grund af undre Om!>lændighecler mnn anses for paakrævet, at den stillede Sik· 
kcrhed forhojes, skal vedkommende Foged gore lnclstilling til Justitsminis teriet her
om. Ligeledes kan den stillede Sikkerhed nedsælles, naar Omstændighederne taler 
derfor. 

Sikkerheden frigives efter Fogedens Bestemmelse, naar Auktionslederens Beskik
kelse er ophiirl og 2 Maaneder er forlobet efter Udlobet af Kredittiden for den af 
ham sidst afholdte Auktion, og del godtgores, at det Offentlige for AtfgiJternes 
Vedkommende og samtlige Hekvirenter er fyldestgjor0t for cJeres Krav. Endvidere 
skal Auktionslederen forinden Sikkerhedens Frigivelse pan Tro og Love erklære, 
al der ikke af Auktionskiibere o\'erfor Auktionslederen er rejst Erstatningskrav. som 
ikke er afgjorte. 

2 For Afholdelsen af Auktion hetale~ til AukLionslecleren uf Rekvirenten et Veder· 
lag svarende til 1/5 af den Staten tilfu ldende Afgift for Auktionen, dog mindst 15 
Kr. For en aflyst Auktion betales 10 Kr. 

Auktionslederen er endvidere beretliget til af Rekvirenten at forlange Godt.gorelse 
dter Hegning for de ved Auktionen foranledi gede Udgifter, herunder til Bekendt· 
gorelse, Polititilsyn o . I. 

Nuur Auktion nfholde.s uden for Auktionslederens Kontor (Bopæl), har han 
Hel til fri Befordring eller Vederlag herfor, saaledes at Udgifterne hertil, suafremt 
lejet Befordring benyttes, kun kræves godtgjort af Rekvirenten efter Hegning. San· 
Cremt Auktionslederen benyller eget Befordringsmiddel, kan han kræve 20 Øre 
pr. lobende Kilometer. 

3 For Udfærdigelse uf Udskrifter af Auktionsbogen tilkommer der Auktionslede· 
ren 37 Øre for hvert halve Ark eller Del af samme. 

For Attestation nf en Auktionsregning tilkommer der Auktionslederen 8 Øre, 
snafremt den indeholder færre end 4 Poster, og ellers 2 Øre for hver Post. 

4 Denne Ilekendtgorelsc træder i Kraft den 1. April 1937. 

7. April - Bek. Nr. 87 ang. Forhud mod INDFØHSEL AF FAAHEHOVEDEH 
til Færoerne. I MedHir af § 4 i Lov Nr. 36 af 28. Februar 1908 for Færiierne om 
Foranstaltninger mod smitsomme Sygdomme hos Husdyrene m. m. forbydes her. 
'ed enhver lndfursel til Færoerne af Faarehoveder. 

9. April - Bek. Nr. 97 om Kontrolforanstaltninger O\'erfor de paa Færi.ierne be
skikkede AUKTIONSLEDERE. 

I l'\'ledfOr af § 9, Stk. 2, i Anor<lning for Færoerne Nr. 224 af 5. Oktober 1936 
om offentlig Auktion ved Auktionsledere fai>tsæller Justitsministeriet herved fol
gende Be:.temmelser angaaende Kontrolforanstaltninger overfor Auktionsledere : 

Fogeden fOrer Tilsyn med Auktionslederens Virksomhed og bor herunder ha\·e 
Opmærksomheden henvendt pua, om der fremkommer Oplysninger om uheldige 
eller mislige Forhold vedrorende Virksomheden. 

Fogeden fl>rer ~nu ,·idt muligt Kontrol med, at alle Auktioner, som afholdes i 
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Retskredsen i Henhold til ovennæ\'nte Anordning, anmeldes til Fogeden overens
stemmende med Anordningens § 19. 

Fogeden skal mindst cen Gang narlig forlange sig forevist Auktionslederens Auk· 
tionsbog og Forretningsbiiger, og skal, forsonvidt Auktionslederen tillige pantager 
sig Inkassation, pause, al hans Hovedbog indeholder Fortegnelse over Auktions· 
sælgere og AuJc.Lionskobere med Angivelse uf, hvilke Be\Ob der er afregnede eller 
betalte. Sanfreml Fogeden maulte finde det pankrævet, kan han forlange sig yder· 
ligere Oplysninger meddelt, eventuelt ved Eftersyn paa Auktionslederens Forret· 
ningslokale, alt til Godtgiirelse af dennes Solvens og forsvarlige UdfOrelse af sit 
Hverv som Auktionsleder. 

9. April - INSTRUKS Nr. 98 for AUKTIONSLEDERE paa Færoerne. 
I MedfOr af Anordning for Færoerne Nr. 22·1· af 5. Oktober 1936 om offentlig 

Auktion \'ed Auktionsledere fostsælles herved COlgende lnstruks for Auktionsledere. 

I. AUKTIONSLEDERENS VIRKSOMHED 
Auktionslederen er berettiget og forpligtet til indenfor det Omraade, for hvilket 

der er meddelt ham Beskikkelse, at afholde dels frivillige offentlige Auktioner over 
Losore, bortset fra registreringspligtige Skibe, dels saadanne Tvangsauktioner over 
Losore - bortset fru registreringspligtige Skibe, Aktier, Gæ\dsibreve og andre For· 
dringer - som i Henhold til Anordningens § 2 af Fogeden, Skifteretten eller execu· 
tor testamenti henvises til Afholdelse ved Auktionslederen. 

li. FIHVILLIGE AUKTIONER 
1. Auklionsbcgæringens I 11dgi.t·ef.se. 

I. Begæring om Afholdelse af Auktion fremsættes skriftligt eller mundtligt til 
Auktionslederen. 

2. Hekvirenten er pligtig samtidig med Begæringens Fremsættelse at give Oplys· 
ning om Sælgerens Na\•n, Stilling og Bopæl og ut angh•e Sulgsgenstandenes Art 
og omtrentlige Antal. 

2. Auktio11.Jlcdere1u Ulldersogelsespligt . 
1. Auktionslederen skal, inden han bernmmer Auktionen, gi\'e Agt pna Omstæn· 

<ligheder, der er egnede Lil al vække l\oli"tnnke om Sælgerens Mangel paa lovlig 
Adkomst til Salgsgenstnn<lene, og kun afkræve Hekvirenten Bevis for Sælgerens 
Adkomst. Opstanr begrundet Mistanke om strafbart Forhold, skul Auktionslederen 
uopholdelig underrette Politiet. 

2. Auktionslederen skal dernæst inden Berammelsen pnase, at Salget ikke kom· 
mcr i Strid med Næringslovgivningen eller andre Lovregler, herunder navnlig Spi· 
rituslovgivningen og Lovgivningen om Handel med Hudiomuteriel og Lavspæn· 
dingsinstallationsmuterie!. 

I sidstnævnte Henseende fremhæve;; : 
I Henhold til Justit;;ministeriets Cirkulære Nr. 20~. uf 13. September 1932 er det 

forbudt ved Auktion at bortsælge uapproberel Radiomateriel, hvorved forsluns Ha
dioupparater og Hadiomuteriel for Til;;lutuing til Stærkstromsnettct, der ikke uf et af 
Ministeriet for offentlige Arbejder godkendt Priivnings ud,•ulg er forsynet med Ap-

probationsmærket @ 
I Henhold til Justitsministeriets Cirkulære Nr. 139 af 2•L Juli 1931 er det lige· 

ledes forbudt ved Auktion al bortsælge forskellige nærmere angivne Arter uf Lav· 
spændingsinstallationsmaterie\ (·Ledningsmaterie\, Montagegenstande og Brug.sgen· 
stande), medmindre det pnugældende ·Materiel uf det na:\'n\e Priivning;;udvalg er 
forsynet med Approbationsmærket @ 

Forbudet i Henhold til de ovennævnte Cirkulærer gælder ogsaa Apparater og 
l\foteriel, der er fabrikeret for den 1. August 1930. 
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3. Auktionens Berammel.se. 
1. Snaresl muligt ef.ter Modtagelsen af Auktionshegæ·ringen berammer Auktions

lederen efter Forhandling med Hekvirenten Tid og Sted for Auktionens Afhol
delse. 

2. Hekvirenlen knn modsætte sig, al der ved den nf horn begærle Auktion bort· 
sælges Genstande for andre Sælgere. 

3. Rekvirenten er pan Forlangende pligtig nt stille Sikkerhed for samtlige Om
kostninger ved Auktionen, derunder Afgiften til Staten, f. Eks. ved Deponering uf 
et kontant Belob i en Bunk eller Sparekasse. 

4. Auklionerl.J Bekendtgore/Je. 
1. Ifolge Anordningens § 11 beror det pnn Rekvirenten, hvorledes Auktionen skol 

bekend tgores. 
2. Bekendtgorelsen skal angive, om Sulgsgenstundene sælges for Auktionsrekvi· 

rentens eller for anden Munds Regning. 
3. Ved Auktioner, hvor Sulgsgenstnndene angives helt eller delvis at hidrore fra 

navngivne Boer eller Personer, skul det i Bekendtgorelsen udtrykkeligt fremhæves, 
hvis der ved Auktionen ogsnu sælges Genstande, som ikke hidrorer fru de særlig 
angivne Boer eller Personer. 

t I Tilfælde, hvor Salg ved offentlig Auktion er foreskrevet i Lovgivningen, skul 
Auktionen bekendtgores og Auktionsvilkanrene affattes efter de for Tvangsauktion 
gældende Hegler, medmindre Fogeden. hvem Sporgsmanlet kan forelægge3, tillader 
Afvigelse hcrfru. 

5 . Auktionslederen er plig·tig pan Forlangende al \'ejlede Hekvirenten med Hen· 
syn til Bekendtgiirelse uf Auktionen. 

5. Auktion..skuJalogel. 
1. lfolge Anordningens § 12 skal der til Brug ved Auktionen udarbejdes et Auk

tionskntalog, indeholdende Auktionsvilknarene, der indfOres straks efter Titelbla
det, og en Fortegnelse i Nummerorden over de Censlnnde, der iinskes bortsolgt. 
Fortegnelsen kan suppleres under Auktionen. Pnu Auktionen mna ikke bortsælges 
Genstande, der ikke optages i Kataloget. 

2. Omfatter Kntnlogel Genstande hidrorende fra forskellige Sælgere, skol dette 
tydeligt angives. Hvis Salgsgenstandenc opgives helt eller delvis at hidrore fro 
navngivne Boer eller Personer, skal det bestemt opgives, hvilke Genstande der hid· 
rorer fro hvert enkelt navngivent Bo eller Person. 

~. Auktions' ilknnrene underskrives af den. der rekvirerer Auktionen, eller af 
Inkasso tor. 

4. Hekvircnten bestemmer, om der skul udfærdiges trykte Auktionskntuloger. i 
hvilket Tilfælde Auktionslederen er pligtig pnu Forlangende al \'ejlcde Hekvirenlen 
med Hensyn til Udfærdigelsen. 

5. Forsauvidt der udrærdiges trykte Kataloger, indhæftes i det nf Auktionslederen 
beny.uedc Kntulog Blade med llubrikker ud for hvert enkelt Nummer til Angivelse 
uf den opnaaede Kohesum og Koberens l'ia\'n samt til Anmærkninger. 

6. H\'is der ikke udfærdiges trykte Kataloger, udarbejdes - e\'entuelt efter Vej· 
ledning ur Auktionslederen - som Kntnlog en Fortegnelse 0\1er de Genslnnde, der 
skul bor.tsælges, med Hubrikker for Nummer, Salgsgenstunden, Kiiberens Nn\'n, 
Budsummen og Anmærkninger. 

7. Suafremt Betaling sker kontant pnn Auktionsstedet, behover Rubrikken for 
Koberens Navn kun nt udfyldes med >kontant«. 

8. Snarest muligt efter Auktionens Slutning sammentælles Budsummen, og Kntn· 
loget underskri\.es uf Auktionslederen. Suufremt Opruabet i Henhold til Anord· 
ningens § l:i, Stk. 2, er foretaget nf en særlig lnknssntor, underskrives Kataloget 
tillige af denne. 

9. lndfOrsler i Auklionskatuloget skal ske med Blæk. 
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6. llleddele/Jc til F ogedc11. 
Ifolge Anordningens § 19 skal Auktionslederen senest Kl. 12 sidste Sognedag fi.ir 

Auktionens Afholdelse tilstille Fogeden Meddelelse om Tid og Sted for Auktionen 
og Oplysning om, hvorledes den har været bekendt.gjort, bilagt med Auktionsvilkanr 
og Angivelse af de Genstande, der agtes solgt. Sidstnævnte Angivelse behover ikke 
at indeholde en specificeret Fortegnelse, men kan f. Eks. indskrænke.s til Angive)· 
ser som >en Besætningc, >el Moblementc:. 

7. Auktione11s A/lwldt•lse. 
1. Ved Auktionens Begyndelse oplæser Auktionslederen Auktionsvilknarene, som 

.tillige skal opslaas .til almindelig Efterretning puu et Hijnefaldende Sted i Loka· 
let eller, hvis Auktionen afholdes under anhen Himmel, dn der, hvor den holde~ 
eller begyndes. Naar delle er iagttaget, kan de paa Auktionen bydende ikke pna· 
hernabe sig Uvidenhed om Auktion.svilkuarene. 

2. Der i:kal gives de modende forn<>den Adgang til forud Cor eller under Auk{ionen 
at gore sig bekendt med de til Salg stillede Genstande. 

3. Genstandene skal ~aa vidt muligt opruabes i den RækkefOlge, i hvilken de er 
opfort i Kataloget, og under Iagttagelse af Heglerne i § 5, Stk. 2. 

L Fonsanvidt der finder Afvigelser fra den i Kataloget fastsatte Nummerorden 
Sted, skal <lette tydeligt -tilkendegive~ de mcidende. 

5. Bortsælges Genstande, der ikke er opCOrt i Kataloget, skal disse straks ind· 
fOres i delte, og Auk-tionlederen er pli~tig al oplyse, om de hidrorer fra en af de 
i Kataloget angivne Hekvi.renter eller ej. 

6. Det er i det hele la.gel Auktionslederens Pligt a.t drage Omsorg for, at de 
bydende ikke villlledes med Hensyn 1il Genstandenes Oprindel«e og Beskaffenhed 
m.m. 

7. Auktionslederen afholcler Auktionen og pauser, al den fremmes med behorig 
Orden. Forsnavidt Auktionslederen ikke tillige er Inkassator, har Inkassator Ret 
til al foretage Opruabet og meddele Hammerslag. Auktionskataloget fOres af Auk· 
tionslederen personlig eller \·ed l."TI anden under hans umiddelbare Tilsyn. 

8. De enkelte Salg :sker ved, at Hammerslag efter 3 Gange gentaget Opranb 
uden Overbud gives den hojstbydenclc, eller hvis dennes Bud paa Grund 11( hans 
manglende Evne -til at opfylde Auktionsvilkuorene forkastes, til den næsthojsthy· 
dende og san fremdeles. 

9. Det kan stiJles som Betingelse for Bortsalg, at Koberen i det mindste har budt 
den Pris, som -Rekvirenten forud for Auktionen i en skriftlig Meddelelse til Auk· 
tionslederen har stililet som Vilkanr for Bortsalg. Vil Rekvi0renten gore Brug af 
denne Bestemmelse, man han oply.se, al den forlangte Mindstepris ikke er opnanet, 
og der maa da ikke gives Hammerslag. Rekvirenten bestemmer selv, hvorvidt han 
Yil oplyse Mindsteprisens Storrelse. Noar Hammerslag er meddelt, er Sælgeren hun· 
det \•ed Salget, fors1111vidt Auktionskiiberen 1><111 sin Side opfylder Vilknnrene. Salg 
under Forbehold uf Godkendelse efter Hammenslagets Meddelelse maa ikke finde 
Sted. 

10. l\·lindste Buds og Overbuds Storrelse beror pao den, der foretager Oprnabet. 
Opstaar der, efter at Hammerslag er givet, Tvivl om, hvem der var hojsrbydende, 
eller snnfremt flere samtidig har budt, foretages nyl Opranb. 

11. Naar et Auktionsbud antages, skul der gives tydeligt Tilslag, hvilket dog ikke 
nodvendigvis behover al ske ved en Hammer. 

12. Ifolge Anordningens § 14 man en Auktionsleder ikke selv eller ved andre 
sælge eg·ne Ting eller kobe eller byde pnn en Auktion, som hun eller nogen paa 
huns Vegne afholder. Forbudet mod Snig gælder kun Salg uf egne Ting og er 
derfor ikke ti-I Hinder for, al en Auk 1ionsledcr, der .tillige er Inkassator, paa en ny 
Auktion sælger Ting, som er taget tilbage pua Grund af Auktionskuberens l\'lislig· 
holdelse. 

13. For 111 værne Statskassen mod Omgnaelse nf Afgiftsreglerne er det ved Anord· 
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ningens § 15 forbudt en Auktionsleder i Tilknytning til en afholdt Auktion al med
virke ved Salg underhaanden af en opraabt, men ikke ved Auktionen solgt Gen
stand eller al modtage Vederlag i Anledning af saadant Salg. 

8. Tvi.$tighcder under Auktionen. 
Auktionslederen af gor T\'istighedcr, der opslaar \'cdrorcnde Fremgungsmaaden 

under Auktionen. Fremsættes der iovrigt Indsigelser under denne, er Auktionslede
ren ikke pligtig al tage Hensyn til disse, medmindre vedkommende, efter at Auktions
lederen har nægtet at lage Indsigelsen til Folge, nedlægger Protest til Auktions
bogen mod Auktionens Fremme. Auktionen skal da i det Omfang, Protesten nod
vendiggor dette, standses under Forudsætning af, at vedkommende, forsaavidt det 
forlanges af Auktionslederen, uopholdelig !! lillcr en af denne fastsat Sikkerhed for 
Standsningens Folger. Auktionslederen til~.tiller derefter snarest muligt Fogeden 
belcræftet Udskrift af Auktionsbogen. 

9. Rogforing. 
1. Auktionslederen skal fOre autoriserede Boger, jfr. Lu\' Nr. 260 af 6. \laj 

1921. 
2. Forsaavidt Auktionslederen tillige paalager sig Inkassation, ~kal hans Ho\'ed

bog indeholde For~egnelse o\'er Auktions"ælgere og Auktionskobere. Bogen skal 
rores saaledes, at den til enhver Tid udviser. hvilke Belob der er afregnede eller 
betalte. 

JO. Af rcgni.ng til Rck11ire11tc11. 
:\aar Auktionslederen \'ecl Auktionen tillige er Inkassator, .skal han, saafrcmt 

ikke andet er af talt, inden 11- Dage henholdsvis efter Auktionen eller den fastsat.te 
Kredittid.s Udlob aflregge Regnskab til Rehirenten o\ er Auktionsbelobet og ud· 
betale Auktionsprovenuet til ham. 

11. Af rcg11i1tg af Af gift m. m. 
1. Ifolge Anordningens § 20 skal Auktionslederen senest en Uge efJer Auktionens 

Slutning indsende det sammentuJte Auktiomkatalog med en af ham bekræflel Ud
skrift af Auktionsbogen til Fogeden. 

2. Auktionslederen er pligtig al girn Fogeden de Oply~ninger, som denne maallc 
finde nodvendige ved Beregningen af den Statskassen tilfaldende Afgift, eventuelt 
ved personligt Mode paa Fogedens Kontor. 

3. Senest 8 Dage efter, al Auktionskataloget er modtaget tilbage fra Fogeden med 
Paategning om Afgiftsberegningen, skal Auktionslederen indbetale Af giften til Foge
den. 

\.. Auktionslederen skal opbevare Kataloget i 2 Aar. Han skul drage Omsorg for 
omhyggelig Opbevaring af Auktionshog og Kataloger. Katalogerne bor opbevares i 
kronologisk Orden. 

5. Auktionslederen er pligtig at efterkomme ~tillinger fra Hehirenter paa Ud
skrift af Auktionsbogen og Allestation ruf Auktionsregning. 

6 . Auktionslederen skal snarest efter h\'crt Finansaars Udlob tilstille Fogeden Be
retning om Antallet af afholdte Auktioner i det forlobne Finansnar og om det .sam· 
lede Belob af Budsummerne for alle i Aarets Lob afholdte Auktioner. Beretningen 
skal udvise Antallet af frh·illige Auktioner og T,·angsauktioner samt indenfor h\'er 
Gruppe Antallet af de henholdsYis i Kobstads- og Landdistrikter afholdte Auktioner. 

12. Vederfog til Aukti-Oti..slederen. 
1. For Afholdelse wf Auktion betales til Auktionslederen af Rekvirenten et Veder

lag, svarende til 1.'5 af den Staten tilfaldendc Afgift for Auktionen, dog mindst 15 
Kr~ For en allyst Auktion betales 10 Kr. 

2. Auktionslederen er endvidere berettiget til af Hekvirenten al forlange Godt· 
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gorelse efter Hegning for de ved AukLionen foranledigede Udgifter. herunder Lil 
Bekendtgorelse, Polititilsyn o. I. 

3. Nnar Auktionen nlholdes udenfor Auktionslederens Kontor (Bopæl) har hnn 
Ret til fri Befordring eller Vederlag herfor. saaledes at Udgifterne hertil, saa· 
fremL lejet Befordring henylles, kan kræ\'e.s godtgjort a1f Hekvirenten efter Reg· 
ning. Saafremt Auktionslederen benytter eget Befordringsmiddel, kan han kræve 
20 Øre pr IObende km. 

•L For Udfærdigelse af Udskrifter af AukLionsbogen tilkommer der Auktionslede
ren 37 Øre for hvert halve Ark eller Del af samme. 

5. For Alleslotion af en AukLionsregning svares 8 Øre, saafreml den indeholder 
færre end •J. Poster, og ellers 2 Øre for hver Post. 

13. Auktion$bogcn. 
1. I Auktionsbogen, der skol være til Stede paa Auktionsstedet, skul for hver Auk· 

tion indfiires en kort Angivelse af Tid og Sted for Auktionens Afholdelse, Rekvi· 
rentens Navn og Oplysning om, hvorvidt Auktionen er afholdt aif Auktionslederen 
selv eller huns Fuldmægtig. Saafrcmt Oprnabet i Henhold til Anordningens § 13, 
Stk. 2, foretages uf en særlig Inkassator, angives dennes Navn. Auktionskatnlogel 
fremlægges dereher som Bilag til Auktionbogen med Angivel!'e af det~ Nummer. 
I Auktionsbogen indfOres endvidere for hver Auktion Totalbelobet af de solgte 
Genstandes Budsum samt de nf Hensyn til Gebyrberegningen nod\'endige Oplys· 
ninger. Er der ved samme Auktion sket Salg. for hvilke Gebyr beregnes efter for
skellige Satser, anfOres Totalsummen for h\•er af disse. 

2. Hvis der indtræder noget særligt under Auktionen. navnlig naar Protest frem
sættes mod Salg, gores Bemækning herom i Auktionsbogen. 

3. Auktionsbogen skal underskrives uf Auktionslederen snarest efter Auktionens 
Slutning. 

4. Auktionsbogen autoriseres af Fogeden og skol, naar den er udskrevet, afleve· 
res .til denne. 

III. TVANGSAUKTIONER 
Ved Afholdelse af Tvangsauktion over Losore i Henhold til Henvisning efter An· 

ordningens § 2 gælder de i Afsnit II indeholdte Regler med de Lem1)e)ser. som fOJ. 
ger af Forholdets Natur, dog bortset fra §§ 1, 2, i, 8 og 10. Endvidere skal Reg· 
,Jerne i Retsplejelovens Kap. 50 om Tvangsauktion over Losore iagttages. Af disse 
Bestemmelser fremhæves særlig: 

1. Auktior1c1ts Bckerultgorelsc. 
1. Bekendtgorelse om Auktionen skal ske mindst l ·i Dage fOr Auktionens Af· 

holdelse. 
2. Den skal i det mindste 2 Gange indrykkes i et eller flere af de mere udbredte 

stedlige Dagblade, snnledes at den fOrste Bekencltgorelse sker med det nævnte Var· 
sel og den anden en al de nærmeste Doge fOr Auktionen. Fremdeles skal der om 
Auktionen foregna offentligt Udranb, forsaavidt snndant pna Auktionsstedet er sæd
\'anligt ved frivillige Auktioner. 

3. Er Genstandene udsatte for hurtig Fordærvelse eller Tab i Værdi, eller er de· 
res Bevaring forbundet med uforholdsmæssig Bekostning. kan Auktionen afholdes 
med kortere Bekendtgorelsesfrister. 

4. Botsalg af udlngl Losore, hvis Vurdering;;sum under Udlægsforretnin gen ikke 
overstiger 100 Kr., snml Bortsalg nf ud1)antel Losore til Værdi under 200 Kr. 
kan ske, efter at der 1 Uge forud har fundet Opslog Sted pna Kundgorelsestavlen 
paa Auktionsstedet. 

5. Bekendtgorelsen skal indeholde tydelig og nojagtig Angivelse af Tid og Sted for 
for Auktionen snmt en almindelig Betegnelse af de Genstande, der skal bortsælges, 
med Fremhævelse af de særlig værdifulde blandt dem. 
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:!. 1lntage~e af fokassator. 
Hekvirenlen antager en Inkassator, som skal være til Stede ved Auktionen og af

gore, om ·han vil give den enkelte bydende Kredit eller ikke, saml indkræve Auk
tionspengene. Inkassator er som Selv~kyldner ans,•arlig for, at Be\Obene af de af 
ham antagne Bud bliver betalt, medmindre andet er vedtaf!,el. Aifregning og Af. 
læggelse af Regnskab over AuktionsbelOihel sker til Fogeden inden l ·I Dage hen· 
holdsvis efter Auktionen eller den fastsatte Kredittids Udlob. 

3. Gen.statide1ws Opmab. 
Er Auktionskataloger eller specificerede Auktionsplakater udfærdiget. skal Tingene 

bortsælges i den Orden, disse angiver, medmindre Auktionslederen tilsteder Af
vigelser herfra. I modsat Fald er Skyldneren beretti~et til al bestemme den Or
den, hvori Genstandene skul oprna:hes. 

4. Tvi.stiglteder under Auktimwn. 
1. Enhver Indsigelse, som under Auktionen fremsættes over for Auktionslederen, 

skal 111fgores af Fogeden 'ed .Kendelse. Fremsælles saadun Indsigelse, skal Auk· 
tionslederen standse Auktionen i fornodent Omfang, uden at der i denne Anled
ning kan kræves Sikkerhedsstillelse, og med bekræftet Udskrift af Auktionsbogen 
snarest muligt forelægge Fogeden T,•isten til Afgi:irelse. 

2. Auktionslederen skul endvidere pause, at Auktionen standses, naar det maa 
antages, al der ved Salget er opnaaet Dækning for Kreditors Fordring med samtlige 
Omkostninger. 

5. Pa11.telaancr·A11k1ioncr. 
1. Ved Afholdelse uf l'a11Je/rza11cr-Auktio11cr skul de særlige Hegler i Hegululi\· 

l'ir. 389 af 30. Juli 1921 for Pnntelnanervirksomhed iagttages. 
2. Det skul i Auktionsbekendtgorelsen udtrykkelig nnfOres, at der ved Auktionen 

sælges uindlOste Panter, og fra hvilken Pantelnaner de hidrorer. 
3. Over alle de Panter, der stilles til Auktion, skul der forfatte;; og trykkes Ka

talog, j hvilket de Ira hver enkelt Pantelaaner hidrorende Panter amfOres for sig 
med Angivelse af hans Navn og Forretningssted. Solv. Guld og Pretiosa anIOre~ sær
skilt. Genstande, som er indbefattede under forskellige Laanebeviser. mua ikke 
udbydes sammen. Ved et'hverl Pant skal foruden Katalogets Lobenummer anfores 
det;; Nummer i vedkommende Pantelaaners Bog. Salget sker i den Orden, hvori 
Panterne er opfOrt i Kataloget. 

7. Maj - Lov Nr. 131 om BØRN UDE~FOH ÆGTESKAB. 
35 Paa Færoerne ~inder de Regler om Underholdsbidrags Udbetaling af det 

offentlige, der indeholdes i de i § 3-l nævnte Lovbestemmelser, fortsat Anvendelse 
indtil der i Henhold til § 335 i Lov om ofCentlig Forsorg ved kgl. Anordning træf
fes anden Bestemmelse herom.i) 

7. Maj - Lov Nr. 132 om ÆGTEBØR;\i. 
9 Paa Færoerne finder de Hegler om Underholdsbidrags Udbetaling a{ det of

fentlige. der indeholdes i de i § B nærnte Lovbestemmelser. fortsat Au•" ttlelse, 
indtil der i Henhold til § :~35 i Lov om ofCentlig For~org 'ed kgl. Anordning træf· 
fes anden Bestemmelse herom. I ) 

7. Maj - Lov :\r. 135 om Ændringer i og TiUojelser til Lo\' om HETrE:'\S 
PLEJE. (Faderskabssager). 

2 Denne Lov, der ogsan gælder for Færoerne, træder i Kraft den 1. jan. 1938. 

1) Jfr. kgl. An. Nr. 101 nr 111. Mnrts 19-t9. 
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13. Maj - Stadfæstelse paa Fundats for :»Amtmand Dahlerups l\lindelcgal«. 
Legatets Ka11ital udgiir 20.000 Kr., hvoraf Renterne an\'endes til Fordel for 

Hekonvnlescenter paa Færiierne, fortrinsds til disses Indlæggelse pau Hvilehjemmet 
>Nainac: i Thorshavn. 

Legatet bestyres ll!f Amtmanden over Færi.ierne og Amtslægen paa Færiieme samt 
Lo af disse valgte Bestyrelsesmedlemmer. 

Dets Regnskab revideres af en af Indenrigsministeriet udnævnt Hevisor og de
cideres af Indenrigsministeriet. 

18. Maj - Lov Nr. 169 for Færoerne om Benyttelse af INDSØER OG VAND· 
LØB. 

1 Hvor ikke særlige Hetsforhold, Lov eller Sædvane medfiirer Aifvigelse, har 
Grundejeren som snadnn Raadigheden O\'er det Vand, der findes i Indse), Aa eller 
mindre Vnndli:ib inden for Ejendommens Grænser. 

Adskilles to eller flere Ejendomme af Vand regnes :\:lidtstriimslinien for Grænse. 
hvor ikke særlige Retsf orhold medCOrer Afvigelse. 

Ejerne kan ikke modsætte sig, at der af Staten efter Lagtingets Indstillingl) med
deles Koncession paa Vandkraftens Udnyttelse til Elektricitets\·ærker eller andre 
Anlæg. 

Hvis Ejerne ikke se)y hidtil har udnyttet Vandkraften, tilkommer der dem ingen 
Erstatning. I modsat Fald kan den, der har fauet Koncession meddelt, ekspropriere 
Anlæggene efter de i Lo\' Nr. 69 af i. l\laj 1881 om Forpligtelse Lil Jords Afgi· 
,•else indeholdte Regler. Jordarealer. der er nodvendigc til Koncessionshaverens 
Anlæg, kan eksproprieres efter samme Regler. 

2 Ligger Ejendom i Sameje, tilkommer Raadigheden o\·er del paa Ejendommen 
værende V und samtlige Lodtagere. Medejerne er dog ikke berettiget til at modsætte 
sig den enkelte Ejers Hnaden over Vandet. nanr snadan Randen ikke frembyder 
nogen Hindring for de ovriges Benyttelse nf V andet. 

3 VedtægL om Benyttelse af Vand pna Ejendomme i Sameje kan oprettes paa 
Grundestævne (Grandestæmelovens § I Nr. 3) og pau Haugestævne (Haugelovens 
§ 2) under Sysselmandens Ledelse. Vedtægt om Torlæggelse af eller Regulering 
wf Vandstanden i Indsoer er dog ikke gyldig uden Stadfæstelse nf Amtmanden.:!) 

Stemmeberettigede pna Hauge. eller Grandestæ\'ne er samtlige ,-cdkommende 
Ejere. 

4 Vedtægt om Fiskeri i Indso eller Vnndlob paa Ejendomme i Sameje kun op· 
rettes pau den i forrige Paragraf angivne Mande. 

VedtægL o\er Fiskeri i Indso eller Vnndlob, der ligger puu Grænsen af to eller 
flere Ejendomme. kun, for snu vidt Vedtægten tilsigter al gælde ud O\Cr Grænsen 
for den enkelte F.jers Raudighecl (jfr. § 1, 2det Stykke), oprettes \·ed enslydende 
Vedtagelse nf samtlige Ejere (Enkeltmand eller Ejcrlag) af vedkommende tilgræn
sende Ejendomme. Tilstodende lndmarkslodder. der ligger i Ejendomsblanding, be
tragtes i denne Henseende som een Ejendom. Opnaas ikke Enighed om saadnn Ved
tægt. kan Sagen indbrin~es for Landrn~senkommis.5ionen, der, nanr overvejende 
Grunde taler derfor, kan stadfæste en Vedtægt, der er tiltrandt af mindst Halvdelen 
af Ejerne (Enkeltmand eller Ejerlag). 

'iaar Vedtægt om Fi~keri i O\•erensstcmmel~e med de i forste og andel Stykke 
gi\'ne Regler er oprettet eller stadfæstet. skul Udskrift af Vedtægten fremlægges til 
almindeligt Eftersyn i 3 ~Iaaneder i paagældende Bygd eller Bygder og hos \ed
kommende Sysselmand, h\•orom Bekendtgorelse opslaas i samme Bygder og ind
rykkes mindst een Gang i det til offentlige Bekenchgorelser paa Færoerne autoriserede 
Illad. Bckendtgiirel~en skal foruden Oplysning om Stedet. hvor Vedtægten er til 

1) I Henhold til Hjemmestyreloven mon Koncc~sion nu kunne mcJJelcs of Lon<lsstyret. 
~J Nu Ln11dsst)ret. 
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Eftersyn, indeholde en Bemærkning om, al Vedtægten vil blive forbindende for 
alle, hvis der ikke inden 3 Maaneder fra Bekendtgorelsen i Bindet gores Indsigelse 
mod dens Gyldighed. 

Enhver, der mener, at hans Hel krænkes ved Bestemmelser i .saadan Ve<ltægt, har 
inden ovennævnte Tid at frem~ælle sin Indsigelse .for Landvæ.;enskommissionen, der 
da ved Kendelse afgor Sagen. 

Fremkommer inden nævnte Tidsfrists Udli.ib ingen Indsigelse mod Vedtægtens 
Gyldighed, er den foJ1bindende for alle. 

Om Vedtægtens Ikrafttræden udstedes Bekendtgorelse, der indrykkes mindst een 
Gang i det ovennævnte Blad. 

5 Ingen man uden særlig Adkomst til anden Mands Skude forandre eller .standse 
Vands naturlige Lob, selv om del sker ved Fornnstaltninger pna egen Grund. Om 
Skade for no!_len kan brfrygtes, afgores ved Skiin efter nedenstanende Hegler. 

6 Enhver, der har Raadighed over Vand, kan dog uden Ansvar foretage Arbej· 
der, der sigter til at bortrydde Hindringer for Vandets regelmæssige Lob el· 
ler til at skaffe Vand sit regelmæssige Lob igen, naar Forstyrrelse heri har været 
fremkaldt af Naturbegivenheder. I sidste Tilfælde maa imidlertid A11bejdet pan· 
begynde.; inden et Aar efter den ~kele Forstyrrelse af det ældre regelmæssige For· 
hold og fortsættes uden ufornodent Ophold. 

7 Enhver. der onsker at foretage Arbejder ved Vand, hvorover han har Raa
dighed, jfr. §§ 1-2, kan begrænse ,;it Ansvar over for anden Mand, der kan \'ære 
udsat for Skade ved Foranstaltningen, ved inden Arbejdcls Paabegyndebe at lade 
afholde Skiin over Arbejdets Forsvarlighed \•cd Vand,;ynsmrundene (j fr. § 15). 
Disse 'har i en Kendelse al bestemme, hvon•idt del paotænkte Arbejde helt eller 
deh is kan udfOres, eller om det kun kan udfOres paa visse Vilkanr eller paa en 
vis Maade, der da fu.stsættes. 

UdfOres Arbejdet i Overensstemmelse med den afsagte Kendelse, og viser det 
sig dog al medfOre Skade, erstattes denne kun, nanr Skaden indtræder i Lobel af 
5 Aar efter Arbejdets FuldfOrelse, eller Skaden er forvoldt med Forsæt eller ycd 
grov Uagtsomhed. 

Paahegyndcs saadant Arbejde uden Afholclelse af Skon, kan enhver, der kan 
1rnavise rimelig Grund til al befrygte Skade derved, forlange Skon afholdt paa 
Bekostning af den, der lader Arbejdet udfOre. San snart Skon er -begæret, skal 
Arbejdet slundses og mau ikke fortsættes, 1f0rcnd delle ved Kendelse er tilladt. 

8 Ønsker en Ejer at foretage Anlæg i So eller Vandloh, der ligger 1•aa Grænsen 
til Naboejendom, ~maledes al der .for Anlæggets Skyld man udoves llaaden o\·er 
Vandet ud over l\.Jidtstromslinien, skal han opfordre Naboejendommens Ejer til at 
deltage i Anlægget. 

Er denne u\'illig hertil, eller opnuas ikke Enighed om Vilkaarene, kan den, der 
onsker Anlægget udfOrt, begære Vandsynsmændenes Skon om, hvorvidt det kan 
tillades ham alene at lade Anlægget udfOre. 

H\•is Vandsynsmændene ski)nner, al aldeles overvejende Grunde taler for, at 
Anlægget udfiires, bestemmer cle i en Kendelse. at det tillades Hekvirenten alene 
al udfOre Anlægget, og fastsætter Betingelserne herfor, derunder Vederlaget til :Xa
hoejeren. Vedcrluget kan sættes til en aarlig Afgift, der fiilger Ejendommen og kan 
inddrhes ved Udpantning. 

I Kendelsen skal sættes en bestemt Tids.frist for V nrigheden uf den meddelte Til· 
lndelse, hvilken Tidsfrist ikke uden t\•ingende Grunde bor være længere end 20 
Aar. Kendelsen skal dernæst udtrykkelig indeholde, at Rekvirenten er ans,•arlig 
for enhver Skade, der voldes Naboejeren som Folge af det skete Anlæg. 

En sanclan Kendelse kan af enhver af Parterne indankes for Landvæsen;;kom· 
missionen. 

9 Spildernnd fra industrielle Anlæg, Sygehuse, Sanatorier o. des!. maa ikke 
ledes ind pna fremmed Grund uden efter Regler, der fastsættes ved Skon af Vand· 
symmændene. 
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Det kan altid fordres, al AJlob af Vand Ira saadanne Steder sker i lukket Ror
ledning. 

10 Ejer, der ikke bekvemt kan aflede skadeligt eller overflodigl Vand, derunder 
Spildevand, over egen Jord, har Ret til al lede Vandet i anden l\fonds Groft eller 
Vandlob, naar delte kan ske uden Skade for denne. 

Kan Ejer ikke aflede saadant Vand fra sin Grund uden ved al grave Groft eller 
lægge Ledning over onden Mands Grund, knn saadant tillades ved Kendelse af Vand· 
synsmændene og paa de Vilkaar og mod del Vederlag, som disse bestemmer, naar 
Nytten ved saadan Foranstaltning i •betydelig Grad overvejer de dermed J'olgende 
Ulemper. Vandsynsmændene kan paalægge en Ejer selv eller i Forening med andre 
Ejere at grave Groft eller lægge Ledning gennem sin Lod for Vand fra 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 Anret, som Vandsynsmændene efter indhentet Erklæring fra Grundeje· 
ren bestemmer. 

11 Enhver er berettiget til al lede V and til sin Grund fra fremmed Grund, naar 
delle kan ske uden Skade for dennes Ejer og uden Fare for Oversvommelsc o. des!. 

Gravning af Grofter eller Lægning af Ledninger i saadant Øjemed over frem
med Grund kan kun ske efter Reglerne i § IO, 2det-<lde Stykke. 

12 Hvor Jord er i Sameje, er enhver Ejer vligtig til efter Marketui at deltage 
i de Fælliget paahvilende Udgifter ved UdfOrelse af Arbejder vedrorende det Fæl
ligets Randighed undergivne Vand sanvel paa Fælligets som paa fremmed Grund. 
Udgifter til fælles Arbejder vedrorende GrænseYnnd (§ 3) fordeles lige mellem 
Ejerne al de tilgrænsende Ejendomme. 

13 Skal Sporgsmaal om Vands Benyttel~e og Ledning nfgores i Forbindelse med 
Udskiftning, varetages de i nærværende Lo'' til Vandsynsmændene henlagte Hverv 
af Udskiftningskommissionen. 

14 Broer eller andre Anlæg i eller over Vandlob skal. selv om de er op!Ort fOr 
Lovens lkraJllræden, være suuledes indrettet, at de sna lidt som mu1igt hindrer V an
dels naturlige Lob. 

Naar saadant Anlæg skal ske eller er sket fOr Lovens Jkrafllræden. kan enh\er 
i Vandlobet interesseret foranledige Skiin om Anlægi,iets Forsrnrlighed i den her 
omhandlede Henseende. 

Er Anlægget foretaget i Overensstemmelse med Skonnet.s For,;krifler. hortfnlder 
nit Ansvur for Skade, som ikke er forvoldt med Forsæt eller ved gro\' Uagtsom· 
hed. 

15 De i denne Lov omhandlede Skon udfOres ar de ifOlge Hegn~lo\'ens § tJ..J. ud
nævnte Hegnssynsmænd, der i deres Virksomhed for Afgorelse af de i nærvæ
rende Lov omhandlede Forhold benævnes Vandsynsmænd. 

Om Synsmændenes Inhuhilitel og Forhindring \ed Forfald gælder fornævnte Lovs 
§ ,J,J" 2det Stykke, og om deres Betaling og Virksomhed i Nabodistrikt summe P11rn· 
grafs 6te og 7de Stykke. 

Naar Skannet kun angaar Foi'hold i et Synsdistrikt. foretage:i det af Distriktets 
3 Synsmænd i Forening. 

Angaar Skonnel Forhold. der berorer lo Distrikter, foretages det uf 
Formanden i hvert Di!llrikt i Forening med den uf begge Distrikters Synsmænd. 
som Formændene ved Lodtrækning dertil udtager. 

Angaar Skonnet Forhold, der berorer 3 eller liere Distrikter, foretages det af ~ 
Synsformænd, eventuelt udtagne \ed Lodtrækning blandt samtlige \edkommende Di
strikters Synsformænd. 

Med Hensyn til Begæring af Skon, Sagens Berammelse, lndkaldel~ens Fork}n· 
delse, Fremgnngsmaaclen under selve Forretningen, Fastsættelse af Omkostningerne 
og Sagens Indbringelse for Lundvæsenskommh•sionen forholdes i ovri~t som i for
nævnte Lovs §§ 45, 1-6, ·18 og 49 angivet. 

59-1 



18. Muj 1937 

16 Overtrædelse af nærværende Lovs §§ 5 og 9 straffes med Boder. 
17 Straffesager angaaende Overtrædelse ar denne Lovs For~krilter og uf Vand

synsmændenes ( e\'entuelt Landvæsenskommissionens eller Overlandvæ;;enskommissi
onens) Forbud behandles som Politisager og uden for Sydstromo Præstegæld ved 
Sysselets Poliliret. 

Paatale sker kun, naur nogen forurettet begærer det. 
Boderne tilfalder Hjælpekassen for det Sogn, hvor den forurettede horer hjemme. 
18 Enhver Grundejer er pligtig at taale, at de NiYelleringer, Opmualinger og 

andre Forarbejder og Undersogelser, som er fornodne til Foretagelse af et Anlæg 
ved So eller Vandlob, udfOres pua hans Grund, og at de fornodne Mærker anbrin
ges og forbliver stuuende der. Dog skul Forelugelse af saudnnne Arbejder forud 
være godkendt af Formanden for Distriktets Vandsynsmænd, ligesom der mindst 
en Dug forud skal gives vedkommende Grunds Bruger Meddelelse om Arbejdets 
Foretagelse. 

Den ved suadanne Arbejders Foretagelse forvoldte Skade skal fuldt erstattes. 
Belobet fastsættes eventuelt ved Skon ar Vandsynsmændene. 

19 Bruger af Jord i offentligt Eje regnes i denne Lo\' lige med Ejer, medmindre 
der i enkelte Tilf ældc af vedkommende Myndighed er truffet anden Bestemmelse. 

Hvor Ejer og Bruger er forskellige udover Brugeren - i Mangel uf anden Ved
tagelse - for sin Brugstid den Ejeren tilkommende regelmæssige Rnudighed over 
Vand, ligesom de Ejeren i sau Henseende pualagte Pligter pnahviler Brugeren for 
huns Brugslid, idet dog Ejeren o\'er for Trediemund hæfter solidarisk med Bruge· 
ren. 

Erstatning for Taib af Jord tilfalder Grundejeren, der godtgor Bruge· 
ren 3% pCt. nurlig af Belohet for hnns Besiddelsestid. 

20 Det har sit Forblivende ved Bestemmelserne i Fiskerilov for Færoerne uf 14. 
April 1893 § 1, for saa vidt nngaar Fiskeri i fersk Vand, og ved Bestemmelserne 
i Lov for Færoerne om Vandledninger af l. April 1909. 

21 Ved >Haugeloven« Iorstaas i denne Lov >Lov for Færoerne om Haugers Sty
relse og Drift m. m. a! 18. l\foj 1937«; ved :.Hegnsloven« forstnas >Lov for Fær
oerne om Hegn og Markfred af 18. Maj 1937c; ved >Grnndes!æmeloven< forstaus 
>Lov for Færoerne om Grundestævne m. m. af 18. Maj l937c. 

22 Denne Lov træder i Krah den l. Juli 1938. 
Fra samme Dag ophæves de Bestemmelser i Norske Lo,-s 5-11, som maullc 

stride mod denne Lov. 

18. Maj - Lov Nr. 170 for Færoernc om GRANDEST ÆVNE m. m. 
1 Pua Grnndeslævne kan der under Iagllagelse uf de Regler, som indeholdes i 

nærværende LO\• eller er iforeskre\·et ved den ovrige Lovgivning, oprettes : 
I) Vedtægter om Brugen af Jordejendomme og Herligheder, som er i Fællig, 

og om hvis Brug der ikke iCOlge Lovgivningen skal træffes Bestcmmcl;;c af 
Haugestævne eller paa anden særlig Mande; 

2) Vedtægter om, hvad der skal betales til Tyrehold i vedkommende Bygd ; 
!{) Vedtægter om suadanne Forhold, som iovrigt ved Lovgivningen er henlagt 

under Grandeslævnets Afgorelse (j fr. Haugelovens §§ 25, lste Stykke, sidste 
Punktum, 30 og 32; Hegnslovens §§ 2, 39 og ·J.2, Punkt 2; Lo\' for Færoerne 
om Benyttelse af Tndsoer og Vnndlob af 18. ~foj 1937 §§ 3 og I; Lo\ om 
Jagt, Fuglefangst m. v. uf ··I·. April 1928 §§ 2 og 5; Lov om Ødelæggelse af Rn,·· 
nens Yngel af Il. Maris 1892 § 1) . 

De under Punkt 1 og 2 nævnte Vedtægter er bindende for alle i vedkommende 
Sag stemmeberettigede (jfr. § 7) . De under Punkt 3 omhandlede Vedtægter er 
bindende i det Omfang, som er angivet i de pangældende Lovbestemmelser. 

2 Ligeledes kan der paa Grundestævne oprettes Vedtægter til Ordning af sna
danne indre Bygdeforhold, som har almindelig Betydning for Beboerne uden dog 
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at henhore under den kommunale Forvaltning. Deslige Vedtægter har imidlertid 
ikke forbindende Krnft, ror end de er godkendt af Amtmanden i) (jfr. § l •I.). 

3 Grnndestævne afholdes i hvert Grandestævnedistrikt for sig. Forandring i den 
bestaaende Distriktsinddeling kun, for saa vidt over Halvdelen af den eller de ved
kommende Bygders Husfædre fremsætter Begæring herom paa Grandestævne, fore· 
tages af Amtmanden 1) efter Indstilling af Sysselmanden. 

4 Grandestævne afhol<les i Maanederne Januar eller Februar eller, saafreml Vejr· 
forhold eller lignende maalle hindre delle, da snarest muligt derefter. For at en 
Sag skal kunne ufgores paa Grandestævne, skal den være anmeldt for Sysselman· 
den inden <let foregaaende Aars I. November. 

5 Sysselmanden har a ~ .bekendtgore, hvilke Sager der for hum er anmeldt til 
Foretagelse ved Grandestævne. Bekendtgorelsen skal mindst J. Uger fiir Grande
stævnet bringes til offentlig Kundskab overensstemmende med Lo\' for .Færoerne 
Nr. 59 af 1. April 1912 om Ophævelse uf Kundgorelsc ved Kirke3tævne. I Bekendt· 
gorelsen skal tillige omtrentlig angives, paa hvilke Dage Sysselmanden kan ventes 
at være i de forskellige Bygder. 

Hvor Godsbestyrelsens~) Samtykke skul indhentes, har Sy;;selmunden mindst 4 
Uger ror Grandestævnet at give Godsbestyrelsen fornoden Meddelelse om Sagens 
Foretagelse paa Grundestævne. 

Selve Dagen for Grandestævnets Afholdelse bli\'er derefter af Sys~elmanden al 
foranstalte bekendtgjort i de paagældende Bygder med mindst Aftens Varsel pua 
den efter de stedlige Forhold hensigtsmæssigste l\foade. 

6 Forhandlingerne paa Grandestævne ledes af Sysselmanden efter en uf Bygdens 
Husfædre ved simpel Stemmeflerhed vedtagen Forretning;sorden og indfOres i Sys· 
selets Politiprotokol. 

Sysselmanden antager to Vidner til nt oven•ære Forhandlingerne og underskri\'e 
Protokollen. Det, der er tilfOrt Protokollen med Hensyn til hver enkelt Sag, op· 
læses ved Afslutningen af Sagens Behandling. Ved Modets Slutning oplæse;; des· 
uden, hvad der i ovrigt er tilfort Protokollen. 

Der tillægges Vidnerne samme Vederlag som Retsvidner, h\' ilket u<lredes af Kom
munens Kasse. Enhver stemmeberettiget kan fua Udskrift af Protokollen mod del 
i Loven om Retsafgifter fastsatte Vederlag for Udskrifter. 

Forretningsordenen og de indgaaede Vedtægter indfOres ved Sysselmandens For
anstaltning i en for Kommunens Regning nnskaffet Grundestævnebog for del ved
kommende Distrikt. Vedtægten indfores i Bogen inden 1 Mauned efter, at det er 
endelig afgjort, at Vedtægten .\'kal træde i Kraft. Bogen skal ligge til Ehersyn pua 
el af Sysselmanden fastsat passende Sted. 

7 Stemmeret pna Grandestævne tilkommer: 
a) i de i § 1 Nr. 1 omhandlede Sager enhver i Ejendommen lodtugen Ejer (ved 

Herlighed enhver Parthaver i Fælliget) ; 
b) i de i § 1 Nr. 2 nævnte Suger enhver i Bygden bosat Koejer; 
c) i de i § 1 Nr. a omhandlede Sager de i de puagældende Lo,·bestemmelser an

givne Personer; 
d) i de i § 2 nævnte Suger enh\'er i den enkelte Sag interes~erel Husfader. 

8 Bruger af Jord i offentligt Eje regnes i denne ·Lov lige med Ejer. medmindre 
der i enkelte Tilfælde af vedkommende Myndighed er trnffet anden Bestemmelse. 
Anden Bruger kan kun slemme paa Ejers Vegne, hvor dette særlig er fastsat. Ellers 
kan ingen stemme for andre uden efter skriftlig Fuldmagt. 

9 I de i § 1 Nr. 1 nævnte Sager kan Beslutning tages. nuar den \'edtages af 
stemmeberettigede, som tilsammen udgor mindst: 
a) Halvdelen af de madende stemmeberettigedes Antal og 

J) Nu L11ndsst)'rel. 
~) Nu L11ndbrugsrn11de1s. 
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b) Halvdelen af de modende stemmeherettigedes Marketal samt 
c) en Trediedel af hele l\larketallet. 

Er de stemmebcretligedes Andele i Fælligel bestemt ved andet Forholdstal end 
Marketui, finder det paagældende Forholdstal tilsvarende Anvendelse. 

10 Staar Stemmerne, beregnet efter Antallet ( § 9 a), og Stemmerne, beregnet 
eher l\larketallel (§ 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 afgores ved Voldgift. 

11 Er Voldgift forlangt ifolge § 10, \'il der paa Grandestævnet være at vælge 
1 VoldgHtsmand med Stemmeflerhed, beregnet efter de stemmendes Antal, og 1 
Voldgiftsmand med Stemmeflerhed, beregnet efter de stemmendes l\farketal. Vold
giftsmændene vælger en Opmand, fOrend de paahegynder Forretningen; er de 
uenige om hans Valg, \'ælges han af Sysselmanden. Enh\'er i Bygden boende Jord
bruger, som ikke har fyldt 60 Aar, er pligtig at modtage Valg som Voldgiftsmand 
eller Opmand. 

Vol<lgihskendelsen skal afsiges inden t. Uger efter Grandestæ\llel og uopholde
lig meddeles Sysselmanden. Den har samme Gyldighed som en Grandestævneved
tægt, dog kun for Tidsrummet indtil Firemaanedersdagen efter Grandestævne i det 
andet derefter .folgende Kalenderaur. 

12 Reglerne i § 9, lste Stykke, finder tilsvarende Anvendelse ved Behandlingen 
af de i Hegnslovens § 2, 2del Stykke, omhandlede Sager (dog snaledes, at Skalle· 
marketal, beregnet efter Lov Nr. 70 af 23. April 1897 § 6, træder i Stedet for 
Murketal). 

Heglerne i §§ 9- 11 finder tilsvarende Anvendelse ved llehandlingen af de Sa· 
ger, som omhandles i § 1 Nr. 2 (dog saaledes, at Antal af Koer træder i Stedet 
for l\farketal), Huugelo\lens § 25, lste Stykke, sidste Punktum, og Hegnslo\·ens 
§ ·1·2 Punkt 2, Lov om BenytLeise af lmlsiier og Vandlob af 18. Maj 1937 §§ 3 og ·l· 
samt Lov om lugt, Fuglefangst m. v. af •L April 1928 §§ 2 og 5. 

13 Anser Sysselmanden en p1111 Grundestævne eller ved Voldgift i Overensstem
melse med §§ 9- 12 oprettet Vedtægt for lovstridig, stiller han den i Bero, selv 
om ingen Indsigelse fremkommer imod den, hvorefter han uopholdelig har nt ind
stille Spiirgsmaalet til Amtmundensl) Afgiirelse. Ved denne Afgorelse har det sit 
ForbJi,ende, medmindre Sagen indbringes for Lnndvæ::enskommissionen inden 8 
Uger efter, al Arntmundens I) Afgorelse er kundgjort i vedkommende Bygd. 

Saafremt ellers nogen finder sig brostholden ved en saudan Vedtægt og derfor 
agter at bestride dens Gyldighed, kan han i Lobet af 8 Uger efter den Dag, da 
Beslutningen er vedlnget (eller, s1111frcml Sagen er afgjort ved Voldgift, i Lobet af 
8 Uger efter den Dug, du Voldgiftskendelsen er afsagt), indbringe Sporgsmnnlet 
derom for Land,·æsenskommissionen. Vedtægten 1bli\·er i su11 Fuld at stille i Bero, 
indtil Sagen 'ed Kendelse er blevet endeligt af gjort. 

14 Vedtægter angauende de i § 2 omhandlede Bygdeforhold kun oprettes \ed 
simpel Stemmeflerhed, dog sanledes, at der til en gyldig Beslutning udfordres, at 
mindst en Trediedel uf samtlige stemmeberettigede Husfædre har stemt for Sa
gen. 

Indsigelser imod Vedtægten skal fremsættes for Sysselmanden inden ·I· Uger efter 
dens Oprettelse. Efter denne Frists Udlob skul Sysselmanden indsende Vedtægten 
med sin Erklæring til Amtmanden, I) som har al godkende Vedtægten, snafremt 
han finder, al den egner sig dertil, og samtidig at bestemme, til hdlken Tid den 
skal træde i Kraft. 

15 For hver af de paa Grandestævne oprettede Vedtægter bliver der ved Syssel
mandens Foranstaltning af og iblandt de i Sagen stemmeberettigede at vælge en 
eller flere i Distriktet •bosatte l\'1ænd til al fOre Tilsyn med, at de i Vedtægten fast
satte Bestemmelser blive overholdt. saml giire Anmeldelse til Sysselmanden om he-

1) Nu l..nndsslyrcl. 
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gnaede Overtrædelser af Vedtægten. Valget foretages paa Grandestævne ved Stemme· 
flerhed, beregnet efter de slemmcndcs Antal, for 4, Aar ad Gangen. Foretager de 
stemmeberettigede intet Valg, vælger Sysselmanden en eller flere Tilsynsmænd. En· 
hver, der ikke har fyldt 60 Aar, er pligtig al modtage det paa h am faldne Valg, men 
kan undslaa sig for al modtage Genvalg, forend lige saa lang Tid er forlobet som 
den, hvori han har udfOrt det omhandlede Hverv. 

16 Overtrædelser af de paa Grandestævne oprettede Vedtægter bliver, for snu 
vidt der ikke ifolge den ovrige Lovgivning er forskyldt anden Straf, at straffe 
med Roder, som l'ilfalder Sognets Hjælpekusse. 

llestaur Overtrædelsen i Undladelse af al udfOre skyldigt Arbejde, Istandsættelse 
eller lignende, vil efter vedkommende Tilsynsmænds Paaslund tilli ge den forsom
melige være al tilpligte al udfore Arbejdet under en daglig Bi>de eller Tilsynsmæn· 
dene al kende berettigede til al lade det udfOre paa hans Beko:.-tning. 

Er.statning for Udlæg ved paa den forsommeliges Vegne at udfore skyldigt Ar
bejde m. m. kan inddrives ved Udpantning, naar Bestemmelse herom er oplaget 
i Vedtægten, og denne er stadfæstet af Amtmanden.!) 

Med samme Straf som i fiirsle Stykke angivet anses Vold giftsmænd og Opmand 
for Overtrædelse af de .dem ved § 11 paalagte Pligter saml de efter § 15 ansatte 
Tilsynsmænd for forsætlig Forsommelse 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 paannkes til Over· 
politirellen overensstemmende med Retsplejelovens § 962. Paatale kan kun finde 
Sted efter Anmeldelse fra de i § 15 omhandlede Tilsynsmænd, eller naur den be
gæres af nogen anden, der er interesseret i den paagældende Vedtægt. 

18 l\fod Hensyn til de enkelte Forretninger, der foretages paa Grandestævne og 
ikke er omhandlet i denne Lov, har det sil Forblivende ved de i saa Henseende 
gældende Regler. 

19 Bestemmelserne i § 7 a. samt §§ 8-11 og 13 ,•il ogsaa al være at anvende 
paa Sager, der behandles paa Haugestævne i Henhold til Haugelovens Bestemmelser 
derom. Har Sy.,;selmanden ledet Haugestævnets Forhandlinger, vil §§ 16 og 17 
være al anvende med Hensyn til Vedtægter, oprettet paa Haugestævne. Haugens 
Bestyrelse overtager for saadanne Vedtægter det i § 15 omhandlede Hverv, med· 
mindre Haugestævnet ·beslutter, al det skal overdrages til særlige Tilsynsmænd; med 
disses Valg m. v. forholdes i sna Fald efter § 15. 

20 Ved >"Haugelovene forstans i denne Lov :.Lov for Færiierne om Haugers Sty
relse og Drift m. m. af 18. Maj 1937c ; ved >Hegnslovene forstaas :oiLov for Fær
oerne om Hegn og l\forkfred af 18. l\foj 1937c. 

21 .Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1938, fra hvilken Dag Lov om Grande
stævne paa Færoerne af l. April 1891 ophæves. 

18. Maj - Lov Nr. 171 for Færoerne om HEGN OG MARKFRED. 

KAP. l. H eg11. 
1 I lndmurk kan ;~aho af Nabo kræve Hegn for Heste og Kvæg. 
2 Imellem lndmark og Udmark kan Udmarkens Ejer kræve Hegn for Heste, 

Kvæg og Faar. Hegnspligten paahviler lndmarken. 
Ved Vedtægt paa Grandestævne kan det (selv om Udmarkens Ejer ikke kræver 

Hegn) bestemmes, at Hegn mellem lndmnrk og Udmark skal være fælles for flere 
eller alle lndmark.slodder i Bygden. Stemmeberettigede ved Afstemning over For· 
slag til saadan Vedtægt er Ejerne af de pangældende lndmarkslodder. Er Forslag 
til saadan Vedtægt fremsat, men ikke endeligt vedtaget paa Grandestævne, kan en· 
hver stemmeberettiget, som har stemt for Forslaget, fiire Sagen videre til Behand-

1) Nu Lnn<l~st)'rt't. 
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ting efter §§ 45-50. Ved Sagens Afgorelse vil del i Særdeleshed være at lilslræbe, 
al Hegnsforholdet ordnes pnn den for alle lndmnrksejerne hensigtsmæssigste og 
billigste .Mande. 

3 Imellem Udmark og Udmark kan Nabo kræve Hegn af Nn·bo, sanfremt han 
godlgor, al Hegnel for begge Ejendomme vil være af overvejende Nytte i For· 
hold Lil Bekostningen, eller al den hestanende Tilstand medfOrer en uforholdsmæs· 
sig Ulempe for hans Ejendom. Om Hegnel skal frede for Kvæg og Heste eller 
tillige for Fuur, nfgores i Tilfælde af Tvist af Hegnsynsmændene. 

4 Hegnspligt indbefoller saavel al opfOre Hegn som at bringe hestanende Hegn 
i lovlig Stand og at vedligeholde det. 

Hegnspligt bortfalder, hvor Naturforhold gor det overvejende vanskeligt at op· 
fOre eller vedligeholde Hegn, eller Bekostningen vil være uforholdsmæssig mod Nyt· 
len, saml hvor Ejendomme i lndmarken ligger sanledes i Forhold til hverandre, 
al Hegnet vil faa en uforholdsmæssig Længde i Forhold Lil Loddernes Storrel.se. 

5 Om en Strækning efter denne Lov skal anses som lndmurk eller som Udmark, 
afgores af den Myndighed, som i det foreliggende Tilfælde hnr al afgore den Sag, 
for hvilken Sporgsmanlel har Betydning. 

6 Ejendomme, som adskilles ved Vej, har ingen gensidig Hegnspligt, medmindre 
der haves Adgang til ved Anbringelse af Led over Vejen (jfr. § 15) at Ina Ejen· 
dommene fredede mod hinanden ved OpfOrelse uf eel Hegn. Dog er den, som i 
delle Tilfælde vil hegne langs Vejen for sin Ejendom, ikke pligtig at deltnge med 
Naboen i fælles Hegn eller Led. 

De foranstnaende Regler finder ikke Anvendelse paa Ejendomme, som adskilles 
ved Driftevej for Kvæg (geil). I delle Tilfælde kan enhver Ejer af Ejendom, som 
stader op til" Vejen eller ligger saa nær ved den, at han udsættes for at lide Skade 
ved Mangel af Hegn, kræve Hegn mod Vejen. Hegns11ligten paahviler alle disse 
Ejere saml de Ejere, som benytter Vejen som Driftevej. 

7 Naur Nabo kun kræve Hegn ni Nabo, skal de sammenstOdende Ejendomme 
tage hver sin Halvdel deraf. Dog skal den, der ikke selv forlanger Hegn eller For· 
andring af bestaaende Hegn, og som godtgur, al denne Bestemmelse vilde ufor· 
holdsmæssig betynge ham, nyde saudan Formindskelse i sin Hegnspligt, som fin· 
des ·billig. Hvor Hegnspligten ved retsgyldig Overenskomst eller Afgurelse er ord· 
net paa anden Munde end i denne og foregaaende Paragraf be:;temt, har det derved 
sit Forblivende. 

8 I alle Tilfælde, hvor efter denne Lov Deling nf Hegn eller Afstemning skal 
foregaa efter Skattemarker, bliver den umutrikulerede Del af Indmnrken (derunder 
ogsau Lejetroer, for saa \'idt Iornodenl til Hegns Deling} al taksere efter Regler, 
som fastsættes af Ministeren for Landbrug og Fiskeri ; 1) Omkostningerne herved 
udredes med Hulvdelen af Amtsrepartitionsfonden og Halvdelen af vedkommende 
Kommune. 

9 Pligten til at deltage i fælles Hegn bestemmes for Udmark efter gammelt l\lnrke· 
tnl, for lndmark efter Skaltemarker. Nuar Hegn om lndmurk flylles, skal det dog 
ikke panhvile Lodsejer at vedligeholde længere Hegn i Forhold til hans tidligere 
Andel i lndmarken, end denne Andel nogen Sinde har haft at vedligeholde. San 
længe Lodsejerne ikke har fordelt Hegnsbyrden imellem sig, er de een for ulle og alle 
for een ansvnrlige for Opflirelse og Vedligeholdelse af det dem panhvilende Hegn. 
Ved Deling af fælles Hegn for lndmark, som gor tidligere fælles eller særskilt 
Hegn overfltidigt, vil der være al tage tilborligt Hensyn til, om de, hvem Pligten 
til ut holde det tidligere Hegn paahvilede, kan siges al tage Del i Opforelsen nf det 
nye Hegn, saasom ved at Sten eller andet Materiale fra det gamle Hegn benylles 
i det nye, eller ved at Ejeren 111{ det gamle Hegn har overflirt sin Hegnspligt til 
andre, f. Eks. som en Del af Vederlaget for tidligere Udmarksjord, der lægges in· 
den for det nye Hegn. 

I) Nu 11( Landsslyrel. 
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Den, som har opfOrt nyl Hegn, kun fordre del synet af Hegnssymmændene og 
kræve Mgurelse af, om en Del uf det fremtidig hor vedligeholdes af Ejere af inden· 
for liggende Hegn, som ved hans Hegn bliver overflodigl. 

For Hegn lang~ med Driflevej for Kvæg (geilurgar~ur) fordeles Hegnspligten 
efter frit Skon pua de i § 6, sidste Punktum, nævnte Ejere. 

Ejer af Udmark, hvorpaa der hviler Græsningsrel, kan, naar Hegn mod anden 
Udmark maa antages alene eller deh•is at være ni.idvendiggjort ved Græsningsretten, 
kræve, at de græsningsberettigede i Lilsl'arende Forhold (.helt eller for en Del} skal 
overtage den ham paahvilende Hegnspli f.! t, medmindre andet er bestemt eller mua 
antages forudsat ved Hellighedens Stiiftelse. Afgorelsen ·træffes i Tvisttiliælde af 
Hegnssynsmændene; antages Hegnspliglen al burde fordeles, sker Fordelingen ef· 
ter frit Skon. 

Enhver deri interesseret kan kræve Kendelse af Hegnssynsmændene om, hvor· 
vidt, og i bekræftende Fnld hvorledes, fælles Hegn bur 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 hor enhver suu vidt muligt lau sin Del i eet sammen· 
hængende Stykke. Den slorre Byrde, som Beskaffenheden af nogen Strækning mautte 
medfUre, udjævnes ved tilsvarende Afkorlnin i:i i Længde. Bliver hegnspligtige ikke 
enige om Delingen, aJgiires den pau den i §§ 45-50 angivne l\laude. Nuar Delin
gen er foregaael, bestemmes del, i fornodent Fald ved Lodtrækning, hvilket eller 
}l\'ilke Stykker enhver skal overtage. Jngen Strækning maa være kortere end 6 
l\Ieter; de, hvem mindre SLykker mautte tilkomme, lægges i passende Fællig, suu
ledes ut de over for Trediemund ccn for alle og alle for cen bliver unsvurlige for 
Hegnsstrækningens OpfOrelse og Vedligeholdel~e. De, der har Hegnsslrækninger i 
Forlsættelse af hinanden, kan indbyrdes indgaa O\'erenskomst om fælles Hegns· 
hold, suuledes at de over for Trediemund bliver ansvarlige som nys angivel. De 
enkelte Hegnsstrækninger skal uf Hegnssynsmændene (§ <J.I.) mærkes med ind· 
hugget, paamalel eller pua anden l\luade varigt anbragt Nummer. Synsmændene 
skal i deres .Protokol ( § ·14) indfOre Fortegnelse over Delingen, hvor ogsna 
senere Ændringer bliver al anmærke. Omkostningerne ved Deling og Mærkning 
m. m. fordeles pua samtlige Dellagere i Hegnet i summe Forhold som Hegnsplig· 
len. 

11 Kommer hegnspligtige ikke overens om Tiden, inden hvilken Hegn skul være 
fuldfort, bestemmes den af Hegnssynsmændene. 

12 Om Hegn er lovligt, bestemmes i Tilfælde af Tvist uf Hegnssynsmændene un· 
der Hensyn til, om Hegnel skul frede for Heste, Kvæg og Gæs eller tillige for 
Faur. 

13 Del er forbudt al benylle Pigtra11d toil Hegn pua saadan )foade, at Mennesker 
eller Dyr leltelig er udsat for at lide Skade, 

Overtrædelse uf disse Bestemmelser straffes med Boder. 
14 Hegn sættes i Grænseskellet. Intet Hegn mau lægges længere ind paa Nuho· 

ens end paa egen Grund og ikke over en huh- Meler. Nuho kan ikke modsætte sig, 
at det hele Hegn eller Dele deraf lægges puu hans Grund, naur det er uomgængeligt 
fornodenl, dog mod Erslalning. Elv, Klippe eller andel, der freder for samme Slags 
Husdyr, hvorfor Hegn skul frede, anses som lovligt Hegn. 

151) Nuar der i Hegn findes Led, som er fælles for Naboer, indguar del i For· 
delingen uf Hegnsbyrden, og der tages derved Hensyn til den storre Bekostning 
ved Leddets OpfOrelse og Vedligeholdelse efter Forskrifterne i § 10. Skonncs Led 
ikke al kunne indguu i Fordelingen, holdes det i Fællesskab. Led paa almindelig 
befaret Vej skal være sualcdes indrellet, al det med Lethed kan aubncs og lukkes. 

· Pau offentlig Vej mnu intet Led opsættes, medmindre vedkommende kommunale 
Myndighed tillader del; denne :Myndighed foreskri,cr i sua Fald tillige Leddets 

I) Som ænclrl'l wr! Ll. Nr. 25 uf 31. l\lorts 19<19. 
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Bredde og ovrige Indretning. Lignende Forskrift kan ogsaa af den kommunale 
.IVlyndighed gives for Led, som allerede forefindes pua offentlig Vej, hvorhos den 
kommunale Myndighed skal kunne !forlange overflodige Langer over Koreveje nedlagt, 
dog med Ret for vedkommende berettigede til Paaklage til Lagtinget, inden 3 Maane
der efter, al de bevislig har modtaget Underretning om Afgorclsen. For sun vidt der 
ved saadanl Paubud paafOres hegnspligtige Udgifter, kun disse kræ\'es refunderet 
overensstemmende med de i Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881 om ForpHgtel-se til Jords 
Afgivelse indeholdte Hegler. I Tilfælde, hvor det efter Kendelse af Hegnssynsmæn· 
dene eller hojere Instans er pnakrævet til Fremme for Landbruget, al oprette Hegn 
over offentlig Kore\ej , er vedkommende kommunale Forstanderskab pligtig til at 
oprette og vedligeholde de for den oHentlige Trafik fornodne Luager. Over Trafik. 
veje skal Rorrister allid anvendes. Overtrædelse af Bestemmelsen i delle Stykkes 
fOrsle Punktum eller uf de uf den paugældende Myndighed givne nærmere For· 
skrifter straffes med Boder. 

Ethvert Led i Hegn om lndmarken skal være forsynet med forsvarligt Lukke 
og, bortset fra Led, der er bestemt til al passeres uf KoretOjer, indrettes sanledes, 
al del, h\'er Gang del anJmes, folder tilbage af sig selv, og at del, for saa vidt del 
findes i Hegn mod Haugen, nabnes ud imod denne. 

16 Hegn i lndmark eller mellem lndmark og Udmark skal holdes i lovlig Stund 
til enhver Tid, hvori Jorden ikke efter de gældende Bestemmelser (derunder ogsna 
Bestemmelse, som træf fes for enkelt V nar eller Host i Henhold til Haugelo\'ens 
§ 35, 2det Stykke) skal ligge aaben for Græsning af den Slags Husdyr, for hvilke 
det .skulde hegne. Hegn mellem Udmark og Udmark skal holdes i lovlig Stund i den 
Tid, der for ethvert enkelt Tilfælde bestemmes af Hegnssynsmændene, enten ved 
Hegnets OpfOrelse eller senere, om Tvist 01,stnur om Tiden. 

17 Suafreml Naboer enes om, at deres gensidige Hegnspligt skal ophæve~, ind· 
5krænkcs eller udvides udover, hvad der i denne Lov er bestemt, skal suadun Af· 
tale kunne træffes for indtil 10 Aar ad Gangen. Vedrorer Aftalen Jord, som bru· 
ges nf nogen anden end Ejeren, er den ikke gyldig, fOrend Ejeren hur tillrundt 
den. 

18 Enh\'er nf Bygdens He!;nssynsmænd er pligtig til efter Anmeldelse fru Nabo 
(eller, om det er falles Hegn for lndmark, tillige fru hvilken som helst Lodsejer i 
Indmurken) straks nl eherse Hegn, der puastans ikke ul være i lovlig Stund. Fincler 
Synsmanden du, nt det er nodvendigt straks æt istandsætte Hegnet, skul han op· 
fordre den, der efter hans Skon er hegnspligtig, til at foretage snadan Istandsæt
telse, som skonnes at maalle foretages straks.Efterkommes denne Opfordring ikke 
uopholdelig, har Synsmændene at foranstalte det fornodne Ar.bejde udfOrt pua den 
hegnspligtiges Bekostning. Tvistes der om, hvem der er hegnspligtig, vil delte Spiirgs· 
maul deref1er være ut afgore efter Heglerne i §§ 1.5- 19. 

19 Hvor Ejer og Bruger er forskellige, hæfter de een for begge og begge for een 
for alt pligtigt Arbejde vedrorende Opforelse og Vedligeholdel5e uf Hegn. Bruger 
af Jord i offentligt Eje regnes i denne Lov lige med Ejer. medmindre <ler i de 
enkelte Tilfælde uf vedkommende :Vlyndighed er truffet anden Bestemmel~e. 

KAP. 2. Ari.svar for Husdyr. 
20 Enhver, som, uden at dertil er Hjemmel, tojrer eller driver Husdyr ind pna 

anden 'lunds Jord eller skuffer det Adgang \·ed al aabne Led eller bryde Hegn 
ned eller ti:i jre del saa na:r ved Naboens Jord, at det kan naa ind paa denne, straf· 
fes med Bi.hier, for saa vidt Forholdet ikke efter sin ovrige Be"kaffenhed medfiirer 
hojere Straf. 

Den, der mod vedkommende kommunale Myndigheds Forbud tojrer Husdyr paa 
den til ofrcnllig Vej horende Grund eller $an nær, at det kan nua ind derpaa, 
saavel som den, der imod i;auclanl For.bud luder sit Husd) r g ræsse pua den til of· 
Centlig Vej hlirende Grund, som er lovlig frahegnet hans Ejendom. ;,trnHes med 
Iliider. 
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Den skyldige skal derhos i de ovennn:vnte Tilfælde yde fuld Erstatning for al af 
hans Forhold foraarsaget Skade. 

Bestemmelsen i nærværende Paragrafs l ste Stykke finder ikke Anvendelse paa 
Ejer i Indmark, som ligger inden for fælle:; Hegn, nunr han for nt drive !Osgau
ende Dyr ud gennem del fælles Hegn (jfr. § 2~) maa drive det over Andenmands 
Jord, for saa vidt lllln har anvendt forniiden Omhu for al gore s:111 lidt Skade paa 
fremmed Jord som muligt. 

21 Hvo som, uden al dertil er Hjemmel, driver anden Mands Husdyr ind pau 
sin Jord, straffes med Boder. Med li~e Straf anses den, som forsætlig uhjemlet !o
ser anden Mands tojrede Husdyr eller uahner Fold eller lukket Mark for det, hvor
hos han er pligtig til nt erstatte Ejeren af det saaledes losgaaende Dyr, hvod denne 
har multet udrede i Skadeserstatning og Godtglirel::e for Foder og Pasning, saml 
Tabel ved Afsavnet uf Dyret, 

22 Husdyr, som er farligt for Menne~ker, mua ikke holdes li.isgauende p1111 noget 
Sted, som grænser til alfor Vej og ikke er tilhorlig indhegnet. Overtrædelse heraf 
straffes med Boder. 

23 Kommer Hest, Kvæg, Fuar, Ged eller Fjerkræ (herunder ikke Duer), uden al 
dertil er Hjemmel, ind puu fremmed Ejendom i lndmark, !'knl Dyrets 'Ejer erstatte 
den Skade, der tilfojes, være sig pna Afgriide i il\1nrk, Eng, Græsgang, Hove m. v. eller 
paa Plantninger, Grofter, Veje, Broer og deslige eller pua undre Husdyr. 

Er Dyret vaneful·dt, skal dels Ejer desuden straffes med Boder. 
Fra ovensluuende Hegel undtages Ti'lfælde, hvor den skadelidte lrar forsoml sin 

Pligt til .at hegne ifor den pungældende Slags Dyr, medens Dyrels Ejer enten 1kke 
har saadnn Hegn•spligt eller har opfyldt sin Hegnspligt. I de 'Pilfælde, hvor Hegns
pligt bortfalder (jJr. §§ 4, 6, 7 og 17), har Dyrets Ejer nl·tsaa Ansvar, som om 
der var lovligt Hegn. 

Faur, som hur ·den Vane at i.idelægge KurtQffelsæd, skral som uvane alf Ejeren 
holdes indelukkede eller pwa anden Munde hindres i al .skade Kartofifelmarkerne 
fru det Tidspunkt, du Kartoffelsæden bliver nedlagt, indtil lnclmarken skal være 
fredet for Faar. 

24 Skyldes det Trediemands Forsommelse (være sig ved Undladelse l1if at holde 
Hegn i pligl'ig Stund, ved ut nnbne Led eller andet Lukke o. lign.), at Dyret i de 
i forrige Paragraf ommeldte Tilfælde er kommet ind puu fremmed Grund, skal 
den paagældende erstatte Dyrets Ejer ialt, hvad han ii <Jen Anledning har maat1et 
udrede til fordens Ejer. Har flere Personer udvist saadan Forsommelse som foran 
nævnt, og det ikke straks med Sikkerhed kun oplyses, hvilken 'Uf Forsommelserne 
der er Aars.ag til iDyrets lndtræn~n pan den fremmede Grund, kan Dyrets Ejer 
gore saadnnt Erstutning"krav gældende mod, hvem han vil, Ol{ de pungældende. 

25 I alle T·ilfælde, hvor Husdyr ·har gjort Skade paa fremmed Ejendom, kan 
begge Parter kræ\'e Skaden faslsul ved Skon af Jfognssynsmænd (§ 1.1.) ved Hen
vendel-se til disses Formand (§ 51). 

I de i §§ 20 og 23 nævnte Tilfælde kan ]ordens Ejer, naar Ufreden er foreguacl 
paa en Tjd, da ]or<len ikke er frossen eller snedækket, kræ\e ifOlgende Erstatning, 
selv om Skaden iikke kan paavises: 

1) 60 Øre for Hest, Kvæg, Svin eller Ged; 
2) 20 Øre for F'llnr; 
3) 10 Øre for Guns; 
•I·) 5 Øre for andet Fjerkræ. 

Dette gælder dog ·ikke for Unger af de under Punkt :i og •I nærnle Husdyr, sua 
længe Ungerne er under 2 .l\foaneder gwnle. 

Nuur flere Dyr, tilhiirende samme Ejer, ved samme Lejlighetl er kommet ind 
pua fremmed Grund, kan den ~umlede Erstatning for u1•auviselig Skude ikke O\'er
stige 

a) 7 Kr. for Heste, Kvæg, Svin, Geder eller Faar; 
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•b) 2 Kr. for Gæs; 
c) ilO Øre for andre Fjerkreaturer. 

26 Kommer Faar, uden al dertil er Hjemmel, ind i fremmed Hauge, bor det, 
hvis det vides al hore hjemme i Nabohaugen, drives tilbage {il den. Er dette vidnefast 
sket sua •ofte, al Fuarel deraf kan skonnes at ·gau mere i denne Hauge end i den 
Hauge, hvortil det horer, enten af den Tid, Faarene gaar paa Vinterhauge, eller 
af den Tid, de gaur paa Sommerhauge, skal det 'bortskaffes til forste almindelige 
Slagtetid, efter at dette vidnefast -er krævet paa vedkommende Ejers eller Hauge· 
rogters Bopæl, saa betids, at hun har 'haft Tid til at arværge den ulovlige Gang. 
Bortskuffe3 F111uret ikke til den Tid, skal han erstatte Omkostningerne ved dets 
Transport til ham. Kommer ·saudunt .Faar tilbage l'il summe Hauge, er det for· 
brudt, sualedes al lo Trediedcle tilfalder det offentlige og en Trediedel Ejeren af 
den Hauge, i ln•ilken det har gaaet. Vildt ·Fuar (vargur), som IOber ·over l\ifarke
skel og forstyrrer Nuliohaugens Faar, skial læmmes eller bortskaffes til næste Host, 
efter at det :vidnefast er forlangt paa vedkommende Ejers eller Haugerogters Bo
pæl; sker dette ikke, er Fanret forbrudt, som ·ovenfor bestemt. 

Under Vinterhauge i ·denne Paragraf ind1hefattes ogsaa lndmark, puu hvilken 
Faur har haft Græsningsret, jfr. Haugelovens § 34. 

27 Horer Fuarel ikke hjemme i Nu•bohauge, skul det snarest muligt <1plyses ved 
Bud til Ejeren eller ·huns Huugerugter, som er pligtig til ul afhente Fuuret seneist til 
næste almindelige Fjeldgang. Sker delle ikke, bliver Reglerne i foreguuende Pura
grufs 3die og 'I.de Punktum ul anvende. 

Vides ·det ikke, hvor F'Uarel horer hjemme, hchundles det efter Heglerne i § 28, 
sidste Punktum. 

28 Hvis Strid eller Tvivl opsluar om, Lil :hvilken Hauge el Lam horer, som træf· 
fes umærket ved Fjeldgang om Hosten, skal det tilfalde den Hauge, i hvilken det 
Iorefinde.s. Faur, -som er umærket eller saa skodes!Ost mærket, nt Sysselmanden 
og lo uf ham tilkaldte uvildige l\lænd erklærer Mærket for ukendeligt, behandles 
- om Ejeren er uvis - som Hittegods. 

29 Kommer Hest, uden at dertil er Hjemmel, ind i fremmed Hauge, skial Dy
rets -Ejer •betale Græsningsgodtgorelse, snafremt han ikke afhenter det inden 8 
Dage efter, al han fru Hnugen'S Ejer har fauet Bud <1m at hente det. Græsnings· 
godtgorelsen udgor 40 Øre daglig, regnet fru Budets Afsendelse. Haugens Ejer 
er berettiget til, hvis han ikke sender Bud til Dyrets Ejer, eller ·hvis denne ikke 
henter det inden de nævnte 8 tDnge, at Inde tDyret bringe til det·5 Ejer, og denne 
skal da herfor godtgore ·hum 30 Øre pr. lobende km af oden Vejlængde, det er ble
vet bragt. Det summe gælder for Kvæg, dog al Græsningsgodtgurelsen udgor 10 
Øre daglig, og at Transport uf Dyret godtgores Haugens Ejer med el passende 
IlelOb, :som i Tilfælde nf T\'nst <1m Belohets Storrclse Iran fastsættes af Hegns
synsmændene. Bringes Hest 3 Gange .i LobeL ~f I· •Uger til dens Ejer, hetaler denne 
i Græsningsgodtgorelse for det IObende Anr 24 Kr. 

Horer Hesl, som kommer ind i fremmed Hauge, hjemme i en Hauge, hvi5 Be
sætning udgor mere end 1 Hest fi0r hver Mark Jord (jfr. Haugelovens § 25), be· 
taler Hestens Ejer foruden de ovenangivne DelOb 3 Kr. for hver Gang, Hesten 
bringe.s til ham. 

Dyrets Ejer er derhos i alle Tilfælde pligtig til nt godtgiire Omkostningerne \'ed 
Budsendelse til ham. 

Er Dyrets Ejer ukendt, træder offentlig Bekendtgorelse i Bygden ved Opslag 
·overensstemmende med Lov for Færoerne Nr. 59 uf 1. April 1912 om Ophævelse 
af Kundgorelse ved Kirkestævne i Stedet for Budsendelse til Ejeren; vides det, i 
hvilken Bygd Dyret horer hjemme, skal Bekendtgi.irelse tillige ske i denne Bygd. 

Den. som uhjemlet lader sine Koer malke i fremmed Hauge, boder hver Gang 
il Kr. 

Naur Haugens Ejer har Pligt til at hegne for den 1•aagældende Slags Husdyr, 
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men har for:.omt denne Pligt, tilkommer der ham ingen Godtgiirelse efler Para· 
graffens for.,;te og andet Stykke. 

30 l\nar Ejer og Besidder er forskellige, træder Besidder i Ejers Sted med Hen· 
syn Lil Pligten til al vogte Husdyr. Det Ansvar, som er fo11bundet med, al nogens 
Hu5dyr kommer ind pna fremmed Ejendom, indtræder -ogsua, naar Dyret indkom· 
mer paa dets Ejer!> Ejendom, for saa vidt denne er i anden5 Besiddelse. 

KAP. 3. lndsæuelse af 1/11.sdyr. 
31 I alle Tilfælde, hvor der efter de foranstaaende Bestemmelser l'ilkiommer Jord· 

ejeren Erstntning for Skade af fremmed Husdyr eller Godtgorelse for Budsendelse 
Lil Ejeren eller for Bekendtgorel~e eller Dyrets Græsning og Transport, kan Jord
ejeren indsætte Dyret. Træffer han Dyret paa Tredicmands Grund, kian dets Ejer 
ikke derfor modsætte sig Indsættelsen. 

Ligeledes kan Gaas, som træffes i fremmed Hauge, indsættes. Ustækkel Guns 
betragtes som Vildt. 

Hons og Ænder, som i Strid med Heglerne ~ § 23 trænger ind pua .anden Mands 
lndmark, er puugælclende fordbruger berettiget til al optage og tilbageholde, ind
til <ler af Ejeren er ydet ham en pa;;sende Godtgorelse for lidt Skade og den ved 
Optagelsen forbundne Ulejlighed, dog ikke mindre end 25 Øre for h\·ert Stykke 
Fjerkræ. Har Optagelsen af det skadegorende Fjerkræ ikke været mulig, skal den 
skadelidte være ·berettiget til al nedlægge det paa forsrnrlig Mande. 

Hvis del omhandlede .Fjerkræ, tilhiirende wmme Ejer, er opl<lgeL 3 Gange i 
samme Aar i Henhold til § 23, næstsidste Stykke, ifalder Ejeren derhos Bode
straf. 

32 l\aar nogen indsætter fremmed Husdyr, og han ved, hvem det tilhorer, skul 
han derom straks underrette Ejeren eller dennes Folk. Bliver han ikke inden 3 
Dogn bekendt med, ln·cm Ejern er, hesorger han lnd5æltelsen bekendtgjort ,·ed 
Opslag, jfr. ·§ 29, ·Ide Stykke. Bekendlgorelsen !'kul !'ke i den Bygd, hvor Ind· 
sætteren 1bor; \'ed han, i hvilken Bygd Dyret horer hjemme. skal den tillige ske i 
denne Bygd. Han skul forsvarli g rogte Dyret og fodre det efter Aarstidens Be· 
sk-0ffenhed, men man ikke bruge <let. Hun har Hel til at benytte Mælken uf indsat 
Malkekvæg mod Fradrag i lndlosningssummen efter § 33. 

33 Ejer af indsat Husdyr har ikke Hel Lil al fordre det tilbage, COrend han har 
1betalt Omkostningerne \·ed Budsendel~e og Oekendtgorelse, Dyrets IUigt og Fod· 
ring samt Erstatning for Skade og de ovrige i § 31 nævnte Belob eller stillet Sik· 
kerhed for Betaling inden }4. Dage. Opnaas ikke Enighed om lndliisningssummen, 
kan begge P.urter kræ\e den lllfgjorl ved Skon af Hegnssynsmænd (§ .J.J.) ved Hen· 
vendelse til disses Formand ( § 51). Fin<ler Jlændene, at den fordrede lndlOsninb"S· 
sum har været ubillig. kan de som en Del af Ski>nnet bestemme, al den, der ind· 
·sutte Dyret, i det hele eller for en Del erstatter Omkostningerne ved Forretningen, 
dog i intet Tilfælde mere, end den tilkendte lndliisningssum udgor. 

34 Den, som har indsat fremmed Hu:;dyr og iagttaget Bestemmelserne i § 32, er 
berettiget til al lade del -sælge ved Auktron ljfr. § 35), nanr 8 Dage eller, med 
Hensyn til Hest, H Dage er I-orlobet, uden at Ejeren har meldt sig. Fristen regnes 
fra lndsættelsesd,agen. ·s.uafremt det \ides, hvem der ejer Dyret, men ellers fru 
fiirste Bekendtgurelse om lndsrullelsen. Samme Ret tilkommer den, der har indsat 
Dyret, hvis Ejeren har meldt sig, men ·der derefter er Corliibet 3 Dage, uden al 
han har indlost det eller, In is der er 1\-.jst om lndlOsningssummen, 'begæret denne 
bestemt ved Skon; ligesaa, naar ;~ Dage er forlObet, efter al lnd!C>sningssummen er 
bestemt, uden al IndlOsning er paaf ulgt. Den, som indsætter Dyret, lager sig ·he
tull af Salgsbeli:ihel for lnd!Osningssummen og senere hafte Udgifter. Overskuddet 
leveres Politiet (Politimesler, Sy,;selmand, Sognefoged), som har at udbetale det 
til Dyrets Ejer, saufreml denne melder sig inden l Aar efter Indsæuclsen; melder 
han sig ikke inden denne Frist , tilfalder del vedkommende Politikusse. 

35 De i § :-I~ ommelclle Auktioner foreluges i Thorshavn eller pua Sted, hvor 
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Sysselmand eller Sognefoged er bosat, af Politiet og ellers af en af Forstanderska· 
bet med Amtmandensl) Godkendelse dertil ansat Mand. Om Forpligtcl!lcn til at mod· 
tage saadan Ansællelse gælder Reglerne i denne Lovs § '14. 

Auktionen hekendtgiires med 2·1· Timers Varsel. Saafreml den afholdes af Poli· 
tiet, sker den til Politipr.otokollcn uden Vederlag; ellers foretages den til en af 
Forslanderskæhet til saadoant Brug autoriseret Protokol, der bekoste.,; af vedkom· 
mende Sogn, og mod cl Vederlag af 75 Øre. Den. der afholder .Aukfronen, skal 
tiltage som Vidne en uberygtet Person; til denne betales 75 Øre. 

Er det optagne Dyr efter en af Politiet eller en Hegnssynsmand foretagen Vurde· 
ring (som vil være al udfore uden Vederlag) af saa ringe Værdi, al end ikke 
Bekendtgorehesudgifter kan 'entcs al blive dækket ved dct5 Bortsalg ved Auktion, 
bortfllllder denne saa\•cl som Bekendtgi:ircl~en efter § 32. og Dyret bliver Indsæt· 
terens Ejendom. 

36 Er Husdyr indsat, og dets Ejer ikke kendes, kan det overleveres til Politiet 
( P.olitimester, Sysselmand, Sognefoged), som har at tage sig ar det, og det bliver da 
i iivrigt at behandle efter Forskrifterne i foregaaende Paragraffer. Er det al he· 
frygte. at Omkostningerne her\'ed \•ilde 'hlh'e uforholdsmæssige mod Dyrets an· 
tagelige Værdi. k.an Politiet for ethvert enkelt saadant 1'ilfrelde bestemme. hvor· 
ledes der bor forholdes med Dyret. 

37 Har den, der har indsat fremmed Husdyr og beholdt <let i sin Varetægt, 
undladt al iagttage Forskrifterne i § :~2, j fr. § 35, sidste Punktum, kan Ejeren kræ\·e 
det udleveret \•cd P.olitimesterens eller Sysselmandens Foranstaltning uden noget 
Vederlag for hafte Omkostningerne eller furYoldt Skade. 

38 Nnar den, der har ind~at fremmed Husdyr, udleverer det mod lndlosning, 
kan h11n ikke senere siige yderligere Erstatning. Det stuar den, der har lidt Skade 
af fremmed Husdyr, frit for \'ed Reuergong al gore sit Kro\' paa Erstatning gæl· 
elende, dog ikke for mere end Dyrets Værd med Tillæg ur Sagens Omkostninger. Er 
Skaden forv'Oldt ar .Foaar, som h<>rer til Besætningen i Fælleshauge (jfr. Haugelo,·ens 
§ 1). kan Erstutning~kravel gi:ires gældende mod ethvert Medlem af Hnugens Ile· 
styrelse (eller, om snadan ikke findes anmeldt lil Sysselmamlen. mod enhver Lod~
ejer i Huugen), h'·orefter den paagældende er iberelliget til aller at soge sit Ud. 
læg godtgjort ved l'dpantnlin~ hos Dyret·;; Ejer eller, h\ i;; han ikke kan findes, 
ho,; alle Haugens 1Ejere i 1Forhold til deres .J\Iarketal. 

Det ovenfor om'handlede Erstatningskrav mua være paatah inden 6 !\fauneder 
fra den Tid, Skuden blev tilfojet. 

Omkommer indsat Husdyr \'ed Hændel-se, har den, som inclsalle det. intet al 
fordre hos Ejeren. 

De ovenangivne Indskrænkninger i 1len skadelidendes Ad~ang til Erstatning og 
i 11iden for sammes Paatale gælder ikke i de i denne Lo,·s §§ 20 og 21 ommeldte 
Tilfælde. 

KAP. ·I. Fællesgræsning af l\1'æg, Gæs og Heste pua lndmarl• . 
39 Fællesgræsning af KYæg -0g Gæs paa lnclmark. som li!!'ger i Fællig. mau ikke 

finde Sted, naur enten en Trediede) af Ejerne eller Brugerne eller saa mange. ~om 
t>jer eller bruger en Tredieclel af Jndmarken (beregnet efter Skattemarker) . ved 
Vedtægt pau Grnndestærne forlanger FæJlesgræsninµen (enten ur K,æg eller af 
Gæs eller af begge Slags Dyr) ophævet. Losganende He3le skul ikke finde;; i Ind· 
marken. naar nogen Lodsejer modsælter sij! dette. 

Enh\er Ejer. der er græsl'l'ingsberettiget til lndmurken, er berettiget til al for· 
beholde sig Græsning~rellen for Heste, Kvæg og Cæs paa egen Ind mark mod al 
give Afkald paa anden Græ::ningsret paa lndmark og mod at holde sin lnclmark 
forsvarlig indhegnet. 

Indhegningen maa. borl~et fr.a <le i Haugclornns § 3 L 2det Stykke, ommeldte 
Tilfælde. ikke være til Hinder for Faarcne,; Vintergnc311ing:. 

1) Nu Rigson1budsmonJen. 
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KAP. 5. Færdsel paa Anden.mands Grund. 

40 Den, som uden Nodvendighed eller uden derbil erhvervet Hjemmel gaur over 
anden Mands lndmark, strnffes med Boder. Er Forseelsen begaaet af &rn under 
M Aar med Vidende af Forældre eller dem, der træder i Forældres Sted, anses 
disse, som om de selv havde begaaet den ulm•lige Handling. 

Med samme Bode som ovenfor angivet straffes den, der ikke tillukker anden 
Mands Port eller Led (derunder ogroa Port eller Led i fælles Hegn), som han har 
aabnel, selv om Husdyr ikke derved kommer ind paa anden Mantls Ejendom, 

41 Den, som uden at dertil er Hjemmel, gaar uden for ret Bygdevej i Hauge, 
hvor han ikke er L'Odsejer, eller i Fælleshnuge, for h\illken Vedtægt om Lodsejer
nes Færdsel er oprellet paa Haugestævne under Sysselmandens Ledel11e (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: 
l. H.iugerogter har Ret til -at $oge efter sin Hauges Fnar, naar han hver Ganl! 

underretter en af den anden Hauges Rogtere derom sna betids, at de kan 
fOlges ad eller modes ved J\larkeskel, og nnar han fOrer sin Hund i Baand. 

2. Enh,·er har Ret til om Dagen al ~oge efter sin Hest eller sit Kvæg, nanr han 
forud melder det til en af Haugcns Tiogtere. I ovri 2'.l kan Bestemmelser herom 
træffes ved Vedtægt af Ejerne af Bygdens Hauger i Forening paa Grande
stævne (jfr. Grandestævnelovens §§ l og 12). 

:~. Enhver er berettiget til al hente sine Torv; dog skal han gifre det om Dagen 
og gaa ud den almindelige Vej. 

·L Gang til fjernereliggende Hnu f!:e, Fuglebjerg eller anden Udmark, som den 
paagældende eller den, i hvis Ærinde 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 Færd:-.el i ovrigt skal være tilladt, afgores af 
Landvæsenskammissionen, snafremt Parterne ikke i l\.li ndelighed enes derom el
ler bliver enige om Sagens Henvi~ning til Vroldgift. 

Dagen regnes i de i Punkt 2 og 3 anfiirle Tilfælde om Sommeren (det er fra den 
H. April til den 31. August) fra Kl. 5 om Morgenen til Kl. 9 om Aftenen og om 
Vinteren (del er fra l. September til 13. April} fra om ~forgenen, naar iDngsskæret 
begynder, til om Aftenen, naar det ender. 

43 Gang med Hund gennem fremmed Hauge er tilladt, naar den sker ud ret 
Rygdeyej, og naar Hunden fores i Baand. Naar en Flok Foaar skal drives gennem 
fremmed Hauge, er det tilladt at bruge IOse Hunde dertil, dog mod fuld Erstatning 
for den Skade, de afstedkommer i Haugen. l\fod samme Erstatning kan ligeledes 
de til Riigt og Fjeldgang i fjernereli ggende Hauge noclvendii ge Hunde fOres Hise 
frem og tilbage igennem fremmed Hauge. Hvorledes Haugerogter i ovrigt skal 
-fiire sin Hund, naar han maa gaa gennem fremmed Hauµ:e for at komme til sin 
egen. afgores som fastsat i § ~12. Punkt -I·. sidste Punktum. 

KAP. 6. llegnssagers Beharnlli11g. 
44 For ln'ert Sogn eller efter Lagtingets l ) Bestemmelse for Dele af et Sogn 

bliver der at ansætte 3 Hegnssynsmænd. De udnævnes for .1. Aar ud Gangen a f 
ForstandeHknbet (1i Thor.shaYn Byrnadet). Enhver Jordbruger er pligtig til al mod
tage Udnæ,•nelse, medmindre han har opnnaet en Alder af 60 A>llr. Den. som i 
mindst ' ' Aar uaflbrudt har \'æret Synsmand. , kal dog ikke være pligtig til al mocl
tnge ny Udnævnelse som saadan får efter UdlObet uf et lige saa langt Tirl:m1m 
~om det, hl•ori han har varetaget dette H\·erv. Begærer nogen sig fritaget for al 
modtage Udnærnelse, afi::or Forstnnder:k·abet (Byrnudet l. h\'orvidt hans Begæring 
kan tages til Folge. Forkastes l'ndskyldnin g:en, kan clen udnævnte forelægge 5in 
Begæring om Fritagelse for Lagtin get. 

l) Lnntlsstyr~ts . 
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Ingen Synsmand kan, s aafremt nogen uf Parterne gor Indsigelse derimod,delr 
lage i en Forretning, naar han er beslægtet eller besvogret mecl nogen af Parterne 
saa nær som Soskendebarn eller perstmlig er interesseret i Sagen. Er nogen Syns
mand ø.f saadan Grund eller ved lovligt Forfald forhindret, har Forslanderskabet 
(Byraadet) al udnævne en anden i hans Sted. 

Synsmændene hor, ~an snart deres Udnævnelse er dem meddelt, ~il Forstander· 
s1cabet (Dyraadet) al indsende en skrHtlig, hojtidelig Forsikring, efter en af Amt· 
manden fastsat fiormular, om, at de efter bedste Evne med Uparliskhed vil udrnre 
deres Hverv. Deres Forretninger indforcs i for Sognets Regning anskaffet og af For· 
standerskabet (Byra adel) 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 til Formand. 
Prol'ok-01len opbevares hos Formanden, som besorger Forretningerne ind!Ort og 

Udskrifterne meddelt inden 24 Timer efter, ni de er begært og Betalingen for dem 
ydet. 

For selve Ud!Orelsen af Forretningen tilkommer der hver af Synsmændene en 
Betaling af 2 Kr. for hver Dag, Forretningen varer, foruden Dyrtidstillæg efter 
Pristallet. Denne Betaling ydes, selvom Forretningen varer mindre end een Dag.1) 

Synsmændene er pligtige til ogooa al udfOre Forretninger i Nabodistrikt, naar 
de i dettes Synsmænds F'<lrf ald dertil begæres. I saa Fald tilkommer der dem for· 
uden ovennævnte Godtgorelsc hver 20 Øre pr. IObende 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 godtgores dem 
af hum. 

Forslanderskabet (Byraadet) kan afskedige Synsmændene; dog 5lau det den. 
der er afskediget imod sin Vilje, frit for at forelægge Sagen for Lagtfoget. Naar 
Lagtinget ikke er samlet og Sagen ikke kan udsættes, til Lagtinget træder sammen, 
er Amtmanden bemyndiget til at træffe Æf gorelse sauvel i dette Tilfælde som i det 
Tilfælde, der omhandles i denne Paragraf.;; lste Stykke. 

45 Den, der finder Anledning til Besværing over cl Hegns Tilstand eller Beska·r. 
·fenhed (uden for det i § 18 omhandlede Tilfælde) eller onsker nyt Hegn rej st eller 
cl ældre Hegn ombyttet med en anden Art af Hegn, uden herom al have kunnet 
opnaa mindelig Overenskomst med vedkommende, har desangaaende at indgive en 
skriftlig Begæring til Formanden for Distriktets Synsmænd. Denne har derpaa uop· 
noldelig at beramme en Aastedsforrctn in;t og al forsyne Begæringen mec:J Paateg· 
ning om Tiden til Forretningens Afholdelse saml med en Indkaldelse til de paagæl· 
dende om at overvære samme. Begæringen med disse Paalcgninger bliver derpaa 
ved Foramtaltning af den, som har ·begæret Synet, paa den for Stærninger fore· 
skrevne Maade eller ved l\•ende uberygtedc Personer at forkynde for den anden 
Part, saaledes at denne faar mindst 2 Gange 2•J, Timers Varsel. Er flere end 5 
Personer Parler i Sagen, kan Formanden tillade, al Forkyndelsen sker ved Opslag 
i Bygden. Den, som lovlig er varslet t•il al mode ved Forretningen, men udebliver 
uden at anmelde gyldigt Forfald, man tilskrive sig selv, al Sagen afirores uden no· 
~el Hensyn til det, som han maatte have kunnet frcmfOre. 

46 Forretningen foretages af Distriktets tre Synsmænd i Forening. Ligger Heg· 
net i Skellet mellem to Distrikter. udWrcs den ar Formanden i ln-ert Distrikt i For· 
ening med den af begge Distrikt~rs Synsmænd, som Formændene ved Lodtrækninl! 
dertil udtager. Ved Forretningen skal Synsmændene lude sig det være magtpaalig· 
gende at fremstille Forholdene klart for de paagældende og soge tilvejebragt For· 
lig mellem dem, naar ilet lader sig gore. Opnans Forlig, indfores dette i Protokol· 
len og undersicrives af de vedkommende. Kun Forlif! ikke opnaas. optages Sagen 
til Kendelse, som afsiges snarest muligt. senest inden Forlobel af 3 Dage. og tilfores 

1) Som æntlrct , et! Ll. Nr. 30 af 17. Marts 1951. 
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Protokollen med en Begrundel!e af Kendelsen samt under: krives af Synsmæn· 
dene. 

Kendelsen afsiges efter Stemmeflerhed; er alle tre Synsmænd af forskellig Me
ning, bliver Formandens (eller, naar to Formæncl deltager, den ældste Formands) 
Stemme den afgorende. 

Ved Slutniingen nf hvert Mode underskrive5 Protokollen af Synsmændene. 
47 Hvad enten Sagen a-fgores ved Forlig eller Kendelse, man den trufne Afgorelse 

i hvert af de nedenfor nævnte Tilfælde indeholde Oplysning om de for summes 
Vedkommende fremhævede Punkter: 

1. Naar nyt Hegn skal rejses: 
Om Hegnets Hojde og ovrige Beskaffenhed, samt af hvem og inden Udlobet af 

hvilken Frist det foreskrevne Anbej'de skal udfOres, og hvorledes der bliver at for
holde med Hegnets fremtidige Vedligeholdelse; 

2. Naar ei ældre Hegn skal forandres eller ombyttes med et nyt: 
Om de under Nr. 1 ommeldte Punkter, samt hvorledes der skul forholdes med det 

ældre Hegns Forandring eller Borttagelse, hvem der skal iværksælle det herhen
horende Arbejde, og lworvi·dt der herfor skul gives nogen Godtgiirelse, og i be
kræftende Fald uf hvem Godtgorelsen skul ydes, saml dens Storrelse og Betalings· 
Lid; 

3. Naar el brostfældigt Hegn skal udbedres: 
H rnrledes, af hvem og inden Udliihet af hvilken Frist cl et fore5krevnc Arbejde 

skal udfores. 
48 Synsmændene har i Kendelsen at træffe Bestemmelse om Udredelsen af Forret· 

ningens Omkostninger, som i Almindelighed vil være al paalægge den, som Ken· 
delsen gaar imod. Afgi.ires Sagen ved Forlig, skal delle indeholde Bestemmelse om, 
hvorledes Omkostningerne bliver at udrede. 

49 Enhver af Parterne staar det frit for inden :-1 Uger efter Kendelsens Forkyn· 
delse al indbringe den for Landvæsenskommissionen, ligesom den ved Kendelse af 
Landvæsenskommissionen trufoe Afgorelse, for saa vidt Sagen ikke indskrænker sig 
til Anke over Vedligeholdeh:esmangler. igen vil kunne indbringes for Overland· 
væsenskommissionen. lWed Hensyn til Sagernes Indankning for og Behandling ved 
Lundvæsenskomrnissionen og Overlandvæsenskommissionen bliver at forholde efter 
Reglerne i Loven om Lnndvæsenskommissioner. 

501) Nnar der for Hegnssynsmændene af rette vedkommende fiires Klage over, 
al den. som det efter Forlig eller Kendelse i Henhold til de foregaaende Regler 
paahviler at udfOre noget Hegnsarbej-de, ikke har efterkommet sin F'orpligtelse i 
denne Henseende ved Udlåbet af den dertil indrommede Frist, nfgor Hegnssyns· 
mændene uden Appel, om Klagen er begrundet. J\[ed Hensyn til Parternes Ind
kaldelse ~il denne Forretning, hvem der skal afholde den, hvorledes Afgorelsen træf
fes, saml med Hensyn Lil Betalingen for den, forholdes efter de ovenslaaende For
skrifter. Findes Klagen begrundet. foranstalter FormnndC'n for Synsmændene det 
manglende A11bejde udforl for ,•edkommendes Regning. For al mode ,·ed Arhejdets 
Aflevering til den pnngældende Part tilkommer der ham Betaling efter § •14. Ud
gifterne ved disse Forretninger udrecle~ af den af Parterne. ln·em Afgorelsen er 
ganet imod. 

I l\'lungel af Betaling paa Anfordring af cle ~il Arhej dets UclfOreli;e medgnaende 
Omkostninger kan disse inddri\·es ved Udpantning. 

Samtlige ovrige Udgifter, som flyder af AmTendelsen af denne Lovs lste og 6te 
Kapitel, saasom Betaling for udfOrte Arbejder, Erstatninger eller Omkostninger ved 
Sugernes Behandling o. s. "" kan ogsaa inddrives ved Udpantning. 

De Udgifter, som Synsmændene har haft ved ut udfore manglende Arbejde og 
for at fuldfOre selve Forretningen, jfr. § 2, kan disse straks f.aa betalt a( vedkom· 
roende Forstunderska!h efter specificeret Regning. 

1) Som ændret ved Ll. Nr. 30 nf 17. l\lnrts 1951. 

608 



l8 .i\laj 1937 

KAP. 7. /Jelrandling af Sager om Ansvur for llu.sdyr og af Straffesager. 
lovens I kraf Uræde11. 

51 .Nuar Skon i Henhold til § 25 eller § 33 er forlangt hos Formanden for Syns· 
mændene, har denne snarest muligt at tilkalde en af Distriktets andre Synsmænd, 
og Ejeren af det Dyr, som har Ioroarsaget Skaden, samt den skadelidte og der· 
efter al afholde Skonsforretningen. Er nogen Synsmand forhindret i al deltage i 
Forretningen, forholdes der som angivet i § 1J:J" 2det Stykke. 

52 Straffesager, som anlægges efter denne Lov, behandles som Politisager, · men 
paatales - uden for de i § 13 og § 22 omhandlede Tilfælde - kun, naar nogen 
forurettet begærer det. Sogsmaal til Erst•atning efter §§ 20, 21, 33 og 38 behand· 
les i den borgerlige Retsplejes Former, men den forurettede kan, naar offentlig 
Sag anlægges i Anledning af det paagældende Forhold, kræve Erslalningsspårgs· 
m1talet paakendt under den ofientloige Sag under de sædvanlige for E~talnings· 
kravs Inddragelse under offentlig Straffesag gældende Betingelser. Er det under 
Sagen omhan-dlede Forhold Coregaaet uden for Sydstromo Præstegæld, vil Sagen 
være al behandle ved Sys.selets Politiret. Anke kan i alle Tilfælde ske til Overpoliti· 
retten overensstemmende med Retsplejelovens § 962. 

53 Boder efter denne Lov saavel som Udbyttet af Konfiskation eher §§ 26 og 
27 tilfalder Hjælpekassen for det Sogn, i hvilket Forseelsen eller Ufreden er fore· 
gaaet. 

54 Ved >lfaugelovenc Iorstu~s i denne Lov >Lov for Færoerne om Haugers Sty· 
relse og Drift m. m. af 18. Maj 1937«; \'ed >Grandestævneloven« forstaas >Lov 
for Færoerne om Grandestævne m. m. af 18. Maj 1937«; ved >Loven om Land· 
væsenskommissionerc forstaas >Lov for Færi)erne om ·Landvæsenskommis· 
sioner af 31. Marts 1926«. 

55 Denne Lo\ træder i Kraft den l. Juli 1938, fra h\'ilken Tid l\ors-ke Lovs 
3- 12- 16 til 23- , Ci-20-4, § 9 i Lov af 19. Januar 1863 om Afhændelse af de 
Fæstegaardcn Husega,ard \•ed Thorshavn tilhi)rende Troer, Lov for Færoerne l\r. 49 
af 13. Februar 1922, og hvad der ellers :;trider mod denne Lov, ophæves. 

18. 'foi - Lo" ~r. 172 for Færiiernc om HAUGEHS STYHELSE OG DRIFT m.m. 

F Ø,R S TE AFSNIT. STYRELSEN 

KAP. J. l/1111geslæune. 
I I Fællcshaugc er den i.iverste i\'lyndighed hos Haugestæmet. 
Ved >Fælleshauge« forst·ans i denne Lov Hauge, som er i Sameje mellem 2 eller 

flere Ejere. For Jord i offentHgt Eje er Brugeren ibemyn<liget til al optræde pa~ 
Ejerens Vegne. medmindre der i enkelte Tilfælde af vedkommende Myndighed er 
truffet anden Bestemmelse. 

2 Haugestævnet s-ammenkaldes med mindst 8 Dages Varsel (jfr. dog §§ J.. 20. 
22 og 25) ; det !>kal sammentræde, naar Bestyrelsen finder det niidvendigt. ;;aa\'el 
som naur Haugens Hiigtere eller en Fjerdedel af Ejerne eller sau mange, som ejer 
en Fjerdedel af Haugens l\forketal, forlanger det. Sammenkalclclsen pauhviler Ile· 
styrelsen. om saadan er til, og ellers den Ejer eller Haugeriigter, som on5ker Stæv· 
net sammenkaldt. Saafremt det holdes samtidigt med Grnndeslæ\•ne, er Sysselman· 
den pligti g al lede Forhandlingerne pua Haugcstærnel, og Dagen for dettes Af· 
holdelse herummes da efter Bestemmelsen i Gr·andcstæ\'llelu\'ens § 5, 9iclste Stykke. 
Ellers ledes Forhandlingerne af en Ordstyrer, Yalgt blandt og af de tilstedeværende 
Ejere med Stemmeflerhed; falder Stemmerne ved Valget lige, gor Locltræknin:? 
Udslaget. Om f"Orhandlingen og Af.stemningen gælder Reglerne i Grandeslæ\'llc· 
lo\ens §§ 7 a. 8- 11 og 13. 

3 Haugesln•\'net kan træffe Afgorelse i etln ert Haugens Drift og Udo\'elscn af 
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de fælles Rettigheder vedrorende Anliggende, som ikke ved Lovgivningen er heu
visL Lil anden Afgorelse. 

Det kan fastsætte Regler for Ejernes Færdsel i Haugen, jfr. Hegnslovens § n. 

KAP. 2. Beslyrelsc. 
4 Ejes Fælleshauf.!e af mere end fem Ejere, skul den have en Bestyrelse, heslaa· 

ende af tre eller fem Medlemmer efter Haugeslævnets Bestemmelse. Haugeslævnel 
vælger Bestyrelsen; henholdsvis to og lre l\•Iedlemmer vælges med Slemmeflerhed 
efter Marketui, medens henholdsvis et Medlem og to Medlemmer vælges med Stemme· 
flerhed efter de slemmendes Antal. Stævnet skul summenkuldes med mindsL 11 
Dages Varsel. Ordentligt Valg a(holdes hvert andel Aar i Tidsrummet fru 15. Ok· 
tober til Udgangen af December. Tjenestetiden regnes fra 1. Januar. Enhver Ejer, 
som bor i den Bygd, hvortil Hnugen horer, og enhver Bruger af Jord i offentligL 
Eje er pliglig al modtage Valg; det ;;amme ·gælder Opeidder for Ejer, som hor 
uden for Bygden. Vedk-0mmende Hauges Rogtere kan, selv om de ikke er Ejere, 
vælges til Medlemmer af Bestyrelsen. Den, der har fyldt 60 Aar, er fritaget ; ligesua 
kan den, der har \'æret Medlem i fire Aar, undslna isig for nt modtage Valg i de 
næste fire Aar; men disse Fritagelser gælder dog kun, naar nogen anden er 
pligtig at modtage Valg. 

Bestyrelsens Medlemmer er hvert for si g ans\•arlige for, nl Huugeslævnet i hetime
lig Tid sammenkaldes til Valg af Be~Lyrelse, og at Valgets Udfald inden ]il. Dage 
meldes Lil Sysselmanden, som fOrer Fortegnelse over de modtagne Anmeldelser. 
Er ingen Bestyrelse til, paahviler de nævnte Pligter den slorste i Bygden boende 
Lodsejer eller Bruger af Jord i offentligL Eje. 

5 Bestyrelsen skul vælge en Formand og en Næstformand. Den skal varetage 
Haugens regelmæssige Drift og drage Omsorg for, ul denne forega·ar saaledes, al 
Ejernes Tarv i alle 1\lauder iagttages. For al Beslyrelsen kan I-uge gyldig Beslut· 
ning, kræves, al over Halvdelen af dens Medlemmer stemmer for Beslutningen. 
Bestyrelsen tager Bestemmelse om Tillæg og Slagt af Faar. Den sorger for, ut Af· 
groftning og alt andel nodvendigt Arbejde i Haugen udfOres i rette Tid og pna 
nyltigsle og sparsommeligste Mande. Den pauser, at enhver paugældende efterkom· 
mer sin Pligt, og kan paa den forsommeliges Bekostning: lude Arbj det udfOre ved 
lejede Folk. 

I alle disse Tilfælde skal den o\'erlægge Sagen med Haugens Rogtere. Den fo rer 
Tilsyn med, al disse overholder deres Pligter. 

6 I Forhold til Trediemund (derunder ogsna enkelt Ejer, der vil gore en ham 
tilkommende Ret gældende mod Fælliget, eller omvendl} kan Beslyrelsen i alle An· 
liggender, der vedrorer Haugen som et Fællig, optræde pau delles Vegne. Den 
kan sualedes i deslige Anliggender sagsoge og sagsoges paa Fælligels Vegne og 
i det hele repræsentere Fælliget for Helten saavel som for Forligs·, Udskiftnings·. 
Landvæsens- og OverlandYæsenskommissionen. Er ingen Bestyrelse Ynlgt og anmeldt 
til Sysselmanden, staur det den, som vil suge Fælliget, frit for at suge, ln'em hun 
\'il af Haugens Ejere paa Fælligets Vegne. 

7 I Forhold til Haugens Ejere er Bestyrelsen al anse som Fuldmægtig. Ligesom 
Bestyrelsen derfor har at rette sig efter de Forskrifter for Driften, som Hauge· 
stævnet vedtager, saaledes har den at sammenkalde Haugestævnet. naar vigtigere 
Anliggender forefalder, og skal altid gore det, nuar der er Sporgsmaal om Sags· 
mani af eller imod Fælligel. 

8 Bestyrelsen skul ·fOre Regnskab o\'er sin Forvaltning uf Haugens Pengemidler 
og gore Rede og Rigtighed derfor. Herfor er hvert enkelt 1\ledlem uf Bestyrelsen 
ansvarligt. Regnskabet skal aflægges for hvert Kalendernar, senest inden 1. Februar 
i det fOlgende Aar, og skal forelægges paa Haugestævne inden 14 Duge derefter. 

For Jord i offentligt Eje er Bestyrelsen pligtig til paa Foresporgsel at give alle 
Oplysninger om Huugen, der begæres af vedkommende offentlige Myndighed. 
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KAP. 3. lluugerogtere. 
9 For hver Hnuge sknl der vmre mindst l Hnugerogter. For Fælleshauge fast· 

sæller Hnugeslævnet Hnugerogternes Antal og Len og vælger dem; Valget fore· 
tages med StemmeOerhed nf Ejere og Brugere efter Marketnl. Har Haugestævnet 
ikke truffet disse Bestemmelser , pnahviler det Bestyrelsen al træffe dem. 

10 Haugerogterne skal forestaa Fnnrenes Rogt, Fjeldgangene og ~lærkningen saml 
alt andet Arbejde i Haugen. De har nt paase, at Bestemmelserne om Haugens Be
sætning og Bestemmelserne om Fred i Haugen (jfr. Hegnslovens §§ 20- 22, 26-29, 
31, 4·1- 43) overholdes, og at omvendt Hnugens Besætning ikke trænger ind paa 
fremmed Ejendom, saaledes al dernf kan opslan Tab eller Ansvar for Haugens 
Ejere. De tager Bestemmelse {)m Tillæg og Slagt, nnar Ejer eller Bestyrelse ikke 
har gjort delle. 

11 Haugerogterne er i deres Tjeneste Ejerne ansvarlige og skal rette sig efter 
de Forskrifter, som gi\'es dem af Haugestævnet eller Hnugens Bestyrelse. De skal 
paa den enkelte Ejers eller Brugers Forlangende meddele ham Forklaring om de 
dem betroede Fanrs Antal og Tilstand samt Rogt i Haugen m. m. 

12 Haugerogtcr skal i Regelen opsige sin Tjeneste inden den 1. September, men 
han kan dog ikke fratræde sit Hverv. forend Fjeldgang efler Avlsvæddere er endt, 
medmindre han forlader Bygden, eller Omstændighederne gor hum det umuligt al 
vedblive sin Tjeneste. 

A ~DET AFSNIT. BESÆTNINGEN 

KAP. 4. Faar. 

A. F a a r c n c s 1\-1 æ r k n i 11 g. 
13 I enhver Hauge i;kal bruges et bestemt Mærke for nlle til Haugen horende 

Faur eller, om fornodent, nere Mærker for forskellige Flokke uf Fanrene i Hau
gen, jfr. § 20, Punkt 3 b. Samme Mærke man ikke bruges i to Hauger paa sam
me Ø. 

14 Sager, som anganr Mærkers Forundring, ~kal forst forhandles ved Grande
stævne. Sysse1mnnden har derefter nt fordhringe dem for Amtmandenl) til Af
gorelse. 

15 Ingen anden end Haugens Rogtere moa befatte sig med paa egen Haand al 
mærke Fnar. 

16 Moderfaar. som ikke horer ~il Hnugen, men ved Fjeldgong er kommet imeJ. 
lem dens Faar, skal ved Fjeldgangen betegnes med et Bnnnd ( slo~ur, helsi), nnor 
det ikke med Sikkerhed \•ides. al dets Lam hor foaet ret :Mærke. 

R. A v l ~ ' ' æ d d e r e. 
17 Avls\'æddere skal af Haugerogterne udvælges blandt de bedste, i;om findes i 

Haugen. Der udtages dertil 1 Vædderlam for h\'er 38 eller 1 ældre Vædder for 
h, er •IO :\foderfaar i Ha ugen. 

Tillægges færre. sknl Hougerogterne snareot 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 I de t med Hen s yn t i I F a a r e b e s æ ln i n g e n. 
18 I Fælleshauge skal, naar ikke andet er ' 'edtaget i Henhold til § 20, hele Faare· 

besætningen være i Sameje (felag) mellem alle Ejere i Forhold til deres i\farketal. 
Besætningens Storrelse fastsættes af Haugestævnet. Faarene skal IOlge Jorden 
Yed ul O\'erdrngel$e og An·; de kan ikke ved Udlæg skilles fra Jorden. 

19 Selv om Besætningen er i Sameje, knn Haugestævnet dog tillade Hauger(ig-

') Nu L1111c1sstyrl!t. 
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ter ut holde el \'ist Antal Faar i Huugen som Vederlag for hans Arbejde. li gesom 
Hnugens Bestyrelse kan tiillude, ut enkelte Fnnr midlertidig græsser i Haugcn for cl 
af Bestyrelsen fastsat Vederlag, der tilfalder Hnugen. 

20 Særeje (kenning) til Faarcbesælningen eller til Dele uf den er kun tilladt 
under folgende Betingelser: 
l. Vedtægt derom skul \'ære oprettet paa Hauge.stævne, sammenkaldt med mindst 

3 Mnaneders Vimel. Til gyldig Beslutning kræves, al den er vedtaget af saa 
mange stemmeberettigede, som tilsammen udgor mindst: 
u) lo Trediedele af samtlige stemmeberet~igcdes Antal og 
b) Halvdelen af hele Hu ugens l\lurketal. 

2. Vedtægten skal indeholde Bestemmelse om, hvor stor Besætning der sættes for 
hele Haugcn, og om der skal være Særeje for hele BeEætningen eller kun for 
en Del af den, og da hvilken. 

:). Vedtægten skal endvidere indeholde Bestemmelse om: 
a) al Rogten skal 1besorges af Haugerogterc, valgt af Hauge.stævnet eller Be

styrelsen, jfr. § 9; 
b) al de enhver Ejer særlig tilhorende Faar - formlen det for Haugen be

stemte Mærke (§ 13) - skul have Særmærker, der skal g<>dkendes af Sys
selmanden, 'fOrend de bruges; 
c} at Avlsvæddere skal udtages forlods og godtgores Ejeren af vedkommende 

efter Vurdering. 
21 Haugens Rogtere skal straks angive for Sysselmanden alt imod § 20 stri

dende Særeje i Faarebesælningen. 
22 Særeje kan igen ophæves ved Vedtægt, oprettet pua Haugestævne, summen · 

kaldt med mindst 3 Maaneders Varsel. Til gyldig Beslutning kræves, at den er 
vedtaget af saa mange stemmeberettigede. som tilsammen udgor mindst: 
u) Halvdelen a.f samtlige slcmmeberelligcdes Antal og 
b) en Trediedel af hele Haugcns Marketui. 

23 Naur Særejet ophorer, skal de Ejere, som ikke hur fuld Besætning, kobe af 
dem, som har Faar tilovers, indtil alle har Fuar i Filrhold til deres ~lnrketal. 
De Faar, som saaledes sælges og kobes af Haugens Ejere indbyrdes, betales med 
fold Værdi. Tvistes Parterne om Værdien, fastsættes clen \•cd lovligt Skiin. 

24 Vedtægt om lndfiirelse eller Ophævelse af Særeje skal tinglæses senest ved 
forste Ting, der holdes efter For!Obet af tre Mauneder efter Vedtægten~ Oprettelse 
eller, saa:frcml Vedtægten paaklages ved Landvæsenskammissionen, efter dens ende
lige Godkenclelse. 

Skude eller andet Overdragelsesdokument vedrorende Jord i Hauge, hvor Særeje 
gælder, skal angive, hor mange Særejefaar der fOlger med Jorden. l 'ndludes det. 
skul der ved Tinglæsningen gives Dokumentet Retsanmærkning, 

Ved Fæsteforandring eller Q,·erdragel ~e af Tjenestejord i Hauge, hvor Særeje 
gælder, skal, naar den fratrædende Besidder ejer Odelsjord i samme Hnu~e, hans 
hele Faarebesætning fordeles lige paa al hans Jord efter ?\Iarketal. 

KAP. 5. flest e. 
25 Antallet af Haugens Besætning af Heste fastsa•Ltes af Haugcns Ejer eller. 

om clet er Fælleshuuge, af Huugestærne. sammenkaldt med mindst 1 Jlaaneds Var
sel. Beslutter Hnugens Ejer (Haugestæ\'llet} , at Be$ætningen skal være storre cncl 
1 Hest for hver Mark Jord, skal Beslutningen ~naresl muligt meldes til Sysselmun• 
den. Denne sorger for, at Bekendtgorelsc derom sker i de nærmestliggende Bygder 
ved Opslag eller paa anden brugelig :'\lande. l " amet den uf Ha ugens Ejer (Hauge· 
stæ\'net) ifiilge fiirste Pun'ktum tagne Bestemmelse kan Ejerne af Brndens Hauger 
i Forening vecl Vedtægt pna Grandestæme ·bestemme. at der i By~dens Huuger 
skal kunne holdes indtil 1 Hest for hver ;\fork Jord. 

Fol under 1 Aar medregnes ikke i fornævnte Henseende. 
26 Lodsejer i Fælleshaugc kan udleje sin Hel til Hestehold. De enkelte Lod$· 
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ejere kun selv afgore, om Besætningen skal rn!re i Særeje eller i Sameje mellem nogle 
eller alle Lodsejere. 

27 Sysselmanden skal hvert Aor ved Grandestævne i hver Bygd affordre Bygde· 
mændene Oplysning om, hvor munge Heste der holdes i Bygden, og i hvilke Hnu· 
ger de holdes, og derom gore Tilforsel i Politiprotokollen. Enhver, der holder 
Hest i nogen Hauge i Bygden, skul da, saafremt nogen Lodsejer i ~andnn Hauge 
kræver det, opgive, med hvilken Hel han holder Hesten. 

KAP. 6. Gæs. 
28 Bestemmelse om, hvon·idt det skul være tilladt al holde Gæs i Haugen (der· 

under om Antal, Betuling m. v.), lages af Haugens Ejer (i Fælleshuuge Hauge· 
stævnet). 

TREDIE A FSN l T. FOHSKELLIGE UESTEM~IELSER Oi\'I HAU· 
GENS DRIFT 

KAP. 7. 
29 I Fællcshauge tilkommer Udovelsen uf Helten til Fanrehold, Hestehold og 

Gnasehold i Haugen sanvel som af alle andre t•il Haugen knyttede Rettigheder, 
om ll\·ilke ikke andet i Lovgi,•ningen er bestemt, enhver Ejer i Forhold til hans 
.Marketui. 

I summe Forhold fordeles Indtægt og Udgift ved ul fælles Brug af Huugen eller 
dertil knyttede Rettigheder saavel som alt derved forefaldende Arbejde. 

30 Hvert !Ode Aar skal der ved Sysselmandens Foranstaltning pau Grandestævne 
vælges Mænd til at befare ethvert l\forkeskel for Bygdens Hauger. De vælges uf og 
blandt Huugernes Ejere og Brugere, for hver Huuge med Stemmeflerhed eher 
\forketui. Foretuges intet Vnlg, udnævnes de uf Sysselmanden. 

~lændene skul snurest muligt derefter ved Sumgung befare Huugernes i\forkeskel. 
11iden for Forretningen bestemmes i Tilfælde af Uenighed af den ældste af Mæn· 
dene. Efter Befaringen skal de hver især underrelte de paugældende Huugers Ejere 
(i Fælleshuuge Bestyrelsen, om suudan er til) om Udfoldet af Befaringen; skulde 
der under denne vise sig Tvivl om. h\'or relte i\Iarkeskel er, man Mændene ikke 
træffe nogen Af gorel::e herom. 

Udgiften ved l\larkeskels Afsætning og Vedligeholdelse fordeles lige mellem de 
tilgrænsende Hnuger. 

31 Haugeri)gterne skal med Aftensvarsel foretage Toilsigelse til de \'e<lkommende 
til a·lt Arbejde i Huugen, medmindre anderledes er bestemt af Haugestævnet; med 
samme Varsel skal de give Sumgongsbud Lil de puugældende Grander. medmindre 
anderledes er vedtuget mellem disse og Huugens Ejere. 

32 Ejerne uf Bygdens Hauger i Forening kan uden for Thorshavn ved Vedtægt 
pnu Grandestævne afgore, hvor mange Hunde der man holdes i Bygden saml nf 
hvem. llund, som mod sandan Vedtægt holdes, skal, nnar nogen Huugeejer i Byg· 
lien kræ\'er det, s traks holde:>; indelukket eller lænket. 

33 De almindelige Regler om Straf. og Erslutn'ingsuns\ a r for Hunde og Ned
skydning af snadunne, jfr. Anordning Nr. 88 uf ~l. Marts 1928,t ) gælder ikke 
med Hensyn til den Skade, som tilladte Hunde IOrsle og anden Gang foruarsager 
paa F'nnr under Fjeldgang, Hogt eller Samgang. 

F J E HD E Ar SNIT. HA C:GENS GRÆS\IINGSRET FOH FAAH 
PAA INDMAH1'. 

KAP. 8. 
34 Græsningsrelten for Faar pna Bi.i eller auclcn lnilmark tilkommer i Tiden fra 

I) og midi. 81·~ 1. Nr. 14 ur 15. Apr. 19·i7. 
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den 25. Oktober til den 11J.. Maj overliggende Hauges Ejer, medmindre anderledes 
lovligt er fastsat. 

I de Bygder, hvor Indmnrken er matrikuleret i Henhold til Bekendtgorelse Nr. 198 
af 15. Juli 1931, er hver Ejer, som har Særeje (kenning) og har Vintergræsningsret 
paa Indmarken, berettiget til at forbeholde sig denne pnn sin lndmark udelukkende 
for egne f'nar mod at give A!fkald puu anden Græsningsrel pna lndmark og mod 
i fornævnte Tidsrum at holde sin lndmurk forsvarlig indhegnet. 

Enhver Ejer eller Bruger uf lndmark skul være berell~get til i den Tid, lnor 
lndmarken ligger uaiben for f'nnregræsning, nt indhegne og frede for Fnar Are
aler, der er tilsuaet med kunstigt Græs, i to fOlgende Aur efter Tilsnaningen. Der 
kan dog kun indhegnes indtil lf.i af pnagældende Ejers eller Brugers lndmurk. 
Haugestyret skul i hvert enkelt Tilfælde hu\'e Meddelelse om snndun Indhegning. 

35 Anses Forandring i Græsning.,;tiden onskelig eller nodvendig, bliver Sa~en 
i \1ungel af mindelig Forening al ufgore ved Landvæsenskommissionen. 

Forlængelse uf Græ:;ningstiden om V aaren kan !'ke med Samtykke uf sna munAe. 
som ejer eller bruger lo Trediedele uf den pangældende Indmark (beregnet efter 
Skuttemarker). ligesom Forkortel~c uf Tiden ·bande om V nnren og om Ili1~le11 
kan foretages, nuur o.na mange samtykker, !'Om ejer eller bruger lo Trediedelc ar 
den eller de græ!'ningsberelligede Huuger (beregnet eCter Marketui). Saudan Af· 
\'igelse gælder do~ kun for den enkelte Vaur eller Hiist og ikke for længere Tid end 
2 Uger. 

Bestemmelserne i denne ParagroJ finder ikke Anvendelse med Hensyn til Jon!. 
der er indhegnet i Henhold til Heglerne i § iH, 2det og 3die Stykke. 

36 I) Gra·~ningv,retten paa opdyrkecle Triier kan suuvel af Ejeren som ur Hauge· 
ejeren forlange;, endeligt aflust, f. s. v. !madun Afliisning ikke forhindrer Vintergræs· 
ning paa de ikke·\ intenfredede Arealer. Desuden kan Aflosning paa summe Mande 
kræ\•es. naur det pnagældende Areal agtes benyttet til Træplantning eller Anlæg 
af Have eller Fi·:tketi:irringsplads eller lignende med Græsning uforeneligt Brug. Af. 
liisningen sker mod fuld Erstatning i Penge uf Græsningsrettens Værdi. 

37 Tvistes der om, hvorvidt Afl0sning kan kræves, eller er der Tvist om Er
stalningens Storrclse, afgores Sagen \'ed VoldgHt af 2 Mænd, een \algt uf her 
af Parterne. Har den ene Part ikke inden I Uger efter dertil at være opfordret 
valgt sin Voldgiftsmand, har den anden Purt Hel Lil at vælge begge Mændene. 
Disse vælger en Opmand, forend de pnnbegynder Forretningen; er de uenige om 
huns V nlg, vælges han af Sysselmanden. 

VoldgHt~kendclsen kun inden ·I· Uger pnaklnges for Landvæsemkommissionen. 
37 a!l) Senest ·· ], Uger efter at Erstatningssagen er endeligt afgjort, skal Erslat· 

niugsbelobet af vedkommende Ejer uf det paagældende Indmarksarenl indbetales til 
Færoernes Jordfond, hvorfra Belobet udbetales vedkommende Haugeejer eller Fæ
ster, i Fælleshaugc Haugestyret, nnur det for Færoernes Landbrugsrand pan fy]. 
deslgiirende i\1nade er godtgjort, al der i pnngældende Hauge er udHirt hensigts
mæssige og tidss\ arende Foranstaltninger til Modernisering af Ha ugens Fan re· 
brug. 

F EM TE A F S N I T. UDØVELSE AF BEGRÆNSET BRUG I HA l'.GEl\ 

KAP. 9. Sommergræsning for Kvæg. 
38 Haugens Ejer - eller, om det er Fælleshauge, Haugestævnet - kan for 

Haugens Vedkommende ufgore, hvem der mna Inde KYæg græsse i Haugen, og om 
cler skal ydes Vederlag for Græsningen, samt i sun Fald træffe de nærmere for
niidnc Bestemmelser om Vederlagets Storrelse m. \'. finder nogen sin Hel krænket 

1) Som ændret \ed midi. Best. Nr. 6 af 4. Jan. 19.J<I. 
~) Som fnst~ut i midi. Be~t. Nr. 6 af 4. Jon. 19•1 I. 
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ved snadan Bestemmelse, kan han pnnklnge den ved Lnndvæsenskommissionen. Det 
samme gælder. hvor to eller flere indbyrdes tvistes om Tilværelsen eller Omfanget 
af deres Græsningsret i Hauge, dog at i snu Fald tillige Hnugens F.;jer {i Fælles
hnugc Bestyrelsen) vil være at indkalde som Part. 

KAP. 10. Torr:eskær. 
39 I Torvejord, eom ikke er udskiftet mellem de til Torveskær deri berettigede, 

maa enhver uf disse kun skære Torv til fornodent Husbrug. 
Hvud enten Torvejord er udskiftet eller ej, kan Haugens Ejer (i Fælleshnuge 

Haugestævnet) fore!>krive Hegler for Torveskærsrettens Udovelse, som dog ikke man 
stride mod denne Lovs Bestemmelser, og ligesaa fastsætte Vederlag for Torveskær 
i Haug<>n. Den, der finder sin Ret krænket ved saadan Bestemmelse, kan paaklage 
den for Landvæsenskommissionen. 

40 Enhver, der !kærer Torv i Hauge, skal gore det saaledes, at der tilfojes 
Haugen saa lidt Skade som muligt. Navnlig skal han a-fgrave Griins\'æret forsvar
ligt, sanledes at Græsvækt!ten ikke lider mere Skade end hojst ni>dvendigt ; han 
skul derhos aflede V andet fra Torvegravene, nnar det ellerb vilde blive staaende, 
og ikke ladi> Ton• eller anden opgravet Jord bHve liggende $predt pan Græsset. 
Torvegraven skal derhos straks ordentligt tildækkes med ilet afgravede Gronsvær. 

41 Sysfelmnnden skal i Tiden fru 1. Juli til 15. November, sanfremt Haugerogter 
eller Ejer i Haugen fOrer Klage over Toneheders Behandling, og, om ingen Klage 
fremkommer, du med hojst 5 Aars Mellemrum, hefarc Tiirvehedernc med tiltngne 
Vidner for at efler:;e, om de behundles fors\'nrligt. Befaringen tillyses med Aftens 
Varsel ved Tilsigelse til Hnugerogterne i vedkommende Hauge og. Bekencltgorelsc 
i den Bygd, hvortil Hnugen horer. 

Findes Torveheder uforsvarligt behandlede, paulægger Sysselmanden den pua
gældende under Dngbode at nJhjælpe de forefundne Mangler inden en af ham 
fastsat Frist. Hnugens Rogtere er pligtige til ut fOlge Sysselmanden til Eftersynet 
o~ til at pnavise Tiirvehederne; de er ligeledes pligtige til efter Sysselmandens For
langende at paase, at de af ham givne Paalæg i Henseende til Manglers Afhjælp
ning efterkommes, og i modsat Fuld al anmelde det til hum. 

~led Hen-;yn til Ton-ehederne \ed Thorsha\n har det sit Forbli\'ende \·ecl de 
derom gældende Hegler; Ændringer i disse kan foretages nf Ministeriet for Landbrug 
og Fiskeri efter Laglingets Indstilling.1) 

42 Ret til Torve:ikær kan af Haugeejer eller anden Ejer af Jord, In ori Andenmand 
har Torveskær. kræ\·cs nflost, h\'is det skonnes nodvendigl eller uf overvejende Vigti~
hcd for Grundens ·hensigtsmæssige Benyttelse eller Fredning, at Rettigheden 
ophiirer. Saufremt der ikke til Erstatning kan udlægges den torve.skærsberettigede 
Tiirvejord, der er nogenlunde lige saa ibekvemt beliggende for hum som den, hun hidtil 
har haft Hel til ut bruge, eller som er nf san meget storrc .1\·fægtighed, ut det op\ ejer 
en muligt mindre bekvem Beliggenhed, er Aflosningen desuden betinget uf, al 
Tiirve.>-kærsrellen skonnes at være nf mindre Betydning for den paagældende. Af
liisningsmaaden saavel som Vederlagets Stiirrelsc bebtcmmes \'ed Skon {§ l.S); clol! 
er det den torveskrun~berettigede forbeholdt al kræve Aflosning i Penge. 

43 Kan Aflosning ikke ske efter dis;;e Regler, skul der, om nogen af Parterne 
forlan ger det, træffes Bestemmelser, sigtende til ni forebygge T\·ist imellem Par
terne, sansom ved at begrænse Feltet for Heltens Udovclse. Ved saadnn Ordning 
af Forholdet iagllages, at Retten ikke formindskes, og al dens Udovehe ikke gores 
i nogen COlelig Grad besværligere for den torves-kærsberettigede eller byrdefuldcre 
for Ejeren. 

44 Den torveskærsberettigede kan kræve Aflosning, naar fiilgendc fire Betingelser 
er til Stede: 
l. al den Jord, hvori han har Torveskær, gores til Genstand for Opdyrkning, 

I) Omrnarl<'l hiircr nu under Hjt>mmestyret. 
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2. nt en for hum betryggende Ordning overensstemmende med § ·13 ikke lader 
sig gennemIOre, 

3. al del enten for Brugens Udovelse eller for dens fremtidige Bevarelse skunnes 
nodvendigt, al Helligheden afluses, samt 

I. nl der uden væsentlig Ulempe for Ejeren kan udlægges den ti)r\·e~kærsherel· 
tigede ;;aadan Tiirvejord som angivet i § J.2, 2det Punktum. 

Kan saadan Torvejord ikke udlægges, kan den torveskærsberettigede. naur cle 
3 fOrstangirnc Betingelser er til Stede, fordre Aflosning i Penge. 

45 Tvist om, hvorvidt Aflo;;ning kan kræves, eller om Erstatningens Ari og 
Storrelse, nfgores - og FuslsæUelse af Ordning efter § 4.3 sker - ved Voldgift 
eller eventuelt af Landvæsenskommissionen i Overensstemmelse med § 37. 

46 Enhver i Henhold til §§ •la og 15 truf.fcn Ordning af Forholdet mellem Ejer 
og ton·eskærslierelligel kan efter li Aars Forldb forlanges undergivet ny Pro\'elsc 
efter samme Hegler. Del samme gælder Ordning, truffet under Udskiftning. 

SJ ET T E A F S N I T. VIEDLIGEHOLD AF VA RDEVEJE 
KAP. 11. 

47 Lagtinget bemyndiges til at fasli'ætle Hegler om Vedligehold af Vardeveje.l) 

SY VENDE AF S I\ IT. STRAF OG PAATALE. lliETIERGAl\GSMAADE. 
LOVENS IKRAFTI'HÆDEN. 

KAP. 12. 
48 Overtrædelser uf denne Lo\·s §§ 1., 15, 16, 17, 20. 21. 25, 2det Punktum, 

27, sidste Punktum, 30, 2det Stykke, 31, 32. 2det Punktum, 39 og 10 strnffes med 
Boder, ah forudsat, al ikke strengere Straf efter Lovgivningens almindelige Bestem
melser er forskyldt. 

Ved Overtrædelse af § 15 idommes tillige en Tillægsbode af ~ Kr. for hvert 
Lam, som uberettiget er mærket, og ved Overtrædelse af § 17 en Tillægsbode af 
8 Kr. for hver Vædder, som er tillagt mindre end foreskrevet. 

Ved Overtrædelse af § 32, 2det Punktum, skal den skyldige tillige tilpligtes 
under Tvung&bode ut dræbe den paagældende Hund eller skaffe den rborl fra 
Bygden. 

Alle Boder efter denne Lov tilfalder vedkommende Sogns Hjælpekasse. Ved Over· 
trædelse af § 20 skal tillige de Faar, som ulovligt holdes i Særeje, være forbrudt 
til samme Kasse. 

49 Straffesager, som anlægges efter denne Lov, behandles som Politisager ved 
Sysselets Politirct. Anke kan ske til Overpolitirellen overensstemmende med Hets
plejelovens § 962. Ved Overtrædelse af §§ 16, 31, 32, 2det Punktum, og 39 kun 
Paatnle kun finde Sted, naar den begæres af nogen vedkommende Haugeejer, og 
ved O\·ertrædelse af §§ 15 og 17 kun, naar den begæres uf nogen, der er Ejer i 
Hauge pna den pangældende Ø. 

50 Tvistigheder angaaende de i Loven omhnndlede Rettigheder og Forpligtelser 
behandles efter Loven om Lnndvæsenskommissioner. 

51 Ved :.Grandestævneloven« forslaas i denne Lo\' >Lov for Færoerne om Grande
stævne m. m. af 18. Maj 19370:; ved :.Hegnsloven« forstuus :.Lov for Færi)erue om 
Hegn og l\forkfred af 18. ~laj 19370:; ved >'Loven om Landvæsenskommissioner« 
for;;laas >Lov for Færi.ierne om Landvæsenskommissioner af 31. ~farts 19260:. 

52 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1938. Sysselmanden drager Omsorg 
for, al rier i Tidsrummet fru 30. Septem1ber til Udgnngen uf December 1938 for 
hver Fælleshauge afholdes Haugestæ\'ne til Valg af Bestyrelse og Huugeriigtere. 
Fra Lovens Ikrafttræden opha·ves Lov om Ordningen af de til Haugevæ.senet paa 
Fa:riierne horende Forhold uf 23. Februar 1866 saa\·el 5om alle Bestemmelser. der 
er i Strid med nærværende Lo\', 

I) .llr. 1.ni:tini:sw<lt. 29. Okt. 19·10. 
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2it Maj - Lo' Nr. 17'1. for Færoernc om JORDBRUGETS FREMME.i) 

KAP. I. Om Landbrugs11d1:alg og La1Uibrugsraad. 
1 Færoerne deles med Hensyn· til de i denne Lo\' omhandlede Foranstaltninger 

Lil Jordbrugets Fremme i 10 Distrikter: 1. Fuglo, Svinii og Viderejde Sogne. 
2. Kuni;, Kulso og Klaksvig Sogne. 3. Ejde. Funding og Andefjord Sogne. I. Den 
iivrige Del af Øslero Syssel. 5. Nordstri.imo Præstegæld. 6. Sydstromu Præstegæld. 
7. Vaago Syssel. B. Sando Syssel. 9. Sudero nordre Præstegæld. 10. Sudero sondre 
Præstegæld. 

l'\'linisteren for Landbrug og Fi~keri kan efter Indstilling af Lagtinget ændre 
Distrikternes Antal og Omraade. 

2 For hvert af de i § 1 nærnte Distrikter vælges el Landbrugsud\'alg hesluaende 
af 3 i Distriktet hoende landbrugs· og bygningskyndige Laglingsvælgerc. 

Valget foretages af Lagtinget. H,·ert :idie Aar udguar el Medlem. Det afgores 
ved Lontrækning, i hvi'lken Uækkeflilgc ~ledlemmerne udgaar. Gen\'ulg kan finde 
Sted. 

Forslander.;kaber og Landboforeninger i Distriktet kan o\'er for Lagtinget frem· 
komme med Forslug om Valg af Medlemmer. For hvert Medlem \'ælges samtidig 
en Suppleant. 

Enhver Laglings\'rulger. der ikke er 60 Aur gammel, er forpligtet til al modtage 
Hvervet, men kun i suu Fuld begære sig fritaget for ethvert andet borgerligt Om· 
hud, suu længe hun er \ •Jedlem uf Ud\algel. Ld\'algel \•ælger selv sin Formand. 

3 Landbrugsudvalgenes Afgorel5er kan, h\'or intet andel er fust~al, indankes for 
det i § I omhandlede Landbrugsraad. 

Begæring om Anke skal være indgh'el til Land•hrugsudvalgcls Formand senest paa 
J. Ugers Dagen efter, at den klagende er gjort bekendt med Udvalgets Afgorelsc. 
eller :\lerldelclse om denne er afgh et til Ilesorgelse uf PosL\·æscncl. 

Landbrugsmadet kun til enh\'er Tid ar egen Drih ændre en af et Landhrugs· 
ud\'alg lruHen Afgiirelse. 

4 Der nedsa:lles cl Landbrugsraucl paa 3 1\1edlemmer, hvoraf Ministeren for 
Landbrug og Fiskeri vælger el Medlem og Lagtinget vælger 2 Medlemmer. Hvert 
3die Aur udgaur et Medlem og Nyvalg (eventuelt Genvalg) finder Sted. Det ar. 
gores ved Lodtrækning, i hvilken HækkefOlge Medlemmerne udgaar. 

Den af Staten2) antagne Landbrugskonsulent skal i !EmbedsmedfOr have Acl· 
gang til at deltage i ·Ruadets Moder og Forhandlinger, dog uden Stemmeret. med· 
mindre han er valgt Medlem af Handel. 

For lwert Medlem vælges en Suppleant efter de i lste Stykke fastsatte Regler. 
:\·linisleren for Landbrug og Fiskeri udpeger Handels Formand. 
Landbrugsmadet kan antage den nodvendige sagkyndige Bistand og om fornodenl 

stille denne til Haadighed for el Landhrugsudvalg. 
S Landbrugsudvalgene og Landbrugsrandet udfi.ircr de Forretninger, som \'ed 

nærværende Lov eller efter Bestemmelse af .Ministeren for Landbrug og Fiskeri 
er henlagt til disse. 

Landbrugsud\'algenes og Landhrugsraadels Afgiirelser skal være ledsaget uf Be
grundelse. 

I) I Henhold til Lo1· om Færiiernes Hjemmestyre af 2.l Marts 19.JS har Hjemmestyret 01cr· 
taget Landho· og Londvæsensforholcl som fær0sk Særunliggendc. Jordfonden er mellem 
<le Omrau<ler, som giires til Genstand for yderligere Forhandling, fiir der tages endelig 
Stillini; til, om og i l11ilkc1 Omfang dt~ kun anerkendes som Særunliggendcr. Ved Trk~t· 
unma•rkning til LO\ uf 7. Juni 1952 om Tillægsl1t~l'illing for 1951/52 § 13 hemyn11ii;1•s 
Lnndhrugsministt·rcn til 111 delegere sine Bcfiijelscr i Henhold til Lo1·cn om Jordhrni;ets 
Fremme af 24. l\laj 1937 til de fo:riiske Myndigheder, saelcdcs at og~nn den fo•riiskt• 
Jordlontl og Staten~ Fa·~h'!!Od~ pna F11·ro1•rr11: for Fwmtiden kan hlin· fo:riisk Sa•runlig· 
gl'nde. 

2) Nu nf J.uncls~t)'rt•t. 
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6 Medlemmer af Landibrugsudvalg og Landbrugsrand er udelukket fra at deltage 
i Sagers Behandling efler samme Hegler, som gælder for Dommeres Inhabililet. 

Ministeren for Landbrug og Fiskeri udfærdiger Reglemenl for Landbrugsudval
gen~ og Landbrugsraadets Virksomhed efter, at Laglingels Erklæring over For· 
slag Lil saudanl Heglement er indhenlet.1) 

Til Vedtagelse af et Forslag i Landbrugsudvalgene og Landbrugsmadet kræves, 
al mindst 2 Stemmer afgives derfor. 

7 Dagpenge til Landbrugsudvalgenes Medlemmer fastsættes af Lagtinget og ud
redes af dem, hvis Sager behandles, tillige med Befordringsudgifter efter Hegning. 
Til Dækning af disse Udgifter kan der af Udvalgets Formand kræves stillet Depo· 
situm af den (dem}, hvis Sager behandles. For saa vidt det er en Sag, der rejses 
af Landbrugsmadet, udredes Dagpenge og Rejseudgifter af Jordfonden. Udvalgenes 
Kontorholdsudgifter fastsættes af Lagtinget og betales af Amtsrepurtitionsfonden. 

Dagpenge til Landbrugsraadets Medlemmer:!) fasl.5ættes af l\Iinistercn for Land· 
brug og Fiskeri og udredes af Jordfonden, der tillige betaler Rejseudgifter efter 
Regning saml Kontorholdsudgifter efter Ministerens nærmere Bestemmelse. 

Honorar til sagkyndige fnst~ættes af Landbrugsrandet og udredes af Færoerncs 
fordfond (jfr. § 8). Af Jordfonden udredes tillige andre Udgifter ved de sugkyndiges 
Arbejde. 

Hvis Land1brugsra11det skonner, al en Part ikke har rimelig Grund til Klage, 
kan det paalægges Parten at udrede el Jordfonden tilfuldende Belob, der dog ikke 
man overstige 100 Kr., medmindre Jordfondens Udgifter i Sagens Anledning 
har været stOrre, i hvilket Tilfælde alle disse Udlæg kun paalægges Parten. 

Paalagte Omkostninger kan inddri\1c" ved Udpantning. 

KAP. Il. Om Færocmcs Jord/01ul. 
8 Der oprettes en selvejende Jordfond for Færoerne til Fremme af Jordbrug, 

Havebrug m. v. 
Til fornæmte Jordfond yder den i Henhold til Lo\' Nr. 563 af 4. Oktober 1919 

oprettede Jordfond i 10 Aur et Bclub af 100.000 Kr. aurlig og Lagtinget i summe 
Tidsrum el Belob af 10.000 Kr. aurlig. 

Som Grundfond overdrages til Jordfonden de til Stats-Luanefonden udstedte Obli· 
galioner for Laan til Oprettelse af mindre Jordbrug pau Færoerne og Kapitalværdien 
uf de i Lov Nr. 63 uf 12. April 1892 omhandlede Grundforbedringsgodtgorelser. 

End\•idere indgaur i Jordfonden al Indtægt af det i § 10 omhandlede Jordegods 
og alle Be!Ob for Snig uf saadant Gods. 

Saafremt denne Lovgivning ikke fornyes, jfr. Lovens § 60, vil der - efter at 
Lugtingel har afgivet Betænkning - - ved Lo\' \'ære al træffe Bestemmelse om, hvor
ledes der skal forholdes med den heromhundlede Jordfond for Færoerne. 

9 Jordfonden administreres af Landbrugsrandet efter nærmere uf Ministeren for 
Landbrug og Fiskeri efter Forhandling med Finansministeren fastsatte Regler (jfr. 
§ 6), lnori bl. 11. optages Bestemmeli:oer om Oprettelse af en Konto for Iwer Fæste· 
gaurd. 

KAP. 111. Om Jord i offen.tUgt Eje. 
10 Lundibrugsraudet bestyrer efter cle i de fOlgcnde Paragraffer indeholdte Ile· 

stemmelser: 
1. De til Statens Fæstegods paa Færoerne horende Ejendomme, derunder og~oa 

den til Forsogsvirksomheden henlagte Jord og de Tjenesteejendomme, som er 
tillagt Tjenestemænd m. fl. som en Del af deres Lån. 

2. De Ejendomme, hvormed Præ.steembederne pan Færoerne er beneficerede. 
3. De Ejendomme, der erhverves for Jordfondens l\lidler (jfr. Kapitel IV). 

1) Jfr. Reglcm. Nr. 119 og 120 a[ 22. Marts 1937. 
2) Jfr. L. M. Skr. af 24. Sept. 19-19. 
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:\linisteren for Landbrug og Fi.~.keri kan udfærdige nærmere Forskrifter for Be
styrelsen (jfr. § 6). 

De af Landbrugsrundet trufne Afgorelser kan af vedkommende Bruger begæres 
forelagt Ministeren for Lund·brug og Fiskeri, nuur Begæring herom er indkommet 
til Landbrugsrandet senest paa tJ. Ugers Dagen efter, al Brugeren er gjort ·bekendt 
med Afgorelsen, eller l\leddelelse om denne er afgivet til Besorgelse uf Postvæsenet. 

11 De i § 10 omhandlede Ejendomme kan anvendes til offentlige Formaal, over· 
drages til Selvejendom (jfr. § 13), bortfæstes (jfr. § M) eller bortforpagtes paa 
hestemt Aaremaal eller paa Forpagters og Enkes Livstid. 

12 Naar et Brugsforhold ophorer, foretager Distriktets Lnndhrugsudvalg en Un· 
dersogelse af den paagældende Ejendom og ;;ender derefter Indstilling til Land· 
hrugsraadet. 

13 Landbrugsrandet kan sælge Jord til Byggegrunde. Havelodder, Fisketiirrings
plndser, Lngcq)ladser o. lign. 

Til Jordbrug bor Afhændelse i Almindelighed kun ske for mindre Ejendomme~ 
Vedkommende, og kun naar Landhrugsruadet skiinner, al det offentlige ikke har 
Interesse i at forbeholde si~ Het til at rande o\·er vedkommende Jordlod. 

Om forniident kan det ved Salg betinge5. at der til en forud fastsat Pris af 
Landbrugsraudet skal kunne kræves paa ny overtaget el bestemt anghet Areal 
af det overdragne. 

1-..iiibesummen kan efter Londbrugsraadets Bestemmelse enten kræves kontant ind
hetalt eller betalt afdragsvis. Endvidere kan Kohesummen for Jordbrug fastsælles 
til en aarlig Afgift, s\'urende til J. 1•Cl. af Brugets Taksationsværd i (j fr. § 16). Ved 
Omvurdering bor~es fra den Værdiforogelse, der gennem Ejerens Arbejde eller Ku. 
pitalunvendel~e er titfi:irt Bruget siden fiirste Vurdering. 

Naur Kubesummen ikke betales kontant. skal Ki)heren opfylde cle i denne Lovs 
§ 1·2 under a. til g. na:\ 11te Retingel~er, hvorhos der for KO>hesummen og de aar
lige Yde Iser gi\'es samme Sikkerhed, Bom omhandles i § J.7. 

Lanclbrugsraudet er 11emyndiget til uncltugel~es\'is i indtil 5 Aar ad Gangen at 
tilstaa Afdragsfrihed og nedsætte Benten under normal UcllaanHente, dog ikke Un· 
der 2 pCt. 

Hellighed til Udrægster af Kuer i Huugen eller anden Hellighed eller Herlighed 
meclfiilger kun i det Omfang, der fastsættes i Skiidet. 

Salget medfOrer ingen Ændringer i den andre tilkommende VintergræsningHel. 
14 Bortfæstning af Jordbrug sker enten paa Fæsters og Enkes Livstid eller paa 

Anremaal, dog ikke ud over 70 Aar. 
De for Bortfæstningen gældende Regler skal optages i et Fæstebre\·, der ud

færdiges efter en af l\1ini5teren for Landbrug og Fiskeri godkendt formular. 
15 Besiddere af Landbrug i offentligt Eje skal have Bopæl pua Bruget, med· 

mindre Landbrugsrandet tillader Undtagelse herfra, og skal opretholde et forsvar
ligt Landbrug pua den puagældende Ejendom. Der tilkommer dem Jagt· og Fiskeri
ret samt Torve~kærs· og Kulbrydningsret til Husbrug. De kan for indtil 5 Aur 
ud Gangen inden for deres Besiddel:;estid bortleje Jagtret, herunder Fuglebjerge og 
Urer samt Fiskeriret. De har Ret til al sælge Sten, Sand, Tang, Torv og Kul 
efter de af Distriktets Landbrugsudvalg til enh\er Tid fastsatte Regler. Det skal 
herved være Land•brugsudvalget paalagt at sorge for, at der ikke beriive5 de besid· 
delseslOse Indbyggere paa ræriierne den Adgang til Tiineskrer, som de hidtil har 
haft. 

Udleje af Toneskærsrct kan finde Sted med Lundbrugsud\·algets Samtykke en· 
len mod Haugearbejde eller mod kontant Vederlag, der indbetales til Jordfonden 
eller an\o"cndes til Haugearbejde. 

Landbrugsudvalget sender til Lundbrugsrandet Indberetning om de trufne Af. 
gorelser. 

Besidderne skal vedligeholde den til Bruget horende Besætning og holde de dertil 
hiirencle Bygninger og andre lmentarier i forsvarlig Stund til enhver Tid (jfr. § 30) . 
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16 Fæsteren betaler alle af Fæstet gaaende Skaller og Afgifter saml Fæsteafgih, 
der er 8 pro mille aurlig uf de puagældende Jordbrugs T uksutionsværdi. 

Taksations\'ærdien er Brugsyærdien af Brugets Jord. Besætning og Bygninger 
og fastsætte.~ som 25 Gange den Indtægt, Fæsteren kun oppebære ved forsvarlig 
Drift med Fradrag af alle Udgifter, herunder pa:.sende Vederlag for Fæsterens eget 
legemlige Arbejde. 

Vurderingen foretages uf Landbrugsraaclet efter Indstilling af Distriktets Land
brugsudvalg. Ved hvert Fæsterskifte foretages ny Vurdering, og i ovrigt kan Omvur· 
dering kræ\'CS af Fæsteren eller foretages af Lnnclhrugsraadet, naar der er forl01iet 
mindst 10 Aar fra den forrige Vurdering. 

Hvis en Fæster finder Vurderingen for hoj , kan han, naar delle sker inden 
1/z Aur efter hver Nyvurdering eller Omrnrdering, kræ\'e Sagen forelagt Sysselets 
Lundvæsenskommission mod selv at afholde Omkostningerne her\'ed. Der kan ved 
Sagens Hej.sning kun afkræves Fæsterne Hal\'delen af disse Omkostninger i De· 
posilum. 

Fastsætter Lundvæsenskomrnissionen eller eventuelt O\·erlandvæsenskommis
sionen en Værdi, der er mindst 10 1•Ct. laYere end den af Lanclbrugsrauclet fast 
sulle Taksationsvær<li, godlgor Jordfonden Fæsteren Udgifterne ved Lundvæsens· 
kommissionens ( Overlundvæsenskommissionens) Behandling af Sn{!en. 

~his Fæstets Bygninger er uforholdsmæssig store eller uei;nede til Landbruget, 
nedsættes Taksationsværdien forholdsmæ:.sigt. 

Landbrugsraadel er bemyndiget til for et Tidsrum af indtil 5 Aar ad Gan:?en 
al nedsælte Fæsteafgiften for de enkelte Brug. 

Fæsteafgiften erlægges hvert Aars l. December for det !Obende Kalenderaar. 
17 Hvis Bortfæstning er sket puu bestemt Aaremaal, har Fæsterens efterlevende 

Ægtefælle Hel til inden for det fastsatte Aaremual al fortsætte Fæstemaalel, li ge· 
som dette med samme Begrænsning kan o,·erdrages til andre enten i Fæsteren!'! 
levende Live eller ved Testamente. 

Dur Fæsteren uden al efterlade sig Enke og uden at have oprettet gyldigt Teslu· 
mente, bortfalder Fæstemaalet. 

18 Ved Fæsteledighed efter Livsfæste skul der tilkomme sidste Fæsters Bifrn 
fodt i Ægte.skab Fortrinsret til al faa Jord•bruget overclragel (jfr. § 11). 

Afgorelsen tilkommer Landbrugsrundet, men hvis den paugældende findes egnet. 
gælder Wlgende Orden: 

1. ældste Son eller dennes Afkom. 
2. yngre Son elle r dennes Afkom, 
3. ækl.ste Datter eller dennes Afkom, 
·k yngre Duller eller dennes Afkom. 

Hvis en fortrinsberettiget 111lerede er Bruger af Jord i offentligt Eje, ·horlfnlder 
hans Fortrinsret, medmindre han giver Afkald pna det Brug. han besidder. Det 
samme gælder, hvis Hustruen har el saadunt Brug i Særeje. 

Enhver, der for Lundbrugsrundet anmeldes som fortrinsberettiget, skal haYe 1\lecl
delelse om Af gorelsen og kan du, hvis han fotibigaas. begære Sagen forelagt for 
Landvæsenskommissionen - med Appel til Overland\'æsenskommissionen efter de 
sædvanlige Hegler - . nuar Begæring er indkommet til Sysselmunden senest pan 
11· Ugers Dagen efter, al den paugældende er gjort bekendt med Afgorelsen eller 
~leddclelse om denne er afgiYct Lil Oesi}rgelse af PostHc•enct. 

Overlandvæsenskommissionens Kendelse er endelig. 
18 al) Nanr en Troejendom, der har været bortforpagtet af Landbrugsraadct 

eller af Godsadminislrntion eller med disses Godkendelse. blh•er ledig, træffer Land 
brugsraadet Bestemmelse om den fremtidige Anvendelse af Tri)en. 

Beslutter Landbrugsrandet fornyet Bortforpagtning, har den sidste forpagters 
Biirn fOdt i Ægteskab Fortrinsret efter Heglerne i § 18. 

I) Som fnslFnl i miJI. IWst. Nr. 58 nf 22. De1·. 19·12. 
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19 Hvis et Jordbrug, der har \'æret gi\'el i Fæste, efter Landhru!!"'ruudets fie
stemmelse \'ed Fæsteledighed deles, skal den fortrinsberettigede have Hel Lil at vælge. 
hvilket af de Yed Delingen fremkomne Brug han iinsker al overtage. 

20 De ved Lovens Ikrafttræden gældende Fæstebreve beholder deres Gyldighed 
for vedkommende Besidders og Enkes Livstid, saaledes al der i denne Tid kun 
skal erlægges de samme Fæsteafgifter som hidtil . 

21 For Overtagelsen af de til Præsteembederne paa Færoerne henlagte Ejen· 
domme udredes af Jordfonden et Be!Ob af 250.000 Kr., der erlægges med 
1Ji 0 aarlig i 10 Aar. BeloLet eller dets Rest forrentes med 5 pCt.. indtil hele Sum
men er betalt. 

Ved Overtagelsen udlægges der til Præ.steboligerne pau Viderejde, Næs, Kvivig. 
Sandegærde, Miidvaag, Sand, Kval'bo og Vang et saa stort Areal til Havebrug. at 
hele det til Præsteembedet horende Grundareal udgor 1 ha. 

Saafremt Provsten paa Færoerne eller Menighed:;raadene i de Sogne, hvori Præ
slegaardsjorderne er beliggende maalle formene, al Vurderingssummerne for de 
enkelte Præslegaardsjorder, paa Grundlag af hvilke fornævnte Kii'be5um er fastsat. 
er for love, kan Pro\•sten paa Fær0erne eller ll\'ert enkelt Hund indbringe Taksa· 
tionen for vedkommende Land\'æsenskommission under Appel til Overlandvresens· 
kommissionen, ln•is Vurdering er endelig. De med eventuelle Taksationer eller Om· 
taksationer forbundne Udgifter afholdes af Jordfonden. 

22 Lnndihrugsudvalgene skal give Indberetning til Landbrugsrandet, naar det skon
nes. at der foreligger Mangler. ~om det paahviler firugeren af de i § 10 ommeldte 
Ejendomme al udbedre (jfr. § 15) , h\•orefter Landbrugsraadel undersoger Sagen 
og tager Bestemmelsen om, hrnd der videre skal foretages med Hensyn til Mang
lernes Udbedring. 

Landbrugsmadet kan, naar Brugeren ikke efterkommer el af dette givet Paalæg. 
lude Manglerne udbedre for Brugerens Regning. 

23 Undlader en Bruger al betale de ham til Jordfonden paahvilende Afgifter el
ler al reFundere Udlæg foreluget i Henhold til § 22, kan de puagældende Belob ind
drives Yed Udpantning. 

24 Hvis de i § 23 omhandlede Ydelser ikke er betalt senest Tremaaneder.sdugen 
efter Forf nldstid, eller h\•is Brugeren misbruger eller vanrogter Ejendommen, dens 
Tilliggende eller Bygninger m. v. og dened udsætter Bruget for \'æsentlig Forrin· 
gelse, eller hvis han i O\ rigt begaar \'rescntlige Overtrædelser af de for Brugsfor
holdet gældende Regler, og Landbrugsmadet skonner, al Fæste eller Lejemaalel 
uden videre V ar.:;el hor fm lages \•edkommende, træffes Afgorelscn af Domstolene 
under en mod den paagældende ved Færijernes Hel anlagt Sag. 

Inden Ilrugsforholdet ophæves, biir Landhrug;:rnadet i Almindelighed opfordre 
Brugeren til at opfylde sine Forpligtelser. 

25 Enh\'er, der til Drug eller Eje har O\'erlagct en forelejendom (jfr. § 10) , hvor
til der horer udyrket Jord. der egner si~ til Opdyrkning, er forpligtet til aarlig at 
µrundforbedre en Del heraf. 

26 Pna de i § 13, 2det Stykke, omhandlede Ejendomme skal vedliµehold~ el al
mindcli:rt Jordbrug eller Havebrug og til enhver Tid holde;; fornoden Besætning 
og Inventarium. De til Driften nodn•ndig.e Rygnin!!er skal holdes i ordentlig Stund. 

Ejeren er uherelliµet til uden Landbru J::!srnaclets Tilladelse al forelag:e Foran5tah· 
ninger, hvorved Jorden;: DyrkningsYærdi \'arigt forringes. 

Ejeren er, medmindre Landbrugrniadet tillader Undtagelse herfra, for11ligtet til 
.;;elv at ·ho paa og drh·c Ejendommen. Han man ikke sælge. maµeskifte eller horl
leje nogen Del af Bruµet eller op-Fiirc Lejehuse paa det. 

Udstykning af de afhændede Arealer kræver Amtets Godkendelse. 
27 Landhru:n•ud' algene r.kal til Landbrugsrandet indsende Indheretnin~. naar de 

~konner, al clc i §§ 25 og 26 indeholdte Bestemmel~er ikke o\·erholcle:;. 
Lundbrugsrandet træffer derefter Beslemmel:e om, hvad der videre skal fore· 

luges, og kun i de Tilfælde, h\'or der foreligger væi;entlige Forsommel~er fru Bru-
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gerens Side, kræve Brugsforholdet hævet uden Vor.se), eller hvor del drejer sig om 
Ejendomsrel, Ejendommen overdraget til del offentlige for en Pris, der fastsættes 
af Lnndvæscnskommissionen efter de i § 28 indeholdte Hegler. Med Hensyn til 
Ophæ,·else a'f Brugsret eller Ejendomsret vil der \'ære al forholde efter Reglerne 
i§ 24. 

28 Den. der i Henhold til nærværende Lo, har faaet et Jordbrug overdraget til 
Ejendom, udover med de af denne Lov flydende Indskrænkninger en Ejers fulde 
Raadighed over samme. 

Naar Ejendommen soges overdral!et til andre end den hidtidige Ejers Livsarvin· 
ger, kan Landbrugsrandet kræve. al Jordfonden overtager Ejendommen til en Pri:.-, 
der svarer til den oprindelige Kobepris med Tillæg uf Vær<lien af de Forbedringer. 
der er liHorl Ejendommen \•ed Ejereru Arbejde eller Kapitalanvendelse. I Tilfælde 
uf Uenighed fastsættes Værdien nf vedkommende Syssels Landvæ3en'Skommis· 
sion under Appel til Overlnndvæsen:kommissionen. 

29 De i § 28 omhandlede Ejere er berettigede til at bestemme, hvem af Livsnrvin· 
~crne Jordbruget med de derpna opfOrte Bygninger og dertil horende Besælninl! 
skal tilfalde, hvad der skal fOlge med Bruget og regnes til dets Besætninir, saml 
hvilken Sum An·ingen : knl lage Bruget for, og hvor meget han derfor skal er
lægge til Dodsboet. 

Bestemmelsen kan træffes ved lovgyldi 11:t Testamente eller derved, at Ejeren Lil 
Dommerens eller Sysselmandens Notarialprotokol fremsætter sin Bestemmelse. 

Dommeren og vedkommende Sysselmand er forpligtet til al yde Vejledning med 
Hensyn til Bestemmelsens Formulerin g. Geibyret for saadun Protokollation er 2 Kr. 

Hvis en Ejer efterlader sig Enke. er hun, medmindre <ler ved Dodsfnldet forelua 
Se11nrntion, berettiget til uanset en i Henhold til fOrste Stykke truf1fen Bestemmelse 
at overtage Bruget for sin Livstid. 

Hvis der ikke af Ejeren er truffet nogen Bestemmelse til Fordel for en Livsarving, 
eller clen indsutte Livsarving er afgnaet ved Di.iden 1for Enken. er hun berelliget til 
al træfire ny Bestemmelse til Fordel for en af Ejerens Livsarvinger. 

30 Ejere og Brugere nf de i denne Lov omhandlede Jordbrug er forpligtet til 
at forsikre de til Bruget l1oren<le Bygninger med Inventar og Besætning pnn Stalc:l 
mod Skade ved Brand, Storm, Fjeldskred o. lign. 

Forsikringen sker gennem en gensidig Forsikrinizsforenin~. for hvilken der opret· 
tes en a'f Justitsministeren godkendt Vedtægt. 

Forsikringsforeningen kan som Medlemmer 011tage offentlige Insltitutioner paa 
Færoerne samt efter nærmere i Vedtægten fuslsalle Bestemmelser tegne Forsikringer 
for prh·nte. 

For Forsikringerne hæfter Jordfonden. indtil Foreningen har samlet en efter Ju. 
st ilsministerens Skon tilstrækkelig Kapitalreserve. 

Y del.sen til For.;;ikringsforeningen kan inddrives \'ed Udpantning. 

KAP. IV. Om Erlwcri:1•lse nf lord. 
31 Vedkommende Lanclbrugsudrnlg skal soge til det offentlige at erh\cne Are

aler, som er egnede til Udstykning Lil Byggegrunde o. lign ., eller som er •bekvemt 
beliggende til Opdyrkning, ~anledes at der til cnhYer Tid i san vidt Omfang som 
muligt haves fornodne Arealer til Randighed til Imodekommelse ruf begrundede 
Ansogninger. 

UdYnlget skal forhandle med \'edkommende Forslanderskab om Erh,·ervelse af 
saadan Jord, der agtes anvendt til By2l!egrunde, offentlige Anlæg o. lign., og bistua 
Forstnnderskahet, for .sua ,·idt Kommunen omker at overtage Ejendomsretten over 
de paugældende Arealer. 

Hvis Arealerne ikke iinskes o\'ertaget af Kommunen. gor Landbrugsudvuliæ t 
Indstilling til Landbrugsrandet om Arealerne,; Erhven·else for Jordfondens )lidler. 
Den endelige Afgorelse træffes af Landbrugsrandet. 

32 ~aar der i eller ved en Bygd eller i Anledning af en Nybygds Oprettelse 
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ikke fremkommer tils trækkeli E!c Tilbud om Salg af By~egrun<le til rimelig Pri~. 
undersoger Landbrugsudvalget, om der paa vedkommende Plads findes Arealer, 
som man antages at blive tHbageholdt i Spekulationsojemed. 

I bekræftende Fald indleder Land'hrugsudvalget Forhandling med ·Ejeren om 
Arealernes Salg, enten direkte til dem, der onsker at bygge straks, eller til det 
offentlige efter Reglerne i § 31. 

331 ) Naar Ejere af Jord, der er bekvemt !beliggende til Opdyrkning, ikke i'ch· 
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 vidt ganske særlige Forhold ikke mauttc have forhindret Ejeren eller 
Besidderen heri, eller Ejendomsforholdene eller Lodderne.;; Stiirrelse skonnes at 
være til Hinder for en planmæssig Opdyrkning, indleder Landbrugsudvalget For· 
handling med Ejerne om Arealernes Overdragelse til Opdyrkning enten direkte til 
dem, der soger Opdyrkningsjord, eller til det offentlige efter Regle rne i § 31. 

34 Nægles Salg eller i de i § 33 nævnte Tilfælde Udleje paa mindst vedkom· 
mende Opdyrkers og Hustrus Livstid, indstiller Landbrugsudvalget til Landbrugs· 
madet, at Sagen ved dettes Foranstaltning forelægges Sy~selets Landvæsenskom
mission til Afgorelse. Af gorelsen kan -appelleres til Overlandvæ.senskommissionen. 

35 Den af en Ejer fremsatte Nægtel~e af ul overlade Arealer til Bebyggelse, Op· 
dyrkning m. m. kun kun til~ide~ættcs nf Landvæsenskommissionen. for saa vidt 
det skonnes, at de Fordele, der herved opnaas, overstiger de Ulemper, der forvol· 
des. Lnndvæsenskommissionens Kendelse kan appelleres til Overlandvæsenskommis
sionen. 

Hvis en Afstuaelse af et Areal, der henligger i Fællig, vil forvolde enkelte af 
Ejerne særlige Ulemper, kan det af Landvresenskommissionen fastsættes, at en Del 
af Arealet for et !bestemt Tidsrum skal overlades disse Ejere til Brug. 

Afstaaelse af en Del af en Ejendom kan ikke kræves, naar Landvæsenskommis· 
sionen skanner, nt Fraskillelsen vil medfOre uforholdsmæssig Skade eller Ulempe. 

36 Med Undtagelse uf de Tilfælde. hvor det drejer sig om Jord til Byggegrun<lc. 
oHentlige Anlæg o. lign. (·§ 31), skal der kun kunne tages udyrkede Arealer. 

Hvor det drejer sig om Jord til Byggegrunde, offentlige Anlæg o. lign., skal 
udyrkede under i ovrigt lige Forhold lages for dyrkede. 

37 For saa vidt der for Landvæsenskommissionen ikke opnaas Forlig om den 
Ejeren tilkommen<le Ersta tning, fastsættes denne a.f Lund\'æsenskommissionen til et 
Pengebelob. Ejeren skul have Erstatning ikke alene for Jordens Værdi , men ogsau 
for de ovrige Tah, som han uf særlige Grunde muatte lide ved nt miste Jorden. 

For sna vidt der paa Grund af offentli ge Foranstaltninger saasom Vejanlæg m. v . 
inden for det si·dste Aar, fOr BegærinJ?en er indkommet for Lnndvæsenskommis· 
sionen, e r tiUort de pangældende Arealer en særlig Værdiforogelse. skal der ved 
V rerdiens Ansættelse ses bort herfra. 

Erstatningen udbetales Ejeren. medmindre en Panthaver begærer Belobet udbetalt 
til Afdrng pan sin Pantefordring. For saa \•idt unguar Arealer, der er matrikulerede 
i Henhold til Lov Nr. 85 af 31. :\farts 1928 om Indfi:irelsc uf en :\lntrikul og Op· 
rettelse uf et Realregister for Thorshavn eller Anordning N r. 198 af 15. Juli 1931. 
hvorved denne sættes i Kraft for udskiftede Bygder uden for Thorshavn. skal E je· 
ren dog skuffe Samtykke fra Panthaverne. der i den Orden, h\'ori cle er panteberet· 
tigede. kan fordre Erstatningssummen ud·betalt til Afdrag paa deres Pantefordring. 

Snafremt Brugen uf den Jord eller andet. der fra tages Ejeren. er overladt til 
andre end Ejeren, skal Brugshu,•eren, saa længe Brugsretten vedvarer. nyde 5 
pCt. Rente aarlig af den Del uf Ers tutningssummen, som efte r Landvæsenskom· 
missionens Skon e r fastsa t for de af Brugsforholdet omfaltede Rettigheder . 

I saa Fald udbetales denne Del af Erstatn ingssummen fOrst ved Brugsrettens 01•· 
hor. 

I) Som ændret \Cd mitll. llcst. Nr. 5B nr 22. Dec. 1942. 
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38 Af Jord i offentlig Eje kan Landbrugsraadet, uanset besLauende Brug.:fforhold, 
jfr. {§ 11) , til undre overdrage Arealer Lil Byggegrunde, Havelodder, Fisketorrings· 
pladser, Lu!!erplndser o. lign. eller Lil Opdyrkning, men Brugeren kan i saa Til· 
fælde kræve ny Taksation (jfr. § 16); dog afholder Jordfonden Udgiften hertil. 
Landhrugsraadet er bemyndiget Lil, hvis Brugeren ikke kræver ny Taksation, ul 
tilstun en pas&ende Ned!!ællelse af Brugsafgiften, indtil næste Taksation i Henhold 
til Hegferne i § 16 er afholdt. 

39 Bortset fra Af.stnnelse af Arealer til Byggegrunde eller af nogne Klipper kan 
en Bruger i de i § 38 nævnte Tilfælde kræve Sagen forelagt Sy~selets Landvæsens· 
kommission, naar han frem.sætter Begæring herom til Lnndbrugsraadet senest I 
Ugers Dagen efter, al han er gjort ·bekendt med LnndhrugsrandeLs Aifgorelse, eller 
Meddelelse om denne er afgivet til Besiirgel!e af Postvæsenet. Sagen kan paa sæd· 
vanlig Mnade indankes for Overlandvæsenskommis5ionen. 

Brugeren maa selv hære Omk03tningerne ved Landvæsenskammissionens Behand
ling af Sagen, men Omkostningerne godtgores ham af Jordfonden, for snu vidt 
Landvæsenskammissionen ~konner, at Afstanelsen ikke 1hor kræves, fordi denne er 
til væsentlig Skade for Driften af Bruget, h\•orhos Sagen i saa Tilfælde vil \ære 
al optage til ny Behandling og Afgorelse af Landbru ::r<1raadet. 

KAP. V. Om Laan af Jordfondens Midler. 
40 Efter nærmere af Minisleren for Landbrug og Fiskeri efter Forhandlinµ med 

finansministeren givne Regler kan der af Jordfonden ydes Laan til: 
1. Oprellel~e af mindre Jordbrug. 
2. Jordforbedring og Opdyrkning af ran Jord. 
3. Opf0rel.5e af nye Bygninger m. v. pna Jord i offentli gt Eje. 
•L OpfOrelse af Avlsbygninger, Moddinger m. ' " pna mindre Jorclhru;z. 
5. Driflslnan til mindre Jordbrugere. 
6. Kommuner eller Nyibyggerforeninger til Indkoh af Jord. 

41 Uden Samtykke af Ministeren for Landbrug og Fiskeri efter Forhandling 
med Finansministeren kan der ikke i el enkelt Kulenderaar udbetales el .storre sam· 
let 13eliib i Luan end 70.000 Kr. 

42 For al kunne opnan Lnan i Henhold til § 40 man vedkommende Andrager: 
a) have Indfiidsret, 
•b) være myndig, dog som Hegel ikke under 25 Aur og, for :;ua vidt angnar Op· 

rettelse af nye Brug, ikke O\'er 50 Aar gammel. 
C') have fiirl en hæderlig Vandel,!) 
.cJ) ikke ha\•e nydt FattigunderstOllel.se, som ikke er tilbagebetalt eller eftergivet. 
e) godtgore al \'ære en flillig og ædruelig og sparsommelig Person, som kan an· 

tages egnet til al drirn det Lundbrug, hvortil Laan soges, 
f) µocltgore al være Ejer af de fornodne l\Iidler til, naar Laun ydes, ut drive 

del paagældende Landbrug paa forsvarlig Mande. 
g) ikke selv ved egne Midler rn~re i Stand Lil al gennemHire det paatænkte. 

Endddere mna Andrageren godtµ;ore. al hans Plan er hensigtssvarende, herunder 
fremskaffe Bekostning.soverslag og Renlabilitetsheregning. 

43 Andragender om Lann ind:iencle~ til Landbru;zsraadet gennem vedkommende 
LancJ.brugsudrnlg. der bistnar Andrageren med Fremskaff eJ.se af de fornodne Op
ly:minger, herunder Tegninger. Situationsplan og Omkostningso\·erslag m. \'. 

1 den i § 9 næ\'nle ln.slruks kan fastsættes nærmere Hegler om 1\luksimum for 
Ejendommens Laaneværdi. 

44 Landhrugsudvalget foretager Syn o\'er den paagældende Ejendom og afgiver 
derefter Betænkning til Lanclbrug,;randet. Betænkningen skal indeholde Oplysninger 
om Vejaclgang og Adgang til Vand. om Ejendommen er egnet Lil Land·brug, og 
om Ejendommens Værdi. 

I) Som æn<lrct \"Crl Lo\' Nr. B!I ur 15. l\lorts 1939 § 28. 
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45 Laan rdes forlrinsvi3 Lil Jordbrugere med samlede Brug. suasom Trobru~ pua 
mindst 1 Helaurskofoder, Husmandsbrug, Brug paa mindst 1 Helaarskofoder i udskif. 
let Bygd eller andre Brug, der kan sidestille5 med disse. 

46 Laanels Stiirrelse fastsættes af Landbrugsrandet og mau i Almindelighed ikke 
udgore mere end 60 pCl. og aldrig overstige 80 pCt. af den Luaneværdi, h\•ortil det 
paagældende Brug ansæl'les, naur alle af Landbrugsrundet krævede Arbejder er udforl, 
efter Fradrag af 6Ventuclle Fonprioritetcr og Grundbyrders kapit-alisercde Værdi. 
Til Jordforbedring og Opdyrkning uf rna Jord kan Lunn dog gives indtil 90 pCt. af 
Jordens Værdiforogelse. 

For Jordfondens Ejendomme faslsætte.3 alle Laun i Forhold Lil Værdiforogelsen. 
Driftslaan maa i Almindelighed ikke overstige 500 Kr. til en enkelt Person og, 

for saa 'idt angaur Driflslaaneforenin!?er, ikke over.Qtige 80 pCL. af den Sum, for 
hvilken Foreningen itaranterer. 

Udbetaling sker, nuur det puagældende Arbejde er godkendl. 
Til Jordforbedring og Opdyrkning aif ruu Jord udbetales Laun dog kun en Gang 

aarlig. 
For Driftslaan fastsættes Tidspunktet for Udbetalingen i hvert enkelt Tilfælde. 
Ved Oprettelse af nye Brug kan Forskud pna Laan til Jordkoh svarende til 75 

pCl. uf Jordværdien udbetales, naar Laan;:ogerne har faaet tinglæst Skåde pau 
Jordlodden. Li~eledes kun der, nuur Landbrugsruadet anser det forsvarligt, udbetales 
Forskud, nanr Bygningerne er under Tag. dog ikke ud over 50 pCt. uf Restlaanet. 

Laanetilsagncl bor! falder, naur det paabudte Arbejde ikke er udfOrt inden et 
Aar frn Til:;a~nets Dato, og for Jordforbedringer og Opdyrkning uf rua Jord, hvis 
der i et Aar ikke er udfort det af Landhrugsraadet for ilette Aar fastsatte Arihejde. 

47 Laun kan kun ydes. naar der i den paagældende Ejendom kan gives forstc 
Prioritets Panteret. medmindre det drejer sig om Jord i offentligt Eje, eller forun
stauende Prioritet skyldes til Jordfonden, eller det drejer sig om mindre Grund
byrder, hvi.s kapitaliserede Værdi ikke overstiger 20 pCL. af JoNh ærdien. 

Driftslaan kan dog ydes, selv om der ikke kan gives fi>rste Prioritets Panteret 
i Ejendommen, men i sua Fald kræ\·es det, at vedkommende Kommune o\·erfor 
Jordfonden garanterer for Hal\'delen af det Tab, som det paagældende Laan maatte 
medfOre. 

48 Laan til Dr~ftslanneforeninger maa kun ydes, naar Foreningens Vedtægter er 
stadfæstet af Landbrugsrandet. 

For at Vedtægterne kan stadfæstes, maa disse indeholde fiilgende Restemmeiser: 
a) Foreningens Formaal ,_kat udelukkende være at yde Foreningens Medlemmer 

Laan til lndkoh af Heste, Kva·g, Faar, Svin, Geder, Arbejdsvogne og Lancl
hrugsredskatber, samt Gildning, Læggekartofler og Fro. Laanene skal kunne 
ydes Medlemmerne enkeltvis eller til flere Medlemmer i Forening. 

h) Ved Optagelse som \Iedlem uf Foreningen skal Inert enkelt Medlem tegne en 
Garanti for Foreninirens Forpligtelser pau mindst 25 Kr. og ikke over 500 
Kr. Inden for det tegnede Ilclob hrnfter Foreningens :\Iedlemmer solidarisk 
over for Jordfonden. 

c) Udlunn man kun ske til Medlemmer, der er Trobesiddere eller Ejere eller Bru· 
gere af anden Jord, der am endes til Landbrug, og li\· is Værdi efter Landbrugs· 
rna<lets Skon ikke overstiger 12.000 Kr. 

Til et "edlem muu ikke udlnanes storre Belåb end 500 Kr. Laan til lndkoh 
af Godnin~. Læggekartofler og Fro skal Lilbagebetnle.s i Lobet uf hojst 2 
Aar og andre Laan i Lobet 111f hoj.st 5 Aar. I ovrigt fastsætter Bestyrelsen Stor· 
rclsen af Laanene saml Vilkaarene for clis;e og deres THbagebetaling. 

cl) For saa vidt der som Folge af Udlaan til l\fodlemmerne ved et Regnskll'hsaars 
Slutning fremkommer Under.;:kud, bæres Halvdelen af det Underskud, der hicl· 
rurer fru Tab paa Udlaun til 1\-Iedlemmer, af Jordfonden og ud.betales kon· 
tant Lil Foreningen eller afskrives paa Gælden til Jordfonden efter Landbrugs· 
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ra<lcl.s nærmere Bestemmelse. I ovrigt fordeles og indkræ\ es Under"-kuddcl ho:s 
Medlemmerne efter nærmere i Vedtægterne fnslsalle Regler. 

e) Foreningens Tilgodehavende hos 1\'Iedlemmerne kan inddrives ved Udpantning. 
f) Ingen Forandring maa foretages i Foreningens Vedtægter uden Landbrugsrau

dels Samtykke. 

ir) Foreningen skal hverl Aar til Landbrugsrandet indsende Beretning om For· 
eningens Virksomhed og er pligtig til at meddele Landbrugsraadel alle Oplys· 
ninger, som del mautte forlange angaaende Foreningens Virk.oomlaed og Forhold. 
samt underkaste sig Handels Tilsyn med, at Foreningen ledes i Overensstem
melse med denne Lov og Foreningens Vedtægter. 

h) Saafreml Foreningen ved OplOsning mnatte være i Gæld Lil Jordfonden, ud
kræves Landbrugsraadets Godkendelse af den vedtagne Beslutning om Forenin· 
gens Oplosning. 

49 Lann forrentes med 3 pCt. aarlig. I de fiirsle 5 Anr er andre Luun end Drifts· 
lann afdragsfrie, derefter forrentes og n-f drnges de med 5 pCL. narlig. 

For Driftslann fnstsælles Afdragstiden i hverl enkelt Tilfælde og mua nldril? 
O\'erstige 5 Anr. 

Laanel er uopsigeligt fru Kreditors Side, sna længe -den paagældende Ejendom 
vedligeholdes efter sin Bestemmelse. 

For Ydelser til Jordfonden -haves Udpanilningsrel. 
50 Sua længe del ydede Lnan ikke er fuldt tilbagebetalt, er den puagældende 

Ejendom undergivet de i §§ 25-30 fastsatte Regler. 

KAP. VI. Om TilJkud til Oprettelse af uyc Jordbrug, Opdyrkning m. t '. 

51 Efter nærmere uf Minisleren for Landbrug og Fiskeri efter Forhandling med 
Finansministeren fastsalte Hegler kan der nJ Jordfonden udbetales Præmier fo r 
veldrevne Brug, særlig nyltige Indretninger eller ypperlig Dyrkning saml yde~ 
Tilskud til: 

1. Jordforbedringer og Opdyrkning af ran Jord. 
2. OpfOrelse af Moddinger og Ajlebeholdere. 
3. Indhegning af Jord. 
4. Landboforeninger til deh·is Dækning af Tran5portudgifter for Godning, her· 

under Kalk, og til Anskaffelse af Redska·ber. 
5. Nyibyggere. 
6. Driftsianneforeningers Administrationsudgifter. 

52 Uden Samtykke nJ Ministeren for Landbrug og Fiskeri efter Forhandling med 
Finansministeren kan der ikke i el enkelt Kalen<leraar udbetales et storre samlet 
Belob i Tilskud i Henhold Lil § 51 end 20.000 Kr., heri indbefattet Jordfondens 
Henter og anden Indtægt i h\'erL uf de fOrste 5 Aur, derefter kun de indvundne 
Renter og Indtægt. 

53 For at kunne opnna Tilskud i Henhold til § 51 muu vedkommende Ansoger: 
a) have lndfOd.sret, 
b) have fOrt en hæderlig Vandel,l) 
c) ikke have nydt Faltigunderstollelse, som ikke er tilbagebetalt eller eftergivet. 
d) godtgore al være en flillig, ædruelig og sparsommelig Person. 
e) bortset fra Præmiering ikke være Ejer af mere end Værdier til el Belob af 

15.000 Kr. og ikke have en aarlig Indtægt over 3.000 Kr. 
Endvidere man Ansogeren godtgore, at det pangældende Arbejde er hensigts· 

S\'arende. 
54 Andragende om Tilskud i Hehold til § 51 indgives til Lundbrugsmadet gen· 

nem vedkommende Lundbrugsudvalg, der bistaur Andrageren med Fremskaffelse af 
de nodvendige Oplysninger, foretager Syn og derefter afgiver Betænkning til Land
brugsmadet. 

1) Som ændret ,·cd Lo,· Nr. 88 af 15. Marts 1939 § 28. 
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I den i § 9 nævnte Instruks kun fast::;ættes nærmere Hegler om :\laksimum for 
Storrelsen af Tilskud til en enkelt Jordbruger eller Forening. 

55 Tilskud i Henhold Lil § 51 ydes fortrinsvis Lil Jordbrugere med samlet Brui;, 
suusom Trobrug, Husmandsbrug, Brug pau mindst l Helaar.skofoder i udskiftet 
Bygd eller andre Brug, der kun sidestilles med disse. 

56 Tilskud i Henhold til § 51 udbetales i Almindelighed IOrsl, naar det paugæl· 
dende Arbejde er fuldfOrl, men for sua vidt anguar Jordforbedring, Opdyrkning u( 
raa Jord og OpfOrelse af Bygninger m. \"., kan Landbrug,-;raudet yde Forskud. 

Tilskud eher § 51, Punkt 1i og 6, gives for el Regnskabsaur ad Gangen. 

KAP. VII. Særlige Beslt:mrnt•l.scr. 

571) Dommeren oprelter el Heulregisler over samtlige de i § 10 nævnte Hrug 
m. v., for sua vidt Jorderne er beliggende i Bygder, der endnu ikke er udskiftet, 
efter nærmere Regler, der Jaslsætles af J uslilsminisleren. Hvis Jord sælges til Seh · 
eje, forbliver de pnngældende Ejendomme i Realregislerel. 

Til Udstykning a( et saadanl Hrug udkræve.3 Approbation af Amtmanden . 
Udstykningsapprobationen, der skal indeholde 01>lysning om de \'ed Udstyknin· 

gen udLagte Adgangsveje, bliver at meddele Dommeren, der paa det udstykkede Brugs· 
nummers Folio har al notere den ved Udstykningen foregaaede Forandring med 
Hensyn til Areal, Vejudgang m. v. 

Intet Skade eller andet Adgangsdokument pau en Del af et Brugsnummer, Lil hvis 
Udstykning Amtmandens Approbation i tHenhold til denne Lov udkræves, maa ting
læses, forinden del ved Amlet.s Foranstaltning er blevet forsynet med Paategning 
om Approbationens Dato og de særlige Forpligtelser, der maalte være knyttet Lil 
Approbationen. 

Angaaende de .Forpligtelser, der puahviler en Parcel, foretager Dommeren i Hen· 
hold til Puategning pau Adkomstdokumentet ved deltes Tinglæsning den fornodne 
Notering paa Brugsnummerets Folio. 

Ingen Del af el Brugsnummer mua bortfæstes eller for el længere Tidsrum end 
10 Aar bortlejes, og intet ·hertil sigtende Dokument mau tinglæses. 

Bygningskommissionen man ikke meddele Tilladelse til Bebyggelse af en udstyk· 
kel Del af el Brugsnummer, uden at Amtmandens Approbation er forevist Kom
munen. 

Den. der onsker et Brugsnummer udstykket, har desan@llaende at henvende s ig 
til Amtmanden, som efter indhentet Erklæring fra \'cdkommende For.s landerskarh 
og Bruger derefter foranstalter den i Anledning ar U(btykningen fornodne Opmnu· 
ling og Parcellernes Afmærkning i l\larken med tydelige og \'ørige Mærker, ah efter 
de Hegler, der maalte blive fastsat uf llinisteren for l.Jandbrug og Fiskeri. 
Sammenlægnin~ af flere Brugsnumre til eet Brug"nummer, saaledes at dette ikke 

paa ny man udstykkes uden Amtmandens Apprdbation, mwu ikke finde Sted uden 
Tilladelse fra Amtmanden. Forinden en sundan Sammenlægning tillades. skal der 
foreligge Auest fru Dommeren om. ut der mellem de tinglæste Prioritetsh1n ere i 
Brugsnumrene har fundet et Opgiir Sted. hvor\'ed Hæftelsernes Prioritet indbyr· 
des er •ble\et fastlagt, eller om, .at Brugsnumrene er undergivet de samme Hæfte). 
ser, eller al kun det ene Brug~nummer er •behæhet. '\;æ\'llte Fastlæggelse af Priori· 
leterne skal ske ved tinglæst Poategninit pau Pantebrevene. 

Er det i Øjeblikket umuligt al skaffe Puategning, eller nægter en Panthaver at 
g h·e Puute;ming, kun Summenlægning dog tillades. naar der enten "5tilles en efter 
Dommerens Skon betryggende Sikkerhed for den paagælclende Pnnteret.s Indfrielse, 
eller der fremskwHes Attest fra Dommeren og to uf ham tilkaldte, paa delte Om
ruude særlig kyndige .'.\-lænd om, at Sammenlægningen ikke kan medfOre nogen ~om 

1) Hr. Bek. Nr. 201 ur IB. Moj 19311 og Nr. 272 of 13. Aug. 1938, jfr. Ll. Nr. 26 d 31. 
::\forts 1949 § 10. 
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helst Fare for P<1111c,,.ikkerhcclen. I delle Tilfælde fasbætle.s Priorilelsforholdet uf 
Dommeren. 

Nærmere Regler om Tih·ejehringelse uf de i foranslaaende Stykke nævnte At
le.ster, herunder Instruks for Vurderingsmændene og Regler om Betaling for Al· 
le.slernc, gh·es af Justitsministeren. 

Ved T\'angsnuktion over cl lJammenlagl Brugsnummer ansættes de for Sammen· 
lægningen bestaaende Servitullers. Brugsrelligheders og andre Byrder.s Andel i Kobc· 
summen, h\'is de ikke fuldt dækkes, ved et Ski.in uf Fogeden under Hensyntagen til 
Forholdet mellem Værdien uf den Byrderne vedkommende Del af Brugsnummeret 
og Værdien af det sammenlagte Brugsnummer. 

Forinden Amtmanden a1>1>roberer en Sammenlægning. !'kal der indhentes en Er· 
klæring fru For.standerskaibet. 

Udgif.lerne ' 'erl Opretholdelse af Realregisier afholdes af Statskassen. 
Naar Realregisteret er oprettet, skal der af de til Tinglæsning indle\ erede Doku

menter le\eres Genparter, der ophevares efter nærmere af Justitsministeren fast· 
salte Regler. Genparterne skrives pna Folioark, og deres Rigtighed bekræftes af 
Dommeren. For Bekræftelsen af Genparterne af de til Tinglæsning indle\•erede Do· 
kumenler .srnrcs el Vederlag af 1 Kr. Ior hvert læst og 50 Øre Ior hvert aflæst Do
kument. 

Finder Udslellelse Sted i Henhold til Fuldmugl. eller skul der vecl Aflæsning le· 
\ ere5 Genparter af mellemliggende utinglæste Transporter, Udlægspaalegninger el
ler andre Paategninger, svares en AfgiCt uf 50 Øre for Bekræftel~en af hver Genpart 
af di5se Dokumenter. 

Af Bekræftelses\'ederlagel tilfalder to Trediedele Dommeren, medens en Tredie· 
del tilfalder Statskassen og fi:ires til Indtægt paa Kontorholdsregn.skabet. 

58 Ved en Bygds i\latrikulering i Henhold til kgl. Anordning af 15. Juli 1931 
udgaar de af l\fotrikuleringen omfattede Ejendomme af det i § 57 omhandlede 
Realregisier. 

Indtil Matrikuleringen er skel, er Landbrugsmadet berelliget til med Samtykke 
af Ministeren for Landbrug og Fiskeri al lucle foretage Opmaaling og Kortlægning 
af alle de i § 10 næ\ nlc Brug m. \' ., hvis Grænser forud vil være al afmærke med 
tydelige og \'arige i\lærker, alt efter de He~ler, der maalle •bli\'e fastsat af Mini
steren for Landbru g og Fiskeri. 

Af Korlel ufgi\'es Kopier til '.\linisteriet for Landbrug og Fiskeri, Lancl·brugs· 
raadet, vedkommende Landbrug>'udvalg og vedkommende Forslander.skab, medens 
det originale Kort afgives til Dommerkontoret. 

Snarest muli gt efter al Dommeren har modtaget det næ' nle originale Kort oµ 
Beµ; æring fra Landhrugsrnaclet om A11"endcl ~e af Reslemmelserne i denne Parn· 
graf, indrykker han en Bekencltgiirelse i den for Færiierne til Optagelse af offenl· 
lige Bckendtgiirel.i'er autoriserede A\'is og i Statslidende, hvorved alle og enhver, der 
maalle have lndsil!ehe al fremsætte imod, nl de pa.a Kortet optagne Arealer an· 
fiires i Reulregi6terel som tilh i:i rencle det offentlige under Lundbrugsrnaclels Admi· 
nistration og som i cnh\'er Henseende ubehæftede Ejendomme. opfordres til al 
fremsætte deres Indsigelser inden 6 i\laaneder. 

Kortet fremlæµges til Eftersyn paa Dommerkontoret og en Kopi hos Forstander· 
skabets Formand. Kortenes Fremlæggelse nævne5 i Bekenchgorelsen, der tillige skal 
indeholde Bemærkning om, al den gælder alle og enh\·er, cler mener al ha\'e Ejen· 
domsrel, Panteret, Brugsret eller servilutmæssige llcttiµh eder O\ er nogen Del af de 
paagældende Arealer, samt om, ni de til Dommerkontoret :;kal ind~encle de Ad
komstdokumenter, Pantebreve og andre Dokumenter. som cle iinsker al paabcruahe 
sig. tillige med Genpart af di.s;:e Dokumenter udfærdiµel efter Regler, cler fastsætte~ 
af J uslitsministcren. 

Enll\ er lndsigcl~c, der ikke er retticliµ fremsat, taber sin Rels\•irkning, men 
Landhrugsraadct er bemyndiget til, hvis lndsigcl ~en findes beretliget, at anerkende 
denne og tillude den deraf fiil gencle Ændring i Healregislcrel og Kortet. 
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Indsigelserne behandles af Dommeren inden Helten under Tilsigel~e af alle \'ed-
kommende. 

Senesl 1. Uger efter Varsclets Udlob optages Sagen til Hellens Afgiirelse. 
l Dommen fnstsælles Indholdet af Healregistcrel. 
Naar Udskiftning senere iværksælles, lægges Healregisteret og Kortet til Grund 

for Ejendomsforholdene, for saa \'idt anguur de Arealer, der \1ed Dommens Af
sigelse var indbefattet under Realregisteret. Hvis det under Sagens Behandling for 
Udskiftning"kommissionen godtgiires, at der ved Opmunlingen af de i Marken af
mærkede Arealer er indlO'bet Fejl i Realregisteret eller Kortet, muu Fejlen berig· 
ti ges. 

Omkostningerne \'ed de i denne Puragruf omhandlede Foranstaltninger afholdes 
med Huh delen uf Statskassen og Hul\'delen uf Jordfonden eher nærmere uf Mini
steren for Landbrug og Fiskeri fastsatte Hegler. 

59 Pantebreve til Jordfonden tinglæses og uflæ~es uden Afgift til Stabkussen. 

GO Næn·ærende Lov træder i Kraft den 1. A11ril 19;{8 og forelægges Higsdagen 
til Hevision i Higsdagssumlingen 19,16--'17. 

Fru Lovens lkrufllræden ophæves: 
§ 9 i Forordning uf 30. Maj 1691 om Handelen pna Færuerne og andet Lunclel 

\ edkommende. 
§ 1 i Forordning uf 21. Maj 1777 anguaende adskilligt Agerdyrkning og Tjeneste· 

folk med vi<lerc pua Færo vedkommende. 
Heskri11t af 17. April 1816 nngauende Overloobssojds Betaling. 
§ 58 i Sportel-Heglement uf 30. Mnrls 1830. 
Lov Nr. 33 uf 25. Februar 1871 indeholdende nogle Bestemmelser om Adgang 

til Kongsf æste pau Færoerne. 
Lo\' Nr. 63 af 12. April 1892 om Godtgorelse for udfOrte Grundforbedringer m. v. 

paa Statens Fæstegods pua Færoerne. 
§§ 1 til ·J. og 7 til 13 i Lov Nr. 56 af 13. April 189·1· om Arhændelse nf Truer og 

Grundstykker fru Statens ·Fæstegods paa .F'æruernc. 
Lov Nr. 19.i af 15. Juli 1927 om Oprellelse af mindre Jordbrug paa Færiierne 

med Lov Nr. 22 -uf Il. Februar 1931 om Tillæg til samme Lov. 
Lov Nr. 103 af 1). April 1928 om Begunstigelser for Drifl.5lnaneforeninger for 

mindre Jordbrugere pau Færoerne med Lov Nr. 21 af 11. Februar 1931 om Til· 
læg Lil samme Lov. 

Lov Nr. 77 u.f 23. '.\farts 1932 om Grundforbedringslaan, for san vidt den gæl· 
der Fær0erne. 

Og i onigt enhver Bestemmelse, der .strider imod det i denne Lov fastsatte. 

61 Den Amtet i Henhold til § 6 i Lov Nr. 56 af 13. April 1894 om Afhændelse 
uf Truer og Grundstykker fru Statens Fæstegods paa Færoerne tillugte Myndighed 
o\'ergaur til Lundbrugsrundet. 

22. Sept. - An. 1Nr. 272 om APOTEKEHVÆSENET pna Færoerne.t) 
I Henhold .til § 7, lsle og 2det Stykke, ;;amt §§ 5 og 6 i Lov om Apoteken·æ5enel 

pnu Færiierne u.f 29. April 1913 anordner lndenrig;;ministeriet herved IOlgendc i 
Tilslutning til næ\ nte Lo,·s ·Bestemmelser: 

1) I llcnhoJ.I til Hjemmeslpelo\en er A11otekcn·u:scnc1 ornrtug1it som læriisk Su:rnnliggcndc, 
;rr. Ll. Nr. 14 ni 28. J\lnrls 1949 om A11otekcnæsenet. Herefter kru·~es Landsstyrets Be· 
slutning til 011rcttels1: uf hyc r\potcker. Den lo1·gh·cndc og udministrnth·c J\lyntiighed 
rr nu hos Hjemmestyret. Indenrigsministerens, Sundhedsstyrelsens og Higs· 
omhutlsmnndcn5 F11nktioncr er snnledcs 01·ergnuet til Landsstyret. Lo1· om A11otc.kervæsc· 
net r1nu F'u:roernc ul 21J. Apr. 1913 er hortlnltlcn. Jlr. ogsnu Ll. Nr. 60 ol 2. llcc. 19-19 om 
Eksr)ropriotion nf Grund~t) kkt:r og Bygningcr til Apotek m. m. ug Ll. Nr. 63 uf 16. Der. 
19~9 om A 1H11t•k1!rlnncl o. 11. 
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KAP. I. ApotekerJ OpreUe~e og Apolckerbr:villingerJ Meddele/.Je. 
1 For ut drive Apotek kræves kongelig Bevilling, for hvilken erlægges et Gebyr 

af 75 Kr. I Bevillingen kan ikke pualægges Forpligtelser eller tages Forbehold, som 
ikke hviler pau Lovhjemmel, men Bevillingshaveren er pligtig at rette sig efter de 
til enhver Tid om Apotekervæsenet gældende Bestemmelser. 

Nanr en Bevilling til al drive et Apotek 1bliver ledig. forholdes der efter Reglerne 
i § 2, 2det Stykke, i Lov Nr. 107 af 31. Marts 1932. I Overensstemmelse hermed 
udfærdiger Sundhedsstyrelsen Bekendtgorelse om, al den paagældende Bevilling er 
ledig. Ansogninger om Apotekerbevilling er stempelfrie, Ansogningerne, der ind
sendes til Sundhedsstyrelsen, forelægges Forifremmelsesraadet i Kobenhavn, der be
stuar af 2 Medlemmer, hvoraf det ene vælges uf Apotekernes Organisation og det 
andet af 1:Vledhjæ1pernes Organisation. F·or hvert Medlem \'ælges pua tilsvarende 
;\lande en Stedfortræder. Valgene sker for 3 Anr. Forfremmelsesrandet afgiver til 
Sundhedsstyrelsen en begrundet Udtalelse om de 5 efter Randets Skon mest kva· 
li:ficerede Ansogere i Nummerorden, Derefaer afgiver Sundhedsstyrelsen til Inden
rigsministeren sin Udtalelse om de indkomne Ansogerc.s Adkomst til al komme i 
Betragtning, og sammen med denne fremsendes Handels Udtalelse, 

Hrnr ikke ganske <>ærlige Omstændigheder taler derfor, maa et Apotek ikke op
relles eller Bevilling til al drive et Apotek ikke meddeles, naar det man antages. at 
Apoteket i normal Drift ikke vil kunne give sin Indehaver en Nettoindtægt paa 
mindst 2/3 n.f den mindste Nett-0indtægt, hvoraf der svares Afgift til Apoteker· 
fonden. 

Et Apotek man kun flyttes med Indenrigsministerens Samtykke, om fornodent i 
Henhold til kongelig Resolution, 

2 Bevilling til al drive Apotek man ikke gives en PeT>Son, der er fyld.t 50 Aar. 
jfr. dog § 118, medmindre han tidligere har haft saadun Apotekerbevilling. 

3 Den, der udover Læge-, Dyrlæge eller Tandlægevirksomhed, mua ikke drive 
Apotek eller uden lndenrig~ministerens Samtykke være knyttet til en Virksomhed, 
der fremstiller Lægemidler. 

KAP. Il. Apotekers Drift. 
4 Den, der fuar Bevilling til at drive el Apotek, ·skal paabegynde Apotekets Drift 

inden l 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 til 
n.t overtage Driften fOr den fratrædende Apoteker har overtaget Dri flen af det ham 
overdragne Apotek, for saa vidt denne Overlagel~e finder Sted inden Udgangen nf 
den i nærværende Paragrafs forste Stykke fastsatte normale Frist af 1 Aar. jfr. § ;n 
om Overtagel!e af et Apotek, der drives nf et Bo. 

5 Den, der fanr Bevilling til at drive et hestanende Apotek, er forpligtet til, hvis 
Forgængeren eller dennes Bo onsker det, mod kontant Betaling at kube Apotekets 
Inventar og Varebeholdning i det Omfang, hvori disse staar i passende Forhold lil 
Apotekets Behov og er i brugbar Stand, 

I Mangel af mindelig Overenskomst om Inventarets og Varernes Beskaffenhed 
eller om Salgspris og de ovrige Salgsvilkaar a.fgores Sagen ved Voldgift. Der.som 
Parterne ikke knn enes om Valget uf VoldgiJtsmund, udpeg~ han uJ Sundhedsstyrel· 
sen. Omkostningerne ved Voldgiflen udredes uf Forgængeren eller denne.s Bo og 
den nye Apoteker med Halvdelen h\'er. 

For saa vidt den Ejendom, hvori et Apotek er indrettet, kun omfatter Apoteket 
og Apotekerens Bolig, kan Indenrigsministeren, naar Forholdene taler derfor, be· 
slemme, at den, der faar Bevillingen, pan tilsvarende Vilkaar som i 2det Stykke fastsat 
skal afkobe den fratrædende Apoteker eller dennes Bo Ejendommen. Bemærkning 
herom skal dog være indeholdt i Opslaget om den ledige Bevilling. 

6 Apotekeren skal :t1elv lecle DrHten aJ sit Apotek og er ansvnrlig for ~lennc. Del 
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paahviler ham at sorge for, at det fornodne Personale er til Stede, og at Disciples 
Antagel3e og Uddannelse sker paa forsvarlig Maade og i Overensstemmelse med 
de herom for Apoteker i det ovrige Danmark givne Regler. 

7 I Tilfælde nf, at en Apoteker ved Syg.dom, Bortrejse eller o.f anden Grund, 
jfr. saalecle.s § 34, 3die Stykke, er forhindret i selv at lede Apotekets Driift, og delle 
Forhold kan antages at strække -sig udover et Tidsrum af 3 Qogn, men ikke ud
over 8 Uger, l'il Apoteket være al forestan aJ en af Embed~lægen godkendt Bestyrer 
enten paa A11otekerens eller paa Bestyrerens eget Ansvar. 

Saafremt Apotekerens ForJald strækker sig udover 8 Uger eller straks maa an· 
tages at ville strække sig udover deHe Tidsrum, skal Apoteket forestans nf en Be· 
styrer pan eget Ansvar. Udenfor godtgjort Sygdomstilfælde kan suadan Ordning 
ikke træHes uden Sundhedsstyrelsens Tilladelse. Bestyrerens Ansæt
telse, Lonningsvilkaar m. v. godkendes af Sundhedsstyrelsen. 

Driften nf et Apotek kan ikke foreslaas af Bestyrer udover et Tidsrum af 1 Aar 
undtagen ved Apotekerens Sygdom. l dette Tilfælde kan Indenrigsministeren, sua· 
:fremt Apotekeren ved Aarets l:dlob iJolge Lægeattest man antages al kunne over· 
tage Apotekets Or~ft i Lobet af en vis Tid og i ethvert Tilfælde inden det Wlgende 
Aars Udgang, forlænge Bestyrertilladelsen indtil dette Tidspunkt. 

8 Paa ethvert Apotek skal der som Medhjælp holdes mindst een .farmaceutisk 
Kandidat. Sundhedsstyrelsen kun dog tillade, al der som Enemed1hjælper holdes 
en eksamineret Medhjælper. For Apoteker med mindre Omsætning og i ovrigt, naar 
ganske særlige Omstændi~eder taler derfor, kan Indenrigsministeren bestemme, 
at Apoteket helt eller delvis drives uden den i lste og 2det Pkt. nævnte Medhjælp. 

Kan <len puubudte Medhjælp ikke skuffes pau Grund wf Konflikt mellem Apole· 
kere og Medhjælpere, og dette kan medfOre Fure for Standsning af eller væ~entlig 
Indskrænkning i Befolkningens eller clc~ offentliges Medicinforsyning, henviser Amt
manden Konflikten til den i Henhold til Lov Nr. 86 wf 31. Maris 1928 udnævnte 
Forligsmand, h\.orefter Sagen behandles i Overensstemmelse med de i den nævnte 
Lov indeholdte Hegler med de nod\'endige Forandringer. 

Finder Amtmanden det i suadunt Konfliktstilfælde paakrævet, er han hercttiget 
til midler.ticJig at fritage Apotekerne for Pligten til al benytte den i denne Paru
grafs lste Stykke nævnle Medhjælp, hvor dette normalt .fordres, og til uanset denne 
Anordnings o\'rige Bestemmelser al give Apotekerne sundanne Tilladelser, som fin
des tjenlig til al vedligeholde en ifor Befolkningen og det oHentlige suu ,·idt muligt 
uforstyrret Medicinforsyning. 

9 lngen kan antuges -som Medhjælper fOrsle Gang eller paa ny efter i 1 Aur 
ikke ut ha\ e gjort Tjeneste puu et dansk Apotek, forinden han for Apotekeren fore· 
lægger 1behorig Helbredsattest. Hvor intet andet er særligt ·bestemt, gælder de uf 
Sundhedsstyrelsen for Apoteker i det iivrige Danmark herom givne Bestemmelser. 

10 indenrigsministeren bestemmer under Iagttagelse uf Heglerne i Lov Nr. 107 
aI 31. i\Iarts 19J2. h,·orledes Apotekets Drift midlertidig skal ordnes, nuur Apole· 
keren er forhindret i al lede Driften uf Apoteket, uden al der er truffet Ordning 
i Henhold til § 7. eller naur .Bevillingen bortfalder. l\·linistercn kun i fornodent Fuld 
lude Apoteket drive :for Apotekerfondens Hegning. 

11 Ethvert Apotek skal have et af Sundhedsstyrelsen godkendt Navn. 
Hvor intet andet er :fostsul, gælder de Hegler, som uf Sundheds;;tyrelsen gi,·es for 

Apotekers Indretning og Drift i det ovrige Danmark, og suavel Apotekerne som 
deres Per.sonule er pligtige al rette sig efter disse. 

Et Apotek skul til enhver Tid \'"ære tilgængeligt for Udlevering a! Lægemidier, 
derunder indbefaltlet •Forbindsstoffer. Hvor der findes ~o eller flere Apoteker, kan 
Indenrigsministeren dog bestemme, ut et eller oftere af Apotekerne holdes lul..ket 
i visse, uf Indenrigsministeren fastsutte Tider, dog ikke udornr de for Butikker 
fast.salte Lukketider, medmindre ~ærlige Forhold foreligger, ligesom han kan gh e 
Tilladehe til. at el Apotek. $om i Henhold til § 8, hle Stykke, drives uden ebamin~-
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ret Medhjælp, holdes lukket nogle Timer om Dagen pau nærmere af ~1inisteren 
f a..stsa tte Vilkaar. 

12 Enh\'er. der driver Apotek, er forpligtet til at fore Regnska·b over Apotekets 
Omsætning og Driltsudgifter, overensstemmende med de Regler, som indeholdes i 
Lo\•bcstemmelserne om BogfOring, eller som i ovrigt gives af lndenrig:;ministeren. 

Hegnskn•bsbogerne med Bilag skal fremlægges til Eftersyn, nuur det forlanges 
af nogen, som dertil er bemyndiget af Indenrigsministeren, jfr. § 35, 2det Stykke. 

13 Enh\·er, der driver Apotek, skul unrlig inden 15. Februar 1•ua et af Inden· 
rigsministeren godkendt Skema til Sundhedsstyrelsen indsende en pua Tro og LO\e 
affattet Opgorclrn af Apotekets Indtægter og Udgifter i det forlobne Kulcncleruur 
i det Omfang, ln'ori dis;;e kommer i Betragtning i •Henhold til Bestemmelserne om 
Apotekernfgift og Tilskud fra Apo.tekerfonden. Ved Ændring i Apotekets Lecleb e 
i Aarets Lob skal Opgorelse for den forlobne Del uf Anret inden 6 Uger efter Fra
trædelsen indsendes til Sundhedsstyrelsen . .Forpligtelsens Efterlevelse kan Iremt\'in· 
ges af Sundhedsstyrelsen ved Ougboder puu 2-10 Kr. Boderne tilfalder Apoteker
fonden. 

Enhver, der driver Apotek, skal give Indenrigsministeren og Sundhedsstyrelsen 
de Oplysninger om Apoteket og dets Forhold, som det har Betydning for dem al 
kende. 

14 Enhver. der driver A1potek, samt Apotekets Personale skal hemmeligholde, 
hvad de erfarer eller formoder om den Sygdom, for hvilken et Lægemiddel er fore· 
skrevet, undtagen i Tilfælde, ln·or Vidnepligt fiilger af den almindelige LO\ gi\·· 
ning. 

15 Om Strafskyld og ,Erst~tningsansvar for begaaede .Fejl gælder de alminde
lige Hegler; overfor Sundhedsmyndighederne har Apoteker og l\1edhjælper h\'er 
især Ansvar for det .faglige Arbejde, ~om enten er udfOrt af vedkommende seh- el
ler horer under hans Tilsyn. 

\fod Hensyn til Filialapoteker gælder det, at Moderapotekets Ejer er ansvarlig 
for Vareforraadels forsrnrlige Jleskaffenhed og de fornodne Redskaber5 og lnven
tariesagers Tilstede\'ærelse; derimod er den an::alle Medhjælper i samme Udstræk· 
ning som :\Iedhjælpere i Almindelighed ansvarlig for F'ilialu1•otekets Drih i undre 
Henseen~er. 

KAP. 111. Medicinlumdcl. 
16 Det er forbeholdt Apotekerne paa 1Færoerne at udbyde, forhandle eller ud. 

levere dels de V urer, for hv ilke der er truffet Bestemmelse herom i de for F'æroerne 
gældende lo\'mæssige Regler, dels de Varer, som til enh\'er Tid er forbeholdt Apo.te
kerne i det ovrige Danmark, medmindre andet særligt er bestemt for Færoerne. 

De Apotekerne forbeholdte Varer maa ikke til Videreforhandling sælges eller 
udle,·eres til Personer, som ikke er •berettiget til at forhandle dem. 

1-h-or intet andel er fastsat, gælder de Regler, der 11f Indenrigsministeren gives for 
det <ivrige Danmark om lndfOrsel 11f de Apotekerne forbeholdte Varer og disse5 
Transport og Opbevaring ho:> Fabrikant eller Handlende samt om Lcllevering af 
)"ledicinprover til Læger. 

17 ror saa '' ich særlige for Færoerne gældende Bestemmelser ikke er .til Hinder 
herfor, har Apotekerne i .MedfOr n.f den dem meddelte Be,·illing udover, hvad de er 
forpligtet Lil al liire eller fremskaffe, Hel til fra Apoteket at forhandle alle Varer. 
der er .forbeholdt Apotekerne, ult. hrnd der kan bruges ved el Sygeleje, og alt, h\'ad 
der o\•erhovedet kun tjene .som Lindrings· og Lægemiddel for l\Iennesker eller 
Dyr, endvidere Forbindstoffer, Desinfektionsmidler, kosmetiske Midler og lignende. 

18 Ret for Apotekerne til .Handel med andre end de i § 7 nævnte Varer kan 
kun erhverves og ucloves i Henhold til den til enhver Tid for Færoerne gældende 
Lovgivning. 

19 Hospitaler. Sygehuse, Sanatorier, Sindssygehospitaler og lignende Anstalter, 
som drives af Stat eller Kommune, eller som nyder saaclunl Statstilskud, ut de ef.ter 
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Indenrigsministeren Skon maa sidestilles med disse, har Ret Lil al indrette Hospi
talsapotek, naar de ia~Lager de ForFkrifler, som Indenrigsministeren gh•er derfor. 
Naar intet andet særligt er be.;temt, er de nJ Indenrigsministeren for Hospitalsapote
ker i det o\'Tige Danmark givne Forskrifter - jrr. Bekendtgorelse af 1 t.. Se1>temher 
1932 - gældende med de Ændringer, som fillger af Reglerne i nærværende Anord· 
nings § 26. Under lngllagelse uf de paagældende Forskrifter har de nævnte Anstalter 
Hel til ,·ed en paa Hospitalet ansat, af Sundhedsstyrelsen godkendt fermaceutisk 
Kandidat at lade tilberede Lægemidler til de pna vedkommende Anstalt til Behand
ling liggende Patienter og til dennes Personale saml til Patienter pna og Personale 
ved andre under swmme Institution horende eller indenfor samme Kobstad eller 
Sognekommune, i:om Hospitalsapoteket, værende An·.>talter af ovennævnte Art. 

Hospitalsn11oteker er ligestillet med Apoteker, had Vareindkiib og Kontrol med 
'ledicinens Tiloberedning anganr. 

Ellers har el H&.;pita·I, offentligt eller privat Sy.gehus eller Læges Klinik kun Het 
til pnn \edkommende Læges Ansvar al afveje, oplose, fortynde eller fordele Læge· 
midler, i<let Afvejning og Oplc)sning, der svarer til en Afvejning, dog ikke man 
ske for stærkt virkende Lægemidler·.; Vedkommende, og ingen Præparation eller 
Sammenblanding man foretages. De i § 16, lste Stykke, omhund.lede Varer skal 
indkiihes pna dansk Apotek eller fru Statens Seruminstitutter. Dog kan Hospitaler. 
der anvender de nævnte Varer i stOrre 1\'læl!gde, erholde Indenrigsministerens Til
ladelse til al tage dem frn andre Le\':!rnndorer pna Betinge!-.;e uf, at Varerne er af 
samme K vnlitet som cle, der skal leveres fra Apotekerne, og Hospita.Jet underkaster 
5ig den Kontr<>I. der i ::an Hem eende muulle findes forniiden, og ibetaler den den ed 
foranledigede Udgift. 

20 Læger, som ikke i Medf<ir a:f § 4, ~die Stykke, i Lov om Apoteken-æsenel 
pua Færoerne af 29. April 1913 har faaet Tilladel~e til at distribuere. c\·entuelt 
dispensere Medicin, maa ikke u<llevere l\fodicin, derunder .Medicinprover. og For
.Lindstoffer. Det er kun tiJladt Læger i Prak-sis ut medtage og benytte Medicin, der 
er 'kobl pau et dansk Apotek eller pna Statens SeruminHitutter, saml Forbindstof
fer, for .sau vidt ::.aaclant er nod\'endigt for den ojeblikkclige Behandling uf Patien
terne. 

21 Tilberedninger efter Receptformler, som af Sundheds.styrelsen efter indhentet 
Udtalelse fra Farmakopekommissionen i Kobenhu\'n anses for velkendte og alminde
ligt •brugte, :samt Stoffer og Præparater, som findes 01>tngel og he3krevet i de grol 
dende eller ældre dan~e Farmakopeer, i almindeligt tilgængelige Receptsamlinger. 
lægvidenskabelige eller farmaceutiske Hnundboger, eller som efter Sundhedsstyrel
sens Skon efter forud indhentet l'dtalelse fra Farmakopekommissionen i Hoved
•sagen S\'arer til disse, man ikke bringes i Handelen som medicinske Speciuliteter, 
jfr. § 28. Denne Bestemmelse gælder dog ikke for medicinske Specialiteter, som er 
bragt i Handelen. fOr ti·lsvarende Præparater optages i Fnrmakopeerne eller Recept· 
samlingerne. 

22 Paa eth\'erl Apotek ;;kul de Forskrifter O\'erholde.;. der indeholdes i de gæl
dende Farmakopeer. 

Etlwcrl Apotek skal sted5e \•ære fo!'synet med tils trækkeligt Forraacl af de i Farmn· 
kopeerne unf-Orte Sto:ffer. Sundheds.>tyrchen kun dog, nuar Forholdene særlig taler 
derfor, fritage et Apotek for al være forsynet med enkelte af de der unfOrte Stoffer. 

Lægemidler, for hvis Fremstilling Farmakopeerne gh·er Forskrifter, deriblandt 
ogsan skaorne, knu3te eller pulveri~erede Droger, kun, snarrcmt de ikke tilberedes 
pau Apoteket selv, kun inclkiibes paa Apotekernes Ansvar fra cl andet dansk Apo· 
lek eller fru et dansk Luboralorium, der underka•.;ter sig den i saa Henseende for· 
nodne Kontrol, for hvilken der betn•le;; en af Indenrigsministeren i Forhold til 
Laboratoriets Omsætning fastsat aarlig Afgift, der indgaar i Apotekerifonden, og 
som fastsættes saaledes, al kun de til Kontrollen medganede Udgifter dækkes, men 
som !log ikke mna være under 50 Kr. Kontrollen udfOre~ af de farmaceutiske Visi-
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tatorer. Saafremt et Laboratorium ikke overholder Konlrolbe5temmelserne, kan Jn. 
denrigsminisleren forbyde Laboratoriet Fremstillingen uJ de paagældende Varer. 

Hvor intet andet særligt er bestemt, gælder i de i nærværende Paragraf omhand· 
lede Henseender de for det ovrige Danmark fastsatte Hegler. 

23 Hvor intet andet særligt er bestemt, gælder de af Sundhedsstyrelsen for det 
ovrige Danmark fastsatte Regler om, hvilke Lægemidler A1>otekerne kun muu ud
levere efter Rekvisition ved en uf en her i Landet autoriseret Læge, Dyrlæge eller 
Tandlæge udstedt Recept, og de uf Sundhedsstyre~~en givne Forskrifter for He
cepters Affattelse m. v. samt Sundhedsstyrelsens Bestemmelser om, al el Lægemid
del kun muu udleveres under de af Sundhedsstyre"3en tilladte Benævnelser. 

24 Ved Su,lg af Lægemidler gælder de for det ovrigc Danmark i Henhold til kon
gelige Hesolutioner fastsatte Takster og de dertil knyttede Regler, medmindre andet 
sæl"ligl er be~temt Ior Færåerne. 

Ved Udlevering efter Recept man der hverken tages hojere eller lavere Betaling, 
end Takstangivelserne lyder pua; dog kan Rabat ydes til distriibuerende og dispen· 
serende Læger, Kommuner, Hæren og Flaaden, Sygehuse, anerkendte Sygekasser, 
og andre Institutioner og Virk3omheder, naar der opnaas Enighed derom mellem 
de puugældende og vedkommende Apoteker; ligeledes kan Rabat ydes til fattige. 
For del ovrige Salgs Vedkommende maa Tukstungivelserne ikke overskrides. 

En puu Apoteket anvendt særlig Fremstillingsmande berettiger ikke ApO'lekeren 
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 ut udlevere 
de Lægemidler, -som Apoteket skal være forsynet med, for de i § 23 omhandlede 
Lægemidlers Vedkommende dog kun, nuur de rekvireres ved Hccept. 

Indenrigsministeren kan efter al have indhentet en Udtalelse fra Sundhedsstyrel
sen paahyde den, der driver el Apotek, til de i § 19, l ·.>te Stykke, omhandlede Ho
spitaler m. v. i Apotekets Or1land at levere de Apotekerne forbeholdte V urer, saa
ledes at de Letales efter særlige Medicintakster, der i Henhold til § U, l •sle Stykke, 
fastsættes bl. a. under Hensyn til Leveruncen·s Storrelse. 

Naar en Læge har givet en HecepL Paategning om, al de derpau anfOrte Læge
midler, derunder Fonbind.>LoCfer, ti.Jtrænges uopholdelig, samt angivet, for hvis Heg
ning Le\'eringen menes at ske, er Apotekeren foq1li.gtel til, eventuelt mod Tilbage· 
·holdelse af Hecepten, at udlevere Lægemidlerne hurtigst muligt, ~elv om der ikke 
medfolger Betaling eller ikke stilles Sikkerhed herfor. 

26 Apoteker og Filialapoteker, de i § 19 nævnte HospitaJ..snpoteker m. v., der 
indkober Varer udenfor dansk Apotek, og de i Lov om Apotekervæsenet pau Fær
iierne af 29. April 1913 § •I, lsle og 2det Stykke, omhandlede Haandkobsudsalg. 
samt Medicinlbeholdningeme hos de i 'Summe Lovs § I, 3die Stykke, omhandlede 
Læger skal underkastes Eftersyn mindst cen Gang uurlig. 

Eftersynet foretages af \'edkommende Embedslæge. I Eftersynet af Apoteker og 
Filialupotc.ker deltager mindst h\·ert 3die Aar en a•f Indenrigsministeren udpeget 
formac.-eutisk Visitator, som i det Omfang, Forholdene anaulle kræve, samtidig 
deltager i de ovri0ge ovenanforte EfteP.>yn. For Visitutors Eftersyn gælder de for 
det onige Danmark fastsatte Regler. For Embedslægens Eftersyn fastsætter Sund· 
hedsstyrelsen særlige Hegler. Eflepsynel er beretti.get Lil at udtage Prover af Va
rer og indsende dem til Undersogelse i de farmaceutiske Visilalorers Laboratorium 
i K<:ilbenhnvn. 

De ved Eftersynene pnu\·iste Mangler skal uo1>holdelig rette;;. Tvi-sti·gheder med 
Hensyn hertil eller ovenhovedet med Hensyn til Eftersynene kan indhringes for 
Sundhedsstyrelsen. 

For hvert Eftersyn af el Apotek betales 100 Kr .. af et FiHalapotek 25 Kr. og af 
et Haundkobsudsalg 2 Kr. 

27 Hvor intet andet særligt er bestemt, gælder de Forhud, som af Indenrigsmini
steren efter Forhandling med Sundhedsstyreben udstedes for det /ivrige Danmark 
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mod lndfOrsel og Salg u:f Lægemidler, hvis Sammensætning ikke er angi\'et, og af 
Sera, Vacciner og Bakterieprodukter Lil medicimk Brug, hvis Sammensætning og 
profylaktiske eller terapeutiske Værdi ikke Inder sig kontrollere, saml ar snn<lanne 
Originalpræparater. der ikke omfalles af Bestemmelserne i § 28, eller hvis Pris 
sluar i el urimeHgt Forhold til, hvad ,;;amme Præparat under et andet Navn koster. 

28 Medicinske Specialiteter er undergivet Kontrol snuvcl med Hensyn til dere:; 
Indhold og Sammensætning som med Hensyn til Navn, Pris og den Munde, paa 
hvilken Forhandling finder St.ed. Sundhedsstyrelsen er berettiget til uf Specialitetens 
Fremstiller eller lmportiir at kræve meddelt de for Kontrollen nod,·endige Oplr->· 
ninger. 

Ved medicinske Specialiteter forstaas i denne Anordning StoHer eller Præparater. 
hvis Salg og Udlevering er Apo·lekerne forbeholdt, og som fatholdes som Læge· 
midler i Fabrikantens for Fol1hruf:!.cren bestemte og ved Form og Indholdsmængde 
karakteriserede Pakning. 

Pakningen ·skal være forsynet med Fremstillerens Firmanavn og Adresi;e - ved 
udenlandske Specialiteter tillige med lmporlorens Navn og Adres~e - og en An· 
givel5e af de virksomme Indholdi.stoffer·.s Navn og Mængde. Specialitetens Nuvn maa 
ikke antyde dens Virkning el·ler Anvendelse ~om Lægemiddel. 

Kontrollen udoves af Sundhed-sstyrelsen efter nærmere af lndenrigmiinisteren 
ra~tsatte Regler, bl. a. med Hensyn til Arten og Omfanget af de Undersogelser og 
Prover, der i den An1edning kan finde Sted. Til Dækning uf Udgifterne ved Kon· 
trollen betaler den pnagældende Fuhrikanl eller lmportor et af Indenrigsministeren 
fa.3tsat Gebyr. Gebyrerne indgaar i Apotekerfonden, med hvilken Sundhedsstyrelsen 
narligt afregner. Apotekerfonden ll'fholder Ldgifteme ved Kontrollen. 

Sundhedsstyrelsen kun for.byde eller træffe indskrænkende Be:>temmel!er om lncl· 
fiirsel, Snig og Udlevering 11.f de i nærværende Paragraf omhandlede Lægemidler: 
1) nnar Specialitetens Sammensætning og Lægemidlet iOvrigt ikke svarer til, hvud 

der findes angivet paa den Etikette, Indpakning, Omslag, Folgeseddel o. I., 
hvormed det udleveres, 

2) nnar Specialitetens Sammensætning ikke er konstant, eller lndholdssto{Jerne 
mangler den efter Sundhedsstyrelsens Skiin fornodne Renhed og Kvalitet, 

3) naar den for Specialiteten forlangte Pris ikke stuar i rimeligt Forhold tH lnd
·holdsstoffernes Pris eller de med Fremstillingen forbundne Omkostninger. 

1J.) naar Specinliteten efter Sundhedsstyrelsens Skon ikke kun antages at være i 
Besiddelse af den Virkning, for hvilken den arubefale", eller Specialitetens An· 
vendelse \'il kunne medfOre Fare af sundhed=imæssig Art. 

5) naar de af Sundhedsstyrehen begærede, til Specialitetens llnder~(igel:e niid
vendige Oplysninger ikke til\'ejebringes, og det paahudte Gebyr for Under
sogelsen ikke erlægge,;. 

Sundhedsstyrelsen, det \'ed denne ansatite Per,;;onale og den antagne J\'ledhjælp skal 
behandle alle de i Anledning af Spi>rgsmaalet om Kontrollens L'dovelse mocltngne 
Oplysninger som Embed:ihemmelighecler. 

De af Sundhed9Styrelsen for det ovrige Danmark paa delle Omraade udstedte 
Forhud m. v. gælder ogsaa for Færoerne. 

29 Det er forbudt ved Bekendtgorel~, Skiltning, Udsendelse u.f Reskrivelser eller 
paa anden .Munde direkte elller indirekte at reklamere for Varer som lægende, de.sinfi· 
cerende eller i ovrigt forebyggende eller virksomme mod Sygdom, for saa vidt saa· 
dant ikke sker udelukkende overfor Læger, Tundtæger, Dyrlæger eller Apotekere. 

De F'o1 bud, mm Sundhedsstyrelsen for del ijvri ge Danmark udsteder imod, at 
der ved Bekendtgorehe, Skiltning, UdEendelse af Beskrivelser eller paa anden 1\luacle 
reklameres for Lægemidler, derunder indbefallet forbindstoffer, for Banduger, elek· 
tri·3ke Bælter, Helbredelsesapparater mod Tunghorighed, Synsforstyrrelser og lig· 
nende, samt for Præparater til Desinfektion af Personer, Værelser eller Effekter. 
gælder ogsan for Færiierne. 
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Al Heklamering for de ar Sundhedsstyrelsen foroudte medicin·.;ke Specialiteter 
saml for Detuilsul.g fru Udlandet af nogen aJ de i 2det Stykke omhandlede Varer 
er fonbudt. 

Det paahviler Sundhedsstyrelsen al fiire Kontrol med Overholdellien af Bestem· 
mclserne i nærværende Paragraf. 

KAP. IV. llpotckt•rbevilli11gcrs Op/ror. 
30 Apotekerbe\· i Ilinger 1bortfalder. naur Indehaveren (uar anden Apolekerhe\ illing 

eller ikke mere opfylder de i Lov om Apotckenæ5enet 11aa Færoerne af 29. April 
1913 § 2, 2det Strkke, fastsatte Betinge!Eer. Ved Forflyttelse eller Fratræden er 
Apotekeren berettiget og forpligtet til at dri,·e Apoteket, indtil den nye Bedllings· 
hu\·er overtager Driften. jfr. § I, dog aldrig længere end i 2 Aar. 

31 Enhver Apotekerbevilling, der er .meddelt efter lkrufttræclelsen uf denne An · 
ordning, bortfalder senest med Udgan ~en af den :\laaned, lnori Indehaveren (ylder 
70 Aar, jfr. dog § ~8. 

32 Naar en en Apoteker i Henhold til § 7 meddelt Tilladelse til al lade si·t Apotek 
fore:;taa uf en Bestyrer udloher, bort.falder Bevillingen, dersom Apotekeren ikke er 
i Stand til paa ny vedvarende at lede Driften af sit Apotek. 

33 Naar en Apoteker afgaar \•ed Doden. gælder der med Hensyn til Boels Ret o~ 
Forpli.gtelse til al fortsælte Driiten fOlgende Regler: 
a) Vedgaas Arv og Gæld, er Boet berettiget og forpliglel til ved en ansvarlig Bestyrer. 

hvLs Ansættelse. Lonnings,·ilkaar m. \'. godkendes af Sundhedsstyrelsen, at fort· 
sætte Apotekets Drift i 6 :\foaneder eher Apotekerens Ood og, saufremt Apole· 
kel ikke nedlægges, end, idere, indtil den nye Apoteker er tiltrnadt. 

h) Fraguus Arv og Gæld, eller tages Doet under Konkursbehandling, trrurfer ln
denrigaministeren de fornodne Bestemmel;:er om Apotekets Drift. jfr. § 10. 

34 l\Iau det antages, at en A11otekers eller l\ledhjæl11ers Udo,·else af hans Kalds· 
virksomhed er farlig for han~ Medmenne•ker enten pna Grund af legemlige Mang
ler eller varig eller med .Mellemrum indtrædende mungelf uld Sjælstilstand, hvad en
ten denne skyldes Sygdom eller ~fohrug af Alkohol, ~lo11fin, Kokuin og deslige, 
eller paa Grund af udvi·st gro\' Uduelighed, afgiver Sundhedsstyrelsen, sauiremt 
Apotekeren i·kke opgiver sin Bevilling, til lndenrig,;ministeren Indstilling om, ul clen 
paagældencle, suufremt han er Apoteker. frakendes Retten til al clri\'e Apotek eller 
til al tilberede Lægemidler eller til O\'erho,·edet ut fungere pua noget Apotek her 
i Landet, og ·hvis han er Medhjælper • .frakendes de to sidstnæ\·nte BefOjelser. For· 
inden Sundhedsstyrelsen afgi\'er sin Indstilling. skal Sagen forelægge3 Hetslæge· 
randet. Endvidere skul der gi\'es vedkommende Lejlighed til al erklære sig skriftlig 
eller, h\'is han onsker det, mundtlig for Sundhedsstyrehen i el i den Anledning 
afholdt l\'IOde, i hvilket ogsau Hetslægeraadet deltager. Hetslægeraadet afgiver altid 
skriftlig Erklæring i Sagen. Endvidere ~kal paagældende opfordres til - skriftlig 
eller i det 'lllC\'llle l\lode - al erklære. om han onsker Sagen urgjorl ved Dom 
eller underkaster sig Indenrigsministerens Afgorelse. Afgives saadun Erklæring 
ikke inden en Frist af 11. Duge, \•il Sagen \'ære ut indbringe for Domst'<>lene. 

Under den i nærværende Puragrnfs lste Stykke ommeldte Sags Behandling i 
Sundheds!ltyrelscn har den puagældencle Hel til overfor Styrelsen al optræde ,·ed 
eller i Forening med en af ham valgt Tillidsmand, ligesom han og Tillidsmanden 
pau hans Vegne hur Hel til at gore sig bekendt med samtli ge Sagens Akter, sua
lecle,,; S()m disse .foreligger for Sundhedsstyrelsen. 

I puutræn1!Cnde Tilfælde, hvor den paagældende" fortsatte Virks'Omhed skannes at 
frembyde overhængende Fure, kan Amtslægen midlertidig fratage hum Hellen til 
al udo, e den. Amtslægen skul du straks gi>re Indberetning til Sundhedsstyrelsen, der. 
hvis den ikke ophæver Beslutningen, videresender Sugen til I ndenrigsminislerens en· 
delige Afgorelse. 

Skal Sporgsmaulet om endeligt at fratage en Apoteker eller Medhjælper Hellen 
til al uclih·e Virksomhed afgiires \'ed Dom, foranlediger Indenrigsministeren Hetssng 
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anlagl mod paagældende i den borgerlige Helsplejes Former. Dersom Rellen fra· 
kendes den paagældencle, kan del \'ed Dommen bestemmes, al Anke ikke har op· 
sællende Virkning. En Apotekerbe,·illing ·borlfaldcr dog ikke. for endelig Doms· 
af gorelse foreligger. 

Dersom Indenrigsministeren. forinden han tager Stilling Lil, om Retten til at 
uclove Virksomhed biir soges frataget en Apoteker eller .Medhjælper, anser del for 
nodvendigt, at denne underkastes Lægeundersogelse, e\'entuell ved Indlæggelse paa 
cl Sygehus eller et Sindssygehospital, opfordrer han den paagældende til al under· 
kaste sig saadan Undersiigelse. Vægrer den paagældende sig hervell, forelægger In· 
denrigsminisleren Sporgsmaa·let for den Het, ·\'cd hvilken en e\"enluel Relssag 'il 
\'ære al anlægge. Renen afgor Spo~gsmaalet ,·ed Kendelse. Saadnn Afgifrelse kan 
ogsaa træffes af Helten, efter al Helssag er anlagt. Saufremt den pangældende und· 
luder at efte11kommc en Kendelse, der gaar ham imod, f ralager Indenrigsministeren 
hum Helten til 111 udo\'e Virksomhed, og •h\'is Retssag er rejst, bortfalder denne. 
Udgifterne ved Lægeundersogelsen afholdes af Statskassen. 

Indenrigsministeren kan efter Ansogning meddele en A11oteker eller \ledhjælper. 
hvem Hellen til ul udo\'e Virksomhed er fratugel, Tilladelse til paa ny at udihe 
saadan Gerning, saufreml de Fratagelsen begrundelle Omstændigheder ikke længer 
findes at \'ære til Stede. I ndenrigsministercns Nægtelse uf at tage Ansogningen til 
Folge kan ikke indbringes for Domstolene, for der er fo11lobet et Aar efter den 
Afgorclse, ved hvilken Helten endeligt ble\' paagældende fruluget, eller efter en 
Dom, ved h\'ilken der nægtedes ham Tilladelse li·I paa ny at udove Virksomhed. 

l) Har en Apoteker \'ed slrafibart Forhold vist sig uskikket til at udo\'e Virk
somhed som Apoteker eller uværdig Lil den fornodne Tillid, kan Hellen Lil al dri\•e 
Apotek eller Lil ut tilberede !Lægemidler eller til overho,·edet ut fungere poa noget 
Apotek her i Landet \•ed Dommen frakendes ham for bestandig eller for en Tid 
af fr.a 1 til 5 Aar. Tilsvarende gælder for en Medhjælper, for sua \·idt angaar de 
to sidstnævnte BefOjelser. Anke har ikke opsællende Virkning. En Apotekerbevil
ling bortfulder dog ikke, fOr endelig Domstolsnfgorelsc foreligger. Straffelovens § 79, 
Stk. •I, finder tilsYurende AnYendelse. Er Hellen fradoml for bestandig, kan Inden
rigsministeren, do~ tidligst efter 5 Aars F-orlfih, meddele vcllkommende Tilladel;;e 
til puu ny al ut udi.ive Virksomhed, naar Omstændighederne la·ler derfor. 

KAP. V. Aputck1•r/011d1'11.'.!) 

KAP. VI. l'cnsion1:r og U11cl1•rslotLcl.H·r.:l) 
39 Enln·er Apoteker, hvis Devillin:z !bortfalder i Henhold til Be;;temmelserne i § 31, 

eller som mau opgh·e sin Bevilling pau Grund af en Sygdom, der gor .hum uskikket 
li·I al lede Apotekets Drift, jfr. hcrrnd § 82, er fru sin Fratræden fra Apotekets Drift 
herelligel til en Pension fra Apotekerfon<lcn paa 2..100 Kr. aarlig med Hegulerings· 
tillæg efter de Heg ler, der gælder for Statens Tjenestemænd. De af lndenrig:;mini
~teren for Apotekere i det ii\'rige Danmark fasts.ille Vilkaar for \'edvurende at oppe· 
>hære Pen;;ion gælder ogsaa for Færoerne. 

Snafreml der oprelles en Institution for Pensionerin~ uf Apotekere, og llcnne,; 
Vedtægter er ;:.tudfæstel af Indenrigsministeren, kan der fra Apotekerfonden yde;; el 
aarligt Bidrag til Institutionen, imod at dens i\lcdlemmer f ruf ulder Kra\'el pau den 
i nærværende Paragraf omhandlede Pension. Bidraget udJriir 2.100 Kr. aarligl 
foruden Reguleringstillæg for hvert ~lcdlem, der oppebærer Pen;;.ion fra lnstilu· 
tionen. 

40 Den, der bli\'er Enke efter en pensionsberettiget eller pensioneret Apoteker. er 

t) Som æ111lrct \e1l An. Nr. 19 nf 22. Jan. 1940. 
~) Jfr. Ll. Nr. 6.'i af 16. Dc1·. 19.i9 om Apoteki:rfond o. a. (særlig færiisk Aputi:kcrfondl. 
0) Jfr. Apoteke rfondens Slrin :lse uf 3. Jan. 1953 om en Særordning for Færiierne. 
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berclligel Lil en Pension fra Apotekerfonden paa 2.000 Kr. aarlig med Hcgulerings· 
Lillrug efter de Regler, der gælder for Enker efter Statens Tjenestemænd. 

Der ydes Rornepension eller Bornelillæg til Enkepension efter de Hegler, der 
gælder for Born efter Stutens Tjenestemænd. 

For at oppebære de saaledes fast.salte Pensioner og Tillæg gælder ti·lsvarende Vil
kaar som for det ovrige Danmark. 

Ape>lekerne er fo11pliglet til paa Forlangende al give Oplysning om deres æbrte· 
skabelige Stilling, om Hustrus og Bi.irns Alder m. v. 

41 Enhver, der driver Apotek, er forpliglel Lil for hYer paa Apoteket ansat Med
hjælper al yde Bidrag til den af Indenrigsministeren godkendte Institution >Farma· 
ceulernes Pensionskasse«. Om Bidragets Storrelse samt Paalæg af Strafrenter gæl· 
der de af Ministeren for det ovrige Danmank tr.ufne Bestemmelser. 

San længe den i Pensi'Dnsinstilutionens Vedtægt hjemlede Normnlpension ikke 
udgi:ir for Apotekermedltjælpere og dermed ligestillede saml .for disses Enker hen
holdsvis 2.000 Kr. og l.'100 Kr. aarlig med Reguleringstillæg efter de Regler, der 
gælder .for Statens Tjenestemænd eller Enker efter saadanne, ydes der af Apoteker· 
fonden el Tilskud ta saadannc Pensioner, saaledes al de naar de anfOrle Bel®. 
Sanfremt en Medhjælper eller Enke, som oppebærer Pension fra Pensionsinstituti
onen, dokumenterer at være sikret el yderligere aarligl Belob ved Livrente eller 
paa anden aI Indenrigsministeren godkendt Mande, ydes der endvidere den paa· 
gældende af Apotekerfonden et Tilskud af samme St.Orrelse, dog iktke mere end 
henholdsvis ;~OO Kr. og 200 Kr. Naar den i •Pensionsinstilulionens Vedtægt hjem
lede Normalpension overstiger de anfOrte Be!Ob 2.000 Kr. og 1.400 Kr. aarlig med 
Reguleringstillæg, nedsælles de anfOrle Tilskudsbelob med det oversligende Ilelob. 

Saafremt en Apoteksmedhjælper, som kunde .have indmeldt sig i Pensionsinsti· 
tulionen ved dennes Stiftelse, men ikke ·hnr gjort delle, dokumenterer. at der er 
sikret ham el narligl Belob ved Livrente eller paa anden af Indenrigsministeren 
godkendt Mande, kan Indenrigsministeren af Apoteker.fonden yde ham en Under
sloltelse med samme Belob - dog ikke mere end 900 Kr. aarlig, naar ihnn efter 
Institutionens Vedtægt vilde fan Pension fra denne, hvis han havde været Medlem. 

KAP. VII. Stmffcbeslemmelser. 
42 For urigtig Opgi\·else nf Indtægt. Udgift eller andre Oplysninger, der er 

kræ\•ct til F'astsællelse af Afgift til Apotekerfonden eller til Opnaaelse af Tilskud 
fm denne, kan der ikendes Bode paa indtil det lidobbelte af den deraf folgende 
Fordel, hvilken Uode tilfalder Apoteker.fonden. Bi.ide ifOlge denne 1Beslemmelse kan 
ikke beregne;; for længere Tidsrum end 10 Aar, og den ikendes af Indenrigsmini
steren, medmindre denne eller den sky,Jdige onsker Sagen indbragt for Hellen. 

JOvrigl straffes O\'erlrædelse af denne Anordning eller de i Henhold til denne 
udfærdigede Bestemmelser, for saa \•idt den o\•rige Lovgivning ikke med.forer stren· 
gere Straf, med Boder, der tilfalder Apotekerfonden. Sugerne kan kun med Sund· 
hedsstyrelsens for hvert enkelt Tilra:lde indhentede Samtykke sluttes uden Dom. 

Paatalemyndigheden skal .sende Sundhedsstyrelsen l\leddelelse om alle ager \•cd· 
rorende Overtrædelse af denne Anordning eller de i :MedfOr af samme givne Be· 
.:-lemmel~er. Meddelelse skal og;ma sende.o, nuur de borgerlige Helligheder frakende:. 
en Apoteker eller ~ledhjælper, eller hvis en sand.in ved Dom frakendes Retten til al 
udo\'e Virksomhed. 
~aur en Apoteker eller l\'ledhjælper - midlertidig eller endelig - fortaber Hel· 

ten til al ·udo\'e Virbomhed, udsteder Sundhedsstyrelsen offentlig Bekendtgi.ireke 
derom. ligtSom den - nuar den finder Anledning dertil - kan Inde Domme. af
sagte i Henhold til denne Paragraf. off entliggiire. 

43 Saafremt en .Pcrnson, der har mistet Hellen til at tilberede Lægemidler eller 
til at fungere paa et Apotek, vedbli\'endc udo\'er saadan Virksomhed, straffe:> han 
med Bode eller Hæfte i indtil 3 :\.fuuneder. 
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KAP. VI li. A potckl'fajgijt og Til skud af Apotelwrjm1dc1t.l ) 

KAP. IX. lkrajurædclse 111. 1•. 

48 Indtil 31. Dec:ember 19<12 kan der meddeles farmaceutiske Kandidater indtil 
deres fyldte 55 Aar Bevilling til at drive Apotek, h'·ilken Aldersgrænse derefter 
nedsælles med 1 Aar h\'ert 3die Aar, indtil den i § 2 fa.stsalle Aldcr~grænse uf 50 
Aar er naael. 

A11otekerbevillinger, som mautte bli,·e meddelt ror 31. Occ:ember 19·1·2, sua\'cl 
som Bevillinger, der er udfærdiget fOr 31. December 1932 med Forbehold om, at 
Indehaveren er underkastet de ti·I enhver Tid om Apoteker og dere5 lndeha\cre 
gældende Lovbestemmel~er, bortfalder forst med l'dgungen af den Maaned, hvori 
Indehaveren fylder 75 Anr, hvilken Aldersgrænse derefter ned!!æltes med l Aar 
hvert 3die Anr, indtil den i § 31 fastsatte Alcler~græn::e af 70 Aar er naaet. 

Enhver Indehaver af Bevilling til at drive Apotek har Hel til al opgive Bevillingen. 
naur han er fyldt 70 Aar, med Ret til Pension efter Reglerne i § 39. 

49 Enh\'er af Sundhedsstyrelsen i Henhold til nærværende Anordning truffen 
Afgorelse kan indankes for Indenrigsministeren. 

Denne Anordning træder i Kraft den 1. November 1937. De i § 1.5, 2det Stykke. 
indeholc1te Af giftsbestemmelser træder dog fiirst i Kraft 1. Juni 1938, ~auledes al 
disse Bestemmelser an\'endes forste Gang ved Beregningen af den Afgift, der 
vil være ni betale i December Termin 1938. 

Fra Anordningens l'krnfttræden ophæves Bekendtgorclse Nr. 6·18 uf 1:~. Dec:em· 
ber 1918 om Apotekervæsenet m. v. pna Færoerne og Bekendt~orelse Nr. -18 uf 
11. Marts 1931 om Ændringer heri. 

1. Nov. REGLEMENT for For\'ultningen af ~LAKSVIG HAV.i\'. 
(Af lignende Indhold som Heglement for Forva.Jtningen uf Thor.shavn Havn uf 

21. Juli 1930). 

15. Nov. - Skai'Si i grindadunsi. (Logtingssumtykt). 
Ehir grindareglugeri'Hni kann endurgjald veitast fyri mannska~u og skaiSa upp u 

reii'Sskap >i Anledning af Grindefangsten«. Nevndin må halda, at endurgjald ikki 
kann veitast i ti fyriliggjundi tilfellinum, sum follur uttanfyri reglurnur i grindnregl· 
ugeri'Sini. Samtykt ikki ut veitu endurgjald. 

16. No\'. - Oyi:lan av rnvni og kråku. (Logtingssumtykt). 
Af Amtsfonden .vil der fremtidig gennem vedkommende Sy.sselman<l kunne beta· 

les i Præmie for Udryddelse uf Havne og Krager 1 Kr. for Ravnenæb og 30 Øre for 
Krugenæb. 

12. Jun. 1938. - Bek. om OllDENSIH;:GLEMENT for ~LAK5VIG HAV~. 
Til Havnens Omraade henregnes Farvandet inden for en Linie mellem de :m.t· 

kaldte >Øi5uklettar< paa Vestsiden og den s aakaldte >Kluhin« paa Østsiden af 
Kluksvigbugten. 

Grænsen er paa begge Sider uf Fjorden markeret \'cd en hvid Varde. 
Havnen danne uf en naturlig Bugt, der ved en fru Vestsiden udgaaende Pier er 

delt i el Y derbus.sin og el I nderibassin. 
For det under Havnen horende Omruude har ;'\'linisteriet under Dugs Dato i Hen

hold til Lov uf 30. Januar 1875 om Udfærdigelse af reglementariske Be:.temmelser 
for Benyttelsen nf Havne m. m. stadfæstet fi.ilgcnde Reglement: 

For Sejladsen inden for Havnens Omrande gælder de i den uf Ministeriet for 
Handel, Industri og Siifnrt under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgorelse an· 
gnaende >Særlige Hegler for Sejlads i indre dansk Farvand« anfOrte Be5lemmehcr 
med fOlgende Tilfojcl!;er: 

1) Nærmere Regler om Apotekern(gift er endnu ikke fostsnt. 
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Inden for de nedennævnte 2 Omraacler er del ehcr Havneop •ynets nærmere An,·is· 
ning tilladt al oplægge Farlojer, uden al dil'ise behover al afgive de reglementerede 
Ly.s- og Lydsignaler: 

1. I Inderbassinet inden for en Linie, udgauende fra Sydhjiirnel al den kommu
nale Havnepind$ i Retning 30 m Syd om del syd\'estlige Hjarne uf Kobmand 
Kjolbro's Anlægshro i 1\forkenore. 

2. I Y derbns.sinels Vesl.side inden for et Omraade, begrænset uf fiilgende Linier: 
a. Mod Nord: Den ved >Anna å Stongunum« paa Fjordens Vestside med 2 

·gronne faste Fyr afmærkede Linie. 
·b. ~fod Øst: En Linie parallel med lndsejlingsJyr.\inien i en Afstand af 30 m 

Vest for denne. 
c. !\fod Srd: ~En Linie, udgauende fra Nordhjornet af den kommunale Havne· 

plads i Retning parallel med den yderste Strækning uf Pieren. 
For 0\1erholdelse af Orden gælder det i Ministeriel for offentlige A11bejder.s Cirku

lære af 19. November 1931 omhandlede :tSlundnrdreglemenl for O\'erholdelse af Or
den m, v. i {ved) danske Havne {Broer) .t l) med fiilgende Tilfojelser og Ændrin· 
ger: 

Til § 11. Stk. 6, fi:ijes: 
>Det er dog tilladt Passager.skibe al benylle Sirene eller Dampflojle Lil ved en 

lang og henholdsvis en, Lo og tre korte Toner al avertere, al Afgang finder Sted 
om 1 Time, % Time eller er umiddelbart forestunende.« 

Til § 43 fOjes som 2. Stk.: 
>fiskeva.skning og Fiskerensning paa Havnens Kajer, Broer og ovrige Arealer 

muu kun finde Sted efter sædig Tilladelse fru Havneopsynet, og saavel Fisken som 
Affaldet skal efter Ar.bejdel.t> Tilendebringelse uopholclelig fjernes af de paagæl· 
dende, og Pladsen omhyggelig spules.« 

§ 55 affalles snaledes: 
>Intet Fnrloj man forlade Havnen, forinden Berigtigelse af de anordnede Havne

penge af Skih og Ladning .samt af Pladsleje og ovrige Afgifter har fundet Sted. 
Overtrædelse heraf snnvel som urigtig Angivelse af Skih eller Ladning til Ska,lc 

for Hu,•neknssen straffes med Bode efter § 56, hvorhos de tukslmæssi.ge Afgifter 
bliver al erlægge. 

Dette HeglemenL træder i KrafL den 1. !\forts 1938. 
Fru ovennævnte Dato ophæve~ R 1 og §§ 5-15 i Justitsministeriets Bekendtgorelse 

uf 12. Januar 1910 om Hamereglemenl for Kl:iksvig med Ændringer af 2. Murl':i 
1917. 6. l\laj 1921 og 18. Februar 1929. 

15. l\larts - Bek. om Ændring i FOHVALT:\INGSHEGLEJIENT for VAAG 
HAVN. (Se Heglement af 19. Juni 1928). 

Til § 1 fOjes som nyt 1. Stk.: 
I iikonomisk og forvuhnin gsmæssig Henseende omfaller Vaag Han1 foruden del 

i Havnens Ordensreglement nærmere betegnede Omraade tilli ge de \'cd Vangs Ejde 
værende Bundeoptræk i. undir Klcivini« og i.l\li1lugj{1gv« med dertil hiirende Trans· 
port an la:µ.. 

Til § 3 fojes :;om •I. Stk. : 
For standerskabet antager, li.gcledes eher I nclstilling fra Hameud\'alget, en Op

syn~mand \'cd Vangs Ejde. Denne, som underlægges Havnefogden, skal fiire det 
daglige Tilsyn med de clen·ærende Anlæg, udfOre nod\'endigt HeparnLions- og Ved
ligeholdelsesa11hejcle saml opkræve de for Ej det fore!kre\ ne Afgifter. og paa nær
mere fastsat \lunde indbetale disse til Opkræveren af Havnen~ ovrige Afgifter. 

§ 12, 1. Stk., 2. Punktum, ændres snalecles: 
Afgifterne indfiires af Opkræ\·erne i 11. autoriserede Protokoller. en for Afgifterne 

fra Vangs Ejclei>. s. v. 

I) Ani:. Stnntlnn lreglemcntct, ~c lfoi;lcmcnlcl for Vang Hum af 1!1. Juni 1933. 
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15 .. Marts - Bek. om VEDTÆGT FO!l VAAGS EJDE, Smleri:i. 
A. Ordemibeslemmelser. 

1. Vnag;; Ejde henhorer under Vang Havn, hvorfor det til enhver Tid gældende 
Heglement for Orderu Overholdelse i Vang Havn ogsaa gælder for Ejdet. 

2. Ad Ki:irebunen til ~~lulugjogv« man der ikke transportere;; mere end 1.000 kg 
ud Gangen. Persontransport ud Korebanen er fo11bud1. 
B. Takstbestemmelser. 

3. Enhver Band, som udgaur fra Vuag.s Ejde. skal, hvad enten den gaar ud fru 
~Kleivin« eller >~liilugjc)gv«, med nedennæ\'llte Undtagelser betale Af gift saaledes: 

a. Bande, der guar ud pua Fiskeri. betaler ,10 Øre pr. 100 kg Haufisk. 
h. Bnade, der guar ud i andet Ærinde, betaler 150 Øre pr. Tur. 
c. Fritaget for Afgift er Buude, som transporlerer syge, ski!Jbrudne og Lig saml 

Præst, Læge og Jordemoder. 
Endvidere er Buude, som Lrunsporterer Grind, fritaget for Afgif:t. 

I. Den ældre Vedtægt uf 3. l\'luj 1932 med Ændring af 29. November 1935 op· 
hæ,·es hen·ed. 

22. !\fort,; - BEGLDIENT :\r. 119 FOH LA;\;DBHU.GSUDVALGENE, vale?te 
Henihold til Lo\' for Færi.ierne Nr. lU af 2L Maj 1937 om Jordbrugets Fremme. 
\led Hensyn Lil de i Lov for Færoerne Nr. 17•1 af 2 L Maj 1937 om Jordbrugets 

Fremme omhandlede Foranstaltninger er Færoerne delt i 10 Distrikter, nemlig: 
1. Fuglii, Svini:i og Viderejde Sogne. 2. Kuno, Kulso og Klaksvig Sogne. ~. Ejde. 

runding og Andefjord Sogne. !.. Den o\'rige Del uf Ø:;tero Syssel. 5. \ Tordstrom<i 
Præstegæld. 6. Sydstri:imo Præstegæld. 7. Vaagi.i Syssel. 8. Sundo Syssel. 9. Sudero 
nordre Præstegæld. 10. Sudero sondre Præstegæld. 

1 For hvert Distrikt vælges af Lagtinget et Lundbrugsudvalg bestuaende af 3 
l\ledlemmer. Fm hvel'l Medlem vælges samtidig en Suppleant. 

Land·brugsudvnlgenc staur direkte under Landhrugsruadet og yder delle Bistand 
vccl Behnncllirrg ur de Sager, der forelægges disse af 1Landbrugsraadet. Hvert Ud
valg vælger sin Formand. 

Ornr Udvalgets For.handlinger fi)rer Formanden Protokol, der anskafres for Arnis· 
repartitionsfondens Regning og autoriseres uf Lundbrugsrandets Formand. Proto
kollen opbevares hos Udvalgets Formand. Formanden drager desuden Om~org for, 
al Udvalgets Arkivsager opbernre;; forsvarligt. 

Udvalgene holder l\Hide i Mart;; Maaned til Behandling uf indkomne Andragender 
samt til Afgivelse af eventuelle Indberetninger til Lundbrugsruaclel og ellers ln·er 
2. l\Iuanecl, for saa vidt Suger foreligger, eller naur Landhrugsraaclet muallc kræve 
;\'IOde afhol clt. 

Enhver Lagtings\•ælgcr, der ikke er over 60 Aar gammel, er forpligtet Lil al mod· 
tage Hrnn·et men kan i saa Fald begære :o ig frilugel for elhrnrt andet borgerligt 
Omhml, saulænge hun er 'lcdlem af Raa1let. 

2 Lundbrugsudvalgenes Medlemmer er udelukket fra al deltage i Sager$ Bd1ancl· 
ling, naar de er interesserede i Sagen, for nær beslægtede elle r bes\'ogrecle. jrr. 
Hegle rne om Dommeres Inhabililet. 

3 Til Venlagehe af cl Forslug kræves. al mindst 2 Stemmer afgin!s derfor, og 
at Formanden elle r dennes Suppleant har deltaget i Forhuncllingcrne. Enh\·er Ved· 
lagelse skal \'U're ledsaget af Begr11111lel~e. Suppleanten tiltræder, nunr et :'llcdlem 
er udelukket i fi>lge Bestemmelsen i Reglementets § 2 eller forhindret i at mode. 

4 Lanclhrug;;uclvalgets Formand frem:;kaffer manglende Oplysninger i indkomne 
Andrugemler samt af girnr Erklæring i Sager, de r tilstilles Udvalget uf Landbrugs
ruudet, nnar clet ikke udtrykkelig forlanges, al Sagen skul forelægges del samlede 
Udvalg. 

5 Lnndhrugsudvalgets ;\ledlemmer er forpli gtet til at yde V ej ledning Lil alle. der 
siiger Udvalgets Ristancl. 
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6 Ved l\IOder oppebærer Udvnlgets Medlemmer i Dagpenge l Kr.,1) samt Hejse· 
udgifter efter Regning. Desuden kan der tillægges Udvalgets Formand et passende 
Konlo11holdsvederlag, der fusl!;æl1es uf Lagtinget efter Landbrugsraadets Indstil· 
ling. 

f'Dr snu vidt Udvalget onsker sagkyndig Bistand, kan Formanden indgive Begæ· 
ring herom til Landbrugsmadet, der derefter stiller fornoden Sn@kund~kah til Han· 
dighed i det Omfang, som Lundbrugsrandet skonner paakrævel. 

Dagpenge og Befordringsgodtgorelse udredes uf Jord fonden i Sager, der rejses 
aJ Landhmgsraadet, i andre Suger af Parterne, suuledes at der nf Udvalgets For
mand kan kræves stillet Depositum til Dækning af disse Udgifter, og saaledes at det 
ved Lnndbrugsudvulgets Afgorelse bestemmes, hvorledes Udgifterne skal fordeles 
mellem Parterne. Behandles paa el Mode flere Sager,træffes Bestemmelsen om For
deling af Udgifterne mellem de forskellige Parter. eventuelt Jordfonden. Efter hvert 
Mode indsendes Afskrift uf de trufne Afgorelser til Lnndhr-ugsraadet tillige med 
Opgi:irelse over de Dagpenge og Befordringsudgifter, der efter de trufoe Afgorel
ser skal udrede.; af Jordfonden. 

Begæring om Anvisning af det af Lagtinget fastsatte Kontorholdsvederlag indsen
des til Landbrugsrandet. 

7 Saa!mnrt Landbrugsudvalgene træder i Virksomhed, skal de Inert for sil Di
strikt affatte en Opdyrkningsplun over den til Opclyruming egnede Jord, beregnet 
til at dække det fon·entede Behov til Opdyrkningsjord indenfor et passende Aare
maul. 

Planen, der affattes for ln•er Byge! for siµ efter Sumraud med den Sagkyndige, 
som Landbrugsrundet stiller til Rauclighed, indsendes til Landbrugsruadet med Op
lysning om Ejendomsforholdene vedrorende de omhandlede Arealer. 

\!nar Landhru gsraadet har taget Stilling til Sagen, skal Udvalgene være dette 
behjælpeligt med Hensyn til Forhandling om fornoden Afstauelse m. v. af Jord
arealer. 

8 Landbrugsudvalgene fOrer paa LandbrugHaadets Vegne Tilsyn med, ut de en 
Bmger uf 1 ord i offentligt ·Eje paahvilende Forpligtelser overholdes, og fOrer Til
syn med, al de Ejendomme, hvori der indestaar Laun fru Jordfomlen. anvendes, 
vedligeholdes og drives som seh·stændige Landbrug. Landbrugsudvalgene skul give 
lnclberelning til Landbmgsraadet en Gang om Anret i December Maaned over de 
r espektive Brugs Tilstand og ovrige Forhold. Indberetningen sker paa dertil af 
LundbrugHaadet nffattede Blanketter. 

9 H ver Gang Landbrugsudvalgene giver Tilludel,;e til Salg eller Udleje af Sten, 
Sane!, Tung, Torv og Kul fra Jord i offentligt Eje, skul der straks ~e Indberetning 
Lil Lunclbrugsraadel. Lundbrugrndvalgene vil have nt pause, at det for Salg og 
Bortleje betingede Vederlag indbetales til Jordfonden eller, for saa vidt Lnndhrugs
raadets Samtykke foreligger, anvendes 1til Grundforbed11ing. Det sknl herved være 
Lanclbrug5udvalgene paalugt al sorge for. ut der ikke hero\'es de besiddelseslose 
Indbyggere paa Færoerne den Adgang til Ti:in·e!'okær, som de hidtil har haft. 

10 Naar et Bru~forhold ophorer, foretager Lnndbrugsudrnlget en Undersogelse 
af den paagældcnde Ejendom og sender derpan Indberetning til Lundbrugsmadet 
pau dertil af Landbrugsrundet affattede Blanketter. Indberetningen skal indeholde 
Indstilling om, In-em Bruget skul overdrages til og paa hvilke Vilkaar med Op\ys· 
ninger om vedkommendes Kvnlifikntioner og iinige Forhold. 

FM sua vidt Landbrugsudvalget skonner, at der \'ed Fæsleledighecl kan være 
Anledning til at dele et Jordbrug, sender Udvalget samtidig med den i fi:irste Stykke 
omhandlede Indberetning Indstilling herom til Lan'brugsruaclet. 

11 Indstillinger til Landbrugsrandet om Brugs Taksutionsværdi afgives af Lane!· 
hrugsud,•nlget pau dertil af Landhrugsraaclet affattede Blanketter. 

12 De Laaneansogninger, der uf Landbrugsrandet indkaldes gennem Landbrugs-

1) Der ydes nu et Tillæg pnn •! Kr. 
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udvalgene, tilrettelægges af Udva·lgets Formand, efterhuunden som de indkommer, og 
behandles derefter pnn Udvalgets Mode i 1\forts Maaned, hvorefter det samlede 
Udvalg gor Indstilling til Lnndbrugsruadet om, hvilke An5iigninger, der bor komme 
i Betragtning og i hvilken Række!Olge. Snavcl Ansogninger om Lann som Land
brugsudvalgets Indstillinger sker puu særlige Blanketter, udfærdiget af Landbrugs
randet. Ansogningerne med Indstilling skal være Landbrugsrandet i Hænde senest 
1. April. 

13 I Suger angaaende Ansiigninger om Byggelnan, skul Lundbrugsudvalgene være 
Andragerne behjælpelig med Fremskaffelse uf Tegninger, Beskrivelse og Overslag 
m. v., for sna vidt ungaar Valget uf hensigtsmæssige Bygnin-gslyper, og vil Lund
•hrugsudvalgene til dette Brug fra Landbrugsrandet fan tilsendt cl Sæt Tegninger 
med Beskrivelse og Ovcr~lag O\'er billige og praktiske Beboelses- og Driftsbygnin
ger. 

14 I Sager anguaende Ansogninger om Lunr1 til Jordkob, Jordforbedring saml 
Opdyrkning af ran Jord, skal Landbrugsud\•algcne være Andragerne behjælpelig 
med Fremskaffelse uf forniidne Planer og Overslag m. v. 

15 Landbrugsudvalgene behandler ved :Modet i lVIarts l\launed indkomne Andra
gender om Tilskud fra Jordfonden, efter at disse er tilretlelagt af Formanden. Land
brugsudvalgene gor Indstilling om, hYem der skal komme i Betragtning og i hvil
ken Rækkefiilge. Landbrugsudvalgene har al pause, at de indkomne Ansiigninger, der 
skal være afgivet paa dertil af Landhrug.srundet affattede Blanketter, foruden at 
være ledsaget af cle i Lovens § 53 fopJnngle Bevisligheder, tillige er ledsaget af 
Plan og Henlabililelsberegning, der nærmere godtgor Arbejdets Hensigtmæssighed. 
Landbrugsudvalgene skal udtrykkelig henlede Andragernes Opmærksomhed paa, al 
det er en ufravigelig Betingelse for at fau Tilskud, al der foreligger Planer og Hen
tahilitelsheregning for de Arbejder, hvortil Tilskud onskes, at Tilskud fortrinsvis 
ydes til Jordbrugere med samlede Brug, sausom Trobrug, Husmandsbrug, Brug pnu 
mindst 1 Helaarskofoder i udskiftet Bygd eller andre Brug, der kun 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 Landbmgsudvalgene afgiver Indstilling om Tilskud, indstille r 
Udvalgene paa særlig Blanket til Landbrugsrandet, hvem Udrnlgene kan anbefale til 
Præmiering for veldrevne Brug. særlig nyttige Indretninger eller ypperlig Dyrk· 
ning. Kun Personer, der har præsteret Ting betydeligt over del almindelige, bor ind
stilles. 

22. :\Iarts - HEGLE,IENT Nr. 120 FOH LA:NDBHUGSHAADET, nedsat Hen
hold til Lov :\I r. 1 H af 2,1. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme. 

KAP. I. Landbrugsraadets Forrctningsga11g. 
1 Landbrugsmadet beslaar af 3 l\ledlemmer. hvoraf l\Hnisteren for Landbrug og 

Fisker i \'ælger et Medlem og en Suppleant og Lagtin get to Medlemmer og lo Supple
anter. 'linisleren for Landbrug og Fi~keri udpeger Raadets Formand og Næstfor
mand. 

Den af Sta ten I) antagne Landbrugskonsulent har i Embeds l\ledfor Adgang til al 
deltage i Rnadels ;\liider og Forhandlinger, dog uden Stemmeret, medmindre han 
e r valgt i\lcdlem af Ruadet. 

Landbrugsrandet oprette r i Thorshavn el Kontor, ved hvilket der med Land
•hrugsminisleriets Godkendelse ansættes det fornodne Kontorpersonale. 

Udgifterne herved afholdes af den fæ roske Jordfond. 

2 Enlner Laglings,•æ lge r, der ikke er over 60 Aar gammel, er forpligtet til al 

I) Nu ar Lnndsstyrt:t. 
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modtage 1-hervel, men kan i saa Fald begære sig f rilagel for ethvert andet bur-gerligt 
Ombud, saa længe han er Medlem ur Handel. 

3 Hvert ildie Aar udgaar et :\ledlcm og Nyvalg (eventuelt Genvalg) finder Sted. 
Det afgi>rcs \'ed Lodtrækning, i hvilken Hækkefolge Medlemmerne udgaar. 

Landbrugsministeren bestemmer, nnnr Lodtrækning skal Ioregnn forste Gang. 
4 Medlemmerne foar Rejseudgifter godtgjort efter Regning og Dagpenge efter 

Tjenestemandslo\'ens § 811. Udgifterne udrede" af den færoske Jordfond.I ) 
5 I Lobet nf April l\laaned afholder Hnadet Mode til Behandling uf de fra Land

Lrugsudvulgene indkomne Andragender om Lnnn, Præmier og Tilskud, og ellers 
snn ofte, formanden manlle finde <let nodvcndigt, eller naar 2 Medlemmer forlanger 
del til Behandling uf bestemte Sager. 

6 Til Vedtagelse af Forslag kræves. at mindst 2 Stemmer afgives derfor, og al 
Formanden eller i\æstformnnden har deltaget i Forhandlingerne. Medlemmerne er 
udelukket fra al deltage i Sagers Behandling, nuur de er inlere •serede i Sagen, 
for nær beslægtede eller besvogrede, j fr. Heglerne om Dommere;; Inhabilitet. Enh\'er 
af Landbrugsmadet truffen Afgorelse skal ledsages af Begrundelse. 

7 Over Haadeb Fo11handlinger fOres en af Landbrug;;ministeriet autoriseret Pro
tokol, der an::kaffes for Jordfondens Hegning. Protokollen opbevares paa Haadets 
Kontor. 

8 Raadet fOrer Tilsyn med Landbrugsudvalgenes Virk~omhed, herunder at Ud
\ algenes Udgifter holdes indenfor rimelige Grænser. 

9 Til Planlæggelse ar Opdyrkningsarbejder. Gartnerier og HaYe<brug. Byggefore
tagender samt Syn og Vurderinger o. lign. antager Landbrugsmadet nod\·endig sag· 
kyndig Bistand. 

Landbrugsrandet affatter Instruks for de sagkyndiges Arbejde og fastsætter dis
ses Honorarer, herunder Regler for Hejseudgifter. 

Udgifter til sa!:_!kyndig Bistand afholde~ af den færo $ke Jordfond. 

KAP. 11. Jordfondc11. 
10 Lundhrug::raadet bestyrer Færi)crnes Jordfond under Tilsyn af :\Iinisteriet for 

Landbrug og Fiskeri ef1er de i Lov Nr. 171 ar 21-. l\laj 19::17 om Jordbrugets Fremme 
ug næn•ærende Heglement indeholdte Hegler. 

11 'De Jordfondsmidler. der ikke er udlaant eher Lo\'ens Regler, skul \•ære an· 
~•rugt i Værdi1•apirer efter Reglerne for Anbringel•e af umyndiges \lidler eller i 
Færo Amt~ Sparekasse; dog kan der, ,-;aafremt Landbrugsraudet skonner det prak· 
tisk, oprettes Bankkonto for daglige Ind- og Uclbetalinger. 

12 Den færor.ke Jordfonds Obligationer og Værdipapirer skal opibernres sikkert 
og brandfrit. 

Jordfondens Værdipapirer skal forsynes med Puateguiug om al tilhorc Jordfon· 
den og snnvidt muli gt noteres som tilhiirende denne. 

De, der har Adgang til al disponere o\·er Fonden;. \lidler. skal tegne en af 
Finansministe riel godkendt passende Kautionsforsikring. Handels Forma11<l eller 
den, han bemymliger. kan efter Landbrugsraadets nærmere Bestemmelse under
skrive for Fonden. naar del ikke drejer :.<ig om Transport eller Kviltering af Pante· 
hre\·e og KreditforeningsCl'bligalioner, i lwilke Tilfælde det samme Hund skal under
~krh•e. 

13 Inden Begyndelsen af h\·ert Finansaur udarbejdes der e l Q, erslag over Fon
dens Ind lægter og Udg ifter i Finansaaret; der tilstilles :\linisleriet for Landbrug og 
Fi~keri, Finansmini;.tcriet og Lagtinget h\'er el Eksemplar uf O\'erslagel. 

Eher h\·crt Finansaurs Ud lob og senest sammen med Hegnskabet, j fr. § 11. ud. 
arbejdes der en Berelning for Fondens Virksomhed i det afvigte Finansnar; l\lini· 
slcriet for Landbrug Ol;!: Fi;:keri, Finan5mini;;teriet og Lagtinget erholder ll\er el 
Eksemplar uf Beretningen. 

I) Hr. L. '.\!. Skr. ar 2-1. Sepl. l9 19. 
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14 Over Fondens Vlidler fOrcs fornodent Bogholderi; der aflægges Regnskuh for 
hvert finansaur; Hegmknibel nfslullcs og afleveres til Hevision inden Udgangen af 
Maj. Samtidig indsendes en :Ekstrakt uf dette Hegnskab til Landbrugsministeriet. 

Fondens Hegnskaber revideres af lo Hevisorer, hvoraf Ministeriel for Landbrug 
og Fiskeri vælger den ene, Lagtinget den anden; deres Honorar fastsættes af Land
hrugsministeriet og afholdes nf den færoske Jordfond. Som Led i Rcdsionen afhol
der Hevisorerne periodisk uanmeldt Eftersyn uf Fondens Ka!lsel.ieholdning og Værdi
papirer. 

Inden l. Septeml.ier tilstilles der 1linisteriet for Landbrug og Fiskeri, Finunsmini
sleriel og Lagtinget h\er el E·ksemplur uf det aflagte DrihHe~nskaih og Stalu< med 
Hevisorernes Bemærkninger. 

Finansministeriel deciderer Fondens Hegnskaber. 
15 For •hver Fæstegaard og andet Jordbrug Cifres en Konto over de Bclub, {ler ind

guar i Jordfonden for Snig, Leje. Henter, Afdrag m. v. fru \'edkommende Ejendom 
saml for F'æslegaarde~ Vedkommende o\'er tie Ydelser, der lilflyder disse fra Jord
fonden. 

KAP. III. luu11 af ]urd/01uie11. 
16 Til .Marts i\lanned indkalder Landhrugsraudel Ansi)gninger om Laan til: 

n) Oprettelse af mindre Jordbrug, herunder Gartnerier og Havebrug, 
b) Jordforbedringer og Opdyrkning nf run Jord. 
c) OpfOrelse af nye By.gninger m. v. paa Jord i offentligt Eje, 
d) OJtfiirelse af Avl,;bygninger, ~fi)ddinger m. \. 11au mindre Jordbrug, 
e) Driftslnnn til mindre Jordbmgere, 
f) Luan til Kommuner til Jndkob af Jord, 
g) Lnait til Nybyggerforeninger til lndk(ib af Jorcl. 

Laanenes Stiirrelse fastsættes af Landbrugsraadet i O\'eren.;stemmel~e med Reg· 
lernc i Jordlovens § 46. 

Ved Udfindeisen af en Ejendoms Luaneværdi ,.it der \'ære al tage Hensyn til, 
hrncl Jord uf Be~kaffcnhed og Beliggenhed som del paagældende Jordstykke maa 
antages efter Egnens Priser nl ville koste i Handel i ubebygget Stund. og til Bygnin· 
gernes Værdi. Ved Ansæl1elsen af Jordværdien maa fOlgendc Forhold særlig luges 
i Betragtning: 

1. l\ladjordens eller Overgrundens naturlige Godhed og Beskaffenhed og Dybde. 
2. Undergrundens Beskaffenhed og Vandforhold. 
:i. Hældningen mod Verden.shjiirnerne og Hældningsgraden. 
I. Den hojere eller lavere Beliggenhed. 
5. Jordstykkernes F'orm og Terrainforholdcne iuvrigl. 
6. Driftsmauden og Afstand fru Huse og Veje. 
7. Kulturtilstanden. 

Den Foriigelse uf Luaneværdien, der be\•irkcs af en An~kaffel.se eller Forbedring, 
hvortil Luan ydes. kun ikke sælles h\)jere end Bekostningen den ed (heri cYentuelt 
indbefattet eget Arbejde.) 

Ansi.igningerne -behandles efter folgcndt! Hegler: 
1. Suusnart Lundhrugsruadel har modtaget Ansiigningerne. gennemganr F'ormun· 

clen foreliibig disse og undersoger, om de er ledsaget af de i Jordloven fore· 
skren1e Oplysninger og Alle.sier, samt suger eventuelt ::;ennem Landhru::;:.ud' al· 
gene eller undre. der maatte huve personlig Ken<lst..a·b til Anso::;eren - der· 
iblandt særlig Underskri\erne µau Ansiignings!kemaet ul frem~kaffe de 
muligt manglende Oplysninger og Attester eller cle yderligere Oply!<11i11:rer. 50111 

han maatte anse for niidvendige. 
2. Ansugere, som har meldt sig det foreganende Aar, men som har faaet Afslag. 

fordi de llil Huudighed \'ærende Midler ikke strakte til at imiidekomme derC3 
Andragende, kun pnnny suge. 1De Personer, der cen Gang har erhvenet Jord 
i 1-lenhold til denne LO\' dier Lo\' Nr. 191 uf 15. Juli 1927 om Oprette!Ee af 
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mindre lordbr.ug paa Færoerne, kan som Hegel ikke komme i Betragtning. 
medmindre det drejer sig om hensigtsmæ.:;sig Udvidelse uf Jord (og) eller Ilyg· 
ninger. 

3. Nunr Landbrugsraadet har gennemganet samtlige Ansogninger og truffel Be· 
stemmelse om, hvilke Ansogerc der vil komme i Betragtning, jfr. herved Jord
lovens § 45, meddeler Lnndbrugaraadet hver enkelt Ansager (og vedkommende 
Landbrugsudvalg) Underretning om Udfaldet for hans Vedkommende. 

Andragender om Byggelann. 
17 Landbrugsrandet soger fremskaffet cl passende Antal Tegninger m. ,., uf prak· 

liske og billige Beboelse:;:huse og iDrifo;bygninger, egnede til færoske Jordbrug af 
forskellig Storrclse, og ti.Jstiller Landbrugsudvalgene et passende Antal heraf til 
Brug ved Vejledning af And ragere, ti\ligemed Blanketter til Byggekontrakter ( Beskri
velse og Overenskomst). 

18 Naar Byggekontrakt ( Be;kri\'e\se og Overenskomst) er afsluttet og godkemlt 
af Landbrug.sraadet og den Sagkyndige, beholder Land:brug.:;raadet den originale 
Kontrakt, medens Landbrugsudrnlget og Haandværkernc pua Byggepladsen fuar 
hver en Kopi udleveret. 

Lundbl"ugsraadet sorger for gennem Lundbrug.:;udvalget at foa tilsendt en Ekstrnkt
Af skrift af Byggekontrakten, indeholdende e\"entuel Fuldmngt eller Transport ved
rorende Byggelaanel. Der vil kun kunne rnodlage.;; Anmeldelse af een Transport fra 
Laanlageren ti.\ Haandværkerne, e\"entuelt tilli ge een Transport fra Laantageren til 
Le\•erandiire11 af Bygningsmateriale. 

19 Lann til OpfOrel~e uf Bygninger ydes til Ejendomme, h\'is Luaneværdi om
fullende Jord og Bygninger ikke over5tiger 15.000 Kr, 

20 Landhmg~ruadet skal pause, at der ved Y dclse af Laan pau pri\•aL .Jord ting
læses en Servitut paa Ejendommen om, al de Bygninger, hvortil Laan er ydet, ikke 
mua skilles fra Bruget uden Landbrug~ruadels Samtykke, samt al Udstykning uf 
den til Brugel horende Jord fororrigl kun mna ske efter Heglerne om Udstykning 
uf Jord. 

21 Forinden der ydes Luan ti·I OpfOreli!e af Bygninger paa prh•at Ejendom, skal 
Landbrugsruadet forvisse sig om, al den pnagældende Ejendom er egnet til Land
brug, at der foreligger en godkendt Opdyrkningsplun, samt ul der ha\'es Vejadgung 
og Adgang til Vand. 

Andragender om laan til lndkob af Jord, Jordforbedringer og Opdyrkning 
af raa Jord. 

22 Foruden de i Jordlovens § 42 foreskrevne Bevisligheder, skal der med An:;cig
ningerne fOlge en Plan, der nngh•er Arealets Beliggenhed, samt hvorlede5 det læn
kes afvundet og opdyrke!, og hvor det drejer sig om Kob af privat Jord, tillige et 
Eksemplar af den indgauede Ki)bekontrakt eller det fremkomne Tilbud. 

23 Forinden Laanetilsugn meddeles, skal Landbrugsrandet forvisse sig om, al 
den pangældende Ejendom er egnet til Landbmg, at Opdyrknin~s- og Afvandings· 
planen er forsvarlig, al E jendommen har Ve jadgung og Adgang til Vand, saml al 
Kubesummen, naar clct drejer sig om Kob af Jord, ikke o\·ersti ger, hvad ti\s\'a· 
rende Jord kan kubes for det pangældende Sted. 

Andragender om Driftslaan. 
24 Foruden de i Jordlovens §§ •12 og .J.8 forlan gle Op\y5ninger og Attester, skal det 

ved Ydelsen af Drif·~laan paas~. al Anskaffelsen af del, hvortil Laanet soges, er 
formaalstjenligt for vedkommende Brug, og at der, hvor det drejer sig om An.skuf
felse af Landbrugsred~kaiber, hoves fornodenl Kendskab til Brugen af di sse, 

Afdrag.stiden for Driflslaan, der yde.;; Driftsianneforeninger eller Enkeltmænd, 
fastsættes som Regel til 1 Anr, nnnr det drejer sig om Laan til lndkob af Gudning, 
Læggekarlofler og Fro, og elle rs til 5 Aar, 
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25 Ønsker en Luanlagcr at udbetale storre Afdrag i en enkelt Termin, skal delte 
tillades, naar Afdraget mindst udgor 50 Kr. 

Andrage11Jcr om Laa11 til Kommuner til lndkob aj lord. 

26 An~ogningerne man bilægges fornoden Kobekontrakt, hvol'hos det maa godt· 
gores, at Kobesummen ikke overstiger, ihvad der svarer til Værdien af tilsvarende 
Jord del paagældende Sted. 

Forinden der ydes en Kommune Laan, vil det være at 1)Ua~e, at Lagtingets Ap1•rO· 
bution ·hertil foreligger. 

Ved Kommuners Erhvervelse af Jord, der igen agtes afhændet, skal Landbrugs· 
raadet godkende Prisansættelsen, ligesom Lagtingets Samtykke til Afhændelsen Yil 
\'ære al indhente. 

27 Andragender skal desuden være ledsaget af Vej1•lan, Udstykningsplan og Af. 
vandingsplan saml med Oplysning om den paatænkte Anvendelse af Jorden. 

Andragender om lamt til Nybyggcrjorerii11ger. 
28 For at en ~ybyggerforening kan opnua Lunn skal Foreningens Vedtægter 

\ære godkendt uf Lundhrugsruadet. 
29 Andragender maa bilægges fornoden Kohekontra.kt, hvorhos del mua godt· 

gores, at Kubesummen ikke overstiger, hvad der svarer til Værdien af lil!>\arendc 
Jord det paugældende Sted. 

30 Andragender skul de~uden være leclsaget af Udstykningsplan, Afvundingsplun 
ng Plan for Jordens Benyttelse saml Oplysning om Vejudgang og Adgang til Vand. 

Laancnes Udbctalillg. 
31 Del er en almindelig Betingelse for Laanenes Udbetaling. at de til Ejendommen 

horende Bygninger med ln\'entur og Be~ætning, der holdes pua Stuld, er forsikret 
mod Skude ved Brand, Storm, Fjeldskred og lignende efter Hegleme i Jorcllo,·ens 
§ 30. 

32 Suafremt der ikke ydes Forskud paa Byggelaanet, og dette altsaa ·bliver at 
udbetale paa en Gang, blh·er fOlgen<le Fremgangsmaacle at iagttage: 

1. 'laar Lundbrugsraudet ved Syn over den paugældende Ejendom har fon-issel 
sig om, at Bygningerne er forsvarligt opfOrl i Overensstemmelse med den up· 
praberede Plan, anviser Landbrugsrnadet Byg.gelaanet til Udbeta.Jing, nanr 
behorig Pante>bligalion er underskrevet og Kvittering fra Laanlageren og e\'en· 
tuelt fra Haand\ærkeren og Leverandoren uf Bygningsmaterialer foreligger. 

2. Belobet udbetales til Laanlugeren eller den Haandværker. eventuelt tillige Le· 
verundiir af Bygningsmateriale, der i Henhold til den pan Byggekontrakten an· 
fi>rle Transport er beretliget til al modtage Belobet. 

Landbmgsraadet er berettiget til forfods af Luanesummen ut tilbageholde Beliib, 
som Lanniageren mantle være dette skyldig i Anledning af Parcellens Erhvervelse. 

Forinden Udbetaling af Byggelaan finder Sted, vil det være al pause, at Pante· 
ohligalion er tittglæst uden Hetsanmærkning. 

33 Saafremt der ydes Forskud pau Byggelann, svarende til indti,J 50 pCt. af 
llestlaanet, j fr. Jordlovens § 46, hl iver fOlgende ut iagttage: 
1. Naur Lundbrugsmadet ved Syn har fonisset sig om, at Bygningerne er under 

Tag og opfOrt i Overensstemmelse med den approberede Plan, samt at Bygnin· 
gerne er foreliibig hrandforsikrede, kan indtil 50 pCt. af Hesttlaanet udbetales 
som Forskud efter Landbrug5raadels nærmere Be5lemmelse. 

2. Forsk-ud pua Laanel udbetales derefter af Landbrugsmadet efter de under § i\2. 
2. anfiirte Hegler. 

3. Hestlaanet udbetales, naur Landbl'Ugsruadet \'ed Synsforretning har forvisset 
sig om, al Bygningerne er forsvar-lig opfOrt i Overensstemmelse med de god· 
kendte Tc~minger og Overslag, ~amt a t Bygningerne m. v. er beihi>r.ig brand· 
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forsikrede og stormskndcforsikrede o. s. v. llordlo\ens § 30), og behiiril! Oh· 
ligation foreligger underskrevet. 

Forinden Udbetaling uf Byggeluan helt eller del\'is linder Sted, vil det 'ære at 
pause, al Punteabligation er tittglæ.st uden Hetsanmærkning. 

34 Forinden Udbetaling uf Luan til Jordkob, Jordforbedring og Opdyrkning ar 
raa Jord rinder Sted, skal Landbrugsmadet paase. at de planlagte Arhejder er ud· 
r<>rt, og de iivrige r<>r Laancts Ydelse stillede Betingelser er opfyldt. 

Forskud paa Laan til Jordkoh kan ydes uf Lanclbrul?:.raadct med indtil 75 pCt. 
af Jordvær.dien, naur der foreJ.igger tinglæ;;t Skode pau Jordlodden. Forinden Ud
betaling finder Sted, vil det være al pause, al Punteobligation er tinglæ,;t uden Het,;
anmærkning. 

KAP. IV. Om Til.skud til 01ire/lel.st• aj riy1· }ordlirug. Ofltlyrlmi11g m. 11. 

35 Der kan ydes Tilskud til: 
a) Jordforbedring og Opdyrkning af ran Jor.d .. 
b) OpfOrelse af i\1iiddinger <>g Ajlebeholdere. 
c:) Indhegning uf Jord, 
ri) Landboforeninger til delvis Dækning af Transportudgifter for Glidning, her· 

under Kalk, og til Anskaffelse uf Hedskaber, 
e) Nybyggere, 
f) Driftslaaneforeningers Administrationsudgifter. 

For at komme i Betrogtning kræves foruden de i Jordlo,·ens § 5:1 næ\ nte Attester 
og flevislig·hecler fOlgende : 
acl n) at der indgi\'es skriftlig Ansogning paa dertil af Landbrug~rnadel affattede 

Hlanketter, ledsaget af Plan og O\erslag for det pnagældendc Ar·bejde med 
Oplysning om Vej'<tdgang og Adgang til Vand. Tilskud kan som Hegel kun 
ydes med indtil Ib af det udfOrle Arbejdes Værdi. 

acl h) al der indgives skriftlig Ansogning paa dertil uf Landbrugsraa.<let affattede 
Blanketter, ledsaget af Plan og Overslag med Oplysning om Indretning og 
Tilstand af tilstedeværende Driftsbygninger eiamt Brugets Sturrel:c. Tilskud· 
det kan u.dgi)re indtil 1/1 af Værdien af det fuldfiirte Anlæg. 

ad c) at der indgives sJcr.iftlig Ansogning pau dertil af Landbrug:;ruadet affattede 
BlankeHer. bilagt Plan og Overslag for Opdyrkning af den 1>aagældende Lod, 
romt alle undre Oplysninger, der kan tjene til Dokumentation for, at Ind· 
hegningen kan anses for hensigtssvarende, herunder særlig, at Indhegningen 
er Led i en planmæssig Udstykning til Opdyrkning. Endvidere kræves, al 
der Lil paagældende Jord er Vejadgang og Adgang til Vund. Tilskud yde~ 
kun til 1. Gangs Indhegning. Tilskud kan ydes med indtil 1 ':i uf Materialer· 
nes Pris, naar der anvendes Hegn, og indtil lfo af de samlede Omkostninger, 
naar der opfOres Stengærde. 

ad cl) al der indghc;; :-kriftlig Ansogning pua dertil af Lundbrugsmadet affattede 
Hlanketter, og at der for Foreningen gælder Vedtægter. som kan godkendes 
ar Landbrugsmadet. Tilskud kan ydes med indtil 11a af TrnnSJ>Ortudgifterne. 

ad c) at iler indgi\'es skriftlig Ansiigning paa dertil af Landhrugsraaclet affattede 
lllanketter. cg at c!cr foreligger en af Landbrugsraudet godkendt Plan for 
den paugældende Nybygd. Saadanne N}~byggere, der er afskaaret fra Adgang 
til Liinarbejde, skal fortrinsvis komme i Betragtning. Tilskud kan ydes med 
indtil •t:i af Omkostningerne, dog hojst 1000 Kr. til en enkelt Nybygger. 

ad f) nt der indgives skr.if.tlig Ansogning paa dertil af Landbrugsraa:det affattede 
Blanketter, saml at der for Foreningen gælder Vedtægter, affattede efter 
Heglerne i Jordlovens § 48. Tilskud kan ydes med indtil Hah·delen af Ad· 
minislrationsudgifterne. 

Tilskud ydes fortrinsvis til Jordbrugere med samlede Brug, snasom Trobrug. Hus· 
mundsbrug, Brug pau mindst l Helaarskofoder i udskiftet Bygd eller undre Brug. 
cler kan si1le;:tilles hermed. 
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Andragender om Tilskud til Personer, der foruden den Jordlotl, hvortil Tilskud 
"(iges, tillige er i Besiddel~c af Jord, der ikke er veldreven, kan som Bege! ikke 
komme i Betragtning. 

Tilskud udbetales fOrst, naar det puagældende Arbejde er fuldrilrt. synet ol:t god
kendt. dog sualedes ul der undlagelses\'is kan ydes For~kud til J orcHorbedrin~. 
Opclyrkning af ran Jord og Opforelse af Bygninger m. \. 

Af de til Huadi~hed værende Midler skal der forlods all\ endes et pa~~ende Be
lcib til Præmiering uf veldrevne Brug, Herlig nyttige Indretninger eller ypperlii g 
Dyrkning. Hestbe!Obet anvende.i forlrins,•is i de fOrsle 5 Aar tH Opdyrkn ing af rnu 
Jord og Indhegning af Opdyrkningsjord. Til Præmicrinf! kan anvende~ indtil 1000 
l\.r. om A11ret. dog hojsl 100 Kr. til en Enkeltperson. 

KAP. \'. ll1•s1yrtdsc af lord i of/crlllig Eje samt Tilsp1 111f'd de J::jc•111lum 11ll', hr•ortil 
d1•r er ydet /,mm af /ordfm1dn1. 

36 J,andbrugsraadet bestyrer: 
1. De til Statens Fæslegocls hiirende Ejendomme. 1leruncler og5aa <len Lil Forsiif!S· 

\ irksomheden henlagte Jord og de Tjenesteejendomme, i!Om er tillagt Tjeneste
mænd m. fl. :.om en Del af dere.:; Liin. 

2. De Ejendomme, hvormed Præ.:;teembederne paa Færiierne er benificerede . 
. i. De Ejendomme, der erhven•es for Jordfonclens 1\lidler (j fr . Jordlo\·ens Kap. IV) . 
37 God!lbestyrelsen (herunder Færii Amt og Prov"ti ) Lilstitler inden 1. A11ril 1938 

Landbrugsraadet en Fortegnelse over de Lil Fæstegodset paa Færiierne horende Ejen· 
domme med (m·entariefortegnelse og Oplysning om den til h,•ert Fæste horende 
Besætning. 

Samti.clig meddeles der paa ;amme ~'laade Lnndhrug~rnadet Fortegnelse over det 
beniricerede Gods. 

38 Snaresl muligt efter 1. A1>ril 19:~8 skul Landbrug.sraadet skaffe sig oplyst den 
driftsrna.::;sige Til5tand af de i Jordloven3 § 10 nærnte Brug, hvorefter der med Hen
syn Lil Afhjælpning af e\lentueh forefundne l\langler vil \'ære at forholde efter Heg
lerne i Jordlo\ ens §§ 22. U og 27. 

39 Lundbrugsrandet Ciircr Tilsyn med Fors-Og.sgnar<len i Hiij\·ig og den under 
denne horende Virksomhed. Plan for Virksomhedens Arbejde, herunder de til denne 
knytte1le Bedrifter, skal forelægge.> Lnndbrugm1ade1 til Codkendel;:e, efter at Furoyu 
Buna5nrfelug har haft Lejlighed til ut udtale sig. 

40 Overdragelse af Jord i offentlig Eje til Sekejendom bor, naar det drejer sig 
om Landbrugsjord, i Almindelighed kun ske Cor mindre Ejendommes Vedkommende 
.snu.;om Trobrug 11aa indti·l 2 Heluarskofoder, og kun naur Lundbrugsraadet ski.in· 
ner, at det offentlige ikke har Interesse i al forbeholde .sig Hel til at raade over 'ed · 
kommende Jordlod. 

Ved Afhænclel.:;e af Landbrugsjord til Sel\'ejendom skal Overdragclse;dokumentet 
indeholde Bestemmelse om, al den paagældende Ejendom ikke senere, h\'erken h\'ad 
Jord eller Rygninger angaur, mau deles uden Lanclbrugsraadets Samt)ikke, foruden al 
'Dokumentet skul indeholde Restemmehc om Forkobsrel efter Hcglerne i JordlO\en~ 
§ 2B. 

41 N nar et Brugsforhold 01•hiirer, tager Landbrugsraaclet, efter at clen i Jord· 
lovens § 12 nævnte L'. ndersiigel~e har fundet Sted, Bestemmelse om, hvorledes der 
,.il \'ære at forholde med det paagældende Brug. Lundhrug:orandet skal sauvidt mu
ligt soge et Brug be\'are1 for den be~iddende Slægt. Ved O\'erdragelse af beniCiceret 
Gods vil de nu\'lcrcnde Besiddere og Brugere \ære nt an-'e som fortrinsberett igede 
efter Hcglerne i Jordlovens § 18. 

42 Landbrugsrandet drager Omsorg for, at den Fæsleu[gih og anden Bruget paa
hvilende Afgift, der ikke er betalt til Forfuldstid, opkræves, og for snu \'idt Betaling 
derefter ikke finder Sted, inddrives ved Udpantning eller ad anden retslig Vej. 

43 Ved Fastsættelse af el Brugs Tnk;;:utionsværdi skol der bl. 11. ogsnn lages Hen· 
syn til, hvormeget det puagældenclc Brug kan gi\'e i Bruttoindtægt ved forsvarlig 
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Drift, beregnet efter Indtægten af suavel Jord, Ile.sætning som Bygninger, jfr. iO\•rigl 
Jordlovens § 16. Ved Udfindelse af Driftsudgifterne vil Fæsteren~ eller Brugerens 
eget Opgivende være at lægge ti·l Grund med tilborlig Hen.syntugen til, hvud der ellers 
kun skaffes oplyst om el tilsvarende Brug3 normale Udgifter. 

Hvor der maulte foreligge Sygdom, Misvækst eller Naturkatastrofer o. lign" der 
midlertidig mualte ned~a:Ue Bmgercns Muligheder for Udnyttelse af Bruget, kan 
Lundbrugsmadet for indtil 5 Aar ad Gangen nedsætte Fæste- eiler Brugsafgiften. 

44 Ved Deling af del 'benificerede Gods samt eventuel Deling af nuværende Fæste
brug skal Landbrugsrandet have for Øje, al de ved Deling fremkomne nye Brug 
saavidt muligt er af en snuden Storrelse, al Brugeren eller Besidderen kan ernære 
sig og sin Familie deraf. 

45 Med Hensyn til Udskiftningen af de Areuler, der i Henhold Lil Jordlovens § 21 
skal udlægges til Præstcboligerne, træffer Lundbrugsrandet nærmere Ahale med 
Færii Amt og Provsti. 

46 For saa vidt den, der til Brug eller Eje har overtaget en Jordejendom i offenl· 
lig Eje, 'besidder mere udyrket Jord, end vedkommende Bruger efter Bestemme!· 
•erne i Jordlovens § 25 kan grundforbedre, kan hans Forpligtelser til Grundfor· 
liedring helt eller delvis ophore, \'ed al der træffes en Ordning, saaledes al pas
:.ende Arealer afstaas til undre, der ikke moalle være i Besiddelse uf tilstrækkelig 
Opdyrknings jord. 

47 Ved Oprettelse uf nye Brug paa udyrket Jord skul Landbrug.sruadet tage Be
stemmelse om Brugeren.; .Pligt bil Opdyrkning af Arealet indenfor et nærmere fusl· 
:.al Aaremaul. 

48 Landbrugsrundet skal pause, al Brugere ikke luder opFOre Bygninger pua Jord 
i offentlig Eje, medmindre der foreligger Tilladelse dertil (ra Landbrugs raudet. 

49 Lundbrugsraudel skul paasc, al Ejere og Brugere uf de i Jordloven omhand
lede fol'dbrug efterkommer dere" Forsikringspligt, jfr. Jordlovens § 30. 

For at faa konst•aterel Værdien ar <let, der 5-kul forsikres. kan Landbrugsmadet 
foranstalte afholdt de fornodne Syn. 

56 Landbrugsrandet :>kal \'ed sin Hepræ~entalion i den i Jordlo\•ens § 30 omhand
lede gensidige Forsikringsforenin~ \'urelage Jordfon<lcns lnlere3ser i nærnle For
sikring. 

KAP. VI. Erhvervelse af Jord. 
51 Den Jord, der eflhvervcs for Jordfondens Regning efter Heglerne i Jordlovens 

Kapitel IV, skal am•endcs til offentlige Anlæg og lignende, Byggegrunde, Ha\ e
lodder, Oprettelse af mindre Jordbrug, Fiskeliirringspludser, Lagcrplu.1ser og li g
nende. 

52 I Forbindelse med Erh\er\'else af Jord eher Jordlovens Kapitel IV skul Land· 
brugsmadet suge affattet en samlet Opdyrkning~· og Udstykningsplan for paagæl
dende Bygd, saaledes at det blandt andel fremgaur a( Planen, hvorledes de Arealer. 
der cinskes erhrnrvet for Jordfondens HegninJ:!. agtes am·endt. 

n. April - Lo\' ~r. l •IO for Færiierne om Indskrænkn ing i Retten ti l UDSTYK
~ING AF UDSKIFTET JORiD. 

li) Jord i udskiftede Bygder!! ) maa ikke udstykkes uden Landbru!?sraadets Til
ladelse. 

Tilladelse til Udstykning kun navnlig meddele.i., nunr ulmenokonomi:>ke Forhold, 
Kommunens Bebyggelsesforhold eller lignende gor det on~kcligt al kunne anvende 
den paagældende Lod helt eller delvi.5 pua anden Maade end hidtil. 

I) Som ændret \'ed Ll. Nr. 26 nf 31. MnrL~ 1949 § 9. 
2) Jfr. Lo\' Nr. 117 ni 27. l\lorts 19.'!9. 
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2 !\fod Hensyn til Jord i ikke udskiftede Bygder har det sit Forblivende ved de 
hidtil gældende Regler. 

3 Denne Lov tra.-der straks i Kraft. 

13. April - Lo\' Nr. 150 om Ændringer i Lov om RETTENS PLEJE. 
2 Denne Lov, der ogsaa gælder for Færoerne, træder i Kraft den l. Juli 1938. 
(Lov Nr. 151 af 13. April 1938 (om Vidnepligt i Pres~esnger) er ikke kundgjort 

eller tinglæst for Færoerne). 

18. Maj - Bek. Nr. 201 om Oprettelse nf et REA:LHEGIS'IlEH i Henhold til § 57 
i Lov for Færiierne Nr. 1 H af 24. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme. (Som ændret 
ved Ll. Nr. 26 af 31. Marts 19·'19 § 10). 

I Henhold til § 57, jfr. § 58, Stk. 5, i Lov for Færiierne Nr. IH af 21. Maj 1937 
om Jordbrugets Fremme fnst.sruller Justitsministeriet herved fiilgende: 

UslmdeliglicdsaUester. 

I Til al o\ertage Vurdering sammen med Sorenskriveren (Dommeren ) i Henhold 
til Lovens § 57, Stk. 10, sknl Sorens-kriveren (Dommeren) i Hegelen vælge 2 i 
Kommunen bo.sutte Mænd. Sorenskriveren (Dommeren ) knn i Stedet for den ene 
uf disse Mænd vælge en Landinspektor. I sidstnævnte Tilfælde er det ikke nodven· 
digt, al Soren.skri\•eren (Dommeren) selv overværer Aasted.sundersogelsen. Hvor en 
Landinspektor i Forvejen har medvirket 'ed den puagældende Udstykning, Sammen· 
lægning eller lignende, kan Sorenskriveren (1Dommeren) tage en uf ham ved denne 
Lejlighed udstedt Uskndelighedsallest for gyl<lig i snu Hemeende. naar den til· 
trædes uf en af Sorenskriveren (Dommeren) dertil valgt l\fand. 

Ved Vurderingen skul der tage~ et væsentligt Hensyn til Jordens Værdi, og her· 
under maa tages i Betragtning ikke hlot si<lste Ki1uesum ved Salget af den puagæl· 
dende Ejendom. men ogsaa den siden du foregnacde almindelige Forskydning af Pri· 
serne i Handel og Vandel. 

Udstedelse af Uskadeligihedsnllesl maa kun finde Sted. naar det drejer sig om 
cl i Forhold til den snaledes fundne Værdi og til Ejendommens Areal ubetydeligt 
lordstykke. Som Regel bi.ir 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 l'o Naboejen
domme. 

For Forretningen oppebærer Vurderingsmændene, for saa vidt de har deltaget i 
Aastedsforretningen, 5 Kr. for her halve D.ag, Forretningen \'urer, beregnet til 
i Timer. 

Vurdering5mændene har tillige .om fornodent Krav paa Befordring. 
R ealregisleret. 
2 I Henlregisteret har ln·ert Brugsnummer sit Blad. Bladene snmle.5 i Bind af pas· 

sende Storrelse, idet Bladene for hver Bygds Vedkommende anbringes i Nummer· 
orden. Brugsnumrene for de i Lovens § 10 ommeldte Ejendomme Iustsællcs af Lnnd
Lrugsruadet. 

\'aar Adkomstdokumentet JHUl en sualedes erh\•ervet Ejendom tinglæses, fuar Ejen· 
<lommen el Blad i Realregisleret under det i Dokumentet anfOrle Brugsnummer. 

H,•ert Ejendomshlud har overst paa fOrste Side en almindelig Over.sigt, indehol· 
<Jende Bygdens l\nvn, vedkommende Ejendoms Betegnelse og dens Navn, hvor sna· 
dnnl findes, Inden· og Udenganrdsbetegnelse, Udstykninger og Areal. P.an Bindets 
fOrste Side fOlger derefter en Afdeling, hvori med Nummerorden anfOres ulle Ad
kom5ler, ogsna de, der er betinget alene af Kobesummens Betaling, den adkomst· 
berettigedes Navn, Adk-0mslens Art og Dato for dens Udstedelse og Tinglæsning. 
Der sælles særlig Plads til Bemærkninger. Er Adkomsten betinget, anfi.ires delle, 
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ligesom der tillige unfi:ires olie de Hetshandlinger, der 01>hæ,·er eller betinger Eje· 
rens Ejendomsrunden, snasom Konkurs, Umyndiggorelse, Daundlæggelse o. I. 

Paa Ejendomsbladets anden Side anfi:ires iiversl en Afdeling, h\'ori med l\ummer· 
orden noteres alle Panlerelligheder, derunder ogsua Udlrug og Arrest, ved Angi· 
velse uf Dokumentets Karakter, Udsteder og den, til hvem det er udsledt, Pante· 
sum, Hentefod, Pri-0ritetsstilling, Tinglæsnings og Udslettelses Dato saml eventuelle 
Bemærkninger. I denne Afdeling unfores tillige Fæstebreve og andre Brugs· og 
Lejerettigheder o. I. saml Overdragelsesdokumenter om endnu idckc udstykkede Are· 
uler, Adkomster, der er betinget uf andet end Ki>besummens Betaling, og For- og 
Genkobsrelligheder. Ved llrugsrelli~eder unfOres Tidsvilkuar saml Leje- og For
pagtningsafgift. 

Efter denne Af deling fol ger pau Ejendomsbindets anden Side en Afdeling, hvori 
indfOres Servitutter og Grundbyrder. 

~led Hensyn til de Ejendomme, som overfores til Heulregisteret fra den uf Soren
skriveren (Dommeren) fOrte Jordfortegnelse, "1:er fornoden i\"otering i Heulregi
slerel om Ejer, Behæftelser og Inden- og Udengaardsbetegnelse i Henhol<I til Jord
fortegnelsen, ln·is Indhold i Tilfælde af Uklarhed jævnfOres med Skode- og Pante
hogen. 

3 Ved Tinglæsning pauses, at Dokumenter vedriircnde Ejendomme, som er op· 
tagne eller skal optages i Heulregislcret, indeholder rette Brugsnummer; i Mangel 
hernf foranlediger Sorenskriveren (Dommeren) fomoden Berigtigelse inden Doku· 
menlels THbagelevering. 

Ved Aflæsning overstreges ludfOrselen i Hegisteret, dog sauledes, at dens oprinde· 
lige Indhold stadig er læseligt. 

Der udstedes pua Forlangende Pantebogsattester i Form uf Genpart af Ejendoms
bladet, affattet i samme Form som dette og bekræftet uf Sorenskriveren (tDomme
ren ) . men kun indeholdende de endnu gældende Hettigheder. Dis-~e Pantebogsuttester 
udgives i en suadun Stiirrel!'ie, at de bekvemt kun indfiijes i Skuder, Pantebreve o. I. 

4. Naar en Ejendoms Blad i Hcgisteret er udskrevet, ind ~ætles el nyt Blad i dets 
Sted, alene indeholdende de endnu gældende tinglæste Helligheder, og det udskre\'ne 
Blad henlægges i Arkivet i en Pukke i samme Orden, h' ori de findes i HcgL,terel. 
Om den endelige Opbevaring uf de snnledes samlede Dlude træffer Lundsstyret se
nere Uestemmelss. 

Indsættelse og Ldtugning uf Binde i Hegisterel man kun foretages af Sorenskri· 
veren (Dommeren) . Hyggen pnn Hegisterels Bind lukke" med Lanse, hvis i\ogle 
opbe,·nres af Sorenskriveren (Dommeren). 

Genparter. 
5 Genparter, der udfærdiges i Henhold til Lovens § 58. Stk. 5, skrives pau hvicle 

Folioark. Genparten skul \'ære tydelig og let læselig. lfris samme Dokument ungaar 
flere Brugsnumre inden for samme Plads, er det til~trækkeligt, at der i Hellen med
bringes en enkelt Genpart. 

6 De i Lovens § 57, Stk. 15, omhandlede Genparter opbevares forelobi l! ved Dom
merembedet. i\led Hensyn til deres endelige Opbe\aring træffer Lunchstyret senere 
Bestemmelse. 

7 Denne Rekendtgorelse træder i Kraft straks. 

22. Jun i - An. Nr. 226 for Færiierne om Udiivlse uf TAl\DLÆGEVIHKSOMHBD. 
I Medfor af den Hcgeringen ved § 10 i Lov i'\r. 10 af 25. Februar 1916 om Ud

ovel~ af Tandlæge,·irksomhed meddelte Bemyndigelse fastsætte;: hen ed, at Lo\ell 
skal være gældende for F'æroerne i fi.ilgende Affallelse: 

I. /Jetittgclstmic. 
1 t) Hel til at helegne sig som Tandlæge og til al udove selvstændig Virksomhed 

1) An. Nr. 497 af 22. Dec. 1939. 
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&om saaclan har, bortset fra de i ~aa Henseende om Læger givne Be5temmelser, kun 
den, der 
1) har be.5taael Eksamen for Tandlæger, 
2) i 2 Aar efter Eksamen 1m.t1m som klini:k Assistent har •histaael en autorisercl 

Tandlæge her i Landet dlrr paa anden ;\foade her i Landet eller i Udlandrt 
har erhvervet sig en efter Sundheds~tyrelsens Skon tils\'arende Uddannelse, 

3) ikke nu som Folge af Dom for en strafbar H nndling knn anses for værdig til 
den for en Tandlæge fornodne Tillid, 

I) for SundhedsstyrelEcn har dokumenteret, at de under 1) og 2) na:mte Betin
gelser er til Stede. og derhos overfor Sundheds~tyrelsen har afgivet en hojtide
lig skriftlig Forsikring om samvittighedsfuldt at ville orfylde sine Pligter som 
Tumllæge. Formen for denne Erklæring fo stsælles uf lndenrig.>ministeren. 

Den, der opfylder Betingelsen under 1), kan fun gere som klinisk Assi.>tent og kun 
med Sundhedsstyrelsens Tilladcl:oe fungere som Vikar for selvstændig praktiserende 
Tandlæger i disses forfald. Den, der har he~taaet Tandlægeeksamen i fremmed 
Land. kan merl Sundhedssl)'relsens Tilladel~e fungere som klinisk Assi
stent. 

2 Personer. der i Henhold til § 2 i Anordning Nr. 35 af 26. Fehruar 19il5 for 
Færocrne om Udo,·else af Lægegerning har erholdt Autorisation til at udo\'e seh•
stændig Virksomhed som Læge, saml Personer. der i Henhold til § 29 i næ\•nte 
Anordning er herclligede til al udove Lægegerning. har Ret til at udo\'C Tandlæge· 
\'irksomhed, men mau ikke betegne sig som Tandlæger eller deres Virksomhed ~om 
Tandlæge\ irksomhcd. medmindre de enten har he!>laael Tandlægeeksamen eller en 
saaclnn særlig Pro\c i Tandlægevirksomhed, som bli\'er al ·bestemme \'ed en gen
nem Undervisningsministeren eher Forhandlinµ mecl Indenrigsministeren udfærdiget 
kgl. Anordning, til hvis Regler Forslag udarbejdes af det læge\•iden;:kabelige Fa· 
kultet efter Samraad med Tandlægeskolen. 

Undtagelser herfra kan dog af Sundhedsstyrelsen indrommes Læµer. der paa un
den 'lande har erh\'ervct sig en efter Sundhedsstyrelsens Skun tilstrækkelig Ud
nelsc. 

li. T'irl"-Somlwdsomr1u1dct. 
3 Tandlæµevirksomhed omfatter lokal Behnndling af 'l'nndsygdommc, derunder 

indbefallet Tandfyldning. Fjernelse nf Tænder o:z Tandrester. Rensning af TæJl(lcr 
\'ed Hjælp af Instrumenter eller i\ledikamenter. Behandling af uregelmæssig Tuml
stilling. Anhringc\se af uaftagelige Tandsæt, Krone· og Broarbejde, Stifllæncler. 
Tandreguleringsarbejder o. !.,saml loka•I Behandling uf saadanne l!odartcdc Syg· 
domme i !\fondslimhinde, Tandkiid og Kæber, som staur i direkte Forbindcbc med 
Tandsygdomme. 

Tandlæger er berettigede til at forclaµe Ind:oprojtninger i Tændernes Omgivelser 
i det uf Indenrigsministeren \'ed Bckendtgiircl~e fastsatte Omfang. Universel Rc
dii' else maa kun i\'ærksællc:; uf eller i Oven ærelc af en autoriseret Læge. 

Anden kirurgisk eller me•licimk Læge,·irksomhed er Tandlæger ikke berettigede 
til at uclove. 

4 Tandlæger kan uden særli~ Næringsadkomst fremstille og anhrinµc kunstige 
Tænder Ol! Tandrækker ~amt uddanne Ol! 1111\'cndc tckni,,ke )ledhjælpere. 

Disse Medhjælpere mau dog ikke benyttes tH instrumentel Behandling a[ Pa
tienter. 

5 Tandlæger er berettigede til ved Recept al foreskrive de Lægemidler. =-om de 
benyllcr i dere,,. Praksis til udrnrlc~ Brug eller til Fremkalrlel:-e af lokal eller uni
\"erscl Bedo,·else. llecepternes Form bestemmes af Sundhedsstyrcl$en. Tandlæger er 
•berettigede fri al blande i\lidler til udrnrles Brug Ol! di spensere dem til An\'endel~c 
for deres e:zne Patienter. alt i O\·erensslemmelse med de Bestemmelser, som gh e;: 
af Sund.lledsstyre}5en. Tnndlæl!er er uberettigede til \Cd Hecept al fore,,.krhe Læge
midler til indrnrtes Brug. 
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111. Straf-, Ophævelses- og a11dre Bestemmelser. 
6 Tandlægerne slaar under Sundhedsstyrelsen, mm nærmere be~temt i Lov Nr. 

182 af 23. Juni 1932 om Sundhedsvæsenets Centralstyrel~e. De er forpligtede til al 
give Kredslægen i den Lægekreds, hvor de bor, Meddelelse om, paa hvilket eller 
hvilke Steder paa Færoerne de udover deres Virksomhed. 

7 Det er forbudt Per~oner, der ikke er Læger eller Tandlæger, at reklamere med, 
al de iværksætter Bedovelse eller udfOrer Tandbehandling, der forudsætter Bedo
vel~e. 

Sundhedsstyrelsen er berettiget til al forbyde enhver Reklamering angaaende 
Tandbehandling, Tandindsætning eller Tandmidler, som sker ved Skiltning, Be
kendtgorelse i Blade, grntis Udlevering af Brochurer eller pna anden saadan Maade, 
for saa vidt Reklamen er egnet til al bibringe Almenheden urigtig Opfattelse med 
Hensyn til Behandlingen eller Midlets Virkning. 

8 Uberettiget Udovelse af Tnndlægevir.lcsornhecl eller Overtrædelse af nogen af 
denne Anordnings Bestemmelser eller el af Sundhedsstyrelsen i MedfOr af Anord-
11ingens § 7 givet Forbud straffes med Statskassen tilfnldende Bader fra IO Kr. 
r n<ler særlig skærpende Omstæmlii;heder kan Straf af Hæfte i indtil 6 Maane<ler 
1111 vendes. 

Sagerne behandles som Politisager. 
91) Retten til at pra.lctisere som Tandlæge kan frakendes vedkommende efter Reg· 

lernc i den O\'Cnnæmle Lov af 23. Juni 1932 om SuncLhedsvæ.>enets Central.>tyrelse. 
Har en Tandlæge ved strafbart Forhold vist sig m:kikket til at udove Virksomhed 

~om 'I'undlæge eller uværdig til den for en suadan fornodne Tillid, kan Hetten tH 
a l virke og betegne sig som Tandlæge \•ed Dommen frakendes ham enten for be· 
s.tundig eller for en Tid uf fra 1 til 5 Aur. Straffelovens § 79, Stk. 3 og •I, finder 
tilsvarende An\'endelse. Er Retten frakendt for bestandig, kan Indenrigsministeren, 
dog tidligst efter 5 Aars Forliib, meddele vedkommende Tilladelse til paa ny al 
uduve Virksomhed som Tandlæge, naar Omstændighederne taler derfor, 

IV. Overgangsbestemmelser. 
10:!) De i næn•ærende Anordnings §§ 1 og 2 indeholdte Hegler om Betingel· 

serne for at betegne sig som Tandlæge og udove selvstændig Virksomhed som sna· 
dan er ikke gældende for Personer, der i Henhold til § 2, jfr. § 11, i Lov Nr. 'lO 
af 25. Februar 1916 om Udovelse af Tandlægevirksomhed er berettiget til at betegne 
sig som Tandlæge eller deres Virksomhed som Tandlægevirksomhed. 

Personer, der inden nærværende Anordnings Ikrafttræden driver Tandlægevirk· 
somhed pan Færiierne, men som ikke opfylder Betingelserne i Anordningens §§ 
l og 2, kan. naar de inden den I. Janu·ar 19:11 gennem Amtmanden O\'er Fær· 
oerne indsender Ansogning herom, af Indenrigsministeren erholde Tilladelse tH at 
fortsætte deres hidtidige Tandlægevirksomhed pna Færiierne i Overensstemmelse 
med de uf i\linisteren derom nærmere fastsatte Hegler. 

Personer, der i Henhold til Lov Nr. 141 af I. Juli 1927 om Tillæg til Lo\· l\r. -10 
af 25. Februar 1916 om Udoye\.~e af Tandlægevirksomhed har erholdt Tilladelse 
til at ucluve Tandlægevirksomhed, er uanset Bestemmelserne i nænærende Anord· 
nings §§ 1 og 2 beretliget til ogsaa at udove snadan Virksomhed pna Færocrne. 

11 Denne Anordning træder i Kraft den 1. August 1938. 
lfror intet andet særligt er foreskrevet, gælder de for det iivrige Danmark i l\lecl

flir af Lo\' l'ir. 40 af 25. Februar 1916 om Udovelse af Tandlægevirksomhed udfær
cliµ'ede Bestemmelser ogsuu for Færijerne, 

2•1. Juni - ORDEi'ISHiEGLEMENT FOH KOU.EFJORD HAVN. 
(Ændring 25. l\forts 1939. De almindelige Bestemmelser af lignende lmlhold ;;om 

Hegl. for Vaag Havn af 19. ] uni 19:33). 

1) Som æntlre1 \'cd An. Nr. 497 nf 22. Dee. 1939. 
2) Som ændret ved midi. Bcst. Nr. 39 nf 22. Nm•. 19·10. 
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2<1. Juni - REGLEMENT FOH FORVALTNINGEN AF KOLLEFJORD HAVN. 
(Af lignende Indhold som Heglem. for Thorshavn Havn af 21. Juli 1930) . 

27. Juli - Skr. fra Justitsm. om Ændring i REGLEMENT for POLITIBETJEN
TEN i Tveraa. (lndfOjet i Reglement af 1931). 

13. Aug. - flek. Nr. 272 om Udri:irelse af UDSTYKNINGEH m. , .• i Bygder pau 
Færocrne af de Ejendomme, der er oplaget i det i Henhold li·I § 57 i Lov Nr. 171. 
af 24. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme oprettede Reniregisier. 

I Henhold til § 57, 8. Stk. i Lov Nr. 174 af 24. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme 
fastsætter l\ilinisteriet for Landbrug og Fiskeri efter stedfunden Forhandling med 
Amtmanden hen·ecl, at de i Bekendtgorelse Nr. 262 af 29. Oktober 1931 om Ud· 
Wrelse af Udstykninger og Sammenlægninger og om Vedligeholdelse af Matrikulen 
for udskiftede Pladser paa Færoerne udenfor Thorshavn fastsntlc Regler vil være 
at riilge ved den i Anledning af Udstykning af Ilrugsnumre forniidne Opmnaling 
og Afmærkning uf Parcellerne i Marken med tydelige og \'arige !\·lærker, ult med 
de Ændringer, der er en Folge af, al der ikke er udarbejdet en Mutrikul. 

8. Sept. - Bek. Nr. 314 om Ændring i kgl. An. af 16. Jan. 1912 ung. forskellige 
Forhold vedr. FOLK•ESKOLEN i Bygderne paa Fruroerne. (lndfOjet i An. af 1912). 

12. Dec. - An. Nr. 363 om Ændring i An. af 16. Jan. 1912 ang. forskellige 
Forhold vedr. FOLKESKOLEN i Bygderne pau Færoerne. {lmlfojet i An. af 1912) . 

21. Dec. - Lov i\r. 370 for Færoerne om Bekæm11el~e af S~tlTSOMME PLANT·E· 
SYGDOMME OG SKADEDYR. 

I Henhold til Hjemmestyrelo\'en er Plauteuvl og Bekæmpelse ar Skadedyr overlal!cl 
som færo~k Særanliggcnde. og den fovgivende og nclminislralirn Myndighed for 
dette Omraude tilkommer nu Hjemmestyre!. Stut: kas!'cns Andel uf Udgifter bæres 
nu af Landskassen. 

11) l. Min'isleren for Landbrug og Fiskeri bemyndiges Lil al træffe Foran,;tnlt
ninl! dels til al forebygge, al Planlesygdommc eller Skadedyr. der man anses for 
farlige for de i Landbruget, Havebruget og Skovbruget dyrkede Planter. og som 
ikke hidtil er paavisl pun Færoerne. e!ler ~om kun 011træder mecl en begrænset 
Udbredelse, indslæbes eller indfOrcs til Færoerne, dels til at bekæmpe saudanne 
Plantesygdomme .eller Skadedyr. være sig ved Forbud mod Saaning. Plantning- eller 
Transport af Kulturplanler. Tilintetgorelse eller Desinfektion af disse eller af Em· 
ballage og andet. hvorfra Smitte kan antages at kunne udbredes. eller \ed Isolering 
af Jordstykker, Desinfektion af Oplaµsrurn, Red~kaher og lignende eller pan en 
hvilken som helst anden :\foade. der mualle skijnnes egnet til Bekæmpelse uf di!Se 
Sygdomme og Skadedyr. 

2. I paalrængende Tilfælde kan de i næn·æri?ncle Paragraf omhandlede Foran· 
staltningcr træffes uf Amtet, der da uopholdeliµ: skal gore Indberetnin g derom til 
~linisteren. 

:·t Undlader en Ejer eller Bruger at udfiire de nr i\lini.stercn. henholdsvk Færo 
Amt puabudte Foranstaltninger, kan l'\Iini$leren eller Amtet lude Arbejdet udfOre 
pua vedkommendes Bekostning. 

I. De Udgifter, der er forbundet med Cennemfi.irel~en af de i 1\-ledHir af nænæ· 
rende Paragraf trufne Foranstaltninger. afholcle5 af \'edkommencle lmporlor, Ejer 
eller Bruger, jfr. dog § 4. 

1) Hr. Bek. Nr. 13 af 18. l\lurt~ 1942. 
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2 l. Ministeren for Landbrug og Fi skeri bemyndiges til ved UdfOrsel fru Færoerne 
uf levende Planter eller Plantedele at træffe alle saadunne Foranstaltninger, som 
mualle være paakræ\•et i Henhold til fremmede Landes Plantesygdomslovgivning. 

2. De Udgifter, der er forbundet med GennemfOrelsen uf de heromhandlede For· 
anstaltninger, afholdes af vedkommende Eksportor. 

3 Den. der er bekendt med, al Planter eller Plantedele, der er i hans Besiddel:oe 
eller beror hos ham, er angrebet uf nogen af de i § 1 omhandlede Sygdomme eller 
Skadedyr, skal straks gore Anmcldel~c herom til Amtet og man ikke afhænde eller 
fjerne fru Stedet sundmme Planter eller Plantedele, medmindre hun dertil har ind· 
hentet Amtets Tilladelse. 

4 1. Erstntning ydes for det Tab, der maulle opstua ved en efter Landbrugs
ministerens eller Amtets Bestemmelse iværksat Tilintetgorelse af en Afgrode, saavel 
som for fremtidige Afgrodetah, der af Yedkommende Ejer godtgores at \'ære en 
Fiilge af de foretagne Foranstaltninger. 

2. Erstatning eller Godtgi:irelse kun dog i intet Tilfælde tilstaus, saafremt den 
Skadelidte ved O\•ertrædelse af de girne Forholdsregler eller pau anden l\foude selv 
har foraarsuget Skaden. 

H. Ethvert Krnv om Erstutnin~ eller om Godtgorelse for Udlæg fortu'bes, hvis det 
ikke er fremsat over for Amtet inden 6 Muuneder, efter at Skuden eller Udlægget 
har fundet Sted. 

•k Erstatningen fastsættes med Fra drug af det Belob, hvortil Afgroden \ urderes. 
uf 3 Mænd, hvoraf Amtet vælger de to og den Skadelidte den tredie. 

5. Al Er~tatning og Gocltgorel~e efter denne Lo\' suuvel som Udgifter ved Gen• 
nemfOrelse af de i Henhold til Loven trufne Bestemmelser afholdes forskuds' is af 
Færo Amts Hepurtitionsfond. Stut ~kassen refunderer Fonden Halvdelen af de Ud. 
gifter. der endeligt kommer Lil at paahvile det Offentlige. 

6. Udlæg til Bekæmpelsesmidler, l;uasom Sprojtevædsker. Desinfektionsmidler o. 
lign., kan godtgores efter Landbrugsministerens Bestemmelse. 

5 O\·erlrædelse af de i denne Lov indeholdte 08 de i MedfOr uf samme fastsatte 
Bestemmelser behandles som Politisager og straffes, for sau vidt der ikke herved 
efter den ovrige Lovgi\'ning er forskyldt storre Straf, med Boder Ira 50 Kr. eller 
Hæfte. Biiclerne tiHalder vedkommende Kommunes Kasse. 

6 Denne Lo\' træder ~trak$ i Kraft. 

:m. Jan. 1939 - An. Nr. 2:-l om Ændring i An. Nr. 5-15 af 'I. Okt. 1919. hvon·ed 
LO\' om El\IHEDSLÆGEV ÆSENETS Ordning af 21. Apr. 191·1 sættes i Kraft pua 
Fæ roerne. (I ndfOjet i An. af 1919). 

:l Fchr. - Bek. om HEGLE:\JE\ T FOH KVAN:\'ESU~D HAVN. 
1 Til Ha\'nen i K \'Unnesund bliver at henregne den Del af Sundet, der ligger mel

lem en Linje Ira »Sandoyri« pua Videro og »Kopagar~ar« paa Rordci mod Nord og 
en Linje fra »Skur~hamurmcltin« paa Viderii og »Toftuheygar« pau Bordii mod 
Syd. De næmte Græn~er betegnes med hvide Sten\'urcler. (De ovrigc Paragraffer 
udelades som værende af sædvanligt Jnclholcl. Hurncufgiflen er 5 Øre pr. :\lettoton 
og Fortiijningsafgiften 10 Kr. aarligt for Furtiijer o\er 10 Tons og 5 Kr . for mindre 
Fa~tojer). 

16. Fehr. - Lov '.'ir. 36 om Æ ndring i Lo\' for Færiieme 'Ir. 76 af 12. )[art ~ 
1923 om den KOl\r:\ll''.'iALE BESKAT\l lLXG. <JnclfOjet i Lo\en af 1923). 

1G. Fehr. - Skr. fra lnclendf! ' m. om ubesat KO)L\IUN ELÆGESTILLIXG. 
I Skri\'else uf 2:~. Januar d. A. har Amtet indstillet, at det af Staten bevilgede 
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Tilskud til Kommunelægeembedet i Sand for Tiden fra den 1. April til den 10. 
Oktober f. A., i hvilket Tidsrum del panl!ældende Embede har henstaaet ubesat, 
man blive anvendt Lil Dækning af Udgifterne ved Befordring af Læge Ira Thors
havn til Snndo i fornævnte Tidsrum. 

I denne Anledning f·knl man efter stedfunden Brev\ekslinir med Sundhedsstyrel
sen til Efterretning og Yidere Bekemhgorclse meddele, at Indenrigsministeriet hcr
'ed godkender, al det omhandlede Stutslil:kud anvende~ til Dækning af de Be
fordringsudgifter, som \•edkommcnde La:ge ikke kan faa godtgjort af Patienterne. 
under forudsætning af. al AmtEkommunen deltager forhol<lsmæ.;;lligL i de paagæl
dende Udg ifter. 

I. \Iarts - An. Nr. 6:-\ om Ændrinl! i An. l\r. '19 af 11. Februar 1920. hvorved 
Lov om JOIW.EMODERV ÆSENET af 13. Juni 191 ~ sælle~ i Kraft paa F'æroerne. 
( IndfOjet i An. af 1920). 

rn. \farts - An. Nr. 157 om Ændrinir i An . uf 21. Jan. 1925, honied LOV 0:\1 
~IEi\ IOHEDSHAAD uf ao. Juni 1922 ~æues i Kraft paa Færoernc. (lndfojet i An. 
uf 1925). 

15. Marts - LO\ 1\r. 75 om Ændrin g i Lov :\r. 86 af 17. :\forts 1922 om For· 
an!!taltninger mod Sl\llTS0\11\tE SYGDOMMES Udbredelse pau Færiierne, (Ind· 
fiije t i Lo\ en nf 1922). 

15. ~farts - Lov l\r. 76 for Færoerne om SYGEHUSE. 
1 Til Driften af de fo!roske Sygehuse ydes der af det offentlige Til:;kud i O\•er

ensstemmelse med de i de fOlgende Paragraffer angivne Regler. 
2 Statskassens Tilskudt) udgiir indtil videre 2 Kr. pr. Sygedag, dog med de 

i 2clet og 3die Stykke angi\'ne Undtagelser. 
For Per.soner, der indlægges til offentlig eller \'ederlug.sfri Rehandling paa Syge· 

hus i Henhold til § 1'1. § 27 i Slutningen og ~ 28 i Lov Nr. 86 af 17. l\farts 1922 
om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse eller til Rehandling 
pan de for tuberkulose bestemte Afdelinger. der har opnaaet Statsanerkendelse i 
Henhold til Anordning Nr. 249 af 30. September 1924, :;aml for Personer, der ind
lægges for Tuberkulose i Henhold til § 5 i Anordning Nr. 185 af l. April 1921, 
udµor Tilskudet dog kun 1 Kr. pr. Sygedag. 

For Personer, der indlægges paa de ~ærli ge Afdelinger for sindssyge og aands· 
S\'uge ved Dronning Alexandrines Ho,;pital (•Færi) Amts Ho!>pitul) i Thor5h:n n. 
yde:; der Tilskud efter Regelen i næn·ærende Lovs § 8. 

3 Stut5kassens Tilskud anvise" de paagældende Sygehuse harluls.vis bagud efter 
nærmere af Indenrigsministeren fast:;atte Regler. Forskuds\"is Udl1etaling kan [incle 
Sted efter Indenrigsministerens nærmere Bestemmelse. 

Snare:;t muligt efter Udgangen af hvert Finansaar indsender de enkelte Sygehu~e 
til Amtet et i Overensstemmelse med de af Indenrigsministeren fastsulle Re:rler af
fallet Regnskab for Sygehusets Drift i det forlobne Aar. 

4 § 1 i midlertidig Lo\' for Færoerne l\r. 92 af 31. Marts 1938 ophæve~. 
~nar nhemicllede nydende \lcdlemmer uf en aner-kendt Sygekasse o~ deres Biirn 

indlægges paa Sygehus under de i kgl. Anordning Nr. 59 af 21. Februar 1930 § 1 J.. 
Stk. t.. nærntc Forhold. betaler \'edkommende Sygekasse el Belilb af 2 Kr. om Da~en 

42 

1) Hr. Lm nf i. Juni 1952 om Tillægslw,·illinger, hrnreftcr StntstilskuJct er forhiijct til 
9 Kr. pr. Srnc<lnf!. 
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for hver Patient, dog ikke over Halvdelen af den ellers for Behandling m. v. paa 
vedkommende Sygehus fastsatte Betaling. 

Sygehusenes Takster skal godkendes af Indenrigsministeren. dog skal Betalingen 
for Ophold paa den særlige Afdeling for aandssvage ved Dronning Alexandrines 
Hospital i ThorEhavn 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 Amtsrepartitionsfondens Betaling for de trængende Patienter, udredes 
af Færoernes Amtskommune og anvises de paagældende Sygehus.bestyrelser til Ud
betaling af Amtskommunens Kasse efter nærmere af Indenrigsministeren efter For
handling med Lagtinget fastsatte Regler. 

·Efter Anmodning knn vedkommende Sygehus af Amtskommunen faa anvist For
skud paa det i lste Stk. omhandlede Belob. 

6 Hvert af Sygehusene ledes af en Bestyrelse, der ·bcstaar nf 2 af Indenrigsminisle· 
ren og 3 af Fruroernes Lagting valgte Medlemmer. Bestyrel~en \ælger af sin Midte 
en Formand og fast.sætter de nærmere Bestemmelser vedrorende Forretningsgangen. 

7 Sygehusene stanr under Tilsyn nf Sundhedsstyrelsen og vedkommende Em
hedslæge i Overensstemmelse med de til e1Jhver Tid derom gældende Regler. 

Sygehusenes Reglementer skal godkendes af lndenrig.sministeren.1) 
8 For Personer, der an1bringes paa de særlige Afdelinger for sindssyge og aunds

svage ved Dronning Alexandrines Hospital (Færo Amts Hospital) i Thorshavn, yder 
Staten et Tilskud, der udgor :Y.1 af den gennemsnitlige Udgift ved en Patients Opl1old 
paa de tilsvarende Afdelinger ved Statens Sindssygeho!'pitaler og de anerkendte 
Aandssvagenfdelinger, dog efter at indgaaet 1akstmæssig Betaling i Henhold til § 4, er 
fradraget i nævnle Gennemsnilsudgift. 

Snarest muligt efter Finanaaarets Udlob fremsender Amtet til Indenrigsminisleriet 
en Opgorelse over Sygedagenes Antal pan de omhandlede Afdelinger i det forlObne 
Finnnsanr. San snart Tilskuddets Storrelse kan beregne&. an\'ises det Amtskommunen 
til Udbetaling ved Statens almindelige Kasse paa Færoerne. 

9 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1939. 
De nærmere Regler for Lovens GennemfOrelse fastsættes af Indenrigsministeren. 
Storrelsen af det i §§ 2 og 3 omhandlede Tilskud af Statskassen tages op til Revi-

sion hvert 3die Anr. 
THskuddets Storrelse kan ændres ved Tekstanmærkning til Finanslov eller Tillægs· 

bevillingslov. 

15. Marts - LOV Nr. 82 for Færoerne om Ændring i Lov Nr. 12:~ nf 28. l\rfarts 
1923 om FÆRØER.i\ES LAGTING, saaledes som denne er ændret ved An. Nr. 325 
af 29. Nov. 1930 og Lov Nr. 177 af Il. l\Jaj 1935. (Se Bek. Nr. U9 nf 2.J.. Juni 
1939 nf Lov Nr. 12 ~ af 28. :\larts 1923 om Fær0ernes Ln:rting med senere Æn
dringer). 

15. l\forls - LOV Nr. 85 for Færoerne O'I SKIBSAFGIFTER. 
Bestemmelsen i §2 i Lov for Færoerne l\r. 86 ar 30 .. l\larts 1935 om Betaling nf 

Gebyr for Eftersyn nr Skibspapirer til Færuernes Amtskommune, h\'Orefter Lovens 
Gyldighed ophorcr den 1. April 19-10, ophæves. 

15. ~larts - LOV Nr. 88 om ændret Affattelse af for;:kellige Bestemmelser i 
BORGERLIG STRAFFELOV ~r. 126 af 15. Apr. 1930 med flere Lo\e. (Jfr. Lov ~r. 
286 ar 18. Juni 1951). 

l) Jfr. Reglement nr 4. Apr. 1941. 
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4 Lov Nr. 127 cif 28. April 1916 om Folkcting:walg /HUJ Færoemc. 
§ 3 a) affattes saalede.s: ( lndfojel i Loven nf 1916). 

6 Lov Nr. 124 af 28. li/arts 1923 om Færoerncs Dagting. 
§ 2 nffallcs saaledes: {lndCOjcl Bek. uf 24" Juni 1939 nf Lov om Færoerncs 

Lagting) . 

7. f,ov Nr. 126 af 27. Maj 1908 om Bye1t Tlwr.sliav11 . .s km11111u1wlc• StyreÅse. 
§ 5 affattes saaledes : (lndfiijel i Lo\'en af 1908). 

8. Beke11dtgorel.se Nr. 200 af 17. Juli 19.'H 11/ de i l.01• Nr. 84 af 30. April 1909, 
Lov Nr. 28 af 30. Jcmuar 1923 og /,ot' Nr. 59 af 14. Marts 1931 indelioldtc Regler 
om kommunale Valg i Landkommurwm" I""' flt'roem1• 

-§ 2 affulles saaledcs: (IndfOjel i Bek. af I 9:H). 

10 Lov Nr. 214 af 20. Maj 1933 om Skuleku111111i.s.si01wr i f,m1dko111111unerne paa 
F <l'fOl'rtW. 

§3, Stk. i'\, uffalle:> saaledct1 : llndfOjel i LO\ en af 19:-13). 

12 Lou for Færoeme Nr. 174 et/ 11. Maj 1935 om R1!ltc1ts Pleje. 
De i nærværende Lovs § 11 indeholdte Bc~'lcmmelser udvides til al gælcle for 

Færi:iernc med fOlgende Ændrinft. 
Retsplejelovens § 69 erslalles af folgende: 
~Til Nævning kan med de af §§ 70 og 71 fiilgcnde Undtageloer kaldes enhver 

uberygtet Mand eller Kvinde, ~om har Valgret til Folketinget, medmindre den paa· 
gældende J>aa Grund af legemlige Mangler eller utilstrækkeligt Kendskab til det 
danske eller til det færoske Sprog er ude af Stund til ol fyldestgore en Nævnings 
Pligter.< 

Retsplejelovens § 131, sidste Stk", 1. Pkt., jfr. Lov Nr. 171. a.f 11. Mnj 19:i5, 
affalles sanledes: 

>Enhver myndig og uberygtet Person, som ikke er ude af Ilaadighed over sil Bo, 
kan 'pua Færoerne udfiire Retssager for andre« . 

28. lov Nr. 174 af 24. Maj 1937 for Færocmc om Jordbrugers Fremme. 
§ ·1.2, c), § 53 b) ( IndfOjel i Loven af 1937). 

32 Tycndclo11 for Færoernc af 16. Februar 1856. 
§ 15, Pkt. 1, - § -t.l, Pkt. 1, nffnlles snaledes : (lndfOjeL i Loven af 1856). 

15. Maris - LOV Nr. 93 om Ændring i Lov for Færiierne Nr. n af 19. Mart~ 1930 
0)1 ~JOTORKØRETØJEH m. m. ( Indfi.ijet i Loven af 1930) . 

15. 1\lurls - LOV Nr. 108 om Ændring i Lov for Færoerne Nr. 101 af •t A11ril 
1928 om JAGT, Fuglefangst m. m. (lndfOjel i Loven af 1928). 

15. Marts - LOV Nr. 109 OJ\l HVALFANGST.i) 
1 Ret til at dri\ e Hval fangst paa dansk Si:iterritorium eller til at bringe Udbytte u[ 

H\•nHangst. selv om Fangsten har fundet Sted uden for Si:iterritoriel, her til Landet 
suavel som Ret til al foretage Tilvirkning a[ Udhyllel af Hvalfangst, skal udelukkende 
\ære foroeholdt Per3oner, som har dansk lndfOdsret og ikke er blevet Statsborgere i 

I) lholfangst poo Territoriet \·cd 'Fn:riierne er Særonliggenck 
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en fremmed Stat, eller som er og i mindst 5 Aar har været bosiddende i den danske 
Stat, eller Aktieselska'ber, i hvilke mindst Halvdelen af Aktiekapitælen tilhorer saa
danne Personer, og hvis Bestyrelse bestaar af saadanne og hnr Sæde i den danske 
Stat. 

2 Den i § 1 omhandlede Hvalfangst, Transport og Tilvirkning maa kun ske i Hen
hold til en nf Ministeren for Landbrug og Fi!keri udfærdiget Bevilling og kun ved 
Skib, som sejler under dansk Flag, og som af 1\·Iinisteren for Landbrug og Fiskeri er 
anerkendt til Benyttelse til Hvalfangst. 

3 Enhver tEnkeltmand eller ethvert Aktieselskaib, der mlOver den i § 1 omhand
~ede Virksomhed, skal inden hert Aars 1. Maj for 1\linisteriet Jor Landbrug og Fi
skeri godtgore ved skriftlig af vedkommende Enkeltmand eller Aktie.selskabs Be
styrelse ~}na Tro og Love bekræftede Oplysninger. at de i §§ 1 og 2 foreskrevne 
Betingelser for Uclovelsen er til Stede. 

Enhver Enkeltmand eller etll\'ert Aktieselskab, der driver lh alfongsl eller Trans
port af Udbytte af Hvalfangst, er ipligti~ til uartig al afgive statistiske Oplysninger 
om Hvalfangsten og Udbyttet n( denne efter nærmere af Ministeren for Landbrug og 
Fiskeri faslsntle Regler. 

4 Et i det danske Skibsregister optaget Hvalfangerskib eller Skib, som er ind· 
rettet som Hvalkogeri, kan ikke uden en .fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri 
efter indhentet Erklæring fra .l\linisteriet for Handel, Industri og Sofart meddelt 
Tilladelse overfores under fremmed flag eller ved Udleje, Udlaan eller paa an· 
den Mande stHles til Raadighed for nogen, som ifOlge § 1 i Solov af 7. Maj 1937. 
jfr. Lovbekendtgorelse Nr. 319 af 1. December 1937, ikke kun eje dansk Skib. 

5 Bestemmelser om. ll\•nd der med Hensyn til offentlig Orden og Renlighed 5kul 
iagttages ved Hvalfangst, som drives pna Soterritoriet med Skib, samt ved Anlæg 
og Drift af Stationer for Tilvirkning af Udbyttet af Hvalfangst. kan optages i cl 
Reglement, som fustsættes af l\linisteren for Landbrug og Fiskeri.i) 

6 Ethvert H\'nlfangerski•h, der driver den i § 1 omhandlede Hvalfangst og Trans
port, skal have Skibets Navn malet midtskibs paa begge Sider og hojst 15 Centimeter 
under Rælingen med hvid Oliefarve pan sort Grund og med Bogstaver af mindst 
J.5 Centimeters Hojde og 6 Centimeters Bredde. 

7 Ethvert Hrnlkogeri. saavel til Lands som til Vands der er 1besteml til Behand
ling nf Hvalkroppe, sbl være forsynet med nodvendigt Tilbehor til Udvinding af 
Tran uf Spæk, Kod og Ben. 

Kroppene af fangne Hvaler skal udnyttes i \'idest muligt Omfang: 
Trannen skal ved Kogning eller pan anden l\'laade udvindes uf alt Spæk, af Ho

,·edet og af Tungen og endvidere uf Halen indtil Turmnnbningen. 
Nærværende Be$temmelse skal kun finde An,•endelse paa Hvalkroppe eller Dele 

af Hvalkroppe, som ikke er bestemt til )Jennes.kefOde. 
Snafremt Hvaler bringes i Land, skal passende Forholdsregler træffes til at ud

nytte Resterne. efter at Trannen er udvundet. 
8 Skyller og Mandskab pan Hvalfungerski,be skal. for snu vidt de bliver at \orme 

med Andel i Udbyttet, forhyres pnu suaclnnne Vilknnr, at deres Andel beregnes ikke 
blot efter Antallet. men tillige i \•idt Omfang efter Storrelsen, Arten. Værelien og 
Tranudbyttet af de fangede Hvaler. 

9 For saa vidt angnar Færoerne fastsættes fOlµencle særli ge Bestemmch:er: 
Af enhver Bnrdel1va\ og enh\er Tandhval af mindst 11.3 l\foters Længde eller 

derover, der indbringes til Færoerne, og som er fanget eller fondet fra Skib eller 
Band, udsendt fra Skib, S\'ares en Afi;rift uf 600 Kr. Af Dele af en sandan afgifts· 
pligtig Hval svares en Afgift af 6 pCt. -- dog ikke over 600 Kr. - af den Værdi, 
hvortil det indbragte af \'edkommende Sysselmand eller to uvildige Mænd ansættes. 

Afgiften er forfalden til Betaling. snu ~nart \edkommende Hval eller Del deraf er 

1) Nu Lnncls~l)"ret for Færiiemes veclkommcnclc. Jfr. Reglcm. nf 2. Fehr. 1905. 
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bragt i Lund. Den opkræves af Politimesteren eller vedkommende Sy5selmand efter 
Regler, som fastsættes nf Ministeren for Landbrug og Fikeri,1) 

Afgiften kun nf Lagtinget ned-sættes til indtil en Tolvtedel eller helt bortfolde for 
de Stationers Vedkommende, der er villige til at afslutilc Overenskomst med Lagtinget 
om Levering nf Hvnlkod til den færoske Befolkning pun Vilkaar, der af Lagtinget 
skonnes at være tilfredsstillende. 

Det Beliib, der indkommer ved Af giften, tilfalder Færoernes Amtsfond. 
Storhvnlkiid man ikke uden Amtets!!) Tilludclsc udfores fra 1Færocrne. 
10 Hvalfangst, der drives med danske Skibe uden for dansk Siiterritorium, saa

ledes al Udhytlel uf Fangsten ikke bringes her til Landet, mun kun finde Sted efter 
derom indhentet Tilladelse fra 1\'linisleren for iLundbrug og Fiskeri og under Iagt
tagelse af de af 1\linisteren meddelte Forskrifter og de i § 3, 2det Stykke, og §§ 7 
og B indeholdte Regler, jfr. tillige Bestemmelserne i § l ·J. Ejeren eller Jlefragteren 
af det pnagældeude Skih er pligtig til at underrette Ministeriel for Landbrug og 
Fiskeri om, al han har til Hensigt ut benytte Skibet til Hvalfangst, og Fangsten man 
ikke paabegyndes, forinden ·han har modtaget et Anerkendelsesdokument. 
11 De 1i denne Lov og i den i Henhold til denne Lov udstedte kgl. Anordning 

indeholdte Bestemmelser skul ikke være til Hinder for de ved Statens Foranstaltning 
eller af Staten godkendte Undersogel~er med Hensyn til Fangst, Drub eller Tilvirk
ning af Hvaler. 

12 Overtrædelse af nærværende Lov straffes, for snu vidt strengere Straf ikke er 
hjemlet i den gældende •Lovgivning, med Boder, hvis Storrelse bestemmes saaledes: 
Ved Overtrædelse af §§ 1, 2, l og IO ikke under 2000 Kr.; ved Overtrædelse af 
§§ 3 og 6 ikke under ,JO Kr.; ved Overtrædelse af § 9, lste Stykke, ikke under 100 Kr. 
og § 9, 5te Stykke, ikke under 50 Kr.Afgift, som vedkommende har sogt at unddrage 
det offentlige, vil være at erlægge tredobbelt. O\•ertrædelse af det i § 5 omhandlede 
Reglement straffes med Boder ikke under 100 Kr. 0yertrædelse af de til enhver Tid 
gældende Bestemmelser om Beskyttelse uf Hvalbestanden, der fastsættes ved den i § 11· 
omhandlede kgl. Anordning, straffes med Blider, •hvis SIOrrelse nærmere bestemmes 
ved Anordningen. 

Boder, som nogen ved en Hvalstation eller pua et Fangst.skib ansat Person ifalder 
efter denne Lov, snavel som Sagsomkostninger kan inddrives ved Udpantning i samt· 
lige Etablissementet til11orende Ejendele. 

13 Boder efter denne Lov tilfalder Stutskassen. 
14J) Tidspunktet for denne Lovs Ikrafttræden be;;.Lemmes ved kgl. Anordning. 
Til yderligere B~kyttelse uf Hvulbestnnden kan der i Henhold til de til enhver 

Tid afsluUede internationale Overenskomster om Reguleringen af Hvalfangsten udover 
de i denne Lov indeholdte Bestemmelser ved kgl. Anordning fuslsælles særlige Bestem
melser, ligesom der ved kgl. Anordning for Færoernes Vedkommende udoYer de ved 
§ 9 fostsnlle særlige Bestemmelser efter Indstilling af Lagtinget kun gores snaclunne 
Lempelser i Loven, som ifolge de stedlige F<>rhold maalle unse5 for fornodne. 

Fra denne Lovs Ikrafttræden ophæves Lov Nr. 133 om H,•alfungst af 2. Maj 19~~-I·. 

15. :Maris - LOV Nr. 113 om Ændringer i og Tilfojelser til LOV OM RET· 
TENS PLEJE af 11. April 1916 (Oprettelse nf en særlig Klageret). 
- - - 20 Denne Lov, der ogsuu gælder for Færiiernc, træder i Kraft den l. 
Juli 1939. 

15. Marts. - LOV Nr. 117 om Ændring i Lo,• om Ordningen af SKOLE- OG 
UNDERVISNINGSVÆSENET Jlau Færoemc af 1. Marts 185·1· (lndfiijet i Loven 
af 185'1.). 

I) Jfr. Bek. af 3. Juni 1905. 
2) Nu Landsstyret. 
B) Hr. An. 11{ 22. !\forts 1952 og Bek. nf 2. Apr. 1952. 
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15. Marts. - LOV Nr. 112 om STA'PSTILSKUD TIL SÆRFORSOHG for Per· 
so11er, bosat paa Færoerne. 

1 Naar trængende færoske sindssyge, aandssvage, Epileptikere, vnnfOre, tnleli· 
dende, blinde eller dovstumme, der er bosat pna Færoerne, undergives Anstalts· 
behandling paa en Statsanstalt eller en af Socialministeren anerkendt Anstalt, ud
reder Færo Amts Repartilionsfond den i Henhold til Lov Nr. 177 af 14. Marts 193-i 
fastsatte takslmæssige Betaling saml Iornodne Hejse- og Beklædningsudgifter. For 
Personer, der af sandnnne Anstalter under vedvarende Tilsyn er anbragt i kontroleret 
Familiepleje, udreder Amtsrepartitionsfonden derhos den fastsatte PlejelOn, dog aldrig 
ud over den fornævnte Betaling. 

Stk. 2. Af disse Udgifter refunderer Staten de % og vedkommendet) Sogne
kommune ~.2) 

Stk. 3. Statens Tilskud udredes kvartalsvis bagud efter behorig dokumenteret Op· 
gorelse fra Amtsrepartitionsfonden. Pan Tilskuddet kan der anvises Forskud efter 
Socialministeriets nærmere Betemmelse. 

Stk. it For de Personer, der indlægges paa de til Dronning Alexandrines Hospital 
(Færo Amts Hospital) knyttede Afdelinger for sindssyge og anndssvage, gælder 
derhos Reglerne i § 8 i Lov 3) Nr ....... af .. "." ..... for Færi:ierne om Sygehuse. 

2 De nærmere Regler med Hensyn Lil Lovens GennemfOrelse gives ved kgl. An· 
udning efter indhentet Erklæring fra Fæ roernes Lagting-I). 

3 Socialministeren ·bemyndiges til at gennemfOre en Ordning vedrorende Bidrags· 
paalæggelse for Særforsorgsputienter i Overensstemmelse med Principperne i Lov 
Nr. 181 af 20. Maj l9:i3 om offentlig Forsorgll). 

4 Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1939. 

15. Marts. - LOV for Færoerne Nr. l2"J. OM RUTEFiAHT. 
1 Ved Personrutefart forstuus i denne Lo\' Sejlads med •Fartojer, der er bestemte 

til mod Vederlag at benyttes, eller faktisk benyttes, til samtidig Befordring af flere a·f 
hinanden uafhængige Personer. 

Ved Godsrutefart forstnas i denne Lov Sejlads i Rute mellem forucl bestemte 
Endepunkter med Fnrtojer, der er bestemte til mod Vederlag nl benyttes, eller faktisk 
benyttes, til samtidig Befordring af Gods for flere a( hinanden uafhængige Personer. 

2 Til Rutefart kræves en forud meddelt skriftlig Tilladelse fra Færoernes Lagting 
eller fra el af delte bemyndiget Udvalg.Il) 

Til Turistfart for en enkelt Dag eller ved en bestemt Lejlighed kan Tilladelse dog 
gives af Sysselmanden i den Kreds, hvorfra Sejladsen udgaar, i Thorshavn Kom
mune a( Landfogeden. 

3 l\'linisleren for offentlige Arbejder er bemyndiget til uden Lagtingets Samtykke 
al tillade postbefordrende Ruter, der dog i Henseende til Afgifts Betaling m. m. skal 
være undergivet tils\·arende Bestemmelser, som for andre Huler er opstillet som Be
tingelse for Lagtingets Tilladelse. 

4 Tilladelsen kan knyttes til bestemte Betingelser, bl. n. at der s\'ares en Afgift til 
Amtsrepartitionsfonden, og at der overholdes nærmere fastsatte Takster. 

Desuden skal der ske Anmeldelse til Skibstilsynet, ·som undersoger, om alle gæl· 
dende Hegler er iagttagne med Hensyn til det puagældende Fartojs Redningsma· 
leriel m. v. 

5 Indehaverne af de ved denne Lo\s Ikrafttræden bestaacnde Ruter skal anmelde 

1) Jfr. Socinlm. Skr. 9. J\larts 1950. 
2) Hr. Sor. Skr. l. Fchr. 1949. 
D) Lov Nr. 76 nf 15. l\lnrts 1939. 
~) Jfr. midi. Besl. Nr. 31 nf I. Okt. 1940 og micll. Best. Nr. 2 nf 4. Jnn. 19-M. 
To) Jfr. Bck. Nr. 3 nf 4. Jnn. 1944. 
OJ Nu Landsstyret. 
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disse Ior Lagtinget inden 3 .:\'laaneder efter Lovens Ikrafttræden. Finder rettidig An· 
meldelse ikke Sted, betragtes den paagældnde Hute som bortfaldet. 

For saa vidt angaar de anmeldte Huler, træffer Lagtinget under forniident Hen· 
syn til den lokale Trafiks og SamtraCikkens lnter~er Bestemmelse om, hvorvidt de 
vil være at opret.holde, forandre eller nedlægge. 

6 Overtrædelse af de i nærværende Lov indeholdte eller i Henhold til Lovens § 5 
trufne Bestemmelser straHes med 1Boder, for saa vidt ikke hojere Straf er forskyldt 
i Henhold til andre Lovbestemmelser. Boderne tilfalder Færo Amts Fatti~a5se. 

7 Denne Lov træder i Kraft den 1. Juni 1939. 

22. ~Jarls. - AN. Nr. 138 om Ændring i An. Nr. 185 af 1. Apr. 1921, hvorved Lov 
Nr. 145 af 12. Marts 1918 om Foranstaltninger til TUBERKULOSENS llEKÆM· 
PELSE udvides til at gæl<le for Færoerne (lndfiijet i An. af 1921) . 

25. :\forts. - SKR. fra Færii Amt om SINDSSYGE. 
>- - - llekendtgorelse af 2 . .Mnrts 1939 om Ændringer i fællesregulativ for 

Statens Sindssygehospitaler medfOrer, at Patienter fra Færoerne fra 1. April 1939 al 
regne henhiirer til Sindssygehospitalet i Nyki.ibing paa Sjællnnd.c 

27. Marts. - LOV for Færiierne l\r. H7 om UDSKl.FT!\lNG. (Som ændret ved 
Ll. Nr. H af 31. ~larts 1950). 
FØRSTE AFSNIT. - I hvilke Tilfælde og cif hr•cm Ud5kiftnirig kmi kræ1·es. 

KAP. 1. 
1 Ejendomme, som ligger i Fællig, kan kræve.; udskiftet. 
2 Ved Fællig forstaas i denne Lov,nt 

a. hver enkelt Ejers særskilte Andel ikke er betegnet, men Ejendomsgenstanden be
nylles vekselvis eller samtidig af de fort1kellige Ejere (Sameje), eller at 

b. de forskellige Ejere vel hver .har deres særskilte Stykker, men disse ligger saa· 
ledes i Forhold til hinanden, at hver Ejer ikke uden uforholdsmæssig Byrde kun 
frede eller paa formaalstjenlig Mande benytte sin Ejendom (Ejendomsblanding). 

3 Udskiftning kan dog ikke kræves fremmet, naar <len efter de stedlige Forhold 
skonnes al 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 .til al kræve Udskiftning tilkommer Ejer. Lige med Ejer regnes i denne 
Lov Fæster af Jord i offentlig Eje, jfr. Lov Nr. 174 af 24. Maj 1937. Bruger kan 
ikke kræve Udskiftning, ej heller modsælle sig Udskiftnin~, som kræ\'CS af Ejer. 

ANf)ET AFSNIT. - Uclskiftrifog aj lndmark og af Udmark i Forbiruief.sc 
med I ndmark. 

KAP. 2. FremgangJmaaderi ved Udskiftningen. 
5 Udskiftning af Indmark foretages af en særlig Udskiftningskommission, be· 

stauende af en af Lnndsstyret blandt de paa l\latrikulkontoret unsat·te sagkyndige 
beskikket Formand og to andre Medlemmer tj fr. § 8). 

Forinden Udskiftningskommissioncns l\fodlemmer paabegynder deres Virksomhed, 
skal de, medmindre de tidligere har afgivet en saadan Erklæring, underskrive en Er· 
klæring, ·hvori de paa Ære og Sam\'iltighed lover at opfylde deres Pligter som 
Kommissionsmedlemmer efter bedste Evne og med Hedelighed og liparliskhed. 
Formen for Erklæringen fastsættes af Lund;i::tyret. 

6 Begæring om Udskiftning af Indmark rettes til Sysselmanden og maa være 
underskrevet af mindst en Tiendedel af det samlede l\lnrketal i Bygdens lndmark. 
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Sagen sættes derefter af Sysselmanden under f'Orhnndling og Afstemning paa Hirsl· 
kommende Grandestærne i Bygden. 

For at den videre kan fremmes, maa Begæringen pna Grandestævnet vedtages 
af Ejere, som Lilsammen ejer mindst % af det gamle Marketal i Bygdens lndmark, 
og som repræsenterer mindst % uf lndmnrkens Ejentul. Beslnar Bygden uf Hoved· 
bygd og Udflyllerbygd, kan Begæringen omfatte en af disse med Anvendelse uf 
Reglerne i lOrste Stykke. Findes i Udflytterbygden intet gammelt Marketal, er det 
.tilstrækkeligt, al Begæringen underskrives af mindst 1/10 af Indmnrkens Ejere og 
vedtages puu Grandestævne af mindst % af samme. 

7 Efter Grandeslæ\nets Slutning indsender Sysselmanden Udskiftningsbegæringen 
med alle dertil horende Aktstykker til Lundbrugsrandet. Skanner dette, llll de for· 
melle Betingelser for Udskiftningens Fremme er til Stede, godkender det Begærin· 
gen; i modsat Fald afviser det den. ACvisningen kan inden 8 Uger efter dens Kund· 
gorelse i den paagældende Bygd punkluges til Færoernes Landsstyre af enhver Ejer 
af den pnugældende lndmark i Bygden. 

8 Godkendes U<lskiftningsbegæringen, beskikker Færoernes Landsstyre en For· 
mand for Udskiftningskommissionen. 

Lagtinget vælger for 6 Aar ad Gangen 2·i Personer, blandt hvilke Kommissionens 
2 Medlemmer og 4 Suppleanter udmeldes af Retten, de sidste henholdsvis som lste, 
2den, 3die og ·Ide Suppleant. 

Angaar Udskiftningen Fuglebjerge eller anden Herlighed af storre Betydning, 
skul der suavidt muligt udmeldes Mænd, der er særlig kyndige i sua Henseende. 

Vedkommende Sysselmand er pligtig al være til Stede ved Udskiftningskommis· 
sionens Forhandlinger, sna længe den finder det nodvendigt, og al give den alle 
Iornodne Oplysninger. 

I hvilke Tilfælde Formanden og de andre i\Iedlemmer samt Sysselmanden skul 
eller kun fratræde Forretningen pun Grund af personligt Forhold til Sagen eller 
Parterne, ufgores uf U<lskiftningskommissionen efter Reglerne om Dommeres In· 
huhilhel i Kapitel 5 i Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916, jfr. Lov for Fær· 
oernc l\r. 174 af 11. Maj 1935. 

Der tilkommer Udskiftningskommissi'Onens Formand og andre Medlemmer samt 
Sysselmanden, Formandens Medhjælper og de i §· 6 nævnte Tuksutionsmænd fri 
Befordring og Dagpenge efter nærmere Bestemmelse uI Ministeren for Landbrug 
og Fiskeri. 

9 Udskiftningskommissionens Formand berammer F'Orretningen til en bestemt Dug 
pna Austedet. Berammelsen kundgores i det Lil retslige Bekendlgorelser pan Fær· 
i>erne bestemte Bind med mindst 3 l\Innneders Var.set og bringes derhos til Kund· 
skub i vedkommende Bygd i Overensstemmelse med Lov Nr. 59 uf 1. A1)ril 1912 
for Færoerne om Ophævelse aI Kundgorelse \•ed Kirkestævne m. m. 

10 Til den berammede Tid sammentræder Kommissionen pan An.stedet. Forst 
undersoges, om der er materiel Adgang til ·al foretage Udskiftning (jfr. § 2 og 3). 
Derimod kan der ikke f.or Kommissionen rejses Sporgsmanl om Higtigheden af 
Udskif.Lningshegreringens Godkendelse ( § 7, jfr. §§ 11. og 6). Hvis der nægtes For· 
retningen Fremme. eller hvis der mod rejst Indsigelse tillægges den Fremme, af· 
gives Beslutning •herom ved motiveret Kendelse. 

Forinden Beslutningen om, ni Udskiftningsforrelningen bliver ni fremme, er til· 
fOrL Protokollen, kan Udskiflningsbegæringen frufnldes, nanr samtlige de, der stemle 
for denne i Henhold til § 6, sidste Stykke, forlanger det. 

11 Forretningen skul fremmes san vidt muligt uden Afbrydelse. 
Man For.retningen udsættes og delle sker pau ube~emt Tid, nfgores og tilkende· 

gives del Hir ~ludets Slutning, pau ·hvilken Mande Berammelsen af nyt Mode vil 
blive kundgjort, og Kundgorelsen mnu finde Sted senest en Uge fOr den beram· 
mede Tid. 

12 Udskiftningskommi~sionen kan for den Tid, .forretningen varer, underkaste 
Lodsejerne de Indskrænkninger i Jordens Brug, som Hensynet til Udskifitningens 
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hensigtsmæssige Fremme findes al paakræve (jfr. § 39). For de Tab, som nogen 
herved maalle lide, kan der af Udskifttningskommissionen tillægges ham Erstat
ning. 

Udskiftningskommissionen kan fastsætte Frister, inden hvis Udlob Dokumenter 
vedrorende Deling af Ejendomme, som onskes behandlet ved Udskiftningsplunens Ud
arbejdelse, mnu være indleveret til Kommissionen. 

13 Grænserne for Udskiftningsomraadet bliver l.'lla vidt fornodenl at undersoge 
og beskrive, og det skal 11anses, at Omraudet ved lovlige Skel 1>g Mærker adskilles 
fra Naboejendomme. Ligeledes man Grænserne indbyrdes mellem Lodsejerne brin· 
ges paa det rene, hvorhos de gensidige Hettigheder samt de Fælliget eller nogen 
enkelt Del af deLte paahvilende Brugsbyrder suges nojagtigt oplyst. 

Udskiftningskommissionen kan med mindst lo Dages Varsel ved Opslag paa 
Bygdetavlen indvarsle til Skelpaavisning, og Ejerne er du pligtige til at mode per
sonlig eller ved Stedfmtræder og 1rnavise Grænserne for deres Lodder. 

Er Grænserne mod Naboejendomme uhensigtsmæssige, hor Udski!tningskommis
sionen soge ved mindeligt l\·Jngeskifte at 'tilvejebringe mere hensigtsmæssige Grænse
linier. Lykkes det ikke at opnna mindeligt Mageskifte, har Udskiftningskommissionen 
Myndighed til, naar det skonnes at kunne ske uden Ulempe for Naboen, al regu· 
lere Grænserne i saadant Omfang, som findes at være 11odvendigt for en hensigts · 
mæssig Udskiftning. 

14 Udkif.tningsomraadet skal ahid boniteres og opmaale" og geometrisk Kort op· 
tages derover. Fremgangsmanden \·ed Boniteringen og Kortlægningen fastsættes af 
Landsstyret. 

15 Naar samtlige forhercdende Arhejder er tilendebragt, opgiires en forelobi g 
Udskiftningsplan, som forelægges de tils tedeværende Lodsejere og andre \'edkom· 
mende, deriblandt Kommunalbestyrelsen, til Drofitelse. Efter al der i Planen er 
gjort de Forandringer, hvortil de fremkomne Bemærkninger maatte give Anled
ning, foretages Udlodning. 

16 Naar del findes hensigtsmæssigt, kan Udskiflningskommissionen, saafreml in· 
gen af vedkommende Lodsejere derimod gor begrundet Indsigelse, afsluLte en Ud
skiftning delvis, saaledes at hver afsluttet Del med Hensyn Lil Fuldbyrdelse og Anke 
betragtes som en selvstændig Forretning. 

17 Umiddelbart efter Udskiftningens Slutning kundgores Forretningen paa Aaste· 
det eller pan den Lodsejers Bopæl, som Udskihningskommissionen bestemmer. Ti· 
den for Kundgorelsen skal, saa vidt Omstændighederne tillader, forud paa hensigts· 
mæssigste Mande soges gjort bekendt blandt Lodsejerne. 

18 Udskiftningsforrnlningen 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 alt, som har blivende Betydning, 

skal snarest muligt efter Forretningens Slutning udfærdiges af Formanden og til· 
stilles vedkommende Sysselmand. 

Justitsministeren foreskriver Regler for de Helteiser i Skade og Panteregisteret, 
Jordebogen samt Syslernes Fortegnelse over Ejerne af Odelsjord m. v" som ud· 
kræves pna Grund af den stedfundne Udskifaning. 

For Udskrifter og Aktsbeskrivelser uf Udskiftningskommissionens Forhandlinger 
betales en af Landsstyret fastsat Afgift. 

KAP. 3. Udski/tninge11.s Omfang og Fuldstændiglied. 
Hl Udskiftningskommissionen kan under Udskiftningen medtage sna meget af 

den Lils.todende eller nærliggende Udmark, som anse.s for nodvendigt for hensigts· 
mæssig Skifte af lndmarken. 

20 Endvidere kan tilstodende eller nærliggende Udmarksstrækninger inddrages 
under Udskiftning af Indmark, naar Forslag derom af en Parthaver i den pnagæl· 
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dende Udmark indgives Lil Udskiftningskommissi"Onen inden 11 Dage efter det i 
§ 9 omhandlede Anstedsmode. 

Efter Forslagets Modtagelse har Udskif.tningskommissionen, hvis den finder For· 
slagel begrundet, al foranledige Sporgsmaalet indbragt paa Grandestævne til Fore· 
tagelse af Afstemning herom. Vedtages noget Forslag ved Grandestæ\'net af san 
mange Parlhavere som fastsat i § 78, har Udskiftningskommissionen at bestemme, 
hvmvidt den paagældende Udmarksslrækning helt eller delvis skal inddrages under 
Udskiftni ngsomraadet. 

Forslag, der indkommer til Udskiftningskammissionen efter den ovenfor angivne 
Tid, kan med Kommissionens Billigelse tages i Betragtning og overgives til Grande
stævnets Behandling og Afgorelse efter Reglerne i 2det Stykke. 

Fjernereliggende Udmarksslrækning kan under Iagttagelse af de ovenfor angivne 
Regler inddrages under Udskiftning af lndmark, saafremt nogen Parthaver i denne 
er villig til helt eller delvis at ombytte sin Andel af lndmarken med saadan Ud· 
marksstrækning. 

21 Saafremt under Udskiftningsforretning angaaende Udmark (§§ 78- 81) frem
sættes en med § 6, lste Punktum, stemmende Begæring om Udskif·tning af Bygdens 
lndmark, udsæLtes Forretningen, indtil det er afgjort, om lndmurken skal udskif
tes, i hvilket Tilfælde en saadan Del af Udmarken, som Udskiftningskommissionen 
ski.inner hensigtsmæssig, inddrages under Udskiftning:;omruadet. 

22 Af de under Udskiftningen inddragne udyrkede Arealer kan Landbrugsrandet, 
naar Almenvellet skonnes at kræve dette, fordre sig udlagt for Jordfondens Reg· 
ning, hvad der maulle blive tilovers, nuar der er tillagt Haugens Faarebrug og 
de hestanende lndmarksbrug de efter U'dskiftningskommissionens Skon fornodne 
Arealer. 

·Ligeledes kan den kommunale Styrelse, nnar Almenvellet skonnes al kræve del'le, 
fordre, ut el uf den angivet Areal skal afstans til Kommunen, dog hojst 2 % af 
det dyrkede Omruade og hojst .i. % af det uopdyrkede Omraade, med Fradrag af, 
hvad der i Henhold til I. Stykke maatle være afstaaet til Jordfonden. 

Vederlaget for det, der saaledes fordres afstaaet, fastsættes ved Taksation paa 
den i § 4 i Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881 foreskrevne Maade, dog al Overskon kun 
forlanges af Landbrugsrundet, Kommunen og af enh\•er Lodsejer inden for Ud
skifitningsomruadet. 

Vederlaget tilfalder den paagældende Ejer, hvis han onsker at modtage Penge 
i Stedet for Jord, og ellers Fælliget, i hvilket Tilfælde Vederlaget fordeles af Ud
skiflningskommissionen mellem alle i Fælliget lodtagne i samme forhold som deres 
Andele i Fælliget, beregnet efter Boniterings\'ærdien. 

23 Under Udskiftning kan, saa ·vidt forni.idenl findes, inddrages enhver inden for 
UdskifLning;;omraadet liggende Ejendom, om end denne ikke selv befinder sig i noget 
Fællesskab. Inden for Udskihningsomraadet 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 skul soges fuldstæn· 
dig udskiftet. Skonnes saadan fuldstændig Ud5kiftning af hele Omraadet eller af 
en Del af dette efter de stedlige Forhold at være umulig eller uhensigtsmæssig, skul 
dog Fællesskabet oploses, sna vidt det er muligt og findes tjenligt. 

KAP. 'L Delirigsgrur1dlaget. 
25 I Tilfælde af Sameje skiftes ef.ter l\lurketal, jfr. § 6. for sau vidt ikke Lods

ejerne:; Andele er bestemt vecl andet Forhold9tal, eller for sau vidt der ikke tilk-0mmer 
nogen af Lodsejerne særegne Rettigheder i Samejet. 

26 I Tilfælde af E jendomsblanding skiftes uden Hensyn til Marketal\et, saaledes 
at hver :Ejer faar igen tilsvarende til, hvad han afgiver. 

For snu vidt det, for at opnaa en Forenkling af den tekniske Fremgangsmande. 
i Tilfælde af ·Ejendomsblanding skannes fo rsvarligt a l skifte storre eller mindre Partier 
af Udskiftn ingsomraadet puu Grundlag af Markclullel, kan delle dog ske, naar efter en 
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nærmere Undersogelse af Forholdene begge de af Retten udmeldle Medlemmer aI Ud. 
skiftningskommissionen ved en lndfOrsel i Udskiftningsprotokollen erklærer, ul Ud
skiftning .pna Grundlag af Markelallel af de paagruldende ParLier er forsvarlig. Ud
skiflningsformanden og Sysselmanden (jfr. § 8, 4.de Stykke) vejleder Medlemmerne 
ved denne Undersogelse, men deltager ikke i Afgorelsen . .Fremgnnr del nf Undersogel· 
sen, at Forholdene indenfor et Taksalionsnummer er uensartede, herunder at der fore· 
ligger iiijnefaldende Forskel i Jordens Bearbejdning, kan de nævnte t<> Medlemmer af 
Udskiftningskommissionen ved Beslutning og lndfOrscl i Udskiftningsprolokollen fasl· 
sætte Tillæg eller Fradrag i de enkelte Ejeres Marketal som Grundlag for Udskift· 
ningen. 

Hvor l'vlnrketallel lægges til Grund .for Udskiftningen, opmaales Grænserne for de 
enkelte Tnksationsnumre, men den i § 13 omhandlede Udredning af Grænserne ind· 
byrdes mellem Lodsejerne erst<Ul1es af en Opgorelse over Ejerne med Angivelse af 
deres Marketal, eventuelt med Fradrag eller Tillæg, og den detaillerede Opmnnling og 
Kortlægning af de enkelte Lodder udelades. 

KAP. 5. Udlodniligen med derlil horende Beslemme&er. 
27 Den Lod, der tildeles hver Ejer (.for saa vidt nngnar Jord i offen1Hg Eje, jfr. 

Lov Nr. lM af tJ •• Maj 1937, hvert Brug), udlægges snu vidt muligt samlet; naar der 
tildeles nogen Ejer flere Lodder, bor Grunden dertil udtrykkeligt angives. 

Naar Raadigheden over et Grundstykke deles eller forbliver delt, skal del i 
Forretningen udtrykkeligt anfOres, hvilken af Rettighedshaverne der fremtidig skal 
være Ejer af Stykket. De ovrige Hettigheder i dette bliver da at betragte som Brugs
rettigheder. 

For saa vidt Udflytning ikke finder Sted, skal der saa vidt muligt sorges for, 
at enhver Lodsejer, der fremsætter Ønske derom, faar et passende mindre Jordstykke 
udlagt ved sit Beboelseshus. 

28 Hver Lod skal afgrænses med varige og tydelige Mærker, saasom indhugne 
Kors i Klippe, store Sten eller nedsalte Mærkesten. iHver !Linie betegnes som Hegel 
med mindst tre Mærker. Grænselinierne med Angivelse af deres Helning skal nojagtigt 
beskrives. Ligeledes skul snu vidt muligt den indbyrdes Afstand mellem Grænsemær· 
kerne angives saml Mærkerne selv aflægges pna Kartet. 

De nærmere Ile:;lernmelser, der manlle anses for paakrævet med Hensyn til 
Afmærkningen og Beskrivelsen af Grænselinierne, fastsættes af Lundhrugsraadel. 

29 De fornodne Veje udlægges og beskrives, hvorhos det bestemes, hvorledes der 
skal forholdes med Henyn til deres Anlæg, Veclligeholdelse og Benyttelse. 

Anses det for nodvcndigt at anlægge Vej O\'er Nabogrund, udfi.irer Udskiftnings
kammissionen de i saa Henseende nii<lvendige Mæglingsforsog og Skon. 

30 Ligeledes træffes, om fornodent, Bestemmelse i Henseende til Vands Benyllelse, 
Miilleplads, Niistegrund, Fisketorringsplads, Landingssted, Fiskeri, 1Drivtang o. a. I. 
F<>r .son vidt sandanne Herligheder er Genstand for Udskiflningsbehundling, bor de, 
hvis det kan ske uden Skade for nogen, fot'trinsvis udlægges i Sammenhæng mecl den 
Ejendom, hvortil de horer. 

Omfatter rælliget Vand, som anses skikket til Vi:mdkraflanlæg af nogen Be
tydning, skal fra Udskiftningen undtages Vandfald saml eventuelle Dæmninger og 
Ledninger med tilhorencle Grund. 

31 Der bor gives den kommunale Styrelse Lejlighed til under Udskiftningen al 
fremsætte cle Bemærkninger, hvortil den finder Anledning, angaaende Veje, Landings· 
steder, Byggepladser o. lign., hvorhos Udskiftningskommissionens Formand skal 
saa vidt muligt være Kommunalbestyrelsen behjælpelig med a'l paase, ut der affattes 
den mest hensigtsmæssige og formaal~1tjenlige Byggeplan, og skal med delle for 
Øje være berettiget til at tilkalde fomiiden sagkyndig Bistand. 

32 Findes der inden for Udskiftningsomrnudet vandsyg Mark, som er egnet ti l 
Dyrkning, kan de fornodne Aflobsgrofter udstikkes og Bestemmelse træffes om disse 
Grof.ters Anlæg og Vedligeholdelse, hvis det anses for noclvendigt for Udskiftningens 
Skyld. 
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Opstnnr der Sporgsmaal om at aflede V and over Nabogrund, siiger Udskiftnings· 
kommissionen al opnau mindelig Overenskomst i saa Henseende. 

33 Udskiftningskommissionen tager Bestemmelse om Hegnspligten og dens For· 
deling. Med Hegsyn til Hegnspligten fi:ilges Reglerne i den gældende Hegnslovgivning, 
medens der ved Fordelingen gnas frem efter frit Skiin under Iagttagelse af det 
tidligere mellem Lodsejerne for saa vidot bestauende Forhold. Det pauses, al hver 
Lodsejer saa vidt muligt faar Pligt Lil at ·hegne for egen Ejendom og i sammenhæn
gende Strækning; stader noget ham tidligere 1>aahvilende Stykke af Hegn til andre 
Ejendomme, soges det overfort til di~se mod Udjævning andetsteds. Afgiver nogen 
Hegn og der puu den Strækning, som for Eftertiden tilfalder ham, enten intet Hegn 
findes eller ringere Hegn, tillægges. der ham Erstatning. 

Er det for at kunne fordele Hegnspligten mellem Lodsejerne indbyrdes fornodent, 
har Udskiftningskammissionen Myndighed til al ordne Hegnsforholdet mellem Fæl
liget og Naboejendom. 

34 Skiftes uopdyrket eller mindre vel dyrket Jord mod opdyrket eller bedre dyrket, 
hliver Dyrkningsvederlag eller Afsavn ~god•tgiirelse al bestemme og sættes efter Om· 
slændighederne i Jord, Penge eller andet, 5ausom Arbejdshjælp, Godning eller midler· 
tidig Overladelse af et Jordstykke. Vælges Arbejdshjælp, Godning eller anden Nutu· 
ralydelse, bor dog Penge altid sættes uhernativt, saaledes at Yderen har Valget. 

35 Skiftes fri Lod mod en med Brug~ret betynget Lod, bor Erstatningen, for snu 
vidt Byrden er stedsenirende, ikke sættes i andet end foruget Lod, saafremt saadnn 
Erstatningsmande hensigtsmæssigt Inder sig anvende. 

36 Afgiver Lodsejer mere Torvejord, end han faar igen, sker Udjæming pan den 
:\lunde, Udskiftningskommissionen be:;temmer. 

Det kan dog kun pnalægges en Lodsejer at afgi\'e mere Tor\'ejord, end han fnnr 
igen, nuar Lldl'kiftningskommissionen skiinner, al For~kellen ikke er uf væsentlig Be· 
tydning for Lodsejeren. 

37 Har Lodsejer af udyrket Samejemark indlagt noget Stykke, som hun har rr !del 
og opdyrket, og Indlæggelsen kende.s uhjemlet, kun Udskiftningskommissionen, h\•is 
det findes billigt, enten lude ham beholde Stykket, mod al der tillægges de andre Lods
ejere forJ1olclsvis tils\·arencle Stykker af Marken, eller -tilslan ham pa55ende Dyrkning~· 
\'eder lag. 

38 Med Hensyn Lil Loddernes Tiltrædelse saavel som overalt ellers, hvor det er for· 
nodent, har Udskiftnings-kommissionen al sætte en vis Frist eller visse Friter, inden 
hvilke dens Bestemmelser under retslig Tvnng skal fuldbyrdes eller efterkommes. Fri
sterne man ikke sælles nærmere Forretningens Slutning end 3 l\laaneder, medmindre 
samtlige vedkommende snmlykker deri. 

39 Samtidig med Udlodningen hnr Uclskif•tningskommissionen, for snu vidt den 
anser det for nudvendigt for at afværge Forrykkelse af den beslaaende Tilstand, 1\•lyn· 
dighed til nærmere al ·bestemme, hvilke Indskrænkninger i Henseende til Loddernes 
Brug Lodsejerne og andre vedkommende skal være underkastet, indtil l;dskihningen 
er traadt i Kraft. 

Overtrædelse af de i Henhold til næn•ærende Paragraf eller § 12 givne Bestem· 
melser straffes med Boder og paalales, nnar det forlanges uf nogen vedkommende, uf 
det offentlige som Politisager. Boderne tilfalder Lundskassen. 

40 Pua Steder, hvor der er Fare for Elvebrud, Skred, Soskade eller lignende, kan 
Udskif0tningskommissionen tage Hensyn dertil ved at bestemme, al de fornOdne Sikker· 
hedsforanstnltninger skal foretages, og fordele de dermed og med den fornodne Ved· 
ligeholdelse forbundne Udgifter. Har det ikke ved Udlodningen været muligt at tage 
Hensyn dertil, kun Kommissionen bestemme, hvorledes der skal forholdes, hvis der 
senere skulde ske Skade, og hvorledes Skaden skal fordeles. 

KAP. 6. Beluindlirig af Brugsrellighcder under Udski./Jning. 
41 Beriirer Udskiftning Lejer eller an.den Bruger, bliver Forholdet mellem ham og 

Ejeren, saa vidt fornodent, al ordne af Udskiftningskommissionen. 
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42 Er Jord bortlejet (eller 1rna anden Munde overladt til Brug) for Brugerens Livs
tid eller for et Tidsrum, .h,•oraf mere end 25 Anr er tilbage, skal Udskiftningskom
missionen, snn vidt det findes tjenligt for Udskiftningen, ved Mægling mellem Ejer 
og Bruger soge Jorden afhændet til Brugeren. Det samme gælder, nnnr intet sikkert 
kan oplyses om Brugstidens Længde, men UdEkiftningskommissionen skonner, at 
Brugsforholde! man formodes at være indgnael for snndnn Tid som ovenfor er angivet. 

Er Jorden i det nævnte Tilfælde i Sameje, kan Ejerne af 2/:i af det i Joroen 
lodtngne l\forketnl træffe Bestemmelse med bindende Virkning for alle Lodtngcrne 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 
san vidt muligt \ed Udlodningen lægges i Sammenhæng med Lod, der udlægges til 
Brugeren som hans Ejendom. Saadan Jord man efter Udskiftningen ikke udstykkes 
eller paa anden Mnade deles uden Landbrugsrandot.;; Samtykke, som kun maa med
deles, nnar Trang til Byggegrunde eller hensigtsmæssi g Sammenlægning med Nabo· 
lodder taler derfor. 

1Er Jorden i det anfiil'le Tilfælde ikke i Sameje, vil Udskiftningskommissionen, nnar 
særlige Omstændigheder taler derfor, kunne udlægge den i Sammenhæng med 
Ejerens Lod. 

43 Bestemmelserne i §§ 4.J- ·J.2 om Brug5relligheder finder ikke Anvendelse paa 
Fæsterettigheder paa Jord i offentlig Eje, jfr. Lov Nr. n1. af 2·L l\foj 1937. 

44 Anses det fornodenl til hensigtsmæssigt Skifte, har Udskiftningskommisionen 
Myndighed til at flytte en ikke med BesiddeJ5e forbunden Brugsrettighed Ira et Sted 
til et andet, at begrænse Feltet for dens Udovelse, al fnstsreue Brugsmanden og over
ho\'edet at ordne For.holdet mellem brugsberelliget og Ejer - nit for snu vidt ske 
kan, uden at Rettigheden formindskes eller dens Udovel:.e i nogen fOlelig Grad gores 
hesværligere for Rettighedshaveren. I Overensstemmelse hermed kan sandan Brugs
rettighed overfOrcs fra det hele Fællig til en enkelt eller enkelte af cle udskiftede 
Lodder saavel som fra en Lod til en anden. 

45 Knn hensigtsmæssigt Skifte ikke opnnas ved sandan Ordning af Brugsforholdet 
som i forrige Paragraf om'hancllet, kan Udskiflningskommis,;ionen aflose den pnagæl
dende Brugsrettighed. Aflosnin gsmanden bestemmes efter fril Skon. Dog kan, hvis 
Helligheden findes at være uundværlig for Rettighedshaveren, Aflosning kun ske ved, 
at der udlægges ham en til Rettighedens Værdi svarende Andel af Fælliget, der giver 
ham Adgang til en Brug, som i det væsentlige er ensartet med den, han tidligere 
havde. Ret til Sommergræsning for Ki;er kun, om fornodent, nfloses med en passende 
Andel af Fælliget eller, saafremt den græsningsberelligede foretrækker det, med 
Vederlag i Penge. 

Bestemmelserne i § ,14 og i denne Paragrafs fOrste Stykke finder ogsnau An\'endeh;e 
pan Ti:irveskærsrelligheder. 

:Med Hensyn til Vintergræ:>ning for Faar i Inclmnrk har Udskiftning,;kommissionen 
l'ilyndighed til al ordne Forholdet mellem Brugsberelliget og Ejer. 3anledes at Aflus
ning mod fuld Erstatning kan gennemfOres oYer et af Udskiftning~kommissionen 
fastsat Aaremaul. 

KAP. 7. Udflytning. 
46 Skonner U clskiftningskommissionen, at Udflytning væ~entli B- \'il fremme hen

sigtsmæssig Udkiftning, kan den, suufremt ?\lidler dertil er bevilget af Land~kassen, 
tilstaa Udflytningshjælp, de r <log ikke mau O\ erstige Halvdelen af Omkostn ingerne 
ved Husets Flytning. Ved Afgorelscn af, om snadnn Hjælp bor tilstuu.s. saml af dens 
Belob og Fordeling, tages Hensyn li] Udflytningsomkostnin g:ernes Sturrelse suavel som 
til vedkommende Lo<lsejerB Kaar og ovrige Forhold. Kommissionen kun, naar den 
ikke selv mener at have tilstrækkelig Indsigt. tilkalde bygningskyndig Bi stand ved Be
regningen af Omkostninge rne; de dertil medgaaende Udgifter medregnes til Ud
skiftningens Omkostninger. 
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I særlige Tilfælde kan UdskiILningskommissionen paahyde Flytning af Uclhuse, 
\o&ter, Maddinger og lignende, saafreml den !'konner, al det vil være hensigts
mæssigt for Udskiftningens Skyld og for Regulering af bebyggede Strog, dog sna
ledes, al Flytningen ikke medCOrer en Forringelse af Bruget. I saadanne Tilfælde kan 
den Del af Udflytningsomkoslningerne, der ikke udredes al Landskassen, dels paa· 
lægges den eller de Ejere, der opnaar ,;ærlig .fordel af Fl}iltningcn og dels Kom· 
munen i Forhold til den Fordel, der opnaas ved en mere regulær Bebyggelse eller 
\'ed forbedring af de stedlige Sundhcdi!.forhold. 

Kan væsentlig Besparelse ind\ indes ved, at Udhusbygninger byttes. kan Ud
skiftningskommissionen paahyde cl saadanl 1Bytte, naar Bygningerne har samme 
Bestemmelse og nogenlunde somme Storrclsc saml i det væsentlige er lige godt 
vedligeholdt, og Byllet ikke skonnes at meclfi.ire væsentlig Ulempe for nogen af 
Ejerne. 

KAP. 8. A/giirclsc <i/ Ret..'l/111i.sJiglicdu. 
47 Opstanr der under Udskiftnling inden for Fælligel eller mecl udenforslaaende 

Tvist angaaende Grænser, Ejendomsret, Brugsret eller andet lignende, og det for Ud· 
skiftningens Skyld er nodvendigt, ot T"isten af go res, da har UdskiftninJ?skommis· 
sionen ·at mægle Forlig og, soafreml Tvisten ikke derved bilægges eller overlades 
til Voldgift. at afgore den ved Kendelse, efter al de Oplysninger. som anses fornodne 
og hensigtsmæssigt kan erhverves, er tilvejebragt. Horer Tvisten ifOlge den ovrige 
Lo\'gh·n,ing under Landvæsenskommissionens Paa'kendelse, træder Udskiftningskom· 
missionen i den nævnte Kommissions Sted. 

Under Behandlingen ar saadan Tvi!"t fratræder Ud5kihningsformanden og tihrre
der Sysselformanden som 1Formand for Kommissionen. 

Fratræder Sysselmanden Kommissionen paa Grund af ~>ersonligt Forhold til Sa
gen eller Parterne, beskikker Amtmanden en anden Sysselmand som Formand for 
<lrnne. 

48 Anser Udskirtningskommissionen det fornildent, forinden Kendelse afsiges, at 
fan Vidneforklaringer, udfærdiger Formanden efter Forhandling med de tvistende 
Parter en Indkaldelse, ·hvori Tvistens Genstand -tydeligt 1betegnes. Indkaldelsen be
sorge5 af Formanden forkyndt med et af ham -fastsat Varsel for vedkommende Vid
ner og Parter; Forkyndelsen for Parterne kan ske i den eller de vedkommende Byg
der paa den i § 9 nævnte Mande. Vidner, der bor eller opholder sig paa Færoerne, 
er pligtige al give Mode paa det Sted, hvor Kommissionen holdes. ·Parterne kan 
fremstille andre Vidner end de af Formanden indkaldte. 

Der tilkommer Vidnerne Godtgorelse i O\'erensstemmelse med Punkt 18 i Lov 
Nr. 174 af 11. Maj 1935. 

49 Ved Kendelsen, som afgives snarest muligt og senest inden 14 Dage dter Op
tagelsen. bestemmes. hvilken Forudsætnin;t der, for saa vidt det omtvistede angaar, 
skal lægges til Grund for Udskiftningen (eller - i de i § 47, 2det Punktum. nævnte 
Tilfælde - hvorledes T\'isten afgures), og Udskiftningen udfOres derefter i O\'er
ensstemmelse med Kendelsen, uden Hensyn til, om nogen af Parterne erklærer sig 
misfornojet med den. 

KAP. 9. Anke og Cennemspi. 
50 Udskiftning saa\'el -som derunder afgiven Kendelse, Skon og Beslemmel$C kan 

indankes til Pro\·else for Overudskiftningskommissionen. 
Overud*iftningskommissionen bestaar af Sorenskriveren (Dommeren ) som For· 

mand og ''· i\"ledlemmer tillige med 4 Suppleanter, der for hver Sag udmeldes af Amt
manden blandt de i § 8 nævnte 24. Personer. 

51 Forinden Udskifitningen, helt eller deh·is, er af sluttet. kan Anke ikke finde 
Sted. Herfra undtages dog de Tilfælde, hvor Naho eller noJ?en, der ikke er erkendt 
:om Lodsejer eller brugsberettiget, vil indanke en falden Kendelse, samt de Til
fælde, h\'Or Udskiflningskommissionen finder det hensigtsmæssigt at gi\·e Adgang 

670 



27. 1\forls 1939 

Lil Anke fOr Forretningens Slutning. I ~idslnmvnle Tilfælde sknl det i Kommissionens 
Af gorel>'e udtrykkeligt siges, al Anke knn ske, skont Forretningen ikke er afsluttet. 

52 Ankefristen er tre l\lnaneder, regnet i cle ovennævnte Undtagelsestilfælde fru 
Kendelsens Forkyndelse, men ellers fra Forretnin gens Slutning. Oprejsning kan 
ikke finde Sted. Inden Fristens Udlob man skriftlig Begæring om Indankningen 
være indkom mel til Sorenskriveren (Dommeren). 

En indgiven Ankebegæring kan tilbagekaldes, naar alle vedkommende samtyk
ker deri. 

53 Naar betimelig Anke er sket, stilles Udskiftningens .Afslutning eller lkrafttræ· 
den i Bero. Herfra undtages dog de i § 39 omhandlede Brugsforskrifter. 

54 Under Sagens Behandling ved Overudskiflningskommissionen 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 Vars let kan nedsættes til 1 Maaned. For Forretningens Udfiirelse gælder i ovrigt 
de samme Regler som ved Udskiftning. for saa vidt cle er anvendelige. !Dog 1knn 
Fristerne sættes nærmere Forretningens Slutning end i § 38 bestemt. 

55 Den ankende skal snarest efter at han skriftligt er opfordret dertil af Soren
skriveren (Dommeren) fremsætte sine Ankegrunde. O\•erudskiftningskommissionen 
har forelobi g ikke al an;;tille Undersogelse i videre Udstrækning end fornodent for 
at fna det paaklagede oplyst og rettet. Findes det da, at den ankende ingen Grund 
har til Anke, stadfæstes Udskiftningen. Findes det derimod, ni Forandring i nogen 
nf de paaklngede •Henseender bor gores 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 hor forandres til deres Fordel, og Forholdet 
ordnes i san Fald efter Overudskiftningskornmissionens bedste Skon, uden Hen· 
syn til, om den ankende derved i det hele bliver slettere .stillet end ved Udskift
ningen. 

56 Opslaar der for Overudskiflningskommissionen Tvist om Grænser, Rettigheder 
og deslige, som ikke er fremkommet ved Udskiftningen eller ikke der har faaet 
sin Afgiirelse, har Overudskiftningskommissionen, saafremt Tvisten ikke kan bilæg
ges eller overlades til Voldgift, at paukende den, for sna vidt dens Afgorelse vil 
have væsentlig Indflydelse paa det, som er Forretningens Genstand. 

57 Med de Lempelser, som fiilger af de i §§ 52-56 givne Forskrifter, behand
les Sagen i ovrigt efter Reglerne om Sagers Behandling ved Overlandvæsenskom· 
missionen og om deres Indankning for Hiijesteret, jfr. Loven om Landvæsenskom· 
missioner. 

58 Antager Lodsejer, at der ved Udskiftning er indlobet Fejl i Kortet, Bereg· 
ningerne eller l\faalingsarbejderne, kan han inden tre l\Ianneder fra Forretningens 
Slutning forlange Gennemsyn hos Landbrugsmadet, der kan antage en anden Ud· 
skiftningsformand eller en anden kyndig Mand til Bistand ved Gennemsynet. Findes 
der ved Gennemsynet Fejl, som har haft ikke uvæ:entlig Indflydelse paa Resul
tatet, paalægger Færoernes Landsstyre Udskiftningsformanden inden en \'is Frist 
at rette de paapegede Fejl og derefter i l\ledfiir af de foretagne Rettelser al foran· 
stalle Udlodningen omgjort, dog saaledes. ni Kommissionen kan fastsætte Erstat· 
ning i Penge, saafremt Omgiirelsen skannes uforholdsmæssig bekostelig. 

Forlangende uf Gennemsyn standser ikke Udskiftningens Ikrafttræden. Foranledi· 
ger det foretagne Gennemsyn Omlodning, kan Omlodningen og de under den trufne 
Restemmeiser saavel som Udskiftningen for iivrigt, for saa vidt den er bcrort af 
Omlodningen, paoankes inden tre i\lnaneder frn Omloclningens Slutning. 

Har -Landbrugsrandet antaget Bistand til Gennemsynet, betales der til Dækning 
af Udgifterne herved et efter Landbrugsrnadets Skiin fastsat Beliib. 
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KAP. 10. Omkostningernes Udredelst•. 
59 Lundskassen udreder den Godtgorelse og de Dagpenge, som tilkommer Ud· 

skiftningsformanden. Alle andre Omkostninger ved Udskiftningsforretning, herun· 
der den i § 12 omhandlede Erstatning, fordeles imellem Landskassen og Fælligel 
med Halvdelen .til hver; den Del u[ Fælligels vedkommende, som falder 1>aa Jord 
i oHentlig Eje, jfr. Lov Nr. 17·i af 24·. Maj 1937, bæres af vedkommende Fæstere. 

60 De Omkostninger, der ikke afholdes af Land~knssen, udredes ef1ter gamle 
l\larketal udelukkende nf den eller clem, som /har forlangt Forretningen, nanr ved· 
kommendes Forlangende findes nabenbart ubefOjet, naar der nægtes Forretningen 
Fremme pna Grund af en vedkommende tilregnelig Formfejl, eller naar Udskift· 
ningsbegæringen frafaldes (§ 10, 2det Stykke). Det samme gælder ved Anke til 
Overudskihningskommissionen de nævnte Omkostninger, nanr Udskiftningen ved 
Overudskiftningskommissionen ikke hliver væsentlig forandret, saasom ved Om· 
l?Orelse af Delingsplanen eller ved et forholdsvis ikke ubetydeligt Tillæg til nogens 
Lod, eller nanr Anke frafaldes . 

Bestemmelserne i Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916 §.§ 151, 324~ 325, 326, 
327 og 328 finder Anvendelse \ed OverudEkihningskommissionen, dog med de af 
Forholdets Natur fOlgende Lempelser. 

61 1\led Hensyn til Fordelingen af Omkostningerne mellem Lodsejerne opfOres 
fiilgende vejledende Regler: 
a. Til Grund bliver under almindelige OmslæncJigheder at lægge, i Tilfælde af 

Sameje, det gamle l\larketal eller det andet Forholdstal, hvorefter der muatte 
være skiftet, og i Tilfælde uf Ejendomshlanding Skaltemarketallet. 

h. Berorcs en Ejendom kun for en Del af Udskiftningen, kan der gives vedkom· 
mende Lodsejer el forholdsmæssigt Afslag. 

c. Efter som Udskiftningen skonnes at medfOre stiirre eller mindre Fordel for 
Lodsejer, kan hans Andel forhojes eller nedsættes-. Er nogen Ejendom, der ikke 
selv ligger i ·Fællig, i Henhold Lil § 23 inddraget under Udskiftningen, kan 
clens Ejer være fri for al Deltagelse i Omkostningerne. 

d. Har nogen væsentlig Del af Udskihningskommissionens Tid ,·æret oplnget af 
Tvistighed, der udelukkende eller hovedsagelig vedkommer enkelt Lodsejer, bor 
der paalæggcs denne passende Omkostninger. 

e. Udgifter, der udelukkende skyldes en enkelt Lodsejer, kun, hvor det skonnes 
·billigt, paalægges denne helt eller delvis. 

G2 Berores Brugsret af Ud:;kiftning, kan der panlægge.; den brugsberettigede en 
Del af Omkostningerne, fnslsnt skonsmæssigt efter Brugsrettens Værdi og den 
Forogelse, denne har vundet. 

63 De Omkostninger, 'SOm paah,1iler Fælligets vedkommende, udredes forskudsvis 
af Landskussen . De opkræves hos Skyldnerne 'i'ammen med det fOrsle Aarsbidrag 
til Landskassen, -som forfalder til Betaling efter Forlobet af 1 Aar fra Udskiflnin· 
gens Slutning, medmindre Lagtinget tilstaar afdral!svis Betalin~ uf Be!Obet; i Til
fælde nf manglende Betaling .kun de inddrives ved Udpantning. 

64 Er der under Forretningen opstaaet Rets\\ ist og 'edkommende Kommission 
skonner, at Parterne eller den ene af dem har haf.t rimelig Grund til at rejse Rets· 
sporgsmaalet, og 11t det ikke kan tilregnes vedkommende. ut Forholdet er blevet 
eller forblevet uklart, kan Kommissionen bestemme, at Omkostningerne ved T\•i
sten eller en Del af dem skal afholdes af Lundskassen. 

65 Betalingen for Gennemsyn og for dermed forhunden Befaring uf Austedet 
miredes af den, som har forlang! det, In· is Gennemsynet ikke leder til Omlodning; 
i modsnl Fald udredes den saa\·eJ som Omlodningsud~ifler uf Land!ikassen. med 
eventuel Regres for denne til Udskiftningsformanden. 

66 Af den, som forlanger Gennemsyn, kun kræves enten Forskudsbetaling af 
eller 'betryggende Sikkerhedsstillelse for den Del af Omko'1lnin~erne. som cCter fore· 
lobigl Overslag antages at ville falde andre end Landskassen Lil Last. 

67 Bli\'er Fordelingen af Omkostningerne \ed LclskHtningen, efter al Betaling 
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allerede er ydet, forandret ved 0Yerudskiflningskommissionen, har denne pan For
langende at træfie de i saa Henseende fornodne Bestemmelser. 

KAP. 11. Forskellige Bcstcmmclsrr. 
68 Udskiflning::kommissionen fnst-:<æller, hvor mange Skallemarker hver af de 

\'ed Udskiftningen udlagte Ejendomme udgi:ir, idel den hcstnaende Matrikulering 
benylles som Grundlag, saaledcs, at Antallet aC Skallemarker ikke formindskes og 
kun forhiijes, nnnr hidtil ikke sær:okilt matrikulerede Jorder indgaar under Ud
skiftningen. Den har i delle Øjemed at foranledige de hidtil ikke sær~kilt matri
kulerede Jorder, som indgnnr under Udskiftningen, ansat i Skattemarker efter Bo
niteringsværdi. 

69 Ingen kun fraskrive sig Retten til ut kræve eller fuldbyrde Udskiftning. Lige
ledes er Overenskomst, hvorved der 01i,;tilles Hindring for fuldstændig eller hensigts
mæssig Udskiftning, ugyldig. 

70 Om en Strækning er at amc som Indmark eller som L'dmurk. afgores i T\ivls
tilfælde ar vedkommende Kommission. 

71 Naar Lodsejer eller brugsberettiget, h\·is Lod eller Brugsret er behæftet eller 
be;,Jnglagt, ved Ud!:kiftning fnar Vederlag i Penge, maa Beli:ibet ikke udbetales 
ham, medmindre han dertil erh\Cn'er alle vedkommendes Samtykke. Den, der skul 
udrede Vederlaget, kan fri sig for AnbVnr ved ut deponere Be!Obet hos Sysselman
den, som igen indsælitcr det i et af Færoernes Landsstyre dertil godkendt Penge· 
institut. 

Her bliver det stuaende, indtil det paa lovlig Jlaade er af:zjort. h\ em der har 
Ret til det. 

Hvorledes der i Tilfælde .!\Om nærnt skal forholdes med Udfl}•lningshidrag. bc· 
slemmes af Udskiftningskommissionen. 

72 Er Lodder, som \Cd Udskiftning samles til een Ejendom. pantsat til for-skel
lige, bliver det indbyrdes Ret-sforhold at afgi:ire af Domstolene efter Lovgivningens 
almindelige Regler. 

73 Hvad det ved oHenllig Ud~kiftning er pnalagl Ejer eller hrug.sberettiget nt 
udre<le, hviler, naar Tinglæsning har funde1 Sled, som Hæflelse paa Ejendom el· 
ler Brug;;ret fornn Hæftelser, der .;;amtidi~ eller ,:enere tinglæses. Saadan Hæf
telse skal udslettes af Panlehogen. nanr 10 Anr er forliibet fra dens Tinglæsning, 
for -snu vidt Tinglæsningen ikke er fornyet . F'ornyehcn gælder for 10 Anr; Betaling 
erlægges ikke for den. 

74 Færiiernes Landsstyre har 0\·crbestyrelsen uf Udskiftningsyæ3eneL og drager 
Omsorg for, ut Udskiftningskorlene opbevare;. behi:irigt. Lod$ejernc kun fon Gen · 
purt af dem mod Hetnling, som Castsælles af færiiernes Landsstyre. 

75 Udskiftninizskommissionen fnstsætler de Hegler, som skal anvende,;, 
h\•is Ejer eller Bruger ikke i hetimclig Tid har ud fort det ham paall\•ilende Ar· 
.bejde med Hensyn til fælles Vej. Vandledning, Griift eller andc: Anlæg. H\lis det 
bliver nod\'endigt al lade udfOre Arbejde. som paahviler nogen, og OmkD3tnin
gerne heryed ikke paa Anfordring erstatte:; af vedkommende, kan disse inddrive~ 
ved Udpantning. 

TUEDIE AFSNIT. - U<lskr.jt11i11g u.j Udmark og af J/uligh1•clcr, som 1•r i Fællig. 
KAP. 12. "1i11dclig Udskiftning. 

76 Udmark kan udskiftes eller deles i mindre Fællig (Haugeparter) ved minde
liir Forening, nuar alle \edkommendc Ejere er enige, og naar der erhverve~ Sam· 
tykke fra Brugere, Pnnlhn,·cre, Senitutha\'CTC og Indehavere ar andre begræn
!'ede lleltigheder i Ejendommen, for ,;:an vidt de herores nf Ud~kiftningen. Over· 
en:;komstcn skal oprettes skriftlig og tinglæses saml indsendes til i\latrikulkontorot. 
der foretager fornoden Tilfojelse i Generalstabens l\laalebordsblacle. der autori:;e· 
res som Originalkort. Den skul indeholde en tydelig og nojagtig Beskrivel~c af den 
enhver (Enkeltmand eller flere Sumejere i Fællig) tildelte Ejendoms Beliggenl1ed, 
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Grænser og Relligheder. Endvidere skal Overenskomsten indeholde alle fornodne 
Bestemmelser om Servitulter og andre begrænsede Rettigheder; opnans der ikke 
Enighed i snn Henseende, kan denne Del af Sagen bringes til Af gorelse paa den i 
§ 82 foreskrevne Mande. 

77 Tilsvarende Regler gælder om Sammenlægning af Haugeparter .saavel som om 
Udskif.tning og Sammenlægning af Herligheder eller ·Brugsrettigheder (derunder Tor· 
veskærsrettigheder), som er i Fællig. 

KAP. 13. O/jenllig Udskiftning. 
78 Ved offentlig Udskiftning og Sammenlægning af Udmark, Herligheder eller 

Brugsrettigheder, som er i Fællig, forholdes eher Reglerne i §§ 6 og 8, jfr. § 4, dog 
erstattes Ordet ::.lndmark« med ~Udmark<. Ved Sammenlægning kræves, at der 
stemmes pna Grandestævne for ·hve111. af de •Brug, der oru>kes sammenlagt. 

79 Udskiftningskommissionens Formand berammer Forretningen til en bestemt 
Dag pan Anstcdet. Berammelsen kundgores i det til ret.slige Bekendtgorelser paa 
Færoerne autoriserede Bind mindst 2 Gange med l•~ Dages Varsel og bringes derhos 
til Kundskab i vedkommende Bygd i Overensstemmelse med Lov Nr. 59 af 1. April 
1912 for Færoerne om OiJliævelse af Kundgorelse ved Kirkestævne m. m. 

80 Med Hensyn til Udskiftningens videre Fremme forholdes efter Reglerne om Ud
skiftning af lndmark med de Lempelser, som Forholdene gor nodvendige. 

81 Angaar Udskiftningen Udmarksstrækninger, .som indtages til Opdyrkning, skal 
clen pangældende Strækning og de enkelte ved Udlodningen udlagte Lodder takseres 
og ansættes i Skattemarker efter Regler i § 68, hvorhos Kommi.s:;ionen •træffer Be· 
stemmelse om Hegnspligten og dens Fordeling, saavel for den nyindlagle Udmarks· 
strækning som for .den tidligere lndmark, for 5au vidt iHegn i eller om denne over· 
flodiggore.s nf Hegn i eller om den nyindlagtc Udmarks!'lrækning. 

82 Ved Anke forholdes efter Reglerne i Kap. 9. 
83 For san \•idt angaar de Udskiftningsbegæringer, der mun~te være besluttet paa 

Grandestævne IOr denne •Lovs Ikrafttræden, -kan Beslutningen om at frafalde Ud
..skiftningsbegæring:cn efter Reglerne i Lovens § IO dog 1$ke med bindende Virkning 
for samtlige vedkommende, sanfremt sna mange frafalder deres Begæring, at de 
tilbageværende udgor mindre i Marketnl og Ejertal. end hvad omhandles i Lovens 
§ 6, Stk. 3. 

29. Marts - An. for Færiierne Nr. 161 om FOHSIKRING l\lOD FØJX.®H AF 
UL YKKESTILF ÆUDE. 

KAP. I. Almindelige Be.slemmef.ser. 
1 Rammes en i J\1edfor af denne Anordning forsikret Person af el Ulykkestil· 

fælde, der midlertidigt eller vedvarende forringer hans Erhvervsevne. er han pnn den 
Maade og i det Omfang, som nedenfor bestemmes. forsikret mod Ulykkestilfældets 
Folger. Forvolder Ulykkestilfældet Doden, er hans efterladte pua summe Mande 
forsikrede mod det lidte Tab nf Forsorger. 

Lige med Ulykkestilfælde regnes 5kadelige Paavirkninger af hojst nogle fon Da· 
ges Varighed, der skyldes Arbejdet eller de Forhold, hvorunder det foregaur, og 
som medfOrer Forringelse af Erhver\'.;e,•nen eller Dod. 

Konstateres der en Sygdom uf en uf de i nedenstaaende Skema omhandlede Arter 
hos en forsikret Per~on, der har været beskæftiget i en nf de Virk!omheder, som 
paa Skemaet er anfOrt udfor paagældende Sygdom, og denne med Rimelighed Inder 
sig henfOre til hans Arbejde i ~andan Virksomhed. berettiger Sygdommen og dens 
Folger til Erstatning i Overensstemmelse med nær\'ærende Anordning. Forsikrings· 
pligtig Arbejdsgiver for paagældende Person er Arbejdsgiveren i den Virksomhed 
af omhandlede Art, i hvilken han .">idst har været be$kæf.tigel fOr Sygdommens 
Konstatering, medmindre det kan godti:ores, al Sygdommen ~kylde.:i Arbejde i en 
anden Virksomhed. H\•or der i nær\'ærende Anordning knyttes Retsvirkninger Lil 
Dagen for et Ulykkestilfældes Indtræden, gælder for cle heromhandlede Sygdomme 
Dagen for Sygdommens paaviselige Optræden. 



Sygdomme og giftige Stof fer 

Forgiftning ~ed iB\y og dets Legeringer el· 
ler Sammensætninger saml Folgerne 
uf saadun Forgiftning. 

Forgiftning af Kviksolv og dets Legerin
ger eller Sammensætninger saml Fol
gerne af 5aadan Forgiftning. 

29. Marts 1939 

Fag, fodu.slrier og Arbejdsprocesser 

I 
Behnnd~ing af Mineralier, indeholdende 

Bly, derunder indbefattel Blyaske i 
Zinkværker. 

Summensmeltning uf gumme! Zink og Bly 
i Barrer. 

Fremstilling af Genstande af smeltet Bly 
eller af blyholdige Legeringer. 

Arbejde i grafiske Industrier. 
F'remstilling af Blyforbindelser. 
Frcmstrilling og Reparation af elektriske 

I Akkumulatorer. 
Tilvirkning og Anvendelse af Emaille, in· 

<leholdende Bly. 
Polering vecl Hjælp af Blyfilspaaner eller 

blyholdig Tinnske. 
Malcrarhejclcr, omfattende Tilberedning og 

Rrug af Beklædningsmaterialer, Kit 
eller Farvestoffer. indeholdende Bly
pigmenl. 

Ophugning (Opskæring) af Skibt>, Jcrn
korutruktioner, l\faskindelc o. lign. 
med blyholdig Bestry.gnin:i;. 

1
nehui;ning .af File med Am•endelse af Bly-

l 
underlag. 

Heparation O;? Hensnin:r af nlykamre og 
andet Arbejde med nty i Svovlsyre· 
fohrikker. 

Splidsning af Rlykabler, Fremstilling og 
Paaloclning af nlymuffer til sandarme, 
Haandterin~ uf Blykabler ved Tilrette· 
lægning o. lign. 

Behandlini; uf ~Iineralier. indeholdende 
K viksiilv. 

!
Frem.stilling af Kviksolvblandin~er. 
Frem~Lilling af ?.Janie- eller Laboratorie· 

apparater. 
Tilberedning af Haustoffer Lil Brug i Hal· 
I teindustrien. 

I
Ovnforgyldning. 
An\'en~c.lse af Krvihoh.spump~r \Cd Frem· 

st1llmgen uf elektnske Glodelamper. 
Fremstilling af Fa:nghætter \ed Hjælp af 

l KnaldkYiksOlv. 
Tiilberedning uf Rnnstoffer til Brug i Filt

industrien. 
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Sygdomme og giftige Sto//l'r 

l\Iiltbrandinf ektion. 

Fag, lndu..strier og Arbejdsprocesser 

Arbejde i Forbindelse med Dyr, inficeret 
med l\lihbrand. Behandling af dodc 
Kroppe af snndanne Dyr, herunder 
Huder, Hove og Horn. 

Lastning, Losning eller Traru;port nf Va
rer. 

Kroniske og kronisk recidiverende Hud-1 Enhver under Ulykkesforsikringen hiirendc 
sygdomme, fremkaldt af eksotiske Virksomhed og Beskæftigelse. 
Træsorter. 

Lungesygdomme, der skyldes lnduanding 
af StenslO\' og l\Iineralier. 

Forgiflning ved Fosfor eller clets -Forbin
delser og de direkte Folger af en saa
dan Forgiftning. 

Skurepulverfabrikation. 
Porcclænsindu.stri og kerumi·sk Industri. 
Stenindustri. 
Visse Arbejder inden for Jern- og Metal· 

indust11i (Slihning, Sandblæsning. 
Formerarbejde, Hensearbejde). 

Cementindustri. 
Teglværker. 
Miillestensindustri. 
Glusinduslri. 
Glasuldindustri. 
Asbestindustri. 
Kiselgurindu.stri. 
Minedrift. 

Arbejdsprocesser omfutlencle Frem.5tilling. 
Frigiirelsc eller Udnyttelse af Fosfor 
eller dets Forbindelser. 

Forgiftning vecl Ar.senik eller dets Forbin- Arbejclsproces:=er omfattencle Fremstillin:r, 
dclser og de direkle Folger af en sua- Fri :;iirelse eller Udnyttelse af Arsenik 
dan Forgiftning. eller dets Forbindelser. 

Forgihning ved Benzol eller dens Homolo-1 Arbejcl~p~ol'esser omfattende Fremstilling. 
ger, deres tNitro- og Amidoderi\•aler Fngorclse eller Uclnyllelse uf Ilenzr~ I 
0 " cle direkte Folger deraf l eller dens Homologer eller deres N 1-

c · tro- og Amidoderh•nter. 

For.giftning ved halogene Derivater af Kul
brinter uf den aliphatiske Række. 

Patologiske Forandringer, som skyldes: 
u. Hudium og andre radioaktive Stoffer. 
b. IHintgenstrualer. 
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Arhejclsproce:"ser omfattende Frem3ti\ling. 
Frigorclse eller Udnytlelsc uf halo
gene Derivater af Kulbrinler af den 
aliphatiske Hække i Virksomheder. 
cler omfattes uf Anordningens Kap. 
VI og VII. 

Arbejclsproce,;ser meclfOrercnde Udsællelse 
for Indvirkning uf Radium, radioak
ti\C Stoffer eller Ronlgenstruuler. 
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Sygdomme og gijtige StoJJer Fag, Industrier og Arbejdsprocesser 

I 
Arbejdsprocesser, der medfOrer Beroring 

eller Brug af Tjære, Beg, Bitumen, 
Primær E11il hcliom uf Huden (Cancer). mincral~ke Olier, Pnrafin eller for· 

bindel.scr, Produkter eller Be::.ler af 
di :;.se StoHer. 

Hudsygdomme fremkuld1 \ed Paavirkning l Virbomheder, i hvilke der fremstilles eller 
af Cement. am endes Cement. 

Hudsygdomme fremkaldt ved Paavirkning { . .. . 
af f\lcl eller Stoffer. der er tilsat Mel. Bagerier og i\lollcner. 

Hudsygdomm~ fremkaldt ved Paavirk· { C . _. . 
ning af l• lussyre. l.i,,111clusln. 

Hudsygdomme fremkaldt ved Pauvirkning ( . . 
af æteriske Olier eller kolokvinlhol· Parfumdnlmkatson og Fri.son irk~om· 
digt Sprit. l heder. 

Hudsygdomme fremkuldt ved Pau virkning l p f f b ·k 1· F · ·· · k . . ur umc n n n son O" • n sorvir ·som· 
af Purnphenylcndiamm og dermed be· I d l p I · de 1 • F · 
I d F b. d 1 1c er sum e sm us rs og • an·encr. 

s ægte c or m e ser. 

Hudsygdomme fremkaldt ved Paavirkning {!'1 I F 11 t · t t · li y· k 
r T . 1. d E a er., • orrry <er- O'"' rærm us nc e 1r . 

a erpentrno 1e og cnnes 'rslul- h de e 
. d k som e er. nsng·Sjlro u ter. 

Hudsyrrdomme fremkaldt ved Pauvirknincr {Skrædder" Konfektions. og c c . 
af kemiske Tojrensemidler. virksomheder. 

Tojrcn.snings-

Hudsygdomme fremkaldt ved Puarvirkning 
af kemiske Midler til 0\•erfladebe- { Læder- og Skolojsinduslri. 
handling af Læder. 

H d d { hos de i Henhold Lil 
u syg omme. § 58 forsikrede. 

Anordningens 

.- u SYc" omme rem ·u l \"C auv1r n111cr 57 r k d I b 
'-I d d f k Id d p . k . { hos de i Henhold til Anordningens §§ 56 

c og orsi re e, som 111r \ ærel e-
af Alcyonidiet Sokiir\'el. skæhigel \'cd fiskeri. 

'luske). o~ Knoglelidelser. 

Stær. 

Dri\ hed. 

{ 
Arbejdsprocesser. \'ed hvilke Tryklufh·ærk

tiij un<vendes. 

{l Glasindustri. 

{ '

Visse Arbejder inden for Jern· og :\letnl
indu~tri (Nitning, Stemning o. lign.). 

2 Struen yder sine Tjenestemænd saml de af Staten beskæftigede Arbejdere, der 
ikke hnr fust Bopæl JIUU Fær0erne, Erstatning efter de i det ovrige Kongerige gæl· 
dcnde Hegler. IUvrigt ydes der Statens Arbejdere Erstatning efler denne Anord-
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nings Regler. For de nævnte Personers Vedkommende vil Reglerne dog under Hen· 
syn til deres særlige Forhold kunne lempes ved kongelig Anordning; det samme 
skal være TilfæJdet for Personer, der IOnnes af Civillisten; Erklæring fra Direkto· 
ratet for Ulykkesforsikringen skal i snu Fald forud indhentes. Kommunerne y<ler 
deres Tjenestemænd og Arbejdere Erstatning ef.ter denne Anordnings Regler. Summe 
Erstatning tilkommer Personer, der udover borgerlige eller kommunale Ombud. 

Ved kongelig Anordning kan det bestemmes, al nærværende Anordnings Regler 
med de Lempelser, der Hilger af puugældende Personers særlige Forhold, bringes 
til Anvendelse pua Personer, som er anbragt i Forsorgelsesanstaher, Tvangsarbejds
anstulter, Sindssygehospitaler, Ungdomshjem og lignende Anstalter, eller som uf en 
af vedkommende Anstalter er anbragt i kontroleret Familiepleje. 

Reglerne om undre Arbejdsgiveres Forsikringsansvar samt om Adgang til al 
tegne frivillig Forsikring indeholdes i Kapitel VI- VJII. 

3 Forsikringen omfuller Ulykkestilfælde, der opstaar ved den forsikredes i <lenne 
Anordning omhandlede Arbejde eller ved de Forhold, hvorunder det Ioregaar. End· 
videre omfaUer Forsikringen Ulykkestilfælde, der bevislig skyldes den forsikredes 
Forsog paa Hedning af Menneskeliv, Forebyggelse af Ulykker eller Afværgelser uf 
storre materielle og kulturelle Tah, nuar dette - paa eller udenfor Arbejdsstedet 
- sker i Sammenhæng med snadan Beskæftigelse. 

Udelukket fra Forsikring er Ulykkestilfælde, som den forsikrede selv har hidflirt 
med Forsæt. Har den forsikrede ved grov Uagtsomhed, ved TilsidesæHelse af regle
mentariske Bestemmelser, som er holdt tilborlig i Kraft, eller ved Beruselse selv hid
fi.irt eller dog \'æsentlig bidraget til Ulykkestilfældet, kan Er:5lnlningen nedsæ.t•tes el
ler bortfalde. I sau Fald skal Huadet (jfr. Kapitel Il) udtrykkelig udtale det i sin 
Kendelse. 

4 Har den tilskadekomne eller de eflerladle rejst Het:;krav i Henl1old til andre 
Hegler for Erstatning ved Skadetilfojelse end de i denne Anordning omhandlede, 
kan de ikke samtidig eller senere pauberuabe sig nærværende Anordning eller a•ske 
Haadets Afgorelse, medmindre Huadet, efter at have gjort sig bekendt med Hets· 
sagens Enkeltheder, indvilliger deri. Indvilliger Randet i al genoptage Sagen, vil 
der fra de Ydelser, der tillægges paugældende efter denne Anordning, være at 
fradrage det BelOb, han maalle hav" opnauet ved Retssagen, for saa vidt og i den 
Udstrækning delle er Erstatning for Folgcr, der er Genstand for Erstatning efter 
denne Anordning. 

Naar en forsikret eller ·hans efterladte har modtaget Ydelser i Henhold til denne 
Anordning, har de dermed givet Afkald pan samtidig eller senere at fremfore Rets· 
krav mod Arbejdsgiveren eller undre i Henhold til ovennævnte Hegler. Delle gæl· 
der dog ikke, hvis Randet .skonner, ail den forsikrede eller hans efterladte med 
Foje kan sagsoge Ar.bejdsgiveren eller andre, og giver de paagældende skriftlig 
Meddelelse herom. I saa Fald vil Retssagen være uden Indflydelse paa den forsik
redes eller de efterladtes Krav efter denne Anordning, men saafremt der ved Dom
men tillægges dem Skadeserstatning, skal der af denne, saa vidt den tilstrækker, 
godtgores vedkommende Forsikringsselskab hvad dette har maaHet udrede i Med
for a[ denne Anordning. Indledes Retssag, skal der meddeles Klageren fri Proces 
ved Bandets Foranstaltning. 

5 Overenskomster mellem forsikringspligtige og forsikringsberettigede har ingen 
retlig Gyldighed, naar de gaar ud pau eller fOrer til, at nogen Bestemmelse i denne 
Anordning ikke skul gælde, eller at den forsikrede skal udrede en Forsikringspræmie, 
som cf.ter Anordningen pauhviler Arbejdsgiveren, eller at pligtige Ydelser ikke skal 
beregnes efter Anordningen. Ligeledes er Overenskornsier om Tilbageholdelse af 
Lonning i Anledning af Forsikring i Henhold til denne Anordning ugyldige. 

6 Krav, som tilkommer en forsikret eller huns efterladte ifolge denne Anord
ning, kun ikke gores Lil Genstand for Arrest, Eksekution eller anden .Retsforfiilg· 
ning. Hetshandler, der afsluttes af de puagældende med Hensyn til nævnte Krav, 
er ugyldige. 
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7 Socialministeren træffer efter indhentet Erklæring fra Ulykkesforsikrings-Randet 
Bestemmelse om, i hvilket Omfang Bestemmelserne i denne Anordning skal komme 
.til Anvendelse paa Arbejdere, der midlertidig heskæftiges i Gronland i Virksom
heder, der har Sæde eller Styrelse paa Færoerne. 

Regeringen bemyndiges til at træffe gensidig Overenskomst med fremmed Stal 
om, i hvilket Omfang Bestemmelserne i denne Anordning eller den fremmede Stats 
.tilsvarende Bestemmelser skal komme til Am•endel!:'e paa Bedrifter, hvis Virksom
hed ogstiu dri\'es i den anden Stat, saml pau forsikrede. der midlertidig ·beskæftiges 
indenfor den anden Stats Omraade. 

KAP. 11. Om det /æroske Ulykkesforsikrings-Rand. 
8 Ordningen af de ifolge denne Anordning opstaaende Forhold varetages af det 

færoske Ulykkesfor.sikrings·Raad (i nærværende Anordning betegnet som Handel). 
Sager vedrorende Ulykkestilfælde, der overgaar Statens Tjenes-temænd eller de uf 
Staten beskæftigede Arbejdere, der ikke har fast Bopæl pua F'æroerne, behandles 
dog uf Direktoratet for Ulykk~forsikringen efter de i det uvrige Kongerige gæl· 
dende J{egler. Sager vedrurende de af Staten i(l\ rigt beskæftigede Arbejdere be· 
handles af Dirktorntel for Ulykkesforc;ikringen efter Heglerne i denne Anordning. 

9 Del færoske Ulykkesforsikrings-Huad be.staar af Sorenskriveren (Dommeren) 
pua F'æriierne som Formand, Amtslægen paa Færoerne saml 3 af Færuernes Lag
ting for · ~ Aar valgte Medlemmer, uf h\'ilke l Medlem skal være Hepræ;;entant for 
de forsikrede, og 1 Medlem skal \1ære Hepræsentant for de forsikringspligtige Ar
bejdsgivere. Desuden vælger Lagtinget 3 Suppleanter. 

10 Udgifterne \'ed Randet, herunder Honorarer til \ledlemmcrne, afholdes af 
Sta~kassen efter nærmere af Socialministeren fastsatte Hegler. 

Bestemmelser om Forretningsgangen for Huadet fastsættes i en Forretningsorden 
uf Socialministeren efter Forslag af Haadet. 

Formanden for Handel skul være berettiget til i foreliggende Tilfælde at ind
hente Udtalelser fra Direktoratet for Ulykkesforsikringen. 

11 Intet uf Handels Medlemmer mna være ansat i eller tuge Del i Ledel~en uf noget 
i Henhold til denne Anordning anerkendt Ulykkesforsikringsselskab. 

12 Huudet træffer efter at ha\'e modtaget alle forni.idne Oplysninger Afgiirelse 
af fOlgende Sporgsmunl: 

1) om en Virksomhed eller et Arbejdsforhold horer under denne Anordning, og 
i bekræftende Fuld, om h\·em der er nt unse 5om forsikringspligtig Arbejds
giver; 

2) om en Person ·har Pligt til at forsikre sig selv i Overcn5slcmmelsc med Heglernc 
i denne Anordnings § 58, og om en Person har Adgang til at tegne frivillig 
Forsikring i l\IedCOr af denne Anordning; 

3) om et anmeldt Ulykkestilfælde kan anses for forvoldt ,·ed paagældendes under 
Anordningen horende Arbejde, jfr. § 3; 

J.) -0m der foreligger et Ulykkestilfælde, og om den tilstcde,•ærende Lidelse kan 
unses for forvoldt \'ed det paaberanbte Ulykkestilfælde, jfr. her\'ed § 1, Stk. 
2 og 3; 

5) om den forsikrede eller huns ehcrladtc med Fiije kan sngsoge Arbejdsgiveren 
eller andre, jfr. § 4; 

G) om der findes Personer, der kan gore Krav paa Dodserstntning ; 
7) om et Ulykkestilfælde har medfort saadnnne Fi.ilger, der begrunder Kra\ paa 

Y del.ser eller Anordningen, og om Storrel~en og Arten af de Ydelser. der til
kommer den forsikrede eller hans efterladte, jfr. §§ 32 og 39; 

8) om Anvendelsen af Bestemmelserne i Anordningens §§ 3, Stk. 2, og 50. Stk. 
1 og 2; 

9) om Anvendelsen af Bestemmelserne i Anordningen!. §§ 38 og ·~2; 
10) om Tvivlssporgsmaal vedrorende Dagpenge; 
11) om Tvivlssporgsmaal vedrorende Takst for LægeaUester. 

Forinden Haadet træffer Afgurel~e af de i Stk. l omhandlede Spi.irgsmual, skal det 
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give vedkommende Forsikringsselskab saml andre vedkommende Lejlighed Lil al 
gore sig bekendt med de foreliggende Oplysninger og Lil at udtale sig om Sagen. 
Har Raadel undladt al !Olge denne Fremgangsmande, kan Ulykkesfor;;ikrings-Rnadet 
(i det IOlgende betegnet som Ap1>el-Handel (Lov Nr. 183 af 20. \laj 1933 § 8) ), 
eventuelt Socialministeren, naar Omstændighederne iOvrigt taler derfor, se bort Ira 
de i § 14 foreskrevne Ankefnisler. 

13 De af Handel i MedfOr af Bestemmelserne i § 12, Nr. 3-8 og 10, trufne Af
gorel.ser knn indankes for Appel-Uandet, medens alle ovrige af Haadet trufne Af· 
gorelser kan indankes for Socialministeren. 

Appel.:Haadels Afgorelser vedrorende de i § 12, Nr. 3-5, 6 og 8, omhandlede 
Sporgsmaal kan indankes for Socialministeren, hvorimod dels Af gorelser vedrorende 
de i § 12, Nr. 7 og 10, omhandlede Sporgsmaal er endelåge. 

Dortsel fra Af gorelser af de i § 12, Nr. 1 og 2, nævnte Sporgsrnaal kan Social
ministerens Afgorelser ikke indbringes for Domstolene. 

14 For Indankning til Socialministeren eller Appel-Haadel saavel som for Ind· 
Lringelse af Socialministerens Afgorelse for Dom.stolene gælder en Frist nf 3 :\laa
neder Ira den om Af gorelsen givne Underretning. 

15 Er der om en Ulykkesforsikring, der ikke henhi:irer under denne Anordning, 
truffet den Aftale mellem Forsikring.slageren og et Forsikringsselskab, al ·Erslalning 
skal ydes i Overensstemmelse med Anordningen, og at Parterne underknsler sig Han· 
deLs Afgorelse, skal de under saadan forsikring horende Ulykkestilfælde behand
les som horende under denne Anordning. Til Dækning af Haadets Udgifter her· 
ved fostsætt.er Socialministeren en Kendelse. 

lG Handel indsender aarlig Lil Socialministeren, Lagtinget, Amtet og Appel-Raadel 
Beretning om sin V1irksomhed. Beretningen trykkes og offentliggores paa den :\laade, 
Socialministeren bestemmer. 

KAP. Ill. Om Forsikririgspligteris Ordning. 
17 Stal og Kommune har ikke Pligt til at afgiJYe deres Hisiko efter nærværende 

Anordning; del samme gælder Civillisten. 
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 Fær0ernes Ulykkesforsikring (Foroyn Vanlukkulryggiing). 

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 Sooialministeren nærmere fastsat Sikkerhed for Opfyldelsen af sine 
Forpligtelser i Tilfælde af Ulykke. En Arbejdsgirnr, der har erholdt saadun Fri· 
tagelse, har samme Hetsstilling efter nær\'ærende Anordning som Foroyu vanlukk
utrygging. En saadan Fritagelse kan til enh,·er Tid efter Handels Indstilling til ~Li
nisteren lages tilbage. 

19 En under Anordningen horende Arbejdsgiver, der hur overtaget el Arbejdes 
Ud!Orelse, anses som Arbejdsgiver ogsna o\'edor de Arbejdere, som Kontrahenten 
overlader ham til UdfOrelsen. 

Den, der dri\'er Virksomhed eller udforer Arbejde, hvor til der er knyttet Forsåk
ringspligt, anses som Arbejdsgirver for alle \'ed Virksomheden eller Arbejdet be
skæftigede Arbejdere, uamet om de er antagne af en anden, der har overtaget Ud
fOrelsen uf visse herunder horende Arbejder, medmindre denne selv har sine Ar· 
bejdere forsikrede. 

20 Præmier, som en forsikring;;plig~ig Arbejdsgiver eller anden forsikringspligtig 
er Færuernes Ulykkesforsikring (Foroya vunlukkutrygging) skyldig, kan i Mangel 
af rettidig Uelnling inddrives ved Udpantning. I Tilfælde af Arbejdsgiiverens eller en 
anden forsikringspligtigs Konkurs ligestilles Fordringen pua de forfaldne Præmier 
med de i Konkursloven af 25. Marts 1872 § 33, l\r. 2, jfr. Anordning Nr. 72 af 
2. 'luj 1902. omhandlede Fordringer. For Præmier fra Hedere tilkommer der Fur-
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oya vanlukkutrygging Si:ipanteret Skib og Fragt efter Bestemmelserne i Solovens 
§ 267, l\r. 2. 

KAP. IV. Om Forsikringskravcrw. 
21 Ydelserne efter denne Anordning liesluar, foruden i Sygebehandling m. v. 

under vis-se Forhold, i 
a) Dagpenge; 
b) Invaliditetserstatning; 
c) .Erstatning til efterladte; 
d) Begravelseshjælp. 

22 Det 1iuahviler Forsikrings-selskabet at yde Bandager, kunstige Lemmer, Brit· 
ler, Sygeivogne og andre Hjælpemidler, som, medens Sagen er under Haudets Be· 
handling, af dette skonnes forni:idne til al sikre Sygebehandlingens Hesuhaler og 
formindske Ulykkestilfældets Folger eller nojere hest.emme Invaliditetens Grad. 

Saafreml den tilskadekomne er Medlem af en statsanerkendt Sygekasse eller stuts· 
kontroleret Sygeforening og opholder sig her i Landet, panhviler det endvidere Sel· 
skabet at afholde Udgifterne til særlig Syscbelturidling, som det ikke paahviler Syge· 
kassen (Sygeforeningen) ·at yde ii Henhold til dens Vedtægt, og som Handel skon· 
ner fornoden til at opnaa den bedst mulige Helbredelse. 

Understottelse, som det offentlige, medens Sagen er under Raadets Behandling, 
yder en tilskadekommen til Sygebehandling i Anledning aI et under denne Anord· 
ning borende Ulykkestilfælde, har ikke Fattighjælps Virkning for den understol· 
Lede. 

23 Helten tiil Dagpenge er betinget af Erhvervsevnen:; Forringelse. 
Saadan Forringelse anses al være til Stede, saa længe den tilskadekomne paa 

Grund af Beskadigelsen ikke er i Stund Lil ·at genoptage sit Arbejde i væsentlig 
summe Omfang som tidligere. 

Dagpenge ydes ikke til Arbejdsgiverens hjemmeværende Bom, saafremt del dem 
overgaaede Ulykkestilfælde er indtruffet inden deres fyldte U .. Aur. 

For den Tid, i hvilken en tilskadekommen aftjener sin Værne1>ligt, bortfalder 
hans Krav paa Dagpenge. Saafreml paagældende har Forsi:irgelsespligt overfor andre, 
hur disse Krav paa de ham ellers tilkommende Dagpenge. 

24 Suufremt den tilskadekomne er Medlem uf en statsanerkendt Sygekasse (stats· 
kontroleret Sygeforening}, begynder Dagpengene al Jiibe Ira det Tidspunkt, du 
Ydelse af Pengehjælp fra Sygekassen (Sygeforeningen) ophorer, dog ikke senere 
end Ira Begyndelsen af den 14. Uge efter Ulykkestil!ældets Indtræden. Er den til· 
skadekomne ikke :Medlem a( en statsanerkendt Sygekasse (statskontroleret Syge· 
forening), lober Dagpengene fru den M. Uges Begyndel!'e. 

251) Dagpengenes Storrelse udgor 3 Kr. daglig. For hver Uge betales Dagpenge 
for 7 Dage. Del1vise Dagpenge ydes ikke. 

26 :\'ledfOrer Ulykkestilfældet ikke Krav vaa Invaliditetserstatning, ophorer Dag· 
pengene al lobe, saa snart Betingelserne for samme efter § 23 bortfalder. 

MedfOrer Tilfældet Krav paa Invaliditetserstatning, vedbliver Dagpengene under 
de i § 23 foreskrevne Betingelser at lobe indtil Dugen for Bandets Afgorelse af 
I Il\ uliditetssporgsmaalet . 

.MedIOrer Tilfældet Doden, Wber Dagpengene under samme Betingelser indtil 
Dudsdagen. 

27 Dnf,•pengene skal saa vidt muligt betales bil den tilskadekomne bagud hver 
Fredag med det ham for den forlObne Uge tilkommende BelOb, IOrste Gang den 
fOrste fredag efter den Dag, pua hvilken Retten til Dagpenge er indlraudt. 

28 Ved den Tid, da Dagpengeretten kan indtræde, paahviler det den tilska<le· 
komne al fremsende Lægeerklæning til vedkommende Forsikringsselskab til Oplysning 

I) Som ændrnt ved Best. Nr. 50 al 11. Der. 1944. HOlgc Ll. Nr. 49 af 11. No,, 1952 udgiir 
Dogprngcnc for 1953 Kr. 6 doglig. 
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om, at Betingelserne for Dagpengeretten er til Stede. Denne Lægeerklæring betales af 
Selskabet. 

Forsikringsselskabet er berelliget til at forlange fornyet Lægeerklæring fremsendt 
hver Uge mod at yde den for disse Lægeerklæringer fastsatte Betaling. 

29 Det panrhviler vedkommende Forsikningssclskah at give Randet Underretning 
om, hvor længe og med hvilket BelOb det i hvert enkelt Tilfælde har udbetalt Dag
penge. 

30 Naar Arbejdsgiveren yder den tilskadekomne fuldt Arbejdsvederlag, skont den 
tilskadekomne ikke er i Stand til al genoptage sit Arbejde i væsentlig samme Omfang 
som for Ulykkestiilfældel (jfr. § 23), er lian berettiget til for det paagældende Tids
rum at oppebære tilskadekomnes Dagpenge. Udgor Dagpengene mere end Vederlaget, 
har tilskadekomne Krav pua del overskydende Belob. 

31 N<lllr der er forlobet 1 Aar efter Ulykkestilfældet, skal Randet saa vidt muligt 
træffe Afgorclse af, om der tilkommer en tilskadekommen Krav pna ln.validitet.scrutat-
1ting. 

Naar Omstændighederne taler derfor, kan Randet dog udsætte Afgorelsen, i intet 
Tilfælde dog udover 3 Aar efter Ulykkestilfældet;; lndttræden. 

32 lnvaliditel'5crstutning ydes i Form af en aarlig Rente, der, for saa vidt den ikke 
kapituli~eres, jfr. § 36, lober, sna længe den tilskadekomnes Erhven•sevne er forringet 
med 5 pCl. eller derover som Folge af Ulykkestilfældet. 

Henlen udgor ved fuldstændigt Ta·b af Erhvervsevnen :J/5 af den tilskadekomnes 
Aurslon, jfr. § 44, og ved Nedsællelse af Erhvervsevnen en til Nedsættelsen svarende 
Del uf den Hente, der vilde være al yde ved fuldstændigt Tab uf Erhverv.sevnen. 

Ved Faslt:ællelsen af Invaliditetsgraden skal Haadet i det Omfang, som skannes 
rimeligt, tage Hensyn tiil særlige Færdigheder, der kræves i vedkommendes sædvanlige 
Erhverv, samt til saadan forudbestaaende Forringelse af Erhvervsevnen, som maa an· 
Lages al forværre Ulykkestiliældets Folger, derunder Men a·f tidligere Ulykkestilfælde. 

33 For sna vidt )fonten fastsættes efter en Invaliditetsgrad af 50 pCt. eller derover, 
begynder den at lobe fra den Dag, du Dagpengene oplhorer. I .ille undre Tilfælde he· 
gynder den al IObc fra Dugen for Handels Afgorelse uf lnvaliditelssporgsmaalet. 

34. Det paahviler en Hentenyder at meddele Randet Underretning om enhver For· 
nndning i hans Fonhold, som kan formodes al medIOre Nedsættelse eller Bor~fald af 
Henten, ligesom Haadet skal være opmærksom puu, om suadan Forundring ind· 
træder. 

Randet er bemyndiget til at udsende en eller flere sagkyndige til at udove Kontrol 
paa Stedet med Hensyn til Hentenyderes Erhvervsevne eller indkalde Hentenydere til 
Kontrol. For saa vidt Rentenyderen vanskeliggor Raadels Under.sogelse, kan Haadet, 
naar det anser det for sandsynligt, al Afgurelsen vil komme til at gnu ud paa, al 
Henten skal inddrages eller nedsættes, midlertidig standse Udbetalingen af Renten 
helt eller delvis. Udgifterne til Kontrol afholdes af vedkommende Forsikringsselskab. 

Hvis en Hentenyder mod bedre Vidende, jfr. Stk. I, uberettiget har oppebaaret 
Hente i Henhold til nærværende Anordning, vil det Belob, der med Urelle er oppe· 
buarel, efter Socialministerens nærmere Bestemmelse være at erstatte af paagældende. 
eventuelt hans Dodsbo. 

Skanner Randet, al de Omstændigheder, der har været bestemmende for Fast· 
sætteisen n<f Henten, har forandret sig i væsentlig Grad, bliver Il.enten at forhoje, ned· 
sælle eller inddrage under Hensyn til de indtrufne Forandringer. Saudanne Foran· 
dringer i Henten kan dog ikke finde Sted, nuur der er forlohet 5 Aar efter Rentens 
forsle Fastsættelse. 

35 Bliver Handel, I. Eks. gennem 1\Ieddelelse fm andre l\lyndigheder, Rentenyde· 
rens pnarorende eller andre private, opmærksom paa, at en Rentenyder ikke bor 
have Dispositionsret over den ham tilkendte Rente, træffer det efter betryggende 
Undersogel.se uf Forholdet Bestemmelse om, paa hvi.\ken Mande Renten skal komme 
paagældende til gode, idet det om fornodent drager Omsorg for, at Rentenyderen 
umyndiggores, jrfr. herved Heglerne i Lov om Umyndighed og Værgemuul af 30. 
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Juni 1922 §.§ 2- 3, 38 og ·16, eller al der pan anden Mande gribes ind efter Lov
givningens Regler. 

For san vidt unguar en flentenyder, som anbringes eller er unbrugl for offentlig 
Regning eller for en anerkendt Sygekasses eller Invalideforsikringsfondens Regning 
pau en i !Henhold til Lovgivningen om offentlig !Forsorg anerkendt Anstalt eller af 
en saadan Anstalt under dennes vedvarende Tilsyn hos privale, .drager Haadet Omsorg 
for, at den en sa·ndan Person ·tilkommende Rente e!her Omstændighederne udbetales 
til Dækning a{ de med nævnte Ophold forbundne Udgif\er; det eventuelt ti'loversblevnc 
Bclob udbetales ipnngæl<lende selv, jtfr. herved Stk. 1. 

Ved Anvendelsen af Heglen i Stk. 2 blliver der al tage Hensyn til, hvorvidt pna· 
gældende .har Forsorgelsespligt overfor andre. Hentcn skal da i Trangstilfælde for
trin.?vis anvendes til Fylde.stgorelse af snndan rorsorgelsespligt. 

For sua vjdt det Beloh, der i Henhold til Stk. 2 og 3 i det enkelte Tilfælde kan 
anvendes til Dækning aI Udgufter ved pangældendes Anbringelse, munlle O\'erstige det 
Belob, det efter de til enhver Tid gældende Regler puahviler Patienten selv etler i 
Trangstilfælde det offen'tiJige at udrede, anvendes Restbelobe't lil Nedsættelse a1f det 
eventuelle Statstilskud til Anbringelsen. 

De i Stk. 2- 4 fastsatte Bestemmelser finder .ef'ter Forhandling •med Justitsmini
steriet ogsaa Anvendelse paa Hentenydere, der hensidder til Afsoning af Straf, eller 
som er interneret i Henhold til Dom. 

De i nærværende Paragraf indel1oldte Regler afinder tiJs,·arende Anvendelse puu 
Dagpenge efter denne Anordning. 

36 Snafreml Henlen er beregnet dfter en Invaliditetsgrad wf 50 .pCt" eller derover, 
kan den aarllige Hente eller en Del af denne i særlige Tilfælde, og nunr den renle
herel'Ligede samtykker deri, omsættes til et Kapi'talbeli>b. 

Saafremt Renten er beregnet efter en Invaliditetsgrad af mindre end 50 pCt .. 
skal Renten normalt, og uden at den rentebereUigedes Samtykke udkræves, omsættes 
til et Kapilalbelob. 

De nærmere Hegler for Omsætningen af Hente til Kapital fastsættes af Social
ministeren efter Inds tilling af Haadet. IDer vil ved Fastsættelsen af disse Regler være al 
tage Hensyn til den tilskadekomnes Alder, Længden af den Tid, der er for!Obet siden 
Ulykkens ln'dtræden og Invaliditetens Storrelse. Ved Invaliditeter paa 15 pCt. og der
under udgor Kapitalbelohet 7% Gange Rentens Storrelse; ved Invaliditeter paa 18 
pCt. udgor det 81Ji, og ved Invaliditeter paa 20 .pCt. 8% Gange Rentens Storrelse. Ved 
Invaliditeter paa over 20 pCt. udgor Kapitalbelobet for den Dels Vedkommende, der 
svarer til 20 pCt., 81;2 Gange Renten og for den overskydende Del hojst det Belob, for 
hvilket der i Statsanstalten for livsforsikring kan kohes en Livrente, der warer til 
den ovrige Del af Henten. Kapi·ralbe!Obet kan dog ingen Sinde overskride det Be!Ob, 
for hvilket der i Sta't!;unstulten for Livsforsikring kun kobes en Livrente, der svarer 
til den fostsaHe Rente. 

37 Godtgores det, at en Invalids Erhvervsevne er væsentlig ringere end forudsat 
paa det Tidspunkt, da Omsætningen af iHente 'IH Kapitulbelob har fundet Sted, kan 
Hnadet, jfr. dog § 34, Stk. 4, sidste Pkt., i Tilfælde, hvor Omstændighederne i ovrigt 
taler derfor, tillægge pangældende en aarlig Hente, der udgor Forskellen mellem den 
Rente, efter hvilken Omsætningen til Kapitalbelob er foretaget, og den til den senere 
konstaterede hojere Invaliditet s\'arende Rente. Den sanledes tilkendte Rente kan 
under de i § 36 nævnte Betingelser omsættes til et Kapitalbelob, hvllrved Lages 
Hensyn til den samlede Invaliditets Storrelse. 

38 Det Kapita1beli.ib, som tilkendes umyndige Personer, kommer dem til gode paa 
den Mande, som Rundet bestemmer. Det samme gælder, naar Rundet efter For· 
handling med den tilskadekomne og efter ut have indhentet Kommunalbestyrelsens 
Erklæring, unser Udbetaling af Summen for utilrnadelig. 

Det paahviler Kommunalbestyrelsen og Politiet ut yde Randet Bistand ved Er
slalninbrshe\Obenes Udbetaling 'Og Anbringelse. 
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391) Indtræder Doden som Folge af Ulykkestilfældet, tilkommer der de efterlaclte 
Erstatning efter nedensraaende Hegler: 

1) Der tilfalder en Enke, hvis Ægteskabet er indgaael !Or Ulykkestilfældet, en 
Erstatning pau 5400 Kr. Denne Erstatning tilkommer Enken, selv om Ægte· 
'fællerne, da Ulykkestilfældet fondt Sted, var separerede eller levede adskilt, 
nuar Hustruen dog havde Hetskrav paa Underholdsbidrag fra Manden. Har 
hun ikke gjort sit Hetskrav gældende overfor i'\fonden de sidste 3 Aar fOr 
Ulykkestilfældet, kan Raadet bestemme, hvor\'idt og i hvilket Omfang der 
eventuelt skal udbetales Enken Erstatning. 
For en Enkemand gælder tilsvarende Hegler hvis hans afdode Hustru regel· 
mæssig og i væsentlig Grad deltog i Familiens Erhvervsarbejde, 

2) ·Efterlades der (1oruden en Ægtefælle, der er berelliget til Erstatning af den 
under Nr. 1, 1. Pkt., omhand~ede Storrelse, endvidere Born, overfor hvilke der 
i Henhold til Lovgivningen paahvilere afdode Forsorgelses· eller Bidragspligt, 
tilkommer der hvert Barn en Erstatning paa indtil 2025 Kr. 

;!) Efterlader den wfdode sig ingen Ægtefælle, der er berelligel til Erstatning af 
den under Nr. I, 1. Pkt., omhandlede Storrelse, tilkommer der hvert af de i 
Nr. 2 omhandlede Born en Erstatning pna indtil '1050 Kr. 

J.) Efterlader den afdode sig ingen ruter ovenstaaende Bestemmelser erstatnings· 
beretliget, eller kommer Erstatningen til Udbetaling med el mindre Belob en<l 
nævnt under Nr. 6, bestemmer Randet, hvorvidt og i hvilket Omfang Erstat· 
ning skal tillægges: 
a) en efterladt Enke, naar Ægtefællerne levede adskilt, da Ulykkestilfældet 

fandt Sted, og afdode i Lobet af de 3 sidste Aar har ydet Underholds·bidrag 
til Hustruen, uagtet denne ikke havde Retskrav overfor Manden; 

b) en fraskilt Hustru, n11ur 11fdode var til pli giet al yde og faktisk ydede 
Underholdsbidrag til hende, da Ulykkestilfældet fandt Sted; 

c} Stifborn, overfor hvilke der ikke .pauhvilede wCdode Forsorgelses· eller Bi· 
dragspligt, men som han faktisk forsorgede. 

5) Saafreml de samlede Erstatningsydelser herefter andrager mindre end 9:1.50 Kr., 
jfr. Nr. 6, kun Ra11del under særlige Omstændigheder bestemme, hvorvidt og i 
·hvilket Omfang Erstatning bor tillægges andre nærstauende, saasom Pleje· 
horn, Forældre eller Soskende, hvem afdode forsorgede, eller til hvis For· 
sorgelse han mere varigt ydede væsentligt Bidrag, da Ulykkestilfældet fandt 
Sted. 

6) Erstatningen efter nærværende Paragraf kun i inlet Tilfælde overstige 9·J.50 Kr. 

Hvis Erstatningerne, hvor der er flere erstatningsberettigede, tilsammen vilde 
overstige det i Stk 1, Nr. 6, nævnte l\laksimalbelob, \•il alle Erstatningerne eller 
enkelte af disse efter Haudets nærmere Bestemrnehc være al nedsætte, saaledes al 
det samlede Er"talningsbelob ikke overstiger nævnte Grænse. 

Hvis ikke særlige Omstændigheder gor sig gældende, bestemme:; Erstatningen til 
Born indenfor de i Stk. 1, Nr. 2 og 3, nævnte Grænser, efter det Antal Aar, i hvilke 
den rufdode pua DCidsdagen vilde have haJt Forsorgelsespligt overfor Hornene. 

Overstiger den Erstatning, som efter foranstuaende Regler vilde tilkomme den 
forulykkedes efter.Judie Ægtefælle, det Kapitulbelob, for hvilket der i Statsanstalten 
for Livsforsikring kan kobes en Livrente, beregnet efter af dodes Alder pau •Dods· 
dagen og svarende til 675 Kr., fastsættes Erstatningen til den efterladte Ægtel'ællc 
til det omhandlede Kapitnlbelob. 

Suafremt der er udbetalt den afdode Invaliditetserstatning, vil der i Enkens .Er· 
slutning være at fradrage et Belob, svarende til Halvdelen alf det udbetalte Kapital· 
belob eller af det til Ulykkesforsikringsrenten svarende Kapitalbelob. Haudet kan 

1) Som ænclrct \'ctl midi. Best. Nr. 50 af 11. Dee, J9,l4. 
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imidlertid, ih\'or Omstændighederne taler derfor. frudrage et mindre Bclob i Dods. 
erstatningen end efter foranstaaende Regel" dog nt Erslntningen ikke efter Frn· 
droget maa overstige del Be!Ob, for hvilket der i Stntsanstalten for Livsforsikring 
for en Kvinde i den Alder, som Enken havde pnn l\Iandens Diidsdag, kan kobes 
en Livrente svarende til 270 Kr. 

Bestemmelserne i § 3B finder tilsvarende Am·endelse paa Erslatning:ibeliib i Med· 
-for af nærværende Paragraf. 

40 En efterladt har kun Krav efter tforanstaaende Bestemmelser, naar hnn en
ten har dansk Indfi.idsret eller har fast Bopæl i Kongeriget eller i Gronland. Fra 
denne Bestemmelse kan iRegeringen dog gore Undtagelse med Statsborgere i saa
danne andre Stater eller selvstændige Dele uf disse, som ligestiller danske Stats
borgere med deres egne Statsborgere med Hensyn til Ydelser efter den tilsvarende 
I.Jovgivning. 

411) For saa vidt Udgi'fterne ved afdodes Begravelse {Ligbrænding) nlfholdes 
nf de efterladte eller andre private Personer, tilkoonmer der disse en Hjælp af ind-
1.il 200 Kr. 

42 Tilkommer der i Anledning af et under nærværende Anordning horende Ulyk
kestilfælde den tHskadekomne eller de efterladte Pension eller anden aarlig Ydelse 
fra Staten, har hnn eller de kun Kra\' paa det Belob, hvormed Erstatningen over
stiger Værdien af den Del af Pensionen eller .den aarlige Ydelse, der er tilveje
bragt for Statens Midler. Direktomlet lfor Ulykkesfiorsikringen n1fgor, om og hvor 
stort et overskydende BelOb der fremkommer. Naar Omstændighederne tnler der
for. kan Direktoratet bestemme, nt der fra Erstatningen vil være at tfradrage et 
mindre Belob end efter Reglen o\•enfor, dog mindst Værdien af det for Statens Midler 
tilvejebragte Belob, h\'ormed Pensionen eller den aarlige Ydelse er forhiijet ud
over den Pension, der svarer til Tjenestealderen. Suulfreml den pnngreldende ved 
Ulykkestilfældels Indtræden havde 01maael en ved hans Tjenestetids Længde be
grundet Ret til lfuld Pension, sker der dog intet Fradrag i den ham i Henhold til 
nærværende Anordning tilkommende Erslntning. 

Del somme gælder forsikrede, der beskæftiges wf Kommuner, 'hvis Be:>lyrelser 
med Hensyn til Pension eller Understolleiser har fastsnt Regler. der efter indhentet 
Erklæring fra Randet er godkendt nf Indenrigsmini:'leren, dog ni Afgorelserne i 
disse Tilfælde træffes af Rnadet. 

TiUalder der i iivrigl i Anledning nf et Ulykkestilfælde den tilskadekomne eller 
de efterladte i Henhold ·til 1Lov. dansk eller fremmed. eHer Overen!'kom$l en for 
Arhejdsgi\'erens Midler tilvejeb~ngt Pension, UnderstilHeise eller anden Ydelse fra 
Arbejdsgiveren, skal Arbejdsgiveren efter Rondels nærmere Bestemmel~e \"ære he· 
reltiget ·til al oppebære 1Erslalningsbelobet efter nærYærende Anordning helt eller 
delvis, under 1ilborlig Hensyntagen til den Værdi, som den paagældende Ytlelse 
man antoges at hu\·e for den tilskndekomne eller de efterladte i Sammenli1ming 
med. h\'nd han eller de efter nærværende Anordning ~1ar Krav .paa. 

Bestemmelserne i denne Paragraf finder ikke Anvendeh•e paa de i Henhold til 
nær\'ærende An'ordning tegnede frivilli ge Forsikringer og ej heller pau de i :\led
.ror af § 58 tegnede pligtige Forsikrinl!er. 

Ulykkestilfælde. der begrunder Krav dier denne Anordnings tnmµne .For.5 ik· 
ring, kan ikke begrunde Krnv efter Anordningens frivillige Forsikring og ej heller 
efter de i :\fodfor af § 58 ·tegnede pligli[!e Forsikringer. 

43 Dagpenge og Ulykkesforsikringsrenter udbetales umiddelbart af ,·edkommende 
Forsikringsselskab til paagældende. medmindre Handel. hvor Forholdene gor clet 
i:inskcligt, bestemmer, at de skal indbetales til Randet for derofter at udbetales til 
tilskadekomne. Randet kan i sandanne Tilfælcle ogsaa udrede de ommeldte Erstat
ninger til tilskadekomne o~ derpan indkræve det udlagle Belob hos Forsikrings
selskabet. 

1) Som ændret \'CU midi. Bcst. Nr. 50 nf 11. Dec. 1944. 
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Begravelseshjælp udbetales ligeledes llif For3ikringsselskabeL umiddelbart Lil de 
erterlndte eller de private Per~oner, der bekoster den ufdode5 Begravelse (Ligbræn
ding). 

·Derimod skal vedkommende Selskab snarest muligt og inden 14 Dage fra Un· 
derrelningen om Storrelsen af el uf Randet i Henlrold til Bestemmelserne i §§ 36, 
37, 2. Pkt., eller 39 tilkendt Kapitalbelob indbetale dette til Randet. 

Naur Udbetaling af Dagpenge og Ulykkesfor-aikringsrenler eller Indbetaling af 
Kapitalbelob til Randet pnn Grund af Pannnke eller af anden Grund forcgaar se· 
nere end 14 Dage fra Datoen for Underretningen om Randct.s AfgC>relse, vil der være 
at udrede 5 pCt. Rente p. a. af Belobet fra Udlobet uf nævnte Frist. 

441) I de THf ælde, hvor Erstatninger efter nærværende Anordning udregnes 
paa Grunding uf den forsikredes Aarslon, regnes Anrslonnen al have udgjort 1500 Kr. 

KAP. V. Om Anmeldelse af Ulykke.~til/ældc. 
45 E~hverl Ulykke3ti·Lfælde, som antages ni ville medfOre Krav efter denne An· 

ordning, skal snarest muligt og senest inden 8 Dage anmeldes til Randet, der, hvis 
Sagen vedrorer de nf Staten be11kæfligede Tjenestemænd og Arbejdere, snarest mu· 
ligt indsender Anmeldelsen Lil Direktoratet for Ulykke:;forsikringen, jfr. dog § 65. 
MedfOrer UlykkestisHældet Doden, skal - selv om Ulykkestilfældet forinden er 
anmeldt for Randet - Underretning om Dodsfoldet tilstilles Randet inden <18 Ti· 
mer efter Dådens Indtræden. Anmeldehe~pligten paahviler, .for saa vidt det ikke 
drejer sig om et af de i § 1, Stk. 3, omhandlede Tilfælde, Virksomhedens Inde· 
haver eller den, som paa •hans Vegne paa Tidspunktet flor t:lykkestilfældet fore· 
!.laar Virksomheden, eller. for saa vidt den tilskadekomne har forsikret sig selv. 
eller det drejer sig om cl ll!f de i § 1, Stk. 3, omhandlede Tilfælde, ham eller hans 
efterladte. Er Ulykkestilfældet indtrUiffel i Udlandet. sker Anmeldelsen indenfor 
cle nævnte Frister til el dansk Konsulat, cler straks indsender den til Raadet. 1 An· 
meldeisen skal san n(ijugligl som muligt oplyses: 
1) Aursagen Lil Ulrkkeslilfælclet og de nærmere Omstændigheder ved delle, 
2) den tilskadekomnes Tilstand og det Tidsrum, der hengik fra Ulykkeslilfæl· 

dets Indtræden indti·I den fOrste Lægebehandling. 
:·n paa hvilket Sted den tilskaclelromne behandles og af In ilken Læge, 
·O om den tilskadekomne er Medlem af en statsanerkendt Sygekasse og da hvil· 

ken, 
5) om den tilskadekomne er forsikret og i bekræftende Fald hos hvilket Sel: 

s'kab. 
Anmeldelsen ledsages a'f den behandlende Læges Attes!, som Forsikringssel· 

skabet betaler. 
Socialministeren forcskrh·er, hvHke Blanketter der skul henvlles ved Anmelde!· 

sen og ved de Sagens Behandling fornodne Lægeerklæringer. · 
46 Hur Arbejdsgiveren eller den, In-em Anmeldelsespligten i hans Sted paahvi· 

ler. ikke fmetaget den foreskrerne Anmeldelse, skal dette ikke være til Hinder for. 
nl den tilskadekomne eller de efterladte rejser Krav pan Erstatning, naar 
saaclanl Krav rejses overfor Ramlet eller o\•erfor vedkommende Forsikringsselskab 
inden Udl<ihct af 1 Aar efter den Dag, Ulykkestilfældet indtraf. 

47 Nnar Handel med Hensyn til el for delte anmeldt Ulykkestilfælde har til· 
kendegivet Parterne. at det man anses for afsluttet uden al medfore Folger, der 
berelliger til Erstatning efter § 32. eller a·l IJlangældende ikke kan antages al have 
efterladt sig nogen efter § 39 erstalningsberelligel Person, kan Kra\' i Anledning 
af samme ikke rejses ud over 1 Aar efter Tilkendegivelsens Dato. 

Saufreml Afgorelse af et for Handel anmeldt Ulykkestilfælde ikke kan træffes 
af Grunde, der skyldes den crslatningsbereltigedcs Forhold, bortfalder Kravel, 
naar 3 Aar er forlobet efter Dagen for Ulykke~Lilfældet. 

I) Som ændret n:d midi. Best. Nr. 50 nr 11. Dec. 19-ll. 
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48 Socialministeren IastsæHer, efter Forhandling med Randet, en Takst for de 
under Sagernes Behandling almindeligt forekommende Lægeattester. 

Udgiften til Lægeattester og Obduktionsf1orrelninger, som er fornodne til Oplys
ning af en for Randet indbragt Sag, og som forlanges af del'te eller af Forsikrings· 
selskabet, æfholdes af Forsikringsselskabet. 

49 Raadet er berettiget til af Arbejdsgivere, Arbejdere, Sygekasse· eller Sygefor. 
eningsbestyrelser, Kommunalbestyrelser, Politiet, Statsanstalten for Livsforsikring og 
andre vedkommende, herunder Klinikker, Sygehuse, behandlende Læger m. v. al 
begære og fon meddelt enhver Oplysning, der er af Betydning, herunder Hospi· 
talsjournaler, og hvad dertil horer, eller Af~krifter af samme, samt til at forlange 
oplaget retsligt Forhor i Overstemmelse med § 1018 i Lov for Færoerne Nr. 174 
af 11. Maj 1935 om Rettens Pleje og fan Udskrift deraf. Endvidere er Randet be· 
rettiget til al forlange Obduktion foretaget efter Reglerne om lovmæssige Obduk· 
tioner, dog al Vederlaget for Obduktionens Foretagelse og for Embedslægens l\[ed
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 efter Raadets Bestemmelse at underkaste sig Lægeunder· 
sogelse, eventuelt 111f Raadets Læger, samt om forniident Indlæggelse til Observa· 
tion, ligesom han er forpligtet til efter Tilsigelse at give Mode for Randet for al 
af give Forklaring. Eventuelle hermed forJmndne nodvendige Rejseudgifter beta· 
les af Forsikringsselskabet. Efterkommer han ikke foranstaaendc Krav, eller mod
arbejder han sin Helbredel~e ved Tilsidesættelse af de givne Forskrif.ter, fortaber 
han efter Omstændighederne helt eller delvis sin Het til Erstatning. 

Paa samme Mande kan de efterladte fortabe dere!! Krav, saafremt de modsætter 
sig Foretagelsen -af en uf Randet begæret Obduktionsforretning. 

f'Orsikringsselskabet er berettiget til paa egen Bekostning at lade den tilskade
komne tilse aJ en Læge. 

KAP. VI. Industri, lhuuulværk, l!a11Jl1~l, privm1~ Tjcnc~te/orlwld m. tt, 

51 Enhver, der paa Færoerne dri\'er Virksomhed, uanset om denne er erhvervs
mæssig eller ej, eller som i sin Tjeneste beskæftiger undre, f. Eks. Arbejdere, Funk· 
tionærer, Kontor- og Rutikspersonale, Medhjælp i Huset m. m., har Forsikrings· 
pligt overfor de af ham beskæftigede Arbejdere i Overslemmelsc med Bestemme!· 
serne i KapHel I - V '<>g nær\'ærencle Kapitel, for saa vidt den ikke paahviler ham 
i Henhold til Kapitlerne VII eller VIII. For 1\fodhjælp i Husholdningen af ganske 
forbigaaende Art er der ikke Forsikringspligt, ·medmindre denne Bcskrurtigelse stræk
ker sig udO\•er et Tidsrum af 30 Arbejdsdage (2110 Arbejdstimer) i el Kalender· 
aar. 

Erstatninger for Ulykkestilfælde, overgaaet saadun l\ledhjælp, som i Henhold til 
forrige Stykke er undtaget fra Forsikringspligt, udredes af Færoernes Ulykkesfor· 
sikring (Foroya vanlukkutrygging). 

52 Forsikret i Henhold til Bestemmelserne i nærværende Kapitel er enlwer, der 
mod Lon eller som ulonnet i'\Iedhjælper af Arbejdsgiveren er antaget til stadigt el
ler midlertidigt Arbejde. herunder Arbejde i Arbejdsgiverens personlige Hushold
ning ved Vask, Rengoring og privat Tjenestegerning for ham og hans Familie. 

53 Den i forrige Parngmf omhandlede F•orsikring omfatter tillige l\tecllemmer 
af Arbejdsgiverens Familie, Hustruen dog undtaget, for saa vidt de efter Beskar
Icnheden og Omfanget af dere~ Gerning i Arbejdsgiverens Erhvervsvirksomhed man 
sidestilles med andre Arbejdere og har fyldt deres 10. Aar. 

54 For de i Henhold til næn·ærcnde Kapitel forsikrede Arbejderes Vedkommende 
gælder Forsikringen under UdfOrel~e af alt Arbejde for Arbejdsgiveren. 

55 En Arbejclsgfrer, der falder ind under § 51, Eauvel ;;om enhver Per5on. der 
uden ut benytte forsikringsberettiget Medhjælp dr iver Erhverv5virksomhed, som hci-
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rer under delle Kapitel, har Adgang til i Foroya vanlukkutrygging al tegne frivil· 
lig Forsikring med Statstilskud til Fordel for sig selv, for saa vidt hans Aarsind· 
lægt ikke nnnr lAOO Kr. eller i Thorshavn 1.600 Kr. I Forbindelse hermed kan 
han tegne For;;ikring for sin Hustru, snafremt hun i væsentligt Omfang deltager 
i 1\Innclens Erhvervsvirksomhed. De paagælclende er da forsikret i Overensstemmelse 
med Bestemmelserne i nærværende Anordning mod Folgerne af UlykkestiHælde, 
der indtræffer under deres Erhven·.svirksomhed og i dere.s Husholdning. 

En i Henhold Lil Bestemmelserne i nærværende Paragraf tegnet FoNikring be· 
varer sin Gyldighed, selv om den forsikredes Indkomst, eCter at Forsikrin~en er leg· 
net, gaar op over de nnCOrte Belob, men Stntstilskuddet bortfalder. 

KAP. Vil. So/art og Fiskeri m. m. 
561) Redere for pna Færoerne hjemmehorende Skibe, som overensstemmende med 

Forskrifterne i Soloven af 7. Maj 1937, og Lov om danske Skibes Registrerin ~ 
m. m. ar I. April 1892 med Ændringer af <k Maj 1927 er indCOrt eller ~kat ind· 
fOres i det danske Skrhsregister, har - ·bortset frn Skibe, der anvendes i Rutefart 
mellem Færoerne og det ovrige Kongerige, f'Or hvilke Bestemmelserne i Lo, Nr. 
183 af 20. Maj 1933 om Forsikring mod Folger af Ulykkestilfælde med senere Æn· 
dringer finder Anvendelse - Forsikringspligt i Overensstemmelse med Bestem· 
melserne i Knpitel I-V og næn•ærende Kapitel overfor B~ætningen samt over· 
for Personer, der pna Færoerne antages til midlertidigt Arbejde pna eller ved Ski· 
bet eller Fartojel. Bestyrelsen for Færoernes Ulykkesforsikring (·Foroya vnnlukk· 
ulrygging) ,;knl endvidere paa Begæring være berettiget til undlagelses\'is at med· 
inddrage under denne Anordnings Bestemmelser den paa Færocrne hjemmehorende 
Del af Besætningen pnn midlertidigt paa Færocrne stationerede Fiskefartojer af skan· 
dinnvisk Nationalitet. 

Om de paagældende er antagne af og lonne~ nf Hederen eller Skibsforeren eller 
(isansom Bagere, Kokke, Tjenere, Barberer, Medhjælpere hos Hovmestre, Regn· 
skabsfOrcre, læger. Sygcplejeroker o. s. fr.) nf andre, er uden Betydning for Re
deren·s Forsikringspligt. 

For et Skib under 300 fte~ister-Tun·s omfnller Forsikringspligten Forcren, seh 
om denne maalle eje Skibet helt eller delvis. 

57 Pan Færocrne hjemmehorende Arhejdsgivcre. snavel Enkeltmænd som Sel
skaber, der uden at ,·ære forsi1cringspligtige i l\fodfor af § 56. med sammesteds 
hjemmehorende Skib, Band eller Farloj m. m. dri,·er fi..skeri, Skibsfart, Baadfnrl. 
Færgefnrl. Pramfart, Bugsering, Stenfi1<keri. Lodsgerning eller udfOrer Snndgrnv· 
ning, Optagning nf Vraggods fra Havhunden, Dykker- og Bjergningsarbejde eller 
som Erhverv udfOrer FuglcCangst eller Fjeldgang efter Faar, har For5ikring3nnsvar 
(Pligt til Refusion af Forsikringsbidrag, jlr. § 58, Stk. 2,) for de Pel\Soncr, der 
he:;kæftige.; i de nævnte Virhomheder. Det samme gælclcr Lyslisejlads og anden 
Sejlad~ med Skib eller Fartoj. der er mnalt til mindst 4 Regisier-Tons Brullo, for 
saa vidt an~aar det \•ed Sejlachen benyllcde Jland~kah. 

Eher lnchtilling af Rnadet kan Socialministeren \•ed Oekendtgoreh;e under delle 
Kapitel inddrage Virksomheder. der kan ;:idestilles med de fornævnte. 

Forsikrings11liglen omfnller Resælningen paa de under nærværende Paragraf ho
rende Skibe og Fnr.tojer samt enhYer Peroon, der mod Lon eller Akkordhelaling 
eller som ulonnel \lcdhjælper er antaget til her i Landet stadig eller midlertidig 
at udfOre Arbejde ved de \'irhomheder, der falder ind under nærncrendc Para· 
:rraf. Forsikringen gælder tillige '.\'ledlemmer lllf Arbejdsgiverens Familie, Hustruen 
dog undtaµet, for ~na vidt de efter Beskaffenheden og Omfanget af deres Gerning 
i Virk"omheden man sidestille.-; med undre Arbejdere. 

58!!) .Enlner Person. der for egen Regning eller i Fælle~sknb med andre clriYer 

t) Som ændret \'ed An. Nr. 65 nr 23. Fchr. 19·10 og midi. ncst. Nr. 8 nr 16. ~forts 19·12. 
2) Som ændret \·ed midi. Bc~t. Nr. rl5 nf 30. No\', 19-10. 
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Erlwervsvirk..5omhed, som folder ind under § 57, Stk. 1, og for hvis Vedkommende 
mindst 1/5 af Aarsfortjenesten skyldes personlig Virksomhed ved det nævnte Er
hverv, er endvidere forpligtet at tegne Forsikring for sin egen Person. Fra det 
Øjeblik sandan Fonsikringspligt indtræder, og saalænge den vedvarer, er paagæl· 
dende Medlem af Færoernes Ulykkesforsikring (Fiiroya vanlukkutrygging), jfr. § 
78, Stk. 4" Forsikringen omfatter ethvert under nærværende Anordning horende 
Ulykkestilfælde. Denne Forsikring og i del hele personlig Fo11Sikring omfatter og· 
saa Ulykkestilfælde ved Grindefangst uanset Grindercglcmentet. 

Naar en efter denne Paragraf forsikret Pe11son antages til Arbejde i en under 
denne Paragraf horende Virksomhed eller ved el under denne horende Skib eller 
Fartoj, er han berettiget til af sin Arbejdsgiver al forlange sig betalt helt eller 
forholdsvis det Bidrag, han maatte erlægge til Ulykkesfor.sikringen. 

En Forsikring, der tegnes af en Pen;on, der for egen Regning eller i Fællesskab 
med andre driver Erhvernsvirksomhed, som falder ind under denne Paragraf, kan 
tegnes sualedes, at den tillige omfatter den paugældendes Hustru. saafremt hun 
i væsentlig Grad deltager i Erhvcrvsvir~somheden. 

59 De forsikringspligtige Redere er som sandarme Medlemmer af Færoernes Ulyk
kesfor.sikring (Fi:iroyu vanlukkutrygging). 

l\ifedlemsforholdet begynder fra det Tidspunkt, da vedkommende bliver Reder for 
et af de ovennævnte Skibe. 

60 En Person, der er forsikret efter § 56 eller § 57, vedbliver al være forsikret 
under Hjemsendelse i Henhold til Bestemmelserne i SO.mnndslo\' Nr. 181 af 1. Maj 
1923. 

61 Forsikringen gælder under enh,·er Beskæftigelse ved puagældende Virk•som
hed og ved Arbejde i Arbejdsgiverens per1sonligc Husholdning, naar <lenne ikke er 
fuldstændig udsondret fra Bedriften, i hvilket Tilfælde § 52 bringes i Anvendelse. 
saml ved privat Tjenestegerning for ham elll'r han-.; Familie. 

62 Kun den i § 28 omhandlede Lægeerklæring ikke tilvejebringes, mua Retten 
til Dug11erig1• godtgores pau anden efter Hun1lets Skiin f yldestgorendc l\lnade. 

63 Nyder en ti~kadekommen Kur og Pleje i Udlandet under en dansk Komuls 
Garanti for Betalingen, skal Dagpengene betales til vedkommende Konsul, som der· 
af afholder Udgifterne Lil Kuren og Plejen og udbetaler det mulig overskydende 
Lil den tilskadekomne. 

64 Yder Arbejd•sgiveren for egen Hegning den til.skudekomne fri Kur og Pleje 
i UdlundeL, er hun bcrelligel til for det puagælclende Tid·3rum al oppebære de Dag
penge, der tilkommer den tilskadekomne hos Ulykkesforsikringen (§ 59); dog skal 
det Ddob, hvor.med Dagpengene maulle oyer~tige Udgifterne til Kur og Pleje. ud· 
betales den tiJ..skadekomne. 

65 Indtræder et Ulykka:.tilfælde udenfor Ha,·n eller Ankerpinds, regnes de i § 15 
fustsntle Anmcldelsesfri<Ster fru det Tidspunkt, da Skibet hor nuaet Forbindelse med 
Lund. Er den fOrsle Ha\ n, hvortil Skibet eller Hc.>ælningen indkommer dter Ulyk
kestilfældet, en fremmed Ham. hvor der er ansat dun•;k Konsul, afgh•es Anmel
clehen til denne; det samme gælder, h\'i:• Ulykkestilfældet indtræder i en sandan 
Havn. 

66 Del puuhviler SkibsfOreren eller den. som pua hn11'S Vegne forcsluur Skibets 
Forelse. i Skibet-s Dagbog al indHire. 11aar en til Be~ætningen horende Person bliver 
arbejdsudygtig, og 1raar han atter bli\'er arbejd·sdygtig. Det paall\·iler SkibsfOreren 
al forskaffe den fornodne Lægehjælp. 

67 ~nar Soforkluring eller Si:iforhor er optaget i Anledning uf et Ulykkestil
fælcle, der har ramt nogen af Besætningen paa cl Skib. hjemmehorende 1.:1a Fær· 
oerne, skal der tilstilles Randet Afakrift af Soforklaringen eller Suforhiiret. 

Er der ansat dansk Konsul i fremmed Hurn, hvor Ulykkestilfæl<let er in<ltruUet, 
eller hvortil Skibet eller Besætningen indkommer, efter al Ulykkestilfældet er ind
lruff et, skal Soforkluring aflægges, ikke blot naar det er nod\'cndigt til Opfyl<lel:;e 
af SOlovens Panhud. men ogsaa nnur Kan.sulen finder del paakræYet ved ~ærlige 
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Omstændigheder. For saa ,·idt Siiforkluring ikke udkræves, optager Konsulen For· 
hor eJler Forklaring. I fornodent Fald kan han betro en dertil duelig !\fond al ud· 
fore dette Hverv paa sine Vegne. Af Soforklaringen, Forklaringen eller Forhoret 
skal Afskrift tilstilles Randet. 

Findes der ingen dansk Kon'\ttl i en fremmed Havn, hvor Ulykkestilfældet er 
indtruffet, eller hvortil Skibet eller Besætningen indkommer, efter at Ulykkestilfæl· 
det er indtruffet, og Anæggelse af Soforklaring ikke er paabudt i Soloven, skal 
SkibsfOreren, nnnr Rej"!en i~ke vil sinkes derved, sorge for, nt der til Oplysning 
om Ulykkestilfældet optages Forhor eller Forklaring af den pna Stedet dertil kom· 
petente Myndighed eJler nlf en af nærmeste Konsul dertil bemyndiget Person. Al For· 
horet eller Forklaringen vil Afskrift \'ære at ind·:!ende Lil nærmeste Konsul eller, 
hvis Sagen derved vilde opholdes unodvendigt, direkte til Randet. De hermed for· 
bundne Omkostninger afholdes af Randet. 

Under Benævnelsen Konsul i ovenstnaende Paragraffer indbefatte,, ogsaa dansk 
Vicekonsul. 

68 Pan ethvert Skib, der omfattes af Bei.tenunelserne i §· 56, skal der paa et for 
hele Besætningen tilgængeligt Sted ' 'ære opslaael el Uddrag af denne Anordning, 
indeholdende dens Bestemmelser om Besætningens Rettigheder og Forpli&telser. Dette 
Uddrag udfærdiges af Socialministeren; der \•cd fOjos en Ovcri,ættcl~e i det en· 
gelske Sprog. Trykte Ek~emplarer Lil Opslag udleveres gratis af Landfogeden (Po· 
litimesteren), S)"sselmændene og Sognefogden i Vang. 

Pan ethvert saodant Skib i;kal SkibsfOreren være i Besiddelse af mindst et ind· 
bundet Eksemplar nf Anordningen. Enhver af Bosætningen hnr Ret Lil al forlange 
sig dette Eksemplar udlaanl til Gennemsyn. 

KAP. VHI. LanJbmg, Skovbmg, Havebrug m. m. 
69 Arbejdsgivere, sanvel Enkeltmænd som Selskaber, der driver: 

1) Landbrug, Skovbrug, Minedrift og Havebrug, 
2) Heste. og Kreaturhandel, Stutteri, Mejeri, Torveskær, Rorskær, Mergelforelu· 

gender, Tærskeværker, Halmpresning, Damkultur, Vind· og Vandmolleri, 
3) Kontrol, raadgivende Virksomhed o. lign., med Hensyn til Bedrifter af oven· 

nævnte Arter, 
har Forsikringspligt i Overcnsslemmehe med Restcmmeh;erne i Kapitel 1- V og 
nærværende Kapitel overfor de Arbejdere, der beskæftiges i de nævnte Virksom· 
·heder. 

Efter Forslag af Raadet kan Socialmini·steren ved Bekendtgiirelsc inddrage Virk· 
somheder, som kan sidestilles med de fornævnte. 

70 Ved Havebrug forstaus i denne Anordning forrelning&mæssigt drevet Have
brug (herunder Anlægsgartneri) samt Arbejde i Parker, Anlæg og Haver, der 
tilhorer Stat eller Kommune eller er knyltet til Landbrug og Skovbrug, og i priYate 
Haver af mindst l Hektars Storrclse. 

71 Forsikrin~pliglen omfalter enhYer, der mod Lon eller Akkordbetaling eller 
som ulonnet Medhjælp pan Færoeme er antaget til stadig eller midlertidig at ud· 
fOre Arhejde ved de Virksomheder, der falder ind under nærværende Kapitel. For
sikringen gælder tillige Medlemmer af Arbejdsgi,•erens Familie - Hustruen dog 
undtaget - , for sno ,·idt de efter Beskaffenheden og Omfanget :rf deres Gernin~ 
i Virksoml1eden man sidestilles med andre Arbejdere, og Ninfremt der ikke frn 
den Ejendom, paa hvilken de beskæftiges, ''ed betryggende Panteret i samme eller 
paa anden betryggende Mande er tilsikret dem livsvarigt nodtorftigt Underhold 
(!Aftægt). 

72 Forsikringen gælder under Udfiirelscn a-f alt Arbejde i de under næn·ærende 
Kapitel horende Virksomheder og ved Arbejde i Arbejdsgiverens personlige Hus· 
holdning, naar denne ikke er fuldslændig udson1lrel fra Bedriften. i hvilket Til· 
fælde § 52 bringes i Anvendelse, saml ved prh•ut Tjenestegerning for ham eller 
hans Familie. 
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73 En Arbejdsgiver, der falder ind under § 69, saavcl som enhver Per~on, der 
uden at benytte forsikringsberettiget Medhjælp driver Erhvervsvirksomhed, som ho
rer under dette Kapitel, har Adgang <til i Foroya vanlukkutrygging al tegne frivil
lig Forsikring med Statstilskud Lil Fordel for sig selv, for saa vidt hans Aarsindlægt 
ikke nanr 1.400 Kr. eller i Thor:;hnvn 1.600 Kr. I Forbindelse her.med kan han 
tegne Forsikring for sin Hustru, saafreml hun i væsentligt Omfang delt.ager i l\fan
dens Erhvervsvirksomhed. 

Samme Adgang til nt tegne frivillig Forsikring for sig selv og Hustru tilkom
mer under de samme Betingeher enhver Ejer eller Bruger af Ejendomme i er
hvrvsmæssigt Havebrug, uanset det paagældende Havebrugs Storrelse, jfr. § 70. 

De paagældende er da forsikret i Overensstemmelse med Reglerne i nærværende 
Anordnings Kapitel I-V og delle Kapitel mod Folgerne a{ Ulykkestilfælde, der ind
træffer under deres Erhvervsvirksomhed og i dere" Husholdning. 

En i Henhold til Bestemmelserne i nærværende Paragruf tegnet For5ikring be
varer sin Gyldighed, selv om den forsikredes Indkomst, efter al Foraikringen er 
tegnet, gaar op over de anfOrte Belob, men Statstilskudet bortfalder. 

KAP. IX. Statstilskud. 
74 Staten yder til Fiiroya vanlukkutrygging efter behorig dokumen.leret Regn

skab Tilskud til Nedsættelse af Præmierne for de Forsikringstagere, der driver et 
Erhverv, og som godtgiir, at deres Aarsindtægt ikke nuar lAOO Kr. eller, for saa 
vidt de er boi;nlole i ThorsJiavn, 1.600 Kr. Tilskudet ydes Lil paagældende5 For!'ik
ring snavel nf hans i Erhvervet beskæftigede Arbejdere som af ham selv og Hu · 
stru i Henhold til §§ 55, 58, 59 og 73. Statens Tilskud, der alene maa anvendes Lil 
Nedsn:Uelse nf disse Forsikringstageres Præmier, u<lgor 2f5 af den Præmie, der uden 
saadant Tilskud Yilde haYe puahvilet dem. Rellen til at nyde Stalslilskucl Lil Ned
sættelse af Præmien forlahes, saafremt vedkommende Forsikringstager ikke inden 
Udli:ihet nf pnagæl<lcnde Forsikringsuur hehiirigt dokumenterer :1in Ret til Ned
sættelsen. 

Naar Ulykkestilfælde, indtrufne under Forsiig pna Hedning af i\'lcnneskelh·, hen
hurer under § 3, S1k. 1, godtgores Erstatningen vedkommende Forsikring;;selskab 
eller Forsikringsforbund af Stnt~kas"en, medmindre paagrelclcndes efter Anordnin
µen forsikrede Arhejde er af en saadan Art, ni Forsi:ig pau Redning af l\.Jenne~keliv 
indgnar som en naturlig Bciotandclel i selve Arbejdet. 

Sanfremt en Person ved Forsi:ig pau Redning af l\fonneskeliv pun Færiierne ram
mes af et Ulykkestillælde, der ikke falder ind under Bestemmelsen i § 3, S1k. l , er 
han, uansel om han i ovrigt falder ind under Anordningens Bestemmelser. for.sik
ret mod Ulykkestilfældets Fiilger efter Reglerne i denne Anordning. Forvolder Ulyk
kestilfældet Doden. er hans efterladte paa samme 1\faade forsikret efter Anordnin
l!ens Regler mod det liclle Tab af Forsorger. Udgifterne herved udredes af Stats
kassen. 

KAP. X. 01•crgu11gs- og Slu111i11g.~h1•stcmmdsn 111. 1•. 

75 Ilestyreisen for Færoernes Ulykke,-forsikring (Fiiroya vanlukkutry!!ging) be
stuur af 3 Personer. der \ælges af Lagtinget for 4 Aar ud Gangen. Lagtinget forer 
Tilsyn med Forbundet~ Bestyrel~c. 

76 Vedtægten for Færoernes Ulykkcsfor;;i'kring (ifi)roya vanlukkutrygging) stncl
Iæstes af Socialministeren efter imlhentet Erklæring fra Randet. 

77 Alle Dokumenter vedriirende Forsikring efter denne Anordning er stempel
fri. 

78 Drl paahviler Politiet al pnase, at behi:irigt Bevis for, at Forsikring efter nær
værende Anordning er tegnet, forefindes i de paugældende Bedrifter. 

Det panhviler enhver Kommunulbcs.trrel~e inden hvert Aars l. December at ud
færdige en Liste, hvorpnu stanr e>pfOrt de i Henhold til Bestemmelserne i § 58. 
Stk. 1. forsikring!'>J>ligtige Personer. Denne Liste skal i Tiden fru l. til 15. December 

691 



1939 29. l\lurls 

ligge fremme til Eftersyn i Kommunen pna el af Kommunalhe.slyrelsen nærmere 
angivet Sted. Enhver, der mener, al han med Urelle er opfOrl eller forbigaaet paa 
Listen, maa umiiddelhart derefter og sene.st inden Udgangen af December indsende 
sine Bemærkninger herom til K'Ommunalbestyrelsen. 

Listen tilligemed de fremkomne Indsigelser ind.sendes den fiirsle Uge a1 Januar 
itil Foroya vanlukkulrygging, der ufortifret forelægger de fremkomne Indsigelser 
for Randet, som afgor, om pnngældendc har Pligt til at forsikre sig selv. 

For de Perwners Vedkommende, der ikke har nedlagt Indsigelse mod '<len af 
K'Ommunalbestyrelsen udfærdigede Liste, er denne mfgorende med Hensyn Lil Plig
ten til at ·betale Præmie ti.J Foroya vanlukku.lrygging og Ret til Erstatning ved ind
trædende UlykkesLilfælde i det ·fOlgende Kalendernar. 

l\fonstringsbestyrerne paa Færoerne er pligtige, naar Ulykkesfors.ikringen begæ· 
rcr det, at tilstille denne en Liste over de Personer, som pnamonslres Skibe, hjem
mehorende paa Færoerne. 

Ved kongelig Anordning kan der efter indhentet Erklæring fra Randet træffes 
andre Foranstaltninger bil Kontrolering af F.ors.ikring;;pligtens Oj)fyldelse. Herved 
kan bestemmes, n.l ogsaa andre slalslige og k•ommunnle Myndigheder skal yde 
deres Medvirken. 

79 Med Boder fra 50 Kr. anses den Arbejdsgiver, der tilsidesæller Pligten til al 
!egne Forsikring, eller som ikke holder Forsikringen i Kraft. 

!\led Boder fra 15 Kr. anses den Arbejdsgiver eller den, der optræder paa hans 
Vegne, som forsommer at afgive rettidig Anmeldelse efter §§ 45 og 65 om el ind
truFfel UlykkestiUælde eller ·hindrer reui.dig LægebelhandJ.ing efter § 50. 

Boderne tilfalder Statskassen. 
80 Denne Anordning træder i Kraft den 1. April 1939 og kommer til Anven

delse paa l.Jllykkestilfælde, intltrufne n:uvnte Dam eller senere, medens tidligere 
indtrufne Utykkcslilfælde, behandles efter Heglerne i Anordning Nr. 122 nf 31. 
Marts 1931. 

2. Maj - V1EDTÆGT Nr. 216 FOR FÆRØEHNES SEl\HNARIUl\1. (Som æn
dret 21. December 19,14 og 6. August 191J.7). 

Undervisningsministeriet fastsæller her\'ed folgendc Bestemmelser om Læreru~ 
dannelsen paa Færiiernes Semina11ium: 

I. Seminariels Opgave, fodretning og Bestyrelse. 
1 Ved Færoerncs Seminarium i Thorsl1uvn undervises unge Mænd og Kvinder, 

som onsker at uddannes til Lærere ved færoske Folkeskoler. 
2 Seminariet har 4 Klasser. Der oprelles hert andet Aar en ny 1. Klasse. 

saaledes at der .fra Sommeren 1948 vil ''ære 2 Klasser samtid.ig i Seminariet, enten 
en 1. Klasse og en 3. Klasse eller en 2. Klasse og en J. Kilasse. 

3 For nt kunne optages i Semina11iets yngste Klasse skal Eleven: 
a. '\'ære fyldt 18 Aar iooen 1. Juni i det Kalen·deraar, Optagelsen finder Sted, 

dog al Skoledirektionen i særlige Tafælde kan dispensere herfra, 
·b. \"ed Lægeattest godtgore ikke al .lide af nogen Sygdom eller legemlig l\fongel, 

der gor ham uskikket til at være Lærer, 
c. :fremlægge tilfredsstillende Vidnesbyrd om Forhold og Van<lel, deriblandt Vid· 

ncsbyrd fra rette ,·edkommende om, hvad han har været sysselsnt med siden 
sin Udtræden af Borneskll'len, 

d. have hestanet en særlig Optagelsesprifre. 
Optagelse i yngste Klasse kan kun ske \'ed Unden·imingsuarets Begyndelse; un· 

der særlige Omstændigheder kun Skoledirektionen tillade Undtagelse herfra. 
4 Undervisningen og Proverne pna Seminaret er vederlagsfri. 
5 Seminariels Airgangsprove afholdes i 2 Dele, 1. Del ved Udgangen af 2. eller 

3. Klasse som nærmere nngi.vet i § 19, 2. Del ved Udgangen nf 4. Klasse. 
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6 Undem.isningen meddeles af Lærere og Lærerinder ved l\'lellemskolen og Kom
muneskolen i T•hors110vn samt, om fornodent, af andre, som Skoledirektionen med 
Ministeriets Godkendelse maaue antage dertil. Efoverne oplæres i praktisk Skole
gerning i de nævnte Skoler.1) 

7 Seminariet stanr under Bestyrelse af Færo Amts Skoledirekllion, tier i alle 
Fiorhold er Seminariets iiverste stedlige Myndighed. 

8 Skoledirekti-onen forestaar Afgangsprovens Afholdelse. .Min•isteriet godkender 
Timeplaner og Fagenes Fordeling mellem Lærerne efter lmlstHLing af Seminariets 
Forstander og Skoledirektionen, 

9 O\'erlæreren ved l\lellemskolen i Thorshavn er Seminariets florstander. Han 
har som saadnn det daglige Tilsyn med samme og er dels Kasserer og Hegnskabs
forer. 

Il. Lærermad, 
10 Lærerrna.Jet besLaar af alle ved Seminariet virkende Lærere og Lærerinder. 

Forstanderen er Rnadets Formand. 
11 Lærerrandet sammenkalde.;; udenfor Skoletiden i Heglen I Gange om Anret 

og ellers snu ofte, som Skoledirektionen, Forstanderen eller to undre Medlemmer 
finder det fornodent. Ved Afstemningen gor i Tilfælde uf Stemmelighed Forstan
derens Stemme Udslaget. 

12 Lærermadet skal drofte alle Sager, hvorom Skoledirektionen eller Forstan
deren onsker at hore dets Mening. Hvert Medlem har Het til at stiHe Forslag til 
Beslutninger i Sager, der vedrorer Seminariets Under\'isning. Forslagene afgives 
til Forstanderen senest 8 Dage fOr Model og meddeles til Medlemmerne sammen 
med Indkaldelsen til Modet, ll\•ilken sker senest .J Dage •fOr dettes A'fh1'1delse. 
Vedtages Forslaget, er Sagen, for suu vidt den ikke hiirer under Ministeriets eller 
Skoledirektionens Afgorelse, afgjort, hvis Forstanderen tiltræder det. Hvis Forstan
deren ikke tiltræder del, indsendes del til Skaledoirektionen med Forstanderens 
Erklæring samt Afskrift af Protokollen med mulige Bilag. 

13 Lærerrandet skal hores af Skoledirektionen. Wr den 
1. træffer Afgorelse om Elevers Optagelse. 
2. ~ildeler Understotteiser til Ele\'er. 
:~. til.lader Undtagelse fra Heglerne om Adgang til at gaa op til Af gungs1>ro\·en. 

Lærerraadet skal hores af Forstanderen, fi.ir han afgiver lndstiHing om: 
a. Fag- og Timefordeling. 
h. Plan for Undervisningen i praktisk Skolegerning. 
c. de Fag, hvormed ledige Lærerposter skal besættes, medmindre Indstilling skal 

ske i en Ferie, og Lærerraadet ikke kan indkalde,;;. Indstillingen led5ages af en 
Afskr~ft af Protokollen med mulige Bilag. 

14 Over Lærerrnadets Forhandlinger fiires en Protokol af Forstanderen. ~h ert 
:\'ledlem er berettiget til at Ian indfi.ir.t k~rle D.iktaler eller at fan uchfiirligere af 
det selv skrevne Fremstillinger Yedlagt som Bilug. Protokollen oplæ~es og under· 
skrives af l\Iedlemmerne. 

111. Optagelsesprovcrt, Undervisnirige11 og A/gangsproven. 
15 Optagelsesproven afholdes af Seminariets Lærere med Bistand u.f Censorer 

som Seminariet ~elv udpeger indenfor eller udenfor dets Lærerkreds, een for h\'ert 
Fag. 

Krav ved Optagelsesproven: 
a. 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 al lettere Opgaver. 

I) .Hr. U. M. Skr. 30. Aug. 1950 og 27. Okt. 1950. 
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c. Omfanget n1 Fordr·ingerne i Historiie og Geografi angives ved de Folke· 
skolen almindelig anvendte Læreboger i disse Fog. 

d. Skr.iiftJig Færosk og Dansk: 
Stil. Der gives en fri eller hunden Opgo,•e, til hvis Besvarelse Eksaminanden 

fnor 3 Timer. 
Di.krat. Der pri:ives i el Stykke Prosa al lignende Sværhedsgrad som en færosk 

Diktat til Mellemskoleeksamen. Aif Skilletegn dikteres kun Punktumer. 
Mundtlig Færosk og Dansk: 

Læsning af Poesi og Prosa med Samtale om del læste. Tillige proves Eksami· 
nonden i Analyse og Gromotik. 

Af færoske Digterværker maa være læst: 
Nogle Kvad i el Omfang svorende til 100 fireliniede Strofer. l\ogle Sagn 
svarende til ca. •to Normalsider. 
Et Pnr Folkelivsbilleder af Hammershaimb. 
Nogle nyere Digte og Sange. 

Af dan.ske Digterværker maa væne læ.st: 
En Komedie af Holberg, et Værk lllf Oehlenscltliiger, Ingemann eller Hertz. 
To Æventyr af H. C. Andersen. En af Bjornssons Bondenoveller. l\ogle 
folkeviser. Nogle Salmer af Kingo, Brorson og Grund~v-ig. 

Desuden maa Eleverne aflægge Pro\'e i Sang og Musik. 
Hovedvægt.en lægges puo Eksaminandens Ud,•iklingslrin og Kundskaber i Folke· 

skolens Hovedfag. 
De, der paa tilfredsstillende l\foode har bestonet Studentereksnmen. Almindelig 

For-beredelseseksamen, flealeksomen eller Pigeskoleeksamen, kan, nanr de i iiv· 
r:igl opfylder Betingelserne for Optngel~e, optages i Seminariets lste eller 2den 
Klasse uden nl underkaste sig den foran anordnede Optogelsesprove. Optagelsen 
kun i son Fald betinges ll'f, at den pno.gmldende beslaar en Pri:ive i enkelte F.ag. 

Afgorel!.'e i saaHenseende træffes for lste Klasses Vedloommende u•f Skoledirek· 
tionen; for 2den Klasses Vedkommende af Ministedet. 

16 Undervisningen ~kal for alle Elc\'er omfatte -fi:ilgende Fag: Færi:isk (herun· 
der Oldnordi~k), DanE.k, Regning, Skrivning, Historie (herunder Samfundslære 
og Nationalokonomi), Kristendomskundskab, Geogra.Ii (herunder Goologi), Natur
historie (herunder Sundhedslære), Naturlære (med Kemi), Matematik, Tegning, 
Engelsk, Gymnastik og Idræt, Sang og Musik, Pædagogik, praktisk Skolegerning 
(•herunder Smoabornsundervisning), Slojd for mandlige Elever, desuden for kvinde
lige Elever Haandgerning. 

Undervisningen i ovennruvnte Fag meddeles med Wlgende Timetal ugentlig: 

1. Aar 2. Aor 3. Anr 4. Aar 

4 " 4 4 
4 4 5 5 
3 2 3 0 
1 1 0 0 
2 2 2 3 
3 3 2 :i 
2 2 2 0 
2 2 2 0 
3 2 2 0 
2 2 2 0 
2 2 1 0 
:-i 3 2 3 
4 3 3 4 
2 2 2 2 
0 2 2 3 
0 0 4 !) 

37 30 38 36 

Kvindelig llunndgerning ........... . ..... . .... . 
Sluj1l .. . . . ..... ... . . . ...... . ..•... · · . .. . · .. · • .. 

1 1 
2 2 2 2 
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UndervJsningen i praktisk Sloolegerning meddeles efter en af Forstanderen ud
arbej del Plan, der stadfæstes af Minisiteriet. 

Der skal under Undervisningen i videst muligt Omfang give.s Eleverne Lejlighed 
til selvstæncHgt Arbejde, der kan bringe dem i direkte Forhold Lil Stoffet, saaledes 
al de er fortrolige med Fagenes Hjælpekilder, 'Vante til al bruge Bi:iger og Sam· 
linger og ihede i at gore Iagllagelse i den levende Natur. 

Til at vise Hesuhaterne af en saadan Arbejdsopi.ivelse kan bl. a. Aar~arbcjdcr 
fra Eleverne -af forskellig Art bjene. Faglæreren maa afgore, om et saadant Aar.;;. 
arbejde kan antages til Fremlæggelse ved Eksamen. I saa Fald indsendes det se
nest 15. Februar til Censorernes Fonnand, og den paagældende Fagcensor af. 
gi.ir da, om der skal ·tages Hensyn til Arbejdet ved Eksamen, hvor det i bekræf
tende Fald Iorhojer Karakteren med 1 Trin (f. Eks. fra mg til mg+ ). Aarsarbej· 
der kan fremlægges i Naturfag, Geografi, Gymnastik og Idræt, de historiske Fag, 
Pædagogik, praktisk Skolegerning, Dansk og F'æri.i,;k. 

17 Aarsproven aJholdes under Samvirken af Seminariets Lærere og Censorer, 
som efter Skoledirektionens Indstilling beskikkes af Ministeriel, der ligeledes he
skikker en af Censorerne til al fongere som Formand for disse. Lærerne er Eksa· 
minal'Orer, men Emnerne for Eksaminationen bestemmes af Censor Dagen forud 
efter Samraucl med Eksaminator. Skoledirektionen bestemmer efter Indstilling fru 
den paugruldende Censor de skriftlige Opgaver og drager Omsorg for, at den 
skriftlige Prove afholdes under betryggende Tilsyn. Den skriftlige Del uf Afgangs
provens 1. Del afholdes i Wrsle Halvdel af l\luj, den mundtlige Del i Juni. Af
gangsprovens 2. Del afholdes i Juni. 

18 Afgangsprovens l . Del omfauer : Skri.vning, Tegning, Geografi, Naturhisto
rie, Hegning, Matematik, Naturlære samt delvis, SOIJll nedenfor nærmere angi'Yet, 
Kristendomskundskab, Færosk og Dansk. Afgani.tSJ>rovens 2. Del omfatter: Gym· 
nnstik, Sang og Musik, praktisk Skolegerning, Dunsk, Færiisk Historie Sli:ijd og 
aelvis Kristendomskundskab 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. Skrivuing. Proven (1 Time) afholdes ved Udgangen af 2. Klasse. Der skri· 

ves to sammenhængende Stykker Normalskrift, det ene i en SIOrrelse af ca. 
12 mm og 5 mm og det andet i en mindre l\foaleslok. 

I Forbindelse med Censuren af de skriftlige Opgaver proves Eksaminan· 
<Jerne i Forskrift paa Skoletavlen. 

2. Tegning. Prii!ven beslaar i en Fremlægge~e og Iledommelse af de i 2clen og 
3dic Klasse udfOrte Tegninger og Skitser. 

Der skal under Undervisningen lægges Va:gt paa at uddunne Eleverne saa· 
ledes, al de dels selv kan undervise i Tegning i BC>rneskolen med behiirig Hen
syntagen til bornepsyloologi~ke Erlaringer og æsteti~ke Krav, dels sættes i 
Stand til al illustrere deres Unden·isning i andre Fag ved Tegning med Kridt 
paa Vægtavlen. 

I de to yngste Klasser dr.ives systematisk Plantegning og Tegning efter 
rumlige Modeller. Dog stilles der ikke sti>rre Fordringer til denne Art Teg
nJng, end at der allerede i disse Klasser kan blive Tjd til Skit.setegning bande 
paa Papir og paa Vægtavlen. Emnerne til Skitsetegning hor have Tilknytning 
til de forskellige Fag (Hjemstavnslære, Naturhistorie, Geografi o. s. v.). 

I 3die Klasse fortsættes med Skitsetegning, dog væsentlig som Kr.idtteg· 
ning (ogsan med farvet Kridt) og med sær.ligt Hensyn til Fagillustration. 
I denne Klasse gennemgnus desuden Tegneundervisningen.c; Metodik, afpasset 
til Beirneundervisning. 

3. Geografi. Der fordres Kendskab til den .fysiske og politiske Geogra'fi. 1Eleverne 
man ·kunne gore Hede for, hvor.ledes de geografiske Kendsgerninger er Hesul· 
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tntet aof flere samvirkende Aarsnger. Danmarks Geografi, derunder særlig ·Fær
oernes, behandles udfOrligt. !Der fordres en kort Oversigt over den nlminde· 
li.ge Geologi med særlig Anvendelse paa Færoernes Geologi. 

J.. Naiurliislorie. I Zoologi fordres Kendskab til Hovedtrækkene af det menne· 
skelige Legemes Bygrtlng .og Forstaaelse af de ·Vigtigste Livsfonktioner og 
Hovedtrækkene af Sund'hedslæren; endvidere skal de vigtigste Dyreklasser 
kendes. Særlig fordres Kendskab til de pna og ved Færoerne forekommende 
Dyr. I Botanik fordres Kendskab til de almindeligste paa Fær1icrne vildt 
voksende og <lyrkede Planter saml Jordens vigtigste Kulturplanter. Dernæst 
fordres For.stauelse af Planternes Livsfunktioner og Bygrtlng. tEle\erne mua 
ha'\'e nogen Øvelse i nt benylle en Flora (iEks. R. Hasmussen: Foroya ·flora). 
Der opgives ca. ~/:i uf det gennemgaaede Stof. 

5. Krisle11domskundskttb. a. Jlihelforklnring, der omfaller Jesu Taler J1os i\lal· 
tha:us og nogle af Talerne i Johannesevangeliet i et Omfang af cu. 6 Kapitler 
og endelig 6 Kapitler af den nytestamentlige Brnvlillerntur. 
b. Kirkehistorie .til Reformationen. 

Proven afholdes ved Udgangen af 2. Klasse. 
6. Regning. Proven er skriftlig og mundtlig. 

l. Til den skriftlige Prove ( J. Timer) gi\'es en 1Række af mindst 1 mindre 
Opgaver fra forskellige Dele af Lærestoffet Gg af stigende Vanskeligheds
grad, der muliggor en Differentiering i Bedommelsen uf !Elevernes Fær
dighed og Evne. De skriILlige Ot•gu\•er skal besvares snu udifOrligt og med 
saa megen forklarende Tekst, al Tankegangen i Ilesvareisen ~ræder klart 
frem. De matematiske Formler maa medbringes. 

2. Ved -den mundtlige Prove lægges der Vægt paa Talkendskab og Tnlfærdig· 
hed og puu en for.sluaelig og hensigtsmæssig Tulhehandling. 

3. Karakteren for mundtlig Hegning gælder dolibelt saa meget som Karakteren 
for skriftlig Hegning. 

7. /llaJematik. Proven er skrif.tlig og mundtlig. 
1. Ved den sk6fllige Priive gives der 2 Opgaver, en geometrisk og en alge· 

brnisk (3 Timer til ·Iwer). Til den .skriftlige Prove kan en Formelsumling 
med Luges. 

2. Ved <len mundtlige PrO.ve <>pgives begrænset Pensum (fra en Trediedel 
til Halvdelen af Stoffet). 2 Maaneder inden Proven fastsætter Skoledirek· 
tionen i Samraad med Censor 1Pensummets Omfang. 

3. Karakteren for den mundtlige ·Prove gælder lige med Karakteren for den 
skriofllige Prove. 

8. Nalurlære. Pro\'en er imundtlig. Den skal, nanr der er •LejHghed dertil, være led-
saget af simple Demonslrnfronsforsog. Der eksamineres kun i 3 af de ne· 

clennævnte 6 Hovedafsnit eller el dertil svarende Pensum : 
1. Mekanisk Fysik og Bevægelseslære. 
2. Magnetisme og Elektricitet.slære. 
3. Varmelære. 
f.. Lyslære og Lydlære. 
5. Kemi. 
6. Orientering 1•na Stjernehimlen. (Tidsbestemmelse). 

Valget af de HDVedaofsnit, der skal opgives til Eksamen, foretages af Skole
direktionen 2 l\faaneder inden Praven efter Samrand med Censor. 

9. Færiisk. Proven er dels skriftlig, dels mundtlig. 

696 

Til den mundtli.ge Priive fordres: a. forstand ig og tydelig Oplæsning saavel 
af Poesi som n'f Prosa, b. Kendskab Lil den færoske Spr-0glære i dens Hoved· 
dele (Lyd-, Bojnings· og Sætningslære), c. Gennemgang af J. Jakobsen: Fær· 
oske Folkesagn og Æventyr, sprogligt og historisk. 

Den skriftlige Pri)ve bestaar af en Genfortælling (3 Timer). 
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10. Dansk. Proven er dels skrifllig, dels mundllig. 
Ved den mundllige Prove fordres: a. forstandig og Lydelig Oplæsning af 

et Stykke Prosa og Poe.si. Udfaldet af denne Prove skal huve \'æsentlig Ind
flydelse paa Knrnkteren for mundllig Dansk. b. Kendshb Lil Sproglæren i 
dens Hoveddele. c. Cennemgang uf Priiver nif den dunsk·norske Litteratur fru 
Ifolberg til Nutiden. 

Den skriftlige Prove bestaar uf en Genfor!æUing (3 Timer). 
Priiven i Dansk og Færiisk afholdes rved Udgangen af 2. Klasse. 

20 F-0rdringerne ved Afgungsprovens 2. Del er fOlgende: 
1. Gymnastik og Idræt. Eleverne man have Kendskab til Grundlrækkene af Gym

naslikkens Teori og muu kunne sammensætte en Timeseddel paa rette Mande; 
de mau med Færdighed kunne udH>re de gymnasliske Øvelser og lede Gymna
stikundervisning af Born. Der kræves Færdighed i Svumning og fri Idræl 
i del Omfang, der er fastsat ved den i 1936 indfOr.te Prove i Svomning og 
fri ldræl ved Færoernes Seminarium. Forskellige Lege og Boldspil maa ken
-<les. 

Fm Elever, der puu Grund uf Legemsfejl har været fritagne .for Cymna
slik, udregnes 1Eksumenskarakteren sualcdes, at .i\langlen af Karakter i Gymnu
slik ikke faur forringende Virkning paa Ek.sumenskvolienten. 

2. Swig og Musik. a. Der fordres Ind&velse af mindst 100 almindelig brugte 
Salmemelodier og af de i Kirkerne brugelige Messesvar, endvidere a•f 50 danske 
og færoske Sange. Grunclrids af Musikteorien, Øl\·elser i Nodelæsning saml 
sy.;tematisk Stemmedannelse og Tekstbehandling; 
h. Eleven skal pau Violin kunne spille Salmer og Fædrelandssange til Skole

.brug rent og rytmisk samt selv kunne stemme Violinen. 
Naar en .Elev uf Seminariet ski;nnes at \'ære ganske uegnet til Deltagelse 

i MusikunJervisningen, kun \'edkommen<le fritages for Faget, og Eksamens· 
karakteren Iberegnes da som oYenfor ved Fritagelse for Gymnastik angivet. 

.for de Elever, der i;nsker at .skaffe sig Vidnesbyrd om, at de kan udfOre 
Organisttjenesle paa fors\'arlig .i\foade, kun hertil knyttes en Prove i Orgel· 
s1~il. Til denne fordres, al Eksaminanderne .med korrekt Fingersætning, nojag
tig Takt og i passende Tempo kan spille de almindeligt brugte Salmemelodier. 
indlede dem med el forspil og afslutte dem med et Efterspil; de mua ogsau 
kunne .5pille mindre Musikstykker, der er passende ved Gudstjenestens Be
gyndelse og Slutning. 

:-:i. Pædagogik. Proven er mundtlig, .Der fordres Kendskab til: 
I. Psykologi, sær.lig Smaubornspsykologi, Skolealderens og O\'ergangsulderens 

Psykologi. 
2. Pædagogik. 

a. Almindelig Opdrugelses- og Unden isningslære. 
b. Opdragelsens Historie. 
c. Kendskab til det færoske Skole\æsens Historie og nU\rerende Ordning. 

den danske Skoles Historie i Grundtræk. 
d. Skolehygiejnen i Grundtræk. 

Der opgives begrænset Pensum ca. !!la af Stof•fet. 
L Praktisk Skolcgcming. Ved Proven skul Eksaminanderne godtgore deres Evne 

til at undervise Biirn, saaledes at de efter Opgayens Beskaffenhed fuar Lejlig
hed til al fofltælle, fremslille eller samtale, dels lil at lede Bornenes mere 
selvstændige Aflbejde med et Undervisningsemne. Der 'bor som Regel gives 
Eleven Tid til al afslut.te Behandlingen a{ sil Emne. Hver Eksaminand foar 
2 Opgaver, der hentes fra folkeskolens almindelige Fugkreds og Undervisnings· 
omraadet. I hivert Fald den ene af Opgaverne Inges fra Færosk, Dansk, Religion 
eller Regning. I Sang, Tegning og Skrivning gi\'es ingen Opgaver. Eksami
nanden modtager de to Opgaver 2 Timer Hir Provens Begyndelse og skul 
hu\'e Lejlighed til med Benyttelse af passende Hjælpemidler at forberede sig 
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under Tilsyn. Umiddelbart IOr Provens Begyndelse afleverer Eksaminanden 
til Censorerne en kort, skriftlig affattet Plan (Disposition) for Behandlingen 
af den ene af de til Proven 011givne Opgaver efter Censorernes nærmere Be· 
slemmelse, Under Proven mau Eksaminanden godtgore sin Færdighed i med 
Kridt paa den sorte Tavle al kunne illustrere saudanne Forhold, som fore· 
kommer i den daglige Undervisning. Karakteren for praktisk Skolegernin~ 
bestemmes ved Udfaldet af Proven og en Aarsknrukter for Eksaminandens Del· 
tagelse i praktisk Skolegerning i Afgange.klassen. Aarskarakleren, som vejer 
halvt mod Eksrumenskarakteren, Iust>ætles af Forstanderen efter mundtlig For· 
handling med de Lærere, der har deltaget i Elevens Opovelse i praktisk Skole
gerning. 

5. D01i5k. Proven er skriftlig og mundtlig. Ved den skriftlige Prove g ives 1 Stil, 
hv<>rtil der gives <J. Timer. E!e\'erne kan væJ~e mellem to opgivne Em
ner. 
Ved den mundtlige Pri.ive fordres 

1. Kendskab til den oldnordiske og den nyere danske Lillernturs Historie. 
2. Desuden opgives: 

u. et Udvalg uf ældre danske Tekster, 
b. korte Læsestykker pau S\'en3k og norsk Landsmani. 
c. 5 Hovedværker og ca. 200 Sider mindre Pruver, Vers og Prosa fra de 

forskellige Peri-0der. 

6. Færosk. Proven er skriftlig og mundtlig. 
Ved den skriftlige Prove gtves l Stil, hvortil der give~ .J T imer. Eleverne 

kan vælge mellem lo opgivne Emner. 
Ved den mundtlige Priive fordres Kendskab til 

1. Oldnordisk, hvoraf der opgives 50 Normalsider; der kræves desuden Kend· 
skulb til Formlæren. 

2. a. Den færO.ske LiUeralurs Historie i et Omfang som Chr. Matras: Fi.iroysk 
Bokmenlasoga. 

0b. Kvadene, af hvilke mindst eet er lært udenad. 
c. ældre færoske Tekster f. Eks. efter ]. Jakobsen: Dit)lomutarium færoensc. 
d. den nyfæroske Litteratur ved direkte Forfatterlæsning. 

7. Engelsk. Proven er skriftlig og mundtlig, Den skriftlige Prove bestaar i en 
Oversættelse til Engelsk af lignende Sværhedsgrad som ved Healeksamen. Den 
mundtlige Pro\·e hestaar i Oplæsning og Oversællelse af en ulæst Tekst af 
lettere skonlitterær eller faglig Art. Dertil knyttes nogle Spurgsmaul, der kan 
prove Eksaminandernes Forstaaelse af Sprogets grammatiske Bygning og del 
læste Stykkes Indhold. 

8. Slojd (alene for mandlige Elever). Der regnes med fiilgemle Timetal: 2+2 
+2+2. 

Til Grund for Undervisningen lægges en rationelt og pædagogisk ordnet 
Ø\•ebesrække, der luges enten fra Dansk Skoleslojd eller fra Askov·~iiiis-SIOjd, 

og Eleverne indi.ives i Brugen af del typiske Værktoj til Træs!Ojd. 
Filing af Save og Slibning 1,_1( Værktoj skul læres. 
Grundreglerne for Konstruktionstegning læres ved UdfOrelsen 11( Arbejds· 

tegninger til alle Slojdarbejder. 
Proven bestaar i en Fremlæggelse og Bedi.immelse af sidste Aars Arbej· 

der, 
Karakteren i SIOjd medregnes ikke ved Udregningen uf Eksaimenskvotienlen. 

9. l/iwrie. Fuget omfatter Verdenshistorie og Nordens Historie saml Samfund5· 
lære og Nationaliikonomi, der paa dertil egnede Steder indarbejdes i 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 fru de forskellige Perioder eller Tidsafsnit uf Verdenshistorien. Disse 
gennemgnus ved Foredrag og Læsning uf historiske Tekster (Kildesteder, Ta
ler, Aktstykker) eller bredere Fremstillinger, og Elevernes Arbejdsevne inden
for Faget op0ves gennem Elevforedrag og skriftlige Opgaver over de paa
gældende Afsnit. I Nordens Historie læses en Bog paa ca. 300 Sider. Sam
fundslære og NationalOkonomi gennemguas i det væ.sentlige gennem Eksempler 
fra Historien. Færosk Samfundslære og Perioder uf Færoernes Historie gen
nemgaas. 

Ca. Halvdelen af de valgte Emner og !!/a af Nordens Historie opgives til 
Ekswmen. 

10. KdstemlomskundJkab. Pruven er mundtlig og omfatter 
u. Bibelforkfaring: l. Et Brev fru Ny Testamente i del mindste af Omfang 

som Galal'herbrevet. 2. Ca. 25 Kapitler af profetiske Skrifter. 3. Nogle af 
Davids Salmer. 

•b. Troslære. Kendskab til den cvungelisk·Jutherske Troslære. 
c. Kirkehi.Jtorie e/ter Reforniatfrme11. 

Karaktererne ved Hirste og anden Del summenregnes til en fælles Karakter 
og vejer lige. 

11. KvimleUgt J/aarulnrbejde. 
u. I Seminurictiden udfOres en tidssvarende .Modelrække, som kun anvendes 
ved Undervisningen i Folkeskolen; de nærmere Fordringer fastsættes af Skole
d irektionen efter Forhandling med Haandarbejdsinspektoren. 
b. Reparation. 
c. Tilpasning og Klipning. 
d. Undervisningsoveiser. 

1Eleven muu ved Proven, der varer 2 Timer, godtglire sin Færdighed i de 
ovennævnte Arter af Haundarbejde for Censorerne. Til Færdighedsproven man 
Eksaminanden selv m edbringe de fornodne Arbejdsredskaber. 

21 Ved Afgang:>pru\'en kan gives fiilgcnde F agkaraklerer: ug, mg, g, tg, rndl og 
slet samt Mellemtrinene ug+, mg+ - - - mdl.+, slet+ . 

For hvert af de fornævnte Fng gives en Fagknrnkter, dog beregnes saavel i 
Dansk som i Færusk en ~ærlig Fagknrnkter for den skriftlige og en for den mundt
lige Pruve. I Sang og Musik gives en fælles Fugkurnkter. Desuden girves en sær
skilt Karakter for Form o~ Orden i de skriftlige Arbejder. 

Hvor Fuget ·bestnur af flere Led, bestemmes Fngkarakteren ved Karaktererne 
for hvert enkelt Led uf Fuget efter de ovenfor under vedkommende Fng nævnte 
Regler; disse sidste Karakterer udregnes uf Censorernes og Lærernes Knrakterer. 
idet der ved Udregningen benyHes de ovennævnte Knrnkterbetegnelser som Spe
cialkaraklcrcr, beregnede til en Værdi af henholdsvis 5, 4, 3, 2, I, 0, sunledcs nt 
hver Cemor og Lærer kun fiije et + eller + til sin Karakter, hvorved denne for
hojes eller formindskes med lfo; dog mua der ikke gives nogen Karakter orver ug 
eller under slet. 

Ved Fagkurakterens Udregning af Karaktererne for de enkelte Led af Fuget be
nyttes den snnune Skala for Karakterværdien. 

Karaktererne i Sang, Violinspil og i\lusikteori unfOres paa Eksamensbeviset, sna· 
ledes at Karaktererne i Sang og Violinspil hver gælder do!Jlbelt. Gennemsnittet gi
ver Fagkarakteren; denne tæller ikke med ved Udregningen af Kvotienten. 

Nunr ganske særlige Forhold foreligger, kan Skoledirektionen tillade, ut Eksami
nanden indstiller sig til Prove alene i Sang og Teori eller alene i Violins.pil og 
Teori; Fagkurakleren fremkommer da ved Sammenlægning af de to Karakterer 
dh iclcret med :~ med Afrundinl! Li.I det nærmest liggencle hele Tul. 
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Af samlllige Fagkaraklerer - med Undtagelse af Karakteren i Slojd - udregnes 
en Gennemsnit.skarakter (Hovedkarakter), idet de enkelte Fngkarakterer medvirker 
med følgende Værdier: ug = 8, ug-;- = 72/8, mg+ = 71/3, mg = 7, mg+ = li•/6, 

g+ = 52/n, I! = 5, g+ = 32/n, tg+ = 21/n, tg = 1, tg+ = +12/H, mdl + = + 4•/a. 
mdl = ..:,7, mdl+ = -;-J21/6, slet+ = +172/8, slet = ""-23. 

Karaktererne i praktisk Skolegerning og Hegning vejer dob.belt. 
For at kunne indstille sig til Provens 2. Del mon Eksaminanden have opnaacl 

mindst Gennemsnitskaraktererne g (tPfo) i de Fug, som helt afsluttes ved 1. Del. 
For at have bestaael Afgangsproven mua Eksaminanden have opnunel mindst g 

('1.1/:i ) i Gennemsnitskarakter. 
Proven i praktisk Skolegerning kun dog tages om een Gang efter mindst el 

Aars Forlob, snuledes at Gennemsnitskoraktcrcn (Hovedkarakteren) bliver al for· 
undre, hvi:; en bedre Karakter opnuus. 

Pri.iven i Sang og Musik saml Gymnastik kan lages om efter et Aars Forlob, 
dog uden at Gennemsnitskarnkleren derved kun forandres. 

Tillægsprove i Sang og Musik kan ikke tages af en Elev. der har \·æret fritaget 
for Undewisning i Faget paa Seminariet. 

Begæring om at muatte tage de ovennævnte Prover om indsendes til Skoledirekli· 
onen. 

Censorernes Formand og Seminariels Forstander udsteder i Forening et Vidnes· 
byrd, hvori unfOres suuvel den ovenfor nrovnte Gennemsnitskurakter (Hovedkarak· 
ler) som Karaktererne i samtlige enkelte Fug. 

Er Pruven i praktisk Skolegerning, Gymnastik eller Sang og Musik luget om, 
og en bedre Karakter heri opnuuel, bliver denne at tilfi.ije puu Vidne,;byrdet. 

I Vidnesbyrdet indJOres tillige Paulegning om, hrnrvidt den pangældende er 
i Stund til al foreslaa Kirkesang, Orgelspil og Gymnastikundervisning. For ul der 
herom skul kunne meddeles bekræftende Paategning, der kun maa lyde paa, al 
Eksaminanden »kan foresitau« puugældende Fug, maa \'edkommende med Hen· 
syn til Kirkesang have opnuael suavel for Sang som for Musik Karakteren g, med 
Hensyn til Orgel!~pil Karakteren g og med Hensyn til Gymnastik Karakteren g. 

u. Studenter, der demitteres fm del uf Færoernes Lagting opre ttede Studen· 
terkursus, en Gymnasieskole i det ovrige Kongerige eller har bestaaet Stu· 
dentereksamen .som Privatister i Henhold Lil kgl. Anordning uf 25. Marts 
1938 kun, naar de indstiller sig til den ufalullende Lærerprove overfore 
Karakterer til Lærereksamen i Overensstemmelse med de nedenfor angivne 
Hegler, idel forsuævidt nnguur Ele\·er, der har beslaael Eksamen ved Lag· 
tingets Studenterkursus og for Privalisters Vedkommende alene Eksamens· 
karaktererne lægges til Grund. 

b. Studenter, der i nedennævnte Fag mindst har opnuael Karakteren mg, kun 
overfOre den puagældende Karakter. 

1. lllurultli.g Færosk og Daruk: 
Karakteren kun overfOres fra Studentereksamen pau alle 3 Linier som Ka
rakterer i mundtlig Færosk og Dansk ved Lærerpro\'ens 2den Del. Karakteren 
udregnes paa Grundlag af Aa rsknrakteren og Eksumenskurakteren. 

2. l/i.slorie: 
Karakteren kan overforcs fra Studentereksamen paa alle 3 Linier som Fag· 
karakter ved Lærerpri.iven, udregnet pau Grundlag af Aarskarukteren og Ek~· 
umenskarakteren. 

3. lllmematik: 
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lercn og Eksamenskarakteren, for den matematisk-naturvidenskabelige Linies 
Vedkommende paa Grundlag nI Aarskarakteren og Eksamenskarakteren ved 
den mundtlige Prove. 

•l. Naturlære: 
Karakteren kan overfores fru matemalisk-naturvidenskabelig Studentereksamen 
som Fngkarakter \'ed Lærerproven, udregnet paa Grundlag af Aarskarakteren 
og Eksamenskarakteren. 

5. Engel.sk: 
Karakteren kan overfOres Ira Studentereksamen paa alle 3 Linier ~om Fng
knrnkter ved Lærerpro\'en eller som Karakter ved Tillægsprovcr. Karakteren 
udregnes paa Grunding af Aarskarnkteren og Eksamenskarakteren ved den 
mundtlige Prove. 
c. Hvis der ved Sammenligning af Anrsknrakteren og Eksamenskarakteren 

fremkommer et Resultat, som ligger imellem to Karakterer, forhojes eller 
formindskes del til den nærmest liggende Karakter, og for sna vidt Fag· 
karakteren herefter er mg eller dero,·er, overfores den Lil Lærer.proven 
med den snaledes udfundne Karakter. 

cl. Overforelse af Karakteren finder kun Sted, naar lste Del af Lærerproven 
bestaas senest <I og 2den Del senest 6 Aar efter Studentereksamen, dog 
al den Tid, der ligger forud for det Kalenderanr, i hvilket vedkommende 

er fyldt 20 Anr, ikke medregnes. 1 særlige Tilfælde kan Dispensation fra denne 
Bestemmel~e meddeles af Ministeriet. 

e. Skoledirektionen er bemyndiget til i enkelte Tilfælde, hvor det maatte ,•ise 
sig nudvendigt at afvige Ira foranstaaende Bestemmelser. men mna straks 
indberette saadanne Afvigelser til Undervisningsministeriet. 

f. Næn ærende Bestemmelser finder Am•endel~e fOrste Gang ved Sommereks
amen 19-15. 

22 Skoledirektionen er bemyndiget Lil i enkelte Tilfælde, hvor det maatte 'i l;c 
sig nodvendigt, al ah•ige fru foranstaaende Bestemmelser, men man straks incl
berette sandnnne Af vigeiser til Undervisningsministeriet. 

23 Nærværende Bestemmelser finder som en forelobig gældende Ordning An
vendelse fOrsle Gang pau det Elevhold, der optages pan Seminariet i August 19•18, 

15. Maj - Lov Nr. 196 om Ændringer i og Tilfiijelser til Lov om RETTENS 
PLEJE. 

2 Denne Lov, der, for snn vidt angaar Ændringerne til §,§ 721 og 962. ogsaa 
gælcler for Færoernc, træder i Kraft 1. Juli 1939. (Til § 721: I § 721, lste Stykke 
Nr. 1 ændres »267, 2det Stykke« til >267. lstc Stk.« Til § 962: I § 962, 2det Stykke 
2detPunktum, indsættes efter ~hojere Straf end« :t6 Daghoder eller«. I samme 
Stykke, <Ide Punktum, udgaar Ordene: • af Statsadvokaten«). 

15. l\laj - Lov for Færoerne Nr. 202 om PEHSONLIG SKAT TIL A 'ITS· 
KOMMUNE!~. 

1 Enhver Person, Sel~kah eller lnslilution, som i Henhold Lil Lov Nr. 76 af 12. 
Marts 1923. jfr. Lov Nr. Hi af 7. ::\farts 1928 og Lov Nr. 36 af 16, Februar 1939, 
()m den kommunale Beikatning er pligtig at svare Skat til Ophold~kommunen eller 
Erh\'en·sk()ll}munen pan Færoerne, er tillige pligtig at svare personlig Skat Lil Fær
oernes Amtskommune, for ;;an ,-idt vedkommendes Skatteindtægt udgor 500 Kr. 
eller derover. 

Skatten lignes for hvert Sknttenar pua Grunding af de af de kommunale Lig· 
ningsmyndigheder i Henhold Lil Skat1elo\'en foretagne Ansættelser. 

Skatteydere, som flytter til Færiierne fra det ovrige Kongerige, og som der er 
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ansat til Stulsskul, kun ikke amællcs til Skal til Aml:!kommunen fra et tidligere 
Tidspunkt end det, fru hvilket deres Stals3kattepligt ophi.irer.l} 

Ved Skatteindtægt forsluns den ansatte skattepligtige Indkomst med de i Skulle· 
lovens § 11 hjemlede Fradrag, men uden Forhojel~e eller Nedsættelse i Henhold 
til Lovens § 15. 

Personer, hvem der er paalignet Skat bunde til Opholdskommune og Erhverv:-· 
kommune, svarer Skat til Amt5kommunen af den i Opholdskommunen ansatte 
samlede Skatteindtægt. 

22 ) Den i § 1 omhandlede Skul erlægges efter fOlgcnde Skala: 
Er Indtægten under 2.000 Kr., svares ingen Skat. 

Er Incllæglen men un1lcr svures nf og nf Rrsten 
lir. kr. kr. kr. 
2000 3000 20 2000 :-i O/o 
:iooo 4000 50 3000 4 0/o 
4000 5000 !)() 4000 5 O/o 
5000 ()()()() 140 5000 li O/o 
liOOO 7000 200 (i()()() 7•/~ °lo 
7000 8000 275 7000 9 O/o 
8000 10000 3li5 8000 IO O/o 

10.000 15 000 51i5 10 {)()() 12 O/o 
15.000 20.000 111i5 l:i.000 20 1/o 
20.000 30.000 2Hi5 20.000 25 O/o 
30.000 40.000 4(i(i..') 30.000 31 9/o 
-10.000 50.000 77fi.'i 40.000 -I I °lo 
50.UOO 75000 12165 50.000 47 °lo 
75.000 100000 23915 75.000 50 O/o 

100.000 200000 :i<i415 100.000 52 O/o 
200.000 -100.000 88115 200.000 54 O/o 

0\'el' .100.000 100-115 -100.000 56 O/o 

<let efter foranslaaende Hegler udregnede Skat1ebelob gives der, naar Indlæg· 
len er under 7.000 Kr., et Fradrag pua 35 Kr., og nnar Indtægten er 7.000 Kr. 
eller dero\·er et Fradrag paa 25 Kr. for h\'ert Barn (det er Ægtebarn, Bum uden
for ÆgteQkab, for Moderens Vedkommende saafremt hun er Skalleyder, Stifharn, 
Adoptivbarn og Plejebarn, for hvis Pleje der ikke ydes vedvarende Vederlag), som 
ve<I Begyndelsen af Kalendernaret er under 15 Aar. og som ikke 1mr l\Iidler til al 
bekoste sit eget Underhold. 

3 l11dl'11 l. l\forts indsender den kommunale Ligningsmyndighed Lil Færi.iemes 
Oppebor-<t>lskontor en ·Fortegnelse O\er de Skatteydere, som i Henhold til foranstaa
en<le Hrstemmelser er pligtige al svare Skat til Ambkommunen. med Angivelse af 
de for disse ansatte Skntteindtæ~ler. Om en·hver senere foretagen Ændring \'edrii· 
rende Sknt•leindtægler pua 500 Kr. o;:i: derover ~knl Li gningsmyndigheden straks 
,;ende særskilt Indberetning til Færoerne~ Oppeborsel~kontor. Foretages saadan Æn
dring af Lugtingets Skatteudvalg, paahviler det dog dette at give Færoernes Oppe
borselskontor fornoden i\Ieddelelsc om Ændringen. 

4 Ved Færoernes Oppeborselskonlors Foranstaltning gives der inden 15. April 
- i Tilfælde uf senere Ændringer af den ansatte Indtægt inden 1 :\luuned efter, 
at Indberetning i Henhold til Lovens § :~ er modtaget af Færoernes Oppebiirsels
kontor - de skattepligtige Underretning om. hvilket Relob der for det paagrel
dencle Skalleuar er paalignet dem i Skat til Amtskommunen. og hvor Indbetalin1æn 
af Skallen skal finde Sted. 

1) Ophæ\Cl \'ed Ll. Nr. 5 or 26. l\lorl~ 1953. 
~) Som ændret \ed Ll. Nr. 17 or 2R. !\forts 1952. 
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Klage o\'er Skalleberegningen indgi\'es til Lagtingets Skatteudvalg. Klagen skal 
indgives inden l Maaned efter, at Meddelelse i Henhold til lste Stykke er afsendt 
fra Færiicrnes Oppehorselskonlor. 

5 Skallen forfalder til Betaling med Halvdelen l. Maj og Halvdelen l. November. 
Skattebelob, der er .paalignet paa Grundlag af de i § 3 nævnte Ændringer i Skalte· 
ligningen, forfalder til Betaling 1 Maaned efter, at Meddelelse i Henhold til § 1 
er afsendt fra Færiiernes Oppcborselskontor. 

G Er den panligncdc Skat ikke betalt senest l Mnaned efter •Forfaldsdagen, skal 
det skyldige Skattehelob forrentes med 1h pCt. maanedlig for hver paabegyndt l\laa
ned efter Forfaldsdagen. 

7 De ipaalignede Skattebelob samt de i ·§ 6 omhandlede Renter kan inddrives 
ved Udpanlnin~" for san vidt Betaling ikke er sket senest I Maaned efter Forfnlds
da~en . De i Skattelovens §.§. 38, 41, 4·2, jfr. Lov Nr. 36 af 16. Februar 1939, 
saml §§ 44- 47, indeholdte Regler finder tilsvarende Anvendelse med Hensyn til 
den efter nærværende Lov paalignede Skat. 

8 De Belob, der paalignes i Henho.ld til denne Lov, tilfalder med Fradrag af 
Udgifterne ved Opkrævning 1Færiiernes Amtsfond . 

9 Lagtinget - for Thorshavn Kommunes Vedkommende Indenrigsministeriet -
panser, at der af Forstandersknherne (1Ilyrnndet) fra og med Skatteanret l 9tl0 
foretages en Nedsættelse af den kommunalr. Skalleudskrivning svarende til den 
Udgiftsnedgang for Kommunerne, som fOlger af Finansprogrammet for Færoerncs 
af 3. September 1938. 

10 Det i Skattelo,•ens §. 30 omhandlede Bidrag fra Kommunerne til Fær0ernes 
Amtsfond kan fra 1. Januar 1910 al regne ikke uden Indenrigsministeriets Sam· 
tykke oversti:rn 100.000 Kr. 

11 Denne Lov træder i Kraft 1. Januar 19·10. 
Fra samme Tidspunkt at reµne ophæves Lov for Færoerne Nr. 84· af 80. \farts 

1935 om personlig Skat tilAmtskommunen. 
Loven forelægges Rig:idagen tH Revision sene!lt i Rigsdagssamlingen 19-1·2 - rn. 

15. l\foj - Lov Nr. 20-1 om TILLÆGSBEVILLING for Finam;aaret 1938139. 
Tekstanmærkning til § li. 184. I Henhold til An. Nr. 2W af 30. Sept. 192'1. aner
kendes Tuherkulosesnnaloriet i Hoydal med Ret til Statstilskud for yderligere 3 
Sengepladser fra 1. Apr. 1938, ialt 52 Sengepladser. 

25. Maj - An. om Tillæg til An. af 20. Apr. 1926 om STUDENTEHEKSAl\lEN 
FOR PRIVATIST-ER. 

Studentereksamen af nysproglig Retning for Elever. der dimilleres af Thors
havn Studenterkursus i Eksamensterminen 1939.t ) afholdes efter Anordning af 
20. April 1926 om Studentereksamen for Privati;;ter med fOlgcnde Afvigelser: 

1 .Ek•amcn af-holdes \•cd Kursus for en af Unden•isningsministeren i Henhold til 
Lov Nr. 62 af 2 J.. April 1903 § 19 i dette Øjemed 1be.skikket særlig Ek5amenskommi =-· 
,;ion. saaled!!!; al Dediimrnelsen i lwert Fag foretages af en beskikket Ccn;;or i For
bindelse med den eksaminerende Lærer. 

2 Foruden de i Anordning af 20. April 1926 § :l. Punkt 2 A næ\'ntc Fag ~fre" 
i Faget Færosk 2 Karakterer, een i ;;kri ftlig Færosk og een i mundtlig Færoi;k. 
saaledes al Dimittenden iah fnar 15 Karakterer. 

3 DA~SK. A. Kravene for Privatister med fuldt Pensum er fOl;rendc : 
a. lilleralurlæsning: 7 betydelige danske (eventuelt \•el afrundede Dele af me~ct 

omfnllende Værker) og el nynorsk Værk, desuden el UdYalg paa mindst 250 

I) Bestemmelserne an\'endes fremdeles. 

70~ 



1939 25. l\faj 

Sider Poesi og Prosa, dels dansk Litteratur fra alle Perioder (mindst 185 Si· 
der), dels oldnordisk Litteratur i Oversættelse og nynorsk Litteratur. Den læste 
Lilleratur man ikke udelukkende være af skonlitterær Art; ogsaa andre Sider 
af N ntionallitternturen man være repræsenterede. 

b. litteralurliistorie: Den danske Litteraturs Historie og de allervæsentligste Punk· 
ter af den norske Litteraturs Historie ef1er 1814 og af den oldnordiske Litte· 
rnturs Historie. Det positive LæEestof man ikke overskride 150 Sider. 

c. Sveruk: Mindst 60 Sider svensk Lillerntur, hovedsagelig fra den nyere Tid. 
deraf omtrent 1;.l Poesi ; korte Oplysninger om de Forfattere, af hvis Værker 
der gives Prover. Paa Grund.Jag af de opgi\'ne Tekster iagttoges de vigtigste 
Forskelle mellem Dansk og Svensk. 

d. Sprogkund$kab: af 0Mnord1'.~k litteraJur mindst 25 Sider, slottet af et ganske 
kort grammatisk Skema, som indeholder Hovedtrækkene af Lydlæren og Eks
empler pna de vigtigste Bojningstyper; der tages særlig Hensyn til. hvad der 
har Betydning for ForEtaaelsen af den sproghistoriske Udvikling. 25 Sider 
Prover af dansk Sprog fra Runeindskrifterne;; Tid til en. 1700, læst med Hen
blik paa Hovedpunkterne i det danske Sprogs Udvikling med Hensyn til Ord· 
forraod, lydlig og formel Bygning. - Til Læsningen af de oldnordiske og dan
ske Tekster knyttes en sammenfattende Oversigt O\'er dansk Sproghistorie. 

TI. Proven er skriftlig og mundtlig. 
1. Ved den skriftlige Prove Ekrives en Stil; der gives frit Valg mellem flere Op

l!avcr. Til Besvarelse gives J. Timer. 
2. Ved den mundtlige Prove forelægges der Eksaminanderne: 

n. Et Sporl!smnal i en læst Litteraturteht ; dog kan der ogsaa gives Sporgs
maal i Litteraturhistorie alene. 

h. Et Sporl?smaal i det sproglige Pensum (Oldnordisk. Dansk Sproghistorie. 
Svensk). 

De Litteratursteder. der forelægge~. maa af Censor \'ære valgt ~aaledes, at cle 
belyser væsenllil!c Sider af Forfatteren O'! Tiden. 
C. For <)e Eksaminander. ~er i Henhold til Anordning af 20. April 1926 § 5 
har Ret til al indstille sig til Eksamen med begrænset Pensum, opgives til Prii\·en 
fiilgendc Pensum : 

a. Af Ul/nY1/11rlæsnitig: 6 HO\•edværker. ca. 175 Sider Litternturprover fra den 
danske, norske og oldnorcHske Litteratur. 

h. ar Ut1era1urlrqstorie: den danske Litteraturs Historie fra og med Holbcrgs Tids
alder; i ovrigt kun den til Forstaachc ar den opgi\'ne Litteratur nodvcncligr 
Litteraturhistorie. 

c. ar .~progligt Stof: ca. 10 Sider Svensk. 25 Sider Ol<lnorilisk og 25 Sider ældre 
Dansk. 

4 FÆRØSK. A. Kra\·ene for Prh·atister med fuldt Pensum er fiil g:ende: 
a. Lit1eralurlæ.sning: ca. 125 Sider Poesi og Prosa frn de forskelli ge Prriocler ; 

en San!? af Sigurdskvadene skal altid være re1•ræsenteret: korte litteraturhisto
riske Oplysninger til de opgi\'ne Tekster. 

h. Sproglmtvd.~kub: Et almindeligt Kencl::kah til det nu\ærencle færoskc Sprogs 
lydlige. formelle og ~yntnkti ske Ilyitnin l!. 

B. Proven er "kriftlig og mundtlig: 
L Ved den skriftlige Prii\c i:kri,·es en Stil; der gi\e" frit Valg mellem rtere Op

:?DYer. Til Ilesvareisen giYes I· Timer. 
2. Ved clen mundtlige Pro\e forelægge ; der Eks.iminnnderne: 

a. Et Sporgsmnal i en læsl Litteraturtekst; i Tilslutning til denne Tekst eksami
neres der i Litteraturhistorie. 

b. Grammatik pua Grundlag af samme Tekst. 
C. For de Eksaminander. der i Henholcl til Anordninl? af 20. April 1926 § 5 har 
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Hel Lil ut indstille sig til Eksamen med begrænset Pensum, opgives til Proven fol
gende Pensum: 

u. Af luteraJ,urlæs11ing: cu. 65 Sider Poesi og Prosa og den til Forstaaelse uf den 
opgivne Litteratur nodvendige Litteraturhistorie. 

b. Af Sprogkundskab: Ho\ ed værkerne af det nuværende færoske Sprogs lydlige, 
formelle og syntaktiske Bygning. 

9. Juni - Skr. fru Tolddepartementet. 
.. . meddele, ut Hojesleret ved Dom uf 6. Juni 1939 har statueret, ul de uf AIS Is 

og Komerves, Thorshavn, fremstillede færoske Fiskeboller i Konserves, færoske 
Hummer i Konserves og færo~k Fuglekonsenoes vil kunne indfOres toldf ril til det 
ovrige Kongerige i \fodfOr af Bestemmelsen i Toldloven § 2 a. 

2-1-. Juni - Bek. Nr. 2·19 uf Lo\• Nr. 12il. uf 28. Marts 1923 om FÆRØElU\ES 
LAGTING med senereÆndringer. 

I MedfOr uf den mig ved Lov Nr. 82 uf 15. l\larts 1939 givne Bemyndigelse 
har jeg ludet Lo\' Nr. 12·~ nf 28. Marts 1923 om Færoernes Lagting, saaledes som 
denne er ændret vedAnordning Nr. 325 uf 29. November 1930 og Lov Nr. 177 af 
11. Maj 1935, saml fornævnte Lov uf 15. Murt.s 1939 optrykke. Den bekendtgores 
herved som: 

Lov Nr. 124 af 28. /li arts l<J:!J om Færocnres Lagting med senere ,.'J::11ari1iger. 
11) .Færoernes Lagting bestnar uf mindst 20 og hojst 30 l\ledlernrner. 20 lied

lemmer vælges ved Forholdstalsvalg i COlgende 7 Valgkredse : 1) Norderoernes Sys
sel, 2) Østero Syssel, 3) Nordstrorno Præstegæld, ·I) Sydstromo Præstegæld. 
5) Vuago Syssel, 6) Sando Syssel og 7) Sudero Sys.;;el. Østeri.i Syssel, Syd· 
strorno Præstegæld og Sudero Sys~ el vælger hver I l\fodlemrner og de ovrige Kredse 
hver 2 Medlemmer. Desuden rn.ilges eventuelt indtil 10 Medlemmer efter Reglerne 
i §§ 12 og li\,2) 

Luitlingl væ lger selv blandt sine :Medlemmer sin Formand og dl'n eller dem, der 
i huns Forfald skal fOre Forsædet. 

Amtmanden over Færoerne hur i Embed$ ;\ledfor Adgang til Lagtinget og er 
berelligel til under Forhandlingerne al forlange Ordet, saa ofte han vil. saml til 
al stille Forslug, idet hun iovrigt iagllager Forretningsordenen. Stemmeret udover 
han kun, naur han tilliire er Laglingsrnuncl. 

2:1) Valgret og Vnlgburhed til Lagtinget har cnher i\lund og Kvinde. som har 
fyldt sil 21. Aar.hnr lndfOdsrel og har fast Bo1•æl pau Færoerne. medmindre ,·edkom
mende \•ed Dorn er funden skyldiir i en i den offentlige ~lening vanærende Hand
ling, uden 111 denne Virkning uf Dommen er bortfalden. En strafbar Handling kan 
ikke ames for vanærende. medmindre domfældte p11a Gerningstiden var fyldt 18 
Aar, o~ der er idomt ubelinget Straf uf F'æng~el i .1. :\.Janneder eller derover. Ar· 
hejdshus eller Sikkerhedsforvaring, ejheller naur der er forli.ibet 5 Aar fra Straf
rens Udstnaelse, Forældelse eller Eftergivelse eller fra den endelige Losladel ~e fra 
Arbejdshus eller Sikkerhedsforvaring. 

Valgret og Valgbarhed har heller ikke den. der nyder eller har nydt Understol· 
telse uf Fattigvæsenet. som ikke er eftergh·et eller tilbngebetull. eller er ude af 
Raadighed over sit Bo pau Grunrl af Konkurs eller Umyndi!!!!orelse. 

45 

Tniren kun udih·e Valgret uden al være optaget pnn Valglisten. 

t) Hr. Ll. Nr. 4 nf 13, ~laj 19·1R. 
2) Som a!n<lret ,·ed midi. Bcst. Nr. 5 nf 3. Jon. 19-1.J. 
8) Som nHottet 'cd Ll. Nr. 1 or 13. :\loj 1918 § 12. 
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3 Med Hensyn Lil Valgdislrikter, Valgsteder, Valgstyrer og Valglister ved Lag· 
tingsvalg forholdes efter Lov om Folkelingsvnlg pan Færoerne nf 28. April 1916 
§.§ 5-17, § 19, 2del SLykke, og § 27. Den Kontrol, som del ved den nævnte Lovs 
§§ 12, 13 og 19, 2del Stykke, er punlngt Valgbestyrelsen nt fOre med Hensyn Lil 
Vulglisternes Forelse og Tilstedeværelse ved A.fslemningen, henlægges, for sn.a vidt 
nngaar Valglisterne til Laglingsvnlg, til Valgnævnene. Endvidere finder den an· 
fOrte Lovs §§ 40- i3 Anvendelse med Hensyn Lil Lnglingsvnlg. 

For hver Valgkreds udnævnes aarlig af Lagtinget et Valgnævn, hestanende af 
3 Medlemmer samt 2 Personer, der i deres Forfald skal træde i deres Sted. For
sædet i Valgnævnet indtages nf Medlemmerne i den Orden, som fastsættes nf Lag
tinget. De af Lagtinget udnævnte Personer er forpligtede til at overtage Hvervet, 
medmindre de har fyldt 60 Aar eller er forhindret ved lovligt, af Lagtinget for 
gyldigt nnsel Forfald. 

Valgnævnet forer en Forhand.lingsbog, h\'ortil de til Nævnet indkomne Skrivel
ser samt Valglisterne fremlægges. I den optegnes del væsentlige Indhold af ah, 
hvad der vedrorer Valget og Afstemningen, navnlig Antallet af afgivne gyldige og 
ugyldige Stemmesedler, Antallet af Stemmer paa hver Kandidatliste, Oplysning om 
de Partier, som disse slutter sig til, eller om Listerne stuar udenfor Partierne, og 
hvad Valgnævnet har erklæret for at være Valgel:.s Udfald. Forhandlingsbogen under· 
skrives uf Valgnævnet og opbevares af dets Formand. 

Ved de Lil Valgnævnet overladle Beslutninger gor i Tilfælde af Stemmelighed For
mandens Stemme Udslaget. 

41) De ordentlige Valg til Lagtinget foregnar hvert fjerde Aar. Valget gælder 
fra Valgdagen. Skal Valg forelages. enten fordi Valgperioden er udlobet, eller 
fordi Lagtinget har vedtaget Oplosning, udsender Lagmanden herom Kundgorelse, 
h\'ori Valgdagen •berammes med mindst 6 Ugers Varsel, samtidig som Lagmanden 
herom underretter Valgnævnet. Disse sender ufortovet l\foddelelse Lil samtlige For· 
mænd for V ulgstyrene, der snarest muligt efter Modtagelsen af denne l\Ieddelelse 
sorger for. Ul Dagen, Klokkeslettet og Afs lemningsloknlel kundgores i snmllige Byg· 
der ved Opslag paa de i Hen'l1old til Lov for Færoerne om Ophæve)~ af Kund
gorclse vedKirkestæ\'ne m. m. af 1. April 1912 indreilede Tavler og pan anden for
maalstjenlig Mande. 

Samtidig og paa samme Mande bekendtgor Valgstyret, hvilke Bygder ( e\'en· 
luelt Dele af en Bygd) i Valgdistriktet del ved <Jet paagældende Valg vil regne for 
nt ligge udenfor 2 Kilometer fra Valgstedet. 

Nuar nyl almindeligt Valg til Lagtinget skal forelages, meddeler Laglingels For· 
mand Lagmanden, hvilke Partier der du fin<Jes i Lu~linget. Senest 5 Uger for 
Valgets Afholdelse kan mindst 600 Vælgere meddele Lagmanden, at de agter at 
deltage i Valget som nyl Parti. 

Snarest muligt efter Fristens Udlob bringe;; de sauledes af Lagmanden modtagne 
Anmeldelser til almindelig Kundsku-b. 

Afstemningen begynder Kl. 10 og varer Lil Kl. 13, hvorefter den udsættes til Kl. 
15. Derefter forl~ætles den til Kl. 20 og saalænge, der endnu derefter melder sig 
Vælgere for at afgive Stemme. 

Naar Valg afholdes i Vinterhulvaarel ( 1. Oktober- 31. l'vlnrts), skal Stemmegiv
ningen for Vælgere, i;om bor i over 2 Kilomelers Afstand fra Valgstedet, og som 
ved Vejr- eller andre Naturforhold er forhindret fra ut give Mode, slaa aaben i de to 
næ"te Sognedage efter Valgdagen fra Kl. 12 til Kl. 18. Nunr alle Vnlgslyrets Med· 
lemmer er enige om, nt Naturforholdene har tilladt Vælgerne al give 1Wde enten 
pna Valgdagen eller den næste Sognedag, kun Stemmegivningen endeligt slutte~ 
pan en af disse Dage. Beslutning herom tilfores Valgstyrels Forhnndlingsbog. 

1) Som ændret 'ed Ll. Nr. 4 of 13. l\loj 1948, Lo\· Nr. 177 af 11. J\.lnj 1935, Ll. Nr. 56 af 
5. Sept. 1950. 
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51) Valget sker i Henhold ti.I Lister, hvorpaa bestemte Personer bringes i For· 
slag Lil Valg . 

.Enhver saadnn Kandidatliste skal være indleveret til Formanden for Vulgnævnel 
senest Kl. 18 paa 3-Ugersdngen fOr Valgdagen. Listen skal være underskrevet af 
mindst 5, hojst 10 Vælgere som Stillere og være ledsaget nf en Fortegnelse over 
Stillerne, hv-0ri disses Navne, Stillinger og Bopæle er tydeligt angivet. 

I Anmeldelsen af Listen skal tillige - til Brug ved e\•entucl Fordeling af Til. 
lægsman-dater - indeholdes Oplysning om, hvilket Parti Listen slutter sig til, 
eller om den staar udenfor Partierne. 

Den Stiller, som indle\·erer Li!•ten, har Hel til paa en af ham medbragt Afskrift 
af Listen al Ina Formandens Tilstaae.lse for, al og naar Listen er indleveret. En· 
hver Vælger er ·berettiget til ved Henvendelse til Formanden at fon Oplysning om 
Indholdet af de indleverede Kandidatlister. 

En Kandidatliste mau ikke indeholde flere Navne end det <lobbelte Antal af 
Lagtingsmænd, der skal vælges i Kred:.:en. Kandidaterne skal være saa bestemt 
betegnet ved Fornavn, Stilling eller Bopæl, al der ikke kan finde Forveksling Sted 
med nogen anden \•algobar Person. Er n<>gen af de paa Listen opfOrte Kandidater 
berettiget til at nægte al modtage Valg (jfr. § 15) og for Valgnævnet fremsælter 
saadan Nægtehe, eller er han saa utilstrækkelig betegnet, nl V ulgnæ\'nel ikke kan 
afgore, til hvilken valgbar Person der sigte:, udstryges hans Navn af Listen. Ingen 
maa opstilles samt.!dig til Valg i forskellige Valgkredse eller som Kandidat for mere 
end cel Parti eller opslillc.s udenfor Partierne og samtidig slutte sig til el Parti. 

Snafremt V algnævnel finder Grun<I til al erklære en Kandidatliste for ugyldig 
eller lil at stryge noget Navn af Listen, ;:kal dets Kendelse tilfores Valgnævnets 
Forhandling:·hog. Kendcl!en kan afsiges af Formanden alene, naur han anser 
Spiirgsmøalet for utvivlsomt. En Udskrift af Kendelsen skal snarc;;t muligt med· 
deles den Stiller. som har besorgct Indleveringen. 

De Stillere, der har underskre\'et en Kandidatliste, kan overfor Valgnævnet an· 
melde en Listebetegnel~e, hvormed Kandidutli~ten vil være at betegne paa Stem· 
m~cdlerne; enkelte Bogstaver (A, B, C o. s. v.) kan ikke anmeldes som Listebeteg· 
nel,;e. Anmeldelsen af en saadan skal ske .!!kriftligt ~umtidig med Kandidatlistens 
Indlevering og skal være tiltrandt ved Underårift af samtlige paa Kandiclutlisten 
~pfiirte Kandidater saml af de Stillere, der har underskrevet den paugældende Kan· 
clidatliste. 

'De godkendte Kandidatli ::;ter mærkes af Valgnævnet hver med sit Bogsla\' (A. 
B, C o. s. \",) saml med den opgivne Listl'.1he1egnelse, saafremt en suadan er an· 
meldt. Paa hver Kandidatlb te sættes ~ummer (1, 2, 3 o. s. v.) foran Kandidater· 
nes Navne i den Hækkefolge, hvori de af Stillerne er opfOrt pau Kandidatlisterne. 
Partier, der on~ker at anven'cle summe Bog;;ta,•betegnelEe for deres Kandidatlister 
i alle V nlgkreclsc. kan senest 5 l'ger inden V al gel ved deres Organisation til Lag· 
munden indsende Begæring herom. Snnre.!;l muligt efter Fristens UdlOb træffer 
Lagmanden Beslutning om. hvilken Bogstavbetegnelse der skal anvende.s for disse 
Partiers Vedkommende, suml bekendlgor denne Beslutning. Opstiller det samme 
Parti flere Lister i en Valgkreds, !'kul der uf Valgnævnet til dette Bogsla\' fOjes el 
Nummer (Al, A2, A3 o. s. v.). Op: tnar der Tvist om, hvilken Organisation der 
med bindende Virkning for det paagældende Parti kun indsende Begæring om 
fælles Bogsta\·betegnelEe for Partiet, afgores en saadan Tvist endeligt af Lagman· 
den. 

6 Vulgnærnet tilrnjebringer til Brug ved Valget Stemmesedler og dertil paii· 
sende Konvolutter i fornodent Antal. Afstemningen foregaar ved Afgh·el:c uf saa· 
danne Stemmesedler. indlagte i de dertil ·horende Konrnlullcr. 

Pau hver Stemmeseddel skal findes trykt Betegnelserne puu samtlige cle af Valg· 
næ\•net godkendte Kundi<lutlister. Hver Kandidatlistes Betegnelse anfOres i cl Felt 

1) Som J•nJrcl vcJ I.I. Nr. 56 af 5. Sept. 1950. 
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for sil,!. Felterne anbringes pau Stemmesedlen under hinanden adskille med Lykke 
Lrykle Streger. I h\'ert Felt anfOres oversl med fede Typer del Bogstav, hvormed 
Kandi<luLlisten er mærket af Valgnævnet (jfr. § 5, 8de Stykke) og efter delle Bog· 
stav i en Puanles Kandidatlistens Listebetegnelse, saafreml saadan er anmeldt 
(jfr. § 5, 7de Stykke). Felterne anbringes paa Stemmesedlerne under hinanden i 
alfabetisk RækkefOlge efter de Bogstaver, hvormed Kundidatlis terne er mærket af 
Valgnævnet. 

Pau Stemmesedlerne skal der endvidere i hverL Felt under Kandidatlislens Be· 
1egnelse med almindelige Typer trykkes Navnene paa samtlige Listens Kandida· 
ter i den Rækkefolge, hvori de af Stillerne er anmeldt, og med Angivelse af de 
Numre, hvormed Kandidaternes Nu\'ne er mærket paa de forskellige Kandidat· 
.lister; hvor Forveksling af Kandidaternes Navne efter Valgnævnets Skon kun !inde 
Sted, skal der paa Stemmesedlerne foruden Navn trykkes en kortfattet Betegnelse 
af Stilling eller Bopæl for de Kandidater, hvis Navne kan være Genstand for for· 
veksling. Kandidaternes Navne i Felterne trykkes under hinanden, adskilte ved en 
tyndere trykt S~reg mellem hver 2 Navne. Intet andet Ord eller Bogstav og intet 
Navn, Tul eller Tegn man være pauIOrt nogen Stemmeseddel enten \'ed Tryk eller 
ved Skrift eller paa anden l\foade. 

Konvolullerne maa være uigennemsigtige og saaledes tildannet, al de helt dæk· 
ker den indlagte Stemmeseddel. Pau hver Konvolut skal Valgets Aur være trykt 
eller stemplet. Intet andet Tal og intet Navn, Ord eller Tegn mua være pnuHirt 
nogen Konvolut enten ved Tryk eller ved Skrift eller paa anden Mande. 

Valgnævnet tilvejebringer endvidere det fornodne Antal Stemmekasser og Stem· 
merum af den nedenfor angivne Beskaffenhed, 

Stemmerummet skul være et ved Opstilling eller Ophængning dannet Hum uf 
saudan Beskaffenhed, al en l\land kan slaa oprejst deri uden al kunne ses uf 
nogen udenfor Hummet værende Person. Stemmerummet skal \ære tilstrækkeligt 
lyst til, al Skrift tydeligt knn læses derinde; del skal være forsynet med almindelig 
sort Blyant og en fast Plade til Undering ved Skrivning. 

Stemmekassen skal være ufinaset og sanledes indretiet, nt ingen Stemmeseddel 
kan udtages uf den, uden ni Kassen uabnes. 

7 Valgnævnet hnr snnrest muligt efter Udliibet nf Fristen for Indlevering af 
Kandidatlister al tilstille Formændene for Valgkredsens Valgstyrer det fornodne 
Antnl Stemmesedler og Konvoluller, Afskrifter uf de indkomne Lister og fortegnelser 
over Stillerne saml fornoden l\leddelelse om, hvon•idL Listerne er godkendt. med 
hvilke Bogstaver de er mærket, og hvilket Parti de slutter sig til, eller om de stuur 
udenfor Partierne m. v. 

Snarest muligt efter Modtagelsen uf de godkendte Kundidatlister skol Valgsly· 
rerne besorge disse Lister kundgjort ved Opslag pau de offentlige Kundgorelses· 
tavler eller pau anden formanistjenlig i\laade. 

Pau Valgstederne skul fra Afstemningens Begyndelse Kandidatlisterne findes op· 
slaael trykte eller tydeligt skrevne og mærkede hver med s it Bogsluv samt med 
Angivelse af det Parti, Listen slutter sig til, eller om den stuar udenfor Partierne. 
Ligeledes skal der findes opslaaet en trykt Vejledning for Vælgerne, indeholdende 
det væsentlige af de i nærværende Lovs §§ 1-14 indeholdte Bestemmelser. 

8 Valgslyrerne kan bestemme, al der i det Værelse, lnori el Stemmerum er an· 
brugt under Afstemningen, foruden Valgnævnsmedlemmer, Valgslyrerne og de til· 
forordnede Vælgere, ikke man opholde sig amlre end de med Afgirning a( Stemme 
sysselsatte og de pnn Adgang til Stemmeafgivning ventende Vælgere, hvilke sidst· 
nævntes Tal kun beg·rænses efter, hrnd Ordenen kræ\·er, samt Kandidaterne og 
en uf hver Stiller, der har indleveret en Kandidatliste. til Vulgstyrets Formand 
opgiven Vll}lger. De tilstedeværende er forpligtede til al relle sig efter Formandens 
nærmere Bestemmelser. 

Forinden Afstemningen begynder, bekendtgor V ulgstyret.s Form und det Antal 
~"ledlemmer, der skal ,·ælges, og de i Henhold til § 5 modtagne Lister; han forevi· 
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ser den Kasse, hvori Stemmesedlerne skal nedlægges, saaledes ot det kan 
ses, ol den er tom. 

Vælgerne fremtræder eherhnnnden, som de selv vil, og som der bliver Lejlighed 
til at modtage deres Stemmesedler. Efter at Valgstyrerne har forvisset sig, om, at 
den fremtrædende er den, han opgiver ol 'ære, og al han slan·r opfi.irt poa Val~· 
listen, fnar Vælgeren uldleveret en Stemmeseddel og dertil horende Konvolut og 
ganr ind i Stemmerummet, hvor ingen andre man være til Stede. Her sætter han 
paa Stemmesedlen et Kryds i Rubrikken for den Liste, som lmn vil stemme paa, 
eller udfor Navnet paa den Kondi.dat, han onÆ"ker valgt, og lægger Stemme~edlen 
i Konvolutten, hvorefter han stroks gaur ud af Stemmerummet og leverer Kon
volutten med den indlagte Stemmeseddel til Formanden, som i Vælgerens Punsyn 
nedlægger Konvolutten i Kassen uden ol undersoge dens Indhold. En af Valg· 
styrerne sætter i Valglisten !\·lærke ved hver Vælger, der har afgivet sin Stemme· 
seddel, og en anden af Valgslyrerne optegner i fortlobende Hække de samme 
Vælgeres Lobenummer og Navn. Enh\'er Vælger, der vi.I deltage i Valget, maa 
mode personlig. 

Hvis en Stemmeseddel eller Komolut efter Udlevering til Vælgeren, men inden 
Nedlægning i Stemmekussen, findes ubrugelig eller af Uagtsomhed bliver uhruge· 
liggjort, kan den pnagældende Vælger gan tilbage til Stemmelisteforeren og, naur 
han tilfredsstillende forklarer det skete og tilbageleverer snuvel Stemmeseddel som 
Konvolut, fan dem ombyttet. 

Hvis en Vælger fremforer for Vnlgstyrerne, ut han ikke er i Stand til at foreta ge 
Afstemningen paa den foreskrerne !\•lunde, og V nl~tyrerne skonner, al det snn
ledes fremfOrle er rigtigt, skal el dertil særlig udvalgt Medlem af Valgstyret eller 
en dertil nf Valgslyrel særlig tilforordnet Vælger yde den paugældende Vælger 
fornoden Bistand ,-ed Stemmeafgivningen, hvorved da tillige de nodvendige Lem
pelser i den foreskrevne f.remgongsrnande man foretages. 

9 Nnar ingen Vælger mere efter K.1. 20 (jfr. §· 4.), uagtet Opfordring, forlanger 
at afgive sin Stemme, erkla:-res Stemmegivningen for sluttet; dog hur Valgslyrerne 
umidddbarl derpua Ret til al afgive deres egne Stemmer. Senere kun Stemmer 
kun afgives af fjernereboende Vælgere i Overensstemmel;;e med Ile.stemme). 
serne i § <I. Hver Gang Stemmegivningen, pau selve Valgdagen eller de to fOlgende 
Sognedage. sluttes, har samtlige Vulgstyrere at forsegle Valgliste, Stemmeliste, Stem· 
mesedler og Konvolutter - saml paa Dage, hvor Stemmegivningen forelobig slut
tes med Adgang til dens Fortsættelse i Henhold til §. 4, tillige Stemmekassen -
pna en saadnn i\foade, at ingen Forvanskning kan finde Sted. Nnar Stemmcgh·ningen 
O\'erensstemmende med § 4 genoptages en folgende Dag, skul ligeledes Aftagningen 
af Seglene ske i Overværelse af samtlige Valgstyrere. 

10 Stemmeoptællingen foregaar offentligt. En Stemmeseddel er afgivet for den 
Lisie, indenfor hvis Felt paa Stemmeseddelen Vælgeren har sat Kryds. Den fin· 
der Sted umiddelbart efter Stemmegivningens endelige Slutning. Ved Stemmeoptæl
lingen aabner V algstyrets Formand Kassen, udtager Stemmesedlerne en for en 
af Konvolutterne og oplæser dem lydeligt, hvorefter de henlægges og samles paa 
eet Sted. Indeholder en Konvolut flere end cen udfyldt Stemmeseddel, er dens Ind
hold ugyldigt. En Stemmeseddel er endvidere ugyldig, l)nanr det ikke med Sikkerhed 
fremgaar. hvilken af Listerne Vælgeren •hur \'illet give sin Stemme, 2) naar Beskaf
fenheden af Stemmeseddelen eller den Konvolut, der har omgi\'el den, gi\·er Grund til 
al antage, at Stemmeseddelen ikke er en uf en Stemmelistefurer udleveret og i et 
Sternmerum mærket Stemmeseddel, 3) naar der pua Stemme.seddelen eller Konvo
lutten findes skre\•et, tegnet eller paa anden Maude anbragt noget, hvorved det 
findes forsætligt tilkendegivet, hvem den stemmende er, eller der ovcrhO\ edet ,-cd 
en Behandling, som kun kan antages al være foretaget af Vælgeren, finde,; forsæt· 
ligt al \ære givet Stemmeseddelen et Særpræg. Valgslyrerne afgor, om de afgivne 
tvivlsomme Stemmer skal anses for gyldige eller ej. 

Efteiihaunclen som Stemmesedlerne 011læses af Formanden, optegner Medlemmer 
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af Valgstyret, hvor mange Stemmer der folder paa hver af Listerne. Efter at alle 
Stemmesedlerne er oplæst, meddeler den ene af ListefOrerne lydeligt de paa hans 
Liste optegnede Stemmetal, og den anden ListeIOrer ligeledes lydeligt, om de stem· 
mer overens med de paa hans Liste gjorte Optegnelser. Viser der sig nogen Uover· 
ensslemmelse, gennemgaas Stemmesedlerne paa ny til Berigtigelse nf den indlobne 
Fejl. Endelig optælles samtlige Stemmesedler, og Tallet sammenholdes med den 
ifiilge § 8 forte Fortegnelse over de Vælgere, der har afgivet Stemmeseddel. Der· 
efter sammenlægges alle de for hver Kandidatliste afgivne gyldige Stemmer. 

111) Formændene for Valgslyrerne indsender snarest muligt alle ved Valget he· 
nyltede Lister, Stemmesedler og Konvolutter tillige med en Udskrift af Forband· 
Jingsbogen, nit forseglet al samtlige Valgstyrere, til Valgnævnet. Den endelige Op· 
gC>relse af Valget i Kredsen foretages af Valgnævnet senest Ugedagen efter Valg· 
dagen paa det Sted, hvor Valgnævnets Formand er .bosat. 

Valgnævnet foretager en fornyet Optælling og Bedommel~e af de i de enkelte 
Valgdistrikter afgivne Stemmesedler. Hver Listes Stemmetal deles derefter med 1, 2, 
3, o. s. v., indtil hver Liste er delt med el Tal sna stort som det Antal Medlem· 
mer, der i det hojesle kan blive den til Del. Den storste af de saaledes fremkomne 
Kvotienter giver den Liste, den er tilfaldet, Ret til Medlem Nr. 1, den næslstorste 
Kvotient giver den Liste, den er tilfaldet, Ret til Medlem Nr. 2 og saaledes f.rem· 
deles, indtil alle Medlemmerne er va.Jgt. Er Kvotienlerne lige store, gor Lodtræk· 
ning Udslaget. 

Naar det paa den i Ioregaaende Stykke omhandlede Mande er opgjort, hor 
mange Medlemmer der skal vælges af hver Kandidatliste, bestemme::; det, h\·ilke 
af Listernes Kandidater, der skal erklæres for valgte. 

Særskilt (1>r hver h..andidatliste fordeles de Stemmesedler, som er afgi,·et for Li· 
sten snaledes, at Stemmesedler, poa hvilke Vælgerne har sat Kryds udfor Navnet pna 
en af Listens Kandidater, samles i Bunker for sig efter l\avnel paa den Kondi· 
dal, for hvilken Afkrydsning er sket (personlige Stemmer). 

Stemmesedler, der er afkrydset udfor Kandidatlistens Bogstav eller Usteheteg· 
nelse eller udfor l\a\'nene p1111 flere af Listens Kandidater eller o\·er hele Kamli· 
datlistens Felt paa Stemmesedlen eller i onigt paa en saadan Munde, at det ikke 
med Sikkerhed Cremganr, hvilken Kandidat Vælgeren har vi.IJel give sin Stemme. 
samles .i en Bunke for sig (Listestemmer). 

Nanr samtlige for Kandidatlisten afgivne Stemmesedler pna denne Mande er 
fordelt, optælles del, h\'or mange Stemmer hver Kandidat har Iaael (personlige 
Stemmer), og hvor mange Stemmer der i ovrigt er afgivet for Listen (Listestem
mer). 

Valgnæmel udfinder derefter det Fordelingstal, der vil være at lægge til Grund 
for hver Kandidatliste ved Kandidaternes Udvælgelse af Listen. Delte Tal udfin· 
des ved al dividere Antallet af samtlige for Kandidatlisten afgivne Stemmer med 
et Tal, der er ecn storre em\ det Antal l\'Iedlemmer, der skal vælges for Listen; det 
fremkomne Forholdstal, forhojet til det pnæfolgende hele Tul, er Fordelingstallet for 
den paagældende Kandidatliste. 

Særskilt for h\·er Kandidatliste, fordeler V nlgnævnet derpaa Listestemmerne (jfr 
denne Paragrafs 3die Stykke) til Listens Kandidater paa fiilgende l\laade: Til det 
Antal personlige Stemrr:er. som er opnanet af den som Nr. 1 poo Kandidatlisten 
opforte Kandidat, lægge:; et sun stort Antul af Listeslemmerne, ol Fordelingstallet 
naas; de Listestemmer, der herefter bliver til o\'er~, lægges del"paa til de person· 
lige Stemmer, som l\r. 2 pua KundidatJi.sten har opnanet, indtil Fordelingstallet 
noos, og paa tilsvarende :\fonde forholdes for de ov.rige Kandidaters Vedkommende 
i den Hækkcfolge, hvori deres Navne er opfOrt pna Listen. Naur pnu denne Mande 
samtlige Listestemmer er fordelt p1111 Listens Kandidater, erklæres de Kandidater, 
der har opnaael Fordelingstallet, eller som i personlige Stemmer har et storre 

I) Som ændret vctl Ll. Nr. 56 ar 5. Sept. 1950. 
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Antal Stemmer end Fordelingstallet, for valgte i den Rækkefolge, hvori de pan 
Listen er orfOrt. Opnaas det ikke paa denne Mande at Caa valgt det hele Antal 
Kandidater, der skal vælges erklæres i RækkefOlge efter Storrelsen a{ de opnnaede 
Stemmetal (personlige Stemmer og Listeslemmer tilsammen} san mange af Listens 
ovrige Kandidater for valgte, som der endnu skal vælges for Listen. 

Skal der for en Kandidatliste vælges flere .f\1edlemmer end det Antal KandHater, 
der Iindes opfiirt pnn Listen, overfOres det eller de overskydende Mandater til den 
af de ovrige Kandidatlister, der har nærmest Krav herpaa. 

Vnlgnævnel meddeler enhver af de saaledes \'algte et Valgbrev, 
Senest to Dage efter Valgnævnets Opgorelse af Mandaternes Fordeling skal For

manden for Valgnævnet tilsti.tle Lagmanden en fuldstændig, af ham bekræftet Ud
skrift af, hvad der er tilfort V alghogen om det sledfondne Valg. 

Stemme"edler og Konvolutter opbew1res for:;eglede af Valgnævnet indtil et Aar 
efter V nlgdagcn. Derefter skal de tilintctgores. 

12 J) Efter at Lagmanden har modtaget de i § 11 omhandlede Udskri her, lader 
han paa fOlgende Maade opgore, om et eller flere af de ti Tillægsmandater skal 
besættes og i bekræftende Fald hvor.ledes. 

Kun de Partier, som er kundgjort i Overensstemmelse med § I" Ste Stykke, kun 
fna noget Tillægsmandat, og Opgorelsen forc~uges alene paa Grundlag af de Stem· 
mer, der er afgivet paa Kandidatlister, der slutter sig til disse Partier. 

Det opgore5, l1vor mange Stemmer der i uh paa Færoerne er faldet paa hvert 
af de Partier, der ifolge fornnstaaende kan opnna Tillægsmandater. Disse Par
tiers samlede Stemmetal deles med Antallet af deres Kredsmandater . .Med det 
herved fremkomne Tal deles Partiernes Stemmetal, og ved denne Beregningsmaade 
udfindes det, hvor mange af de næ\ nte Kredsmandater hvert Parti i Forhold til 
Stemmetal er bereLtiget til. Hvis de ved Delingen fremkomne Kvotienter, naar Bro
kerne bortkastes, tilsammen ikke gi\ er det nærnte Antal Mandater, forhojes de 
stiirste Broker, indtil dette Tal er nnaet (den storste Broks Metode). 

Dersom samtlige Partier ved Kredsvalgene har opnaaet det sanledes udfundne 
Antal Mundater, som de i Forhold til Stemmetal er berettigede til, bli\'er intet uf 
Tillægsmandaterne at besætte. l modsat Fuld bestemmes det paa fOlgende Mnade, 
hvor mange Tillægsmandater der vil være ut besæLte. 

Ved Deling af Inert af Partierne" samlede Stemmetal med det Partiet tilfaldne 
Antal Kredsmandater udregnes det, hvilket af Partierne der hor færrest Antal 
Stemmer gennemsnitlig pr. Mandat. DeHe Parti faar ikke noget Tillægsmandat. Med 
dette Partis gennemsnitlige Stemmetal pr. Mandat deles de andre Partiers sam
lede Stemmetal, og saalcdes udfindes det, hvor stort et Antal Mandater der her· 
efter burde tilfalde disse andre Partier, idet Bri:iker, der er over 1h, forhiijes til 
een. Ved fra det samlede Antal Mandater, der saaledes burde tilfalde disse Partier, 
at trække det Antal Kredsmandater. de har 01ma11et, udregnes det, hor mange 
Tillægsmandater der ,·,il \'ære al besætte, dog at disse hojest kan udgore 10. 

Disse Tillægsmandater fordeles derefter til de herelligcde Partier paa fOlgende 
Mande: 

De nævnte Partiers samlede Stemmetal deles med Summen af disse Partiers 
Kredsmandater og Tillægsmandntcrne; med det derved fremkomne Tul delC5 Par
tiernes Stemmetal, og sauledes bestemmes med Benyttelse af den storste Broks 
Metode Antallet af de Mandater, som h\'ert af disse Partier har Krav paa. Ved 
fra deue Antal al fradrage de Kredsmandater, som er tilfaldet hvert Purti, uclfin
des den endelige Fordeling af Tillægsmandaterne paa Partierne. 

13 Det Antal Tillægsmnndater, som hvert Parti har fnaet, fordeles paa Valg· 
kredsene i Forhold til Antallet af Par.tiets urcpræsenterede Stemmer i dis5e Krcdi.e 

1) Som æodrcl vc1l midi. Bcst. Nr. 5 nf 3. Jun. 19.i.I og Ll. Nr. 4 nf U. !'!,lnj 19,IH. 

711 



1939 18. Sept. 

med Benyttelse af den storste Broks Metode (jfr. § 12, 3die Stykke). Antallet 
af et Partis urepræ.senlerede Stemmer i en Kreds findes ved ni multiplicere Par· 
tiets gennemsnitlige Stemmetal pr. Mandat (Kreds. og Tillægsmandat) med Antallet 
nf de Partiet i Kredsen ti!Ialdne Kredsmandater og trække det udkomne Tal fra 
det hele Antal Stemmer, Partiet har opnaaet i Kredsen. 

Dersom der i en Kreds, der herefter er berettiget til et Tillægsmandat, ikke 
findes nogen ikke 'nlgt Kandidat pan vedkommende Partis Liste, overCOres Par· 
tiets Mandat til den Valgkreds, som ifolge Reglerne i lste Stykke har nærme.si 
Krav derpan. 

Tillægsmandaterne tilfalder de ikke kredsvalgte Kandidater paa de paa1:1ældende 
Lister i den Orden, hvori de er opfiirl paa disse. 

Efter al Lagmanden har ladet Fordelingen af Tillægsmandaterne foretage, tilstiller 
hun de paagældencle l\·leddelelse om deres V nlg. 

141) Nanr et Lagtingsmedlem ophorer med at være l\'iedlem af Tinget og io\· 
rigt efter de i Lagtingets :Forretningsorden fast.salte Bestemmelser ikke kan give 
l\IOde, indtræder som Stedfortræder den ikke valgte Kandidat, i summe Valg· 
kreds, der staar overst paa vedkommende Partis Liste. Findes ingen saadan Kan· 
didat, overfiires det ledige Mandat til den Valgkreds, som ifOlge Reglerne i § B, 
1. Stykke, har nærmest Krav der.paa, og tilfalder den ikke valgte Kandidat, der er 
opfOrt overst paa Partiets Liste i denne Kreds. 

§§ 15- 21 ophævet ved Ll. Nr. •I. af 13. Maj 19110. 

22 Lov om færoernes Lagting af 15. April 185-1. og Lov om Forandringer i 
den nævnte Lov af 28. April 1916 ophæves. 

Tidspunktet for denne Lovs Ikrafttræden fa.;;tsættes ved kongelig Anordning, dog 
træder Loven i Kraft senest ved det fOrste Lagtingsvalg, som afholdes efter den;; 
Stadfæstelse. 

18. Sept. - Bek. Nr. 359 om OPKRÆVNING af de i Lov for Færoerne Nr. 53 
aI 15. Marts 1939 fastsatte AFGIITER m. m. 

I MedfOr af de Bemyndigelser, der er tillagt Finansministeriet i Henhold til 
Lov for Færocrne af 15. i\farts 1939 om Indforselsafgifter m. v.2) fa stsættes her· 
\·ed fOlgende Bestemmelser: 

lndforsel. 
1 Alle Varer. der indfOres til Færoernc som Fragtgods eller ved Forsendelse med 

Posten, skal \ære ledsaget af en Faktura. Fakturaen eller et Duplikut-Ek.semplar 
af denne afgives til den opkræ\'ende Myndighed, der er berettiget til at afkræve 
Modtageren Erklæring paa Tro og Lo\'e om Rigtigheden uf den i Fakturaen an· 
fOrte Pris for \'ærdiafgihspligtige Varer. 

Fakturaen 5kal indeholde udtommende og specificeret Angh·el.se af Arten af 
Varerne i den paagældende Sending. For saa vidt Varerne horer ti.I de i Lovens 
§ 1 omhandlede Varearter, :;;kal Fakturaen tillige indeholde Angivelse af Varernes 
Mængde (Antal, }laal, Vægt) og Værdi (Salgspris). For de i nævnte § 1 under 
Nr. 3-8 anfOrte Varer (Spirituosa og Sprit, undtagen folclstændig denatureret 
Spiritus) skal Varernes Styrke i Rumprocent være angivet i Fakturaen; hvis snu· 
dan Angivelse mangler, og Styrkegraden ikke paa anden Mande er tydeligt op· 
lyst, kan Afgiften kræves erlagt efter den hojeste Afgiftssals, medmindre IndfOre· 

I) Som ændret ,·ccl Ll. Nr. 4 nr 13. l\laj 1948. 
:.n Jfr. nu Ll. Nr. 23 nf 11. F(·hr. 1950~ 
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ren lader den indfiirle Vare undersoj?e og derefter fremlægger antagelige Bevi· 
ser for Styrkegraden overfor den opkrævende Myndighed. Angivelae uf Styrke
graden i Fakturaen kan dog undlades for Spiritus, der indfiires af Apoteker Lil 
Brug ved Tilberedning af l\Iedicinalvarer. 

2 For Varer, der indkommer som Fragtgods, beregnes Afgiften pau Grunding 
uf den Varerne ledsagende Faktura sammenholdt med Skibets Varefortegnelse (l\fa. 
nifest) samt de Ladningsdokumenter, .som vedriirer de puagældende Varer. Va
rerne man ikke bringes i Land, forinden Varefortegnelsen og Ladningsdokumen
Lerne af SkioofOreren eller Skibets Ekspeditor er afgivet Lil den opkrævende !\'lyn· 
dighed tilligemed en af SkibsfOreren pan Tro og Love afgivet skriftlig Forsikring 
om, al der i Skibet ikke findes andre eller flere til Færoerne bestemte Varer end 
de pna Varefortegnelsen opfOrte. 

•Er de i Fakturaen og Varefortegnelsen m. v. indeholdte Oplysninger utiLstrække
lige, eller er der Grund til at betvi\'le deres Rigtighed, maa den opkrævende Myn· 
dighed ved l:ndersugelse af Varerne fo!ltslna, om de er afgiftspligtige, og even· 
Luelt opgore den afgift.spligtige Mængde. 

Den opkrævende Myndighed er iiivrigt altid berettiget til at foretage Udpak
ning af V urerne, naar det maatle skonnes fornodenl. 

3 For Varer, der fremsendes med Posten, beregnes Afgiften paa Grundlag af 
Fakturaen. Saufremt •Fnkluraen mangler eller er mangelfuldt udfyldt saml i Til· 
fælde, hvor der maatte opstan Formodning om, al der foreligger For.sag J>Ua Om· 
gaaelse af Afgiftsreglerne, har Postvæsenet Ret til at anbne Forsendel.serne, for luk
kede Breves Vedkommende dog kun i Adressatens Overværelse eller efter huns 
Bemyndigelse. Afgiften opkræves hos Adressaten samtidig med Vurens Udlevering. 

4 For ut Udlevering af berusende Drikke til de paagældende ~Iodtagere kan ske. 
er det - foruden ut Afgiften skal være betalt - en .Betingelse, at Modtageren har 
fore\•ist skriftligt Bevis for, al han ikke skylder forfalden Skat eller har anden 
forfalden Gæld til Kommunen (derunder Amtskommunen). 

5 Som Rejsegods kan - uden Afgiftserlæggelse - kun indfOres Genstande. som 
ikke er Handelsvarer, og som efter den 01>krævende l\lyndigheds Skon udelukkende 
er til personligt Brug for den Rejsende under selve Hejsen. I T\·ivLstilfælde kun 
der afkræves Indforeren 1Erklæring .paa Tro og Love herom. 

Endvidere kan Smnuting, for hvilke Afgiften udgor ubetydelige Belob, og som -
udover egentligt Hejsegods - medfOres af en Hejsende, indgaa afgiftsfrit paa Be· 
tingelse af, at de paagældende Varer af den Hejsende angives al være indkobl 
til eget Brug, eventuelt til Gaver og uf den opkrævende Myndighed efter de fore· 
liggende Omstændigheder skonnes ikke al være Hundelsvarer. 

6 Det er en Forudsætning for afgiftsfri lndforsel af Flyttegods, at vedkommende 
Ejer virkelig flytter til Færoerne for al lage fast Bopæl der. 

Spise· og Drikkevarer, Tobaksvarer (herunder Cigaretpapir) samt uforarbejdet 
Garn og andre til videre Forarbejdning bestemte •Fremhringelser er undtaget fra 
saadan A·fgiftsfrihed. 

7 Af Prm•iunt og andre Skibsfornodenheder, som af Skibe og Luhfartojer. der 
nnliiber Fær0erne i .Fragt. og ·Pa~.sagerfart, samt af fremmede og danske Statsskibe 
medbringes til Brug om Bord under og efter Opholdet \'ed Færoerne, beregnes 
ikke Afgift. 

Foreren af det puagældende Skrb eller Luftfartoj er pligtig til paa Forlangende 
al give den opkrævende !\(yndighed en Fortegnelse over Fartojets Beholdning af 
afgiftspligtige V nrer. 

Den Del af Fragt- og Pussagerfartojers Beholdning af Drikkevarer med et Ind
hold uf 214 Vægtprocent Alkohol eller derover, som ikke er bestemt til IndfOrsel, 
skal i :Medfi.ir af Bestemmelserne i Lov Nr. 115 uf I. April 1928, jfr. Lov Nr. 98 
af 27. Mart..s 19M, tages under Forsegling ved Ankomsten til Færaerne. Fra For
seglingen kan dog undtages de Kvanta, som efter •Fartojets Kostreglement maatte 
være niid\·endige til l\fondskahcts •Forplejning muler Opholdet \·ed Færoernc. 
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For saa vidl angaar Fragl· og Pn1sagerfarlojers Proviantbeholdning a( Varer 
af de i Lovens § l iovrigt nævnte Arter er den opkrævende ~lyndighed, saafreml 
det maatte skannes paakrævet, berettiget til at forsegle den Del. som under Hen
syn til Besætningens Starrelse, Passagerantallet og Varigheden af Opholdet ved 
Færoerne ikke skannes nodvendig til Forbruget under Opholdet der. 

8 Af Smansendinger til et ACgiftsbelob af ikke over 25 Øre opkræves ikke Af· 
gift. 

9 Der er tillagt Færoernes Oppeborselskontor Bemyndigelse til paa nærmere (ast
satte Betingelser: 

a. At tilstaa afgiftsfri lndfOrsel af Gen.stande, der godtgores al være Arvegods, 
samt af Genstande Lil el mindre Afgihsbelob, der godtgores at være Gaver, jfr. 
for Postgods' Vedkommende § IO a. 

b. At tilstaa Tilbagebetaling af erlagt Afgift ved GenudfOrsel af Varer, der er 
indfOrt til midlertidig Anvendelse o. l.ign" herunder Vareprover. 

c. At indromme afgiftsfri lndfOrsel af Varer, som genindfOres til Færoerne efter 
midlertidig Anvendelse o. lign. udenfor Færoerne, herunder Vareprover. 

d. At tilstaa afgiftsfri lndfOrsel af brugte Sager, der indgaar til Reparation, Ef
tersyn eller Vask for derefter at genudfOres. ligesom uf brugte Suger, der 
efter i samme Øjemed at være udfort fru Færoerne kommer tilbage dertil. 

e. At tiLstaa Fritagelse for Afgift af Varer, der ved ulykkelig Hændelse eller paa 
anden l\Jaade odelægges, inden ACgiften er betalt, eventuelt under Transporten 
til Færoerne. 

f. At tilstaa Afgiftsfrihed ved GenindfOrsel af Varer, der godtgores at være frem
stillet paa Færi.ierne eller tidligere at være indfOrt dertil og afgiflsberigtiget. 
naar Varerne geninclfore.s af UdfOreren (Fremstilleren) , fordi de ikke har fun· 
det Af sætning. 

g. At tilstaa Tilbagebetaling af erlagt Af gift af Varer, der genudfOres fra Fær
oerne, fordi cle ikke er leveret bestillingssvarende eller af lignende Aarsag. 

h. At tillade, al der ikke opkræ\•es Afgifl af Varer, som genudfOres fra Fær
i.ierne, naar Varerne ikke har \'æret udenfor Dampskibsekspeditionernes Vare
tægt. 

10 Der er tillagl Postvæsenet paa Færoerne Bemyndigelrn til paa nærmere rast· 
.satte Betingelser: 

a. Al indromme Af giftsfrihed - indenfor et mindre Afgiftshelob - for Gaver. 
der indfOres med Posten. 

h. At se bort fra Afg~ftserlæggelse wf ·Postforsendelser med ubekendt Adressnl og 
af Postforsendelser, der ikke er incllOst senest 7 Dage efter Ankomsten. De 
paagældende ForsendelEer returneres af Postvæsenet til Afsenderen. 

11 Godtgorelse til Skibsværfter ved Nybygning og ved Reparation eller Om
bygning af Ski•be, Bande og Fartojer i !Henhold til Lovens § 8, 2. Stk" ydes kun 
efter særlig Bevilling. Andragender om at erholde snadan Bevilling indsendes til 
Departementet for Told- og Forbrugsafgifter!) gennem Oppeborselskontoret. 

Frem.stilling. 
12 Enhver, der \' il fremstille Varer af de i Lo\'ens § IO a- q omhandlede Ar

ter, skal mindst 4 Uger, forinden Tilvirkningen agtes paabegyndt, skriftlig anmelde 
deue for Oppebiirselskontoret med Opgivelse uf, hvem der er Virksomhedens Ejer 
eller Bestyrer; e\'entueh opgi,·es tillige en eller flere Fuldmægtige, der er hemyn· 
diget til at underskrive og optræde paa Virksomhedens Vegne i Forholclet til de 
opkrævende l\lyndigheder. 

13 De paagældencle Virksomheder skal fOre en Driftsbog, hvori Virksomheden 
daglig indfOrer de fremstillede !\•længder af afgiftspligtige Varer, hver V nreart 

I) Nu l..ands~tyrct. 
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for sig. Dri!tsbogen, der opgores ved hver l\laaneds Udgang, danner Grundlag for 
Af giftsberegningen. 

Virksomheden .skal tillige fore en Salgsbog, hvori daglig indfOres de Mængder 
af afgiftspligtige Varer, hver Vareart for sig, der er blevet solgt eller udleveret. 
Varer, der sælges paa Kredit, skal indfores i Salg.sbogen ved Udleveringen fra Virk· 
somheden. Salgsbogen opgores ligelede!> ved hver Maaneds Udgang. 

Virksomhederne skal endvidere ved hver Maaneds Udgang udfærdige en med 
Driftsbogen overensstemmende Afgiftsanmeldel&e over de Varer, hvoraf Afg~ft skal 
erlægges, med Oplysning om disses Mængde. Afgiftsanmeldelsen afgives samtidig 
med •Fremlæggelen af Driftsbogen til den opkrævende Myndighed, der attesterer 
puu Anmeldelsen om dennes Overensstemmelse med Driftsbogens Udvisende. 

Drifts- og Salgsboger skal, forinden de tages i Brug, autoriseres af Oppeborsels
kontoret. 

lnd!Or! lerne i Drifts· og Salgsboger skal foretages af Virksomhedens Ejer, Be
styrer eller en anmeldt Fuldmægtig, ligesom de mannedlige Opgarelser af Bagerne og 
Udfærdigelsen af Afgiftsanmeldelser skal ske under Ejerens, Bestyrerens eller t>n 
anmeldt Fuldmægtigs Hannd. 

14 Af giften skal være indbetalt .inden den 5. i den parufolgende Maaned. 
Saafreml der ved Fremstillingen er anvendt afgiftsberigtigede flanstoffer, vil 

Afgiften heraf kunne fradrages ved Indbetalingen uf Fremstillingsafgiften, mod at 
Producenten fremlægger den paagældende Afgirftskvittering og afgiver skriftlig Er· 
klæring paa Tro og Love om Mængden, eventuelt tillige Værdien, af de afgihsplig· 
lige Rnnstoffer, der er medgaaet til Fremstillingen af de paagældende færdige Va
rer, samt mod at den opkrævende Myndighed skonner Rigtigheden hera.f. 

15 Den opkrævende Myndighed skul mindst een Gang anrlig efterse Virksom· 
hedernes Forretningsboger og sammenholde disse med 01>lysningerne i Driftshij. 
gerne og Salgsbogerne. 

16 Naar rufgiftspligtige Varer, der er fremstillet paa Færoerne, af Frerrutilleren 
udfOres derfra til det ovige Kongerige eller ·til Udlandet (ikke til Ski·bsproviant). 
kan der ske Godtgorelse uf Fremstillingsafgiften for de udiOrte Varer efter fOI. 
gende Hegler: 

Varerne man frembyde3 for den opkræ\'ende Myndighed paa det Sted, hvor Ud· 
farselen foreganr, ledsaget af en Angi\'else, der indeholder Oplysninger om Varernes 
Art og Mængde (Antal, ·l\foal, Vægt) . Angivelsen man tillige indeholde Erklæring 
paa Tro og Love om, at de deri anfarte Varer er fremstillet af den Person, re.spek· 
live Virksomhed, der frembyder dem til Udfarsel. 

Den opkrævende Myndighed pau UdfOrselsclsstedet attesterer paa Angivelsen om 
Rigtigheden af de deri anfOrte Oplysninger om Varernes Art m. v. samt om Va
rernes UdfOrsel, hvorefter Angi\'elsen tilbagegi\•es UdfOreren, der vedlægger den 
som Bilag til MgHtsunmeldelsen ved den •>uagældende !Maaneds Udlob. Ved Af. 
giftsberegningen for vedkommende Maaned fradrager den pnagældende opkrævende 
Myndighed deref~er det Afgiftsbelob, der svarer til de ifOlge de fremlagte Angi\'el· 
ser udforte V urer. 

Almindf!lige Bestemmelser. 
17 Opkrævningen af de i Lo\' for •Freroerne Nr. 53 af 15. Marts 1939 om Ind

fOrselsafgiifter m. v. omhandlede Afgif~er og den fornodne Kontrolvirksomhed fore· 
lages i Thorshavn af IF'æraernes Oppeborselskontor og udenfor Thorshavn af ved· 
kommende Sysselmand eller Sognefogden i Vang efter Instruktion Ira Oppebar· 
selskontoret. !for sua vidt angnar Varer, der indfOres ved Forsendelse med Posten, 
01lkræves Af giflerne af Po&tvæsenet (Postkontoret i 1'horshavn, Postekspediitorerne 
i Klaksvig, Trangisvaug og Vang) ligeledes efter Oppebarselskontorets Instruktion. 
Postkontoret i Thorshavn indbetaler daglig de for Pos~forsendelser indganede Afgifts· 
helijb til Oppeborselskontorel. Sysselmændene og Sognefogden :i Vang indbetaler 
hver l\laaned de til dem indgaaede Afgifitsbelob til Oppeborselskontoret. 
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De opkrævende Myndigheder ·har til enhver Tid fri Adgang Lil Pakhuse, hvori 
indfiirte Varer oplægges, De har endvidere indenfor de paagældende Virksomheders 
Forretningstid Adgang til, saa ofte det skannes paakrævet. at forelage !Eftersyn i 
Virksomheder, som indforer eller fremS'liller afgift~pligtige Varer, og til ll't kræve 
sig .forelagt de paagældende V1ksomheders Forretningsboger, Korre,;pondance m. v. 
Indehaverne a·f de nævnte Pakhuse og Virbomheder og disses Personale er pligtige 
til al yde Myndighederne al fornodcn Vejledning og 1Hjælp under Kontrollens 
Udo\•else. 

De nævnte Myndigheders Tjenestemænd og ovdge Personale er forpligtet til over
for alle uvedkommende all hemmeligholde de Oplysninger, som de fnar gennem de
res Virksomhed med Af gif1ternes 011krævnin g og tKonlroLforelsen. 

18 Sondringen mellem Cigarer og Cigarillos ved Afgiftsberigtigelse i Henhold 
til Lo\'ens §-§ I og 10 sker ulene pau Grunding af Vægten, saaledc!. at Varer, 
der ikke vejer over 350 g pr. 100 Stk., afgiftsbcrigtiges som Cigndllos, meden:; Vn· 
rer, der vejer over 350 g 1u. 100 Stk., afgiftsberigtiges som Cigarer. 

19 Sk1bsekspeditioner (Pakhusforretninger), som oplosser og oplagrer Gods, der 
indfOres til Færoerne, er -pligtige 'lil ut ef~erkomme de Forskrifter vedrorende Hegn· 
skabsfOrelse m. v., som Chefen for Oppebiirselskontoret finder fornodne af Hen· 
syn til Kontrollen med de oplossede (oplagrede) afgiftspligtige Varer og Afgi.fter
nes Erlæggelse. 

20 Hvis Afgiften for saadanne spirituose Drikke. som pau Grund af Reglerne 
i Lov Nr. 115 uf i.. April 1928, jfr. Lov N r. 98 af 27. l\Iarts 193·1, lkke kan reali
seres ved Salg q>au Færoerne, ikke er betulL senest 2 Maanedersdagen ef•ter det 
paagældende Skibs Ankomsll til Færorne, eller lwis Forsendelsen pua Grund af for
falden Gæld til Kommunen, jfr. § •I. ikke er udleveret senest denne Dato. skul 
den, der 01>bevnrer Forsendelsen, snarest muligt eher Fristens Udlob returnere 
denne, hvorhos den paugældende til den opkævende Myndighed skol aflernre en 
~kriftlig Kvi~tering fra Skibsforeren for Modtagelsen. 

21 Naar der \'ed Afsendelse af Varer til Færoerne fra det ovrige Kongerige 
maalle opstau begrundet Tvivl om Higtigheden af det i de paagældende Fakturaer 
eller andre Forsendelsesdokumenter anfOrte eller iovrigt maulle findes Anledning 
dertil, er Toldvæsenet berettiget til at foretage Eftersyn i Afsenderens Virksomhed og 
Lil at kræve sig forelagt dennes Forretningsboger. Korrespondance m. ,._ Eftersynet 
skal foretages indenfor den paagældende Virksomheds Forretningslid. Virksomhe· 
dens Indehaver og Persona-le er pligllg til at yde Toldvæsenets Tjenestemænd al 
fornoden Vejledning og Hjælp ved Eftersynets Forelugclse. 

Toldvæsenets Tjenestemænd er forpligtet til overfor alle uvedkommende al hem
meligholde de Oplysninger. som de faar gennem deres Kontrol med .Hensyn til 
færoske Afgifter. 

221) Om konslaterede O\·crlrædelser og Forsog pua O\•ertrædelser af de i Lo\' 
Xr. 53 u.f 15. Marts 1939 og i nærværende Bekendtgorelse fastsutte Bestemmelser 
afgher den pangældende opkrærende :\Iyndighed Indberetning til Færo Amt gen
nem 011peborsclskontorel. Amtet \'idere>'ender Sagen til Departementet for Told
og Forbrugsafgifter. e\·entuclt efter Ikendelse af Bode i Henhold til Lo\ ens § 22. 

23 Denne Bekendtgorel~e træder i Kraft straks. Samtidig bortfalder Justitsmini
steriets Bekendtgorelse Nr. 77 af 21. l\larts 19:)5. 

29. SeJll. - An. for Færoerne ~r. 3-18 ang. Ned~ællelse af en ERSTATJ\'lr\GS
KOMMISSIO~ i Medfor af Lov :'\r. 327 af 22. Sept. 1939 om Statens Overtagelse 
uf visse Varer. 

Til at fn~tsælle Erstatning for V urer, der o\•erlages af Staten i J\ledfOr uf § 1 

1) Jfr. Ll. Nr. 23 af 11. Fehr. 1950 § 21, hvorefter tlis.'IC Sniz1•r hiirer under dl't fn•riiskc 
Tnl1l\lt'!-«'ll og Lands~tyn•l, 
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i Lo\ Nr. 327 af22. Se1rL. 1939 om Stulcns Overtagelse af visse Varer nedsættes 
en Erstatnings-Kommission for Færo Amt, bcstaaende af en af Amtmanden ud
nævnt Formand samt 2 af Underretten paa Færi:iernc i hvert enkelt Tilfælde ud
pegede Personer. 

25. Okt. - HiEOLEMEi'\T FOR FÆHØERNES OFFlE:\'f.LlGE VAH1EFORSY
NING. ,·edtaget uf Lagtinget. (Som ændret 15. Dec. 19 J.5). 

1 Færoernes offentlige Vareforsyning er opretlet \'ed Lngtingets Beslu•tning af 
i. Oktober 1939 og godkendt uf Handelsministeriet den 17. Oktober 19a9. 

2 Vareforsyningens Formuul er under Krigssi·tualionen ul •holde Færoerne for· 
synet fortrinsvis med saadanne I mportvurer, som er niidvendige for Opretholdelse a{ 
Fiskeriet, .Beskæftigelsen iiivrigt saml for Befolkningens Ernæring. 

Samtidig med Varetagelsen af det angh•nc Formual, skal Virksomheden drives 
efter sunde forretningsmæssige Principper. 

3 Færiiernes Amtskommune hæfter for Vareforsyningens Forpligtelser. 
Den for Vareforsyningens Drift fornodne iKapi1al tilvejebr:inges \•ed Laan fra 

St u tsk as sen. 

4 Vareforsyningen bemyres uf et uf 'Lagtinget dertil nedsat Udvalg. 
5 Lagtingsud\'algct ansætter en Leder af Vareforsyningen. 
Lederen forestaar Virksomhedens daglige Forretninger, men skal Lil et·hvert Ind· 

kub af Varer og til ethverol Salg paa Kredit indhente Udvalgets Samtykke, ligesom 
han iovrigl skal indhente delles Samtykke til enhver ekstraordinær Disposition. 

I hastende Tilfælde kan Samtytkke meddeles 11tf Udvalgets Formand. 
6 Lederen ansætter og afskediger det for Virksomheden fornodne Personale. 

dog al det samlede Li:inningsbudget skal godkendes af Laglingsudvalget. 
71) Amtmanden fOrer <let daglige Tilsyn med Virksomheden og med, al de i 

§§ 10 og 11 angivne Vilknnr for Kiib og Snig overholdes. 
Virksomheden forpligtes ved Underskr.ift af Amtmanden og Lederen i Forening, 

dog al der af Udvalget kan meddele;; Lederen nærmere bestemte Fuldmagter. 
8 Den overste l\lyndighed i alle Virksomhedens Anliggender ha,·es uf Lagtings· 

udvalget. 
Udvalget samles til Mode mindBt en Gang om l\Iaaneden og iovrigt saa ofte Ud

\ algets Formand eller 3 uf Udvalgets ovrige Medlemmer unser det nodvendigt. 
Pua Moderne redegores for alle "\'ig ligere Dispositioner siden sidste Mode og lr<Df· 
fes Afgi:irelser i alle foreliggende Sporgsmaal. 

Over Forhandlingerne fOres en Protokol, i h\·ilken Formanden desuden indfOrer 
Beretning om, hvad der ionigt passerer \'edrorende Virksomheden. 

9 H,•er 3die l\faancd aflægger Lagtingsudvulget en skriftlig Beretning om Virk
somheden, ·hvilken Beretning tilstilles Lagtingets •Formand. 

IO Det i § 2 angivne Fonnaal for Virksomheden suges naaet derved, at der uf 
Virksomheden indkobes til Videresalg Varer af nedenna:rnte Varegrupper i el 
saudanl Omfang, al Virksomhedens Vager til enh\er Tid suppleret med det ii:ivrigt 
pua Fæ roerne tilstede\ ærende Lager er tilstrækkeligt til Dækning uf et normalt 
Forbrug paa Færi:ierne indenfor det udfor hver Varegruppe 1mftirte Tidsrum: 

Snit ........ . ........... . ... 1/ 2 Anr 
Solurolie ... . . . ......... . .. . 1/ 2 Aur 
Smøreolie . . . . ... .. . _ . ... . . . Ih_ Aar 
Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Mnnneder 
Petroleum............. . . . .. 4 :\lunnecler 
Kul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Muanedcr 
Fiskekroge ................. '/2 Anr 

Hessinn .... . ......... 1/2 Aar 
Pntronhylstre ... . ... •/2 Anr 
Hugi. .. . . .... . . .... . . . l/'J Anr 
Krudt .. . ........ . .... 1/2 Anr 
Gevrerer ............. 1/2 Anr 
Fænghreller .......... 11, A:ir 
tjæret Hamp ........ • 1/2 Anr 

1) Amtmnndens Funktioner m1111 nu formcntlii: være o\·er;;11oel til U<l\·nl;;ct og dettes For· 
ninnd. 
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Fiskeliner .................. •t~ Aar 
Tommeliner ............••.. •/2 Aar 
Forsyn ..................... •/2 Aar 
Manille ..................... 1/2 Aor 
Bly ......................... •/2 Anr 
Sejldug .... " ............... 1/2 Aor 
Sullkod ........ , ............ 1/2 Aor 
Skibskiks ...•..•••••.... , .. 1/2 Anr 

tjæret Vrerl' ....... . .. •/, Anr 
Cement ..... . ...... " 4 l\lnnneder 
Bygningsnrlikler...... 4 Munneder 
Korn Oll l\lelrnrer.... 4 l\1auneder 
Sukker .. . .......... " 4 l\fanneder 
Kurre................. 4 l\laoneder 
The . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l\loonedcr 
Fodtøj, herunder 

Gummifodtøj 4 l\looneder 

Ovenstnnende Fortegnelse er kun vejledende, snnledcs at Antallet af Varegrupper 
kan udvides eller indskrænkes, øf.ter.som Forholdene taler herfor, ligesom Behold
ningernes Storrelse under behorig Hensyntagen ·til de forhuandenværende Forhold 
kan udvides eller indskrænkes. 

11 De af Virksomheden indkoble Varer man kun videresælges til Kobmænd, 
Hedere og andre næringsdrivende til Brug i deres Erhv'erv. 

Ved Salg til Kobmænd til Videresalg er Koberen pligtig al overholde en af Virk
somheden fastsat Udsalgspris. 

Salg mun kun !tke mod kontant Betaling eller pua snadanne Kreditvilkanr, som 
godkendes i MedfOr uf § 5. 

12 Virksomhedens Regnskabsnar er Finun.saaret, snaledes not fOrste Hegnskab af
lægges for Tiden indtil 31. Marts 19-IO. 

Regnskabet revideres og decideres ved Lagtingets Foranstaltning. Udvalget an
sætter en Revisor til Foretagelse af fornoden daglig Hevision. 

B. No\'. - An. for Færoerne Nr. il9·t. 01\l KRIGS.Ul. YKKESFOHSIKRINC for 
SØF AltENDE. 

I MedfOr af § 4 i Lov Nr. 262 af 19. December 1936 om Knigs·Ulykke:;forsikring 
for sofarende anordnes herved fi:ilgende: 

1 1) Rammes Personer, der ifO\ge § 56 i Anordning for Færoerne Nr. 161 af 
29. l\forts 1939 om For.sikring mod Folger af Ulyikke&tilfældc er forsikret i Fær
oernes Ulykkesforsikring (Foroyu vanlukkutrygging), af Ulykkestilfælde som FOlge 
af Krigsbegivenheder, skal Invaliditets- og Dodserstatningen beregnes pnn Grund
lag af den i nævnte Anordnings § 44 omhandlede Aars\On med et Tillæg af 200 
Kroner. 

I Invaliditetstilfælde, hvor der tilkendes Erstatning for fuld Invaliditet, og i Dods
tilfælde, hvor der tilkendes Erstatning uf den i nævnte Anordnings § 39, Stk. I, 
Nr. 6, omhandlede Storrelse, ydes der derhos af Færoernes Ulykkesforsikring (.for
oya vanlukk'lltrygging) en Tiillægserslatning paa 4.000 Kr. I andre Invaliditets- og 
Dodstilfælde ansætles den Tillægserstntning, som Forbundet skal yde, til en saa 
.stor Del af 4.000 Kr" som svarer til Forholdet mellem Erstatning ( e\'entuelt dennes 
Kapitalværdi) i MedfOr af Anordningens Regler og den hojeste Erstatning ( even· 
tuelt dennes Kapitalværdi) for henholdsvis Invaliditet eller Di.id, der efter Anordnin· 
gens Regle r kunde tilkendes den pnagældende eller hans efterladte. 

IOvrigt finder Bestemmelserne i Anordning for Færocrnc l\'r, 161 af 29. l\forts 
19:W om For.sikring mod Fii\ger wf Ulykkestilfælde, Kap. I, lf, III § 20, IV, V, 
VII, IX § 7,1, Stk. I, og X AnYendelse paa de af nærværende Anordning omfuHede 
Ulykkestilfæ lde. 

2 Forsanvidt Personer, der uf Stat eller Kommuner beskæftiges under Forhold 
som omhandlet i § 56 i Anordning Nr. 161 af 29. i\farts 1939, rnmmc.s af Ulyk· 
kes~ilfælde som i § l, Stk. l, omhandlet, har de pnagæ\dende Krav paa Erstatning 
efter tilsvarende Regler som i § 1 angivet. 

3 Be&temmelserne i §§ l og 2 finder tilsvarende Anvendelse paa Personer, der 

1) Som ændret \·cd Best. Nr. 49 af 11. Der. 19·U. 
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heskæfliges om Bord i Fiske~kihc og .fart1ijer og som i MecHor af §§ 57 eller 58 i 
Anordning Nr. 161 af 29. Maris 1939 er forsikret i Færoernes Ulykkesforsikring 
( Foroya vnnlukkutygging). 

4 I Tvivlstilfælde afgor Mini.steren for Handel, Industri og Sofartl) endeligt, om 
BeLingelserne for Anvendelse af nærværende Anordning er til Stede. 

5 Denne Anordning træder i Kraft straks. 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 V1EST?\'1Al\HAVN 
HAVN. 

llliiVnens Ommaåc. 
Til Havnens Soomraade henregnes Farvandet inden for en Linie mellem den 

saakald1te >Dolgsteinur« paa Vestsiden og det sankaldte > Yvir millum gjåirc: paa 
Vestmanhavn Bugtens Østside. 

Grænsen er markeret ved 2 Slangbaaker ved Dolgsteinur og ved et fast Fyr !'nm· 
mesteds. som vi i;er gront Lys over Havnem Territorium og rodt udenfor. 

Havnen dannes irr en naturlig Bugt, i hvilken der paa :>Heyganes« er bygget et 
Kajanlæg; desuden findes der en Del mindre Lossebroer for~ellige Steder i Hav· 
nen. 

For det under Hamen horende Omraade har Ministeriet under D. D. i Henhold 
til Lov af 30. Januar 1875 om Udfærdigelse af reglementariske Bestemmelser for 
Benyttelsen af Havne m. m. stndf~tet folgende Reglement: 

Regler for Sejlads. 
For Sejlad5en .inden for Havnens Omraade gælder de i den af l\·linisleriet for 

Handel, Industri og Sofart under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgorelse angaa· 
ende >Særlige Regler for Sejlads i indre danske Farvande« nnfiirte Bestemmelser 
med fiilgende Titrojelser: 

Inden for de to Omraader. som ligger henholdsvis Øst og Vest for det uf Vfokel· 
fyret paa Heyganes belyste Areal, dog ikke nærmere end 150 m fra det .sydvestlige 
Hjarne af Kajanlægget \•ed Heygnnes, er del efter Hnvneo1•synets nærmere An\'is· 
ning tilladt al oplægge Skibe, uden at disse behover at afgive de reglementerede Ly.s· 
og Lydsignaler. 

Ordcn.sbestcmmel.scr. 
For Overholdelse af Orden gælder det i Ministeriet for offentlige Arbejders Cirku· 

lære uf 19. November 1931 omhandlede, ved Cirkulære nf 29. September 1938 æn· 
drede :.Standardreglement for Overholdehe af Orden m. v. i (ved) danske Havne 
(Broer)c:2) med folgende Undtagelser eller Tilfojelser: 

Til § 9 fOjes som 3. Stk.: 
>'Fnrtojer og Bande, som ligger fortojet pua nm~ist Sted, skul i Tilaælde af incl· 

træffende Grindefang~ot \'ære forpligtet til al skifte Plads efter Havneopsynels An· 
visning.« 

Tiil § 11, Stk. 6, fojes: 
>Det er dog tilladt PassagerskiLe al benytte Sirene eller Dumpflojte til \ed en 

lang og ·henholdsvis en, to eller Lre korte Toner nl U\'ertere, at Afgang vil finde 
Sted om l Time, 1h Time eller er umiddelbart forestuaende.« 

Til § .J.3 fOjes som 2. Stk.: 
>flskevaskning og Fiskerenming pna Havnens Kajer. Broer eller ovrige Arealer 

man kun finde Sted efter særlig Tilladelse fra Havneopsynet, og saa\•el Fisken .som 
Affaldet skal st-rnks efter Arbejdets Tilendebringelse fjernes, og Pladsen omhyggeligt 
spules.« 

1) Nu Landsstyret. 
~) Vedr. Standardreglementet se Reglementet for Vaag Ha\n af 19. Juni 1933. 
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§ 55 affattes saaledes: 
»Intet Fartoj man forlade Havnen, forinden Berigtigelse af de anordnede Havne· 

penge af Skib og Ladning saml af Pladsleje og i:ivr.ige Afgifter har fundet Sted. 
Overtrædelse heraif saavel som urigtig Angivelse af Skib eller Ladning til Skade 

for Havnekassen straffes med Bode efter § 56, hvorhos de takstmæssige Afgifter 
bliver at erlægge.« 

Dette Reglement træder i Kraft den 1. Januar 19-10. 
Fra denne Dato ophæves de i Bekendtgi:irelse uf 29. Januar 1909 om Huvneregle· 

ment for Vestmanhuvn med senere Ændringer indeholdte Ordensbeslemmelser. 

15. Nov. - REGL1Ei\IENT for Forvaltningen af Vestmanham Havn. (Af noi:ret 
lignende Indhold som Reglementet for Thorshavn uf 21. Juli 1930) . 

-21. Nov. - Lo'' for Færoerne Nr. 405 om TVUiXGEN TUBERKULOSiEU:\[)ER
SØGELSE AF FIS~ERSKIUES MANDSKAB. (Som ændret ved Lov Nr. 185 af 10. 
Maj 1950). 

1 1Enhver, der som Forer, Fisker eller i anden Egenskub er beskæftiget om Bord 
pua el paa Færoerne hjemmehorende Fiskefartoj, eller som af anden Grund befor· 
drcs om Bord i suadanl Fartoj, skal mindst een Gang om Anret fremstille sig ti l 
Lægeundersogelse paa Færoernes TuberkuloseslaLion. Enhver, der er beskæftiget 
eller som af anden Grund befordres om Bord paa en paa Færi:ierne hjemmehorende 
Hvalfungerbaud, sruml enhver, der er h~kæftigel pau en uf Hvulsta'l ionerne pnu 
Færoerne, skal hvert Aar inden Hvalsæsonens Begyndelse ligeledes fremstille sig til 
Lægeundersi:igelse paa Færoernes Tuberkulosestation. 

2 Forinden et Fiskerskiib eller en Hvalfangerbaad hjemmehorende pua Færoerne 
forlader 1.færosi.: lHavn for al gaa paa .Fi$keri <.Hvulfangsl) skal det puases - for 
Forerens Vedkommende uf fiederen (Skibsejeren) og ionigt af Foreren - , al en
hver ombordværende er forsynet med saadun Attest som omhandlet i § 1, Stk. 2, 
udfærdi l!el ikke over eel Aur fUr AfsejLingsdagen. Samme Regel gælder, saa.freml 
en paa Færiierne bosiddende Person tages om Bord i anden Havn. Det paahviler 
den ansvarlige Leder af en Hval~·talion nl pause, al de ~ma Stationen beskæftigede 
er forsynet med Alle!!l som omhandlet i § 1, Stk. 2, udfærdiget indenfor de sidste 
I 2 l\founeder. 

3 Overtrædelse uf denne Lovs § 2 straffes, for saa vidt ikke hojere Straf er for· 
skyldt, med Bode, der tilfalder Færiierne.s Landskasse. 

4 Denne Lo\' træder i Krnft tlen 1. December 1939 og underkastes Revision i 
H.i gsdui;sswmlin~en 195:1-55. 

18. Dec. - l:\STIWKTIO:\"SHÆFTE FHA LAGTl:XOETS SKATTEUDVA.LG. 
ln oitruktionshæfte, udarbejdet af Laglingets Skatteud,·a\g. Dec. 1939. (Uddrag). 
Almi11del'ige Benucrkninger om Tilrettelæ~gelsen a'f Ligning af Skat til Opholds· 

kommunen og Ligningen5 Foretagelse. 
- - - l Henhold •til Loven sker Ansættelsen forst for Ligningsmyndighedens 

egne j\fedlemmer, hrnn·ed den puugælclencle fratræder, medens Ansættelsen finder 
S ted. EL :vtedlem kan ej 1helle r de!ta~e i Amætlelsen af hans beslægtede eller be
srng rede i op· og ned.stigende Linie eller hans Siidskende eller disses Ægtefæller. 

Derefter foretages Undersogelsen af de ouige fremkomne Selvangivel:ser. ll\or· 
\'ed det \' il være ()nskeligt, at Ligningsmyndigheden har sin særlige Opmærksomhed 
henvendt paa: "' Sel\'an givelsen er rigti gt ;;ammenlagt, og Udgif.terne rigtigt fra. 
draget, al OplyH1ing foreligger fra Virksomheder, som til Stadighed beskæfLiger 
lonnel l\fedhjælp, over de uf den udbetalte Lonninger, Tantic1111er, Gratialer og an· 
det Vederla g med AngiYei.se af de puu~ældencle Personers Xuvn og Bopæl, Cl/ de 
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foreliggende Lono11lysn.inger er i O\•erensstemmelse med det pna Selvangivelsen op· 
fOrte Belob,at eventuelle Ejendomsoverskud og Renteindtægter og lignende er med
regnet, at Skalter og Forsikringer ikke er fradraget med for store Belob, ut der 
ikke i Selvangivelsen er foretaget Fradrag nf ikke fradragsberettigede Belob, at der 
i Tilfælde, hvor Skatteyderen bor i egen Ejendom, er medregnet Værdi af Bolig 
i egen Ejendom, <U Værdi af Produkter. udluget n! egen Beholdning, er medregnet 
til passende Be!Ob, at Renter ikke er fradraget med for store Belob, i hvilken For· 
bindelse man man paase, at Renten af egen Kapital ikke fradrages uden paany 
at være fOrt til Indtægt i Selvung~velEen, at der i Tilfælde, hvor Skalteyderen oppe· 
bærer Kost og/eller frit Logis eller lignende. er panfi:irt Selvangivelsen cl passende 
Belob lierfor, snml al Formuebe\•ægelsen, naar bortses fra Forhold, som er Ind
tægten uvedkommende, levner Plads til cl rimeligt Privatforbrug, hvJlket navnlig 
pauses overfor de bogCOringspligtige. 

Formenes en Selvangivelse at være for luv, sknl den pangældende indbydes til 
ut give Mode for at meddele Oplysninger og Be,•isligheder, hvorefter Lignings· 
myndi:zheden ansætter hans Indkomst, hvad enten hun har gh·et Mode eller ej. 
Ansættelsen af Skatteydere, der opholder sig udenfor Kommunen. men paa Fær· 
oerne, kan dog finde Sted 14 Dage efter. at Ligningsmyndigheden skriftligt har 
afkrævet de manglende 0}1ly.5ninger og Be,·isligheder, uden al have modtaget disse. 
Ansættelsen nC Sknt<eydere, hvis Opholdssted er ubekendt, eller hvis Opholdssted er 
udenfor Færoerne, uden ut paagældende har nogen Ligningsmyndighederne bekendt 
Fuldmægtig paa Øerne, kan finde Sted, uden al vedkommende Skalteyder kan gorc 
Kruv paa al opfordres til at afgive yderligere Forklaring. 

Derpnu foretages Ansællelsen uf de o\ rige skullepligtige, h\'on·ed foreliggende 
Oplysninger om Lon, Ejendom, Besætning, Fiskefangst m. v. samt Familiens Stor· 
relse o~ Levemunde bedst muligt maa udnylles. Opmærksomheden henledes i denne 
Forbindelse paa, at j;fOlge Skuttelovens § ::\ti. e·r offentlige 1\•lyndigheder, Bestyre]. 
ser for Bunker, Assurnnceselskuher, Aktfosclsknber, Sparekasser. Rederier 
saml enlH"er, der til Stadighed beskæ[tiger liinnet Medhjælp i sin Virksom:hcd, 
forplig tet til, ifolge derom fremsat Anmodning, uden Betal.ing i kort betegnet Form, 
at meddele Ligningsmyndighederne alle de Oplysninger, der kan tjene disse til Vej
ledning ved Skatteansættelsen, saasom Fortegnelse over de uf dem udbetalte Lon· 
ninger, Tantiemer, Gratialer og andet Vederlag med Angivelse af de paagældendc 
Personers Navn og Bopæl. Praktisk vil det være. om Ligningsmyndighederne til
s~iller Arbejdsgherne trykte Formularer til Udfyldning - - med Oplysning om 
den udbetalte Lonning, idet det uf Formularen tydeligt bor fremgna, hrnrvidt der 
udover den kontante Aflonning er Tale om Naturalydelser snasorn Kost og Logis, 
som iliilge Loven skul medregnes ved Opgorelsen nf Indtægten Lil den Værdi, som 
disse Ydelser efter Omstændighederne pns~ende kun sæHes til. 

Ved Ansællelsen man Ligninsgmynclighedernes Opmærksomhed være henledt paa, 
at det i saavel Skatteydernes som i Ligningsmyndighedernes Interesse er onskeligt, 
at saa mange som muLigt indgiver Selvangivelse, ll\'orfor man ved AnsæHelsen af 
den skattepligtige Indtægt til det Belob, som Indkomsten formenes at udgore, bor 
lægge el passende Beloh for der\'ed i kommende Aur at anspore SkuHerderne 
til at indgive Sehangivelse, jfr. her\'ed de Virkninger, som Loven hjemler for de 
Pers oner, som ikke rellidig indgiver Sel\'nngivelse. 

Ligningsli.Jterne. Inden 5. Februar udarbejder Ligning!!lillyndigheden Lignings· 
JiBterne, d. v. s. Fortegnelser over samtlige skallepligtige med Angivelse uf h,·er 
enkelts !ulde Nnm og Bopæl. hans Indkomst og Skatteind,tægt samt Storrelsen uf 
den panlignede Skat. Ligningslisterne fremlægges til almindeligt Eftersyn i Tiden 
fra 5. Februar til 15. Februar med Oplysning om, al Klage O\·er stedfunden An· 
sæltelse skul indgi,·es inden 18. Februar. hrnrhos der tilstilles Skalleydere, som 
rettidigt har indgh·et Selrnngi,·e!Ee, men his Indtægt ikke er taget til Folge. sær
lig Underretning herom med Oplysning om den Indkomst, In ortil de er ansat. 
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Klager o-vcr An.sæUelJen. De herefter indkomne Klager behandles i Tiden Ira 
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 foretage i Ansællel· 
sen, og om den trufne Afgorelse gives der paagældende Underretning med Tilfojelse 
om, at Klage over Ligningsmyndighedens Ansættelse vil kunne indgives til Lngtin· 
gets Skalleudvalg (for Thorshavns Vedkommende Overligningskommissionen) inden 
l Manned efter Underretningens Modtagelse. 

Almindelige Bemærkninger om Ligning af Skal til Erlwerrukommunen. 
- - - Det pnahviler Erhverv~kommunen at meddele saavel den skattepligtige 

som Opholdskoonmunen Underretning om den ansatte Skatteindtægt og den paalig · 
nede Skat. Sporgsmnnlet om Ned~ællelse i den panlignede Skat til Opholdskorn· 
munen pan Grund af Erhvervsbeskatning og om Nedsællelsens Storrelse nfgores 
ved Forhandling mellem de interesserede Kommuner og Skntteyde;en. Opnnas Over· 
enskomst ikke, afgores Sporgsmaalet af Lnglingets Skatteudvalg. 

Al.mindelige Bemærkninger om Ligning af Skal paa Tilflyttere. 

Om Af.1Jkr1:-vning. - - - Afskrirningen fnstsælles under Hensyn til Aktivernes 
formodede Levealder. - - - Det bemærkes, at der pna Anlæg, der er nedskrevet 
til Realisntionsværdi, ikke kan foreta ges yderligere Afskrivninger, og at Afskriv
ninger pnn Maskiner og Inventar ·ikke tillades til et lavere Belob end Scrap-Vær
dien (Ophugningsværtlien), der nonmnlt vil kunne fnstsættes til et Aars ordinær 
Af!'krivning. 

Nedenstaaende hidsrettes enkelte Sat!er for Afskrivning: 
Bejordring,smrdler: l.astnutomobiler 20 pCt., Automobiler, .som anvendes til er· 

hvervsmæssig Udleje, 20 pCt., ovri~e Personautomobiler 15 pCt. 
Bygninger: Paa Bygninger, der overvejende anvendes til Beboelse, Butik og Kon

tor, tillades ikke Afskrivning, medens der paa Bygninger, der er opforl paa lejet 
Grund, afskrives under Hensyn til Lejemanlets Tid. Fabriksbygninger, .Lngerbyg· 
ninger og Garagebygninger af Sten 2 pCt. Fabriksbygninger, Lagerbygninger og Ga· 
ragebygninger af Træ 2-5 pCt. Afskrivningerne fastsættes pna Grunding af Anskaf
felsesprisen pan Bygningerne, medens der ikke kan afskrives pan Grundens Værdi. 
Etablering og Goodwill: Ingen Afskrivning. Fi.~kekullere : Paa Skibsskroget efter Al de· 
ren 2-7 pCt., pau Motoren 8 JlCt. I 1942 er vedtaget at tillade 10 pCt. af Kutteren.;: 
s:1mledc Værdi. Forrl!ltiiflgsinrJcnlar: Butiks. og Kontorinventar 5 pCt. Hotelinventar 
5 pCt., hvorimod der intet kan afskrives pna lost Inventar, der antages at være 
afholdt af Driften. Koleanlæg: 10 pCt. Bagco1me: 5 pCt.ElekLromotort•r og Værk
sledsmaskiner: 7lf2 pCt. Molt~ri·, Mejeri- og Trykkerimaskiner 7J.h- 10 11Ct. Damp· 
skibe, herunder Trawlere, efter Alderen 3-8 pCt., nu 10 pCt. 

Forudsætningen for Godkendelse af skattefri Af skrivning man være, at der er 
fOrt et ordentligt Driftsregnskab, som aabner Mulighed for Kontrol med Tilgang 
og Afgang pna Anlæg:kontoen og med Omfanget af medgnnede Vedligeholdelsesudgif· 
ter. Afskrivning er udelukket, hvor Fornyel::e af Genstande foretages O\'er Drif· 
ten, og undertiden kan Vedligeholdelesudgifter blive saa store, at det drejer sig 
om ErstatningsanskuHeise, hvorved Levetiden forlænges udover det forudsatte . 

Om ligning af Indtægt af fl~st Ejendom. /lldtægtssiden. Lejeværdien af Boli g 
i egen Ejendom man regnes som Indtægt, hvad enten Skatteyderen har .gjort Brug 
af sin Beboe\sesret eller ej. Værdien ansættes til det Belob, som ved Udleje kan 
opnnas i Leje nf vedkommende Ejendom eller Lejlighed, idel dog Lejen, naar sær
lige Forhold gor denne l\fanlestok mindre egnet, ansættes skonsmæssigt, j fr. t:e• 
nere om Skonsposter. Som Indtægt maa i Tilfælde af Udleje medregnes den ind· 
gnaede Leje. Herfra kan trækkes: 

Udgiftissiden: Vedligeholdelsesudgifter med <le reelt afholdte Belob. Synes Ud
giften stor, og kan den tænkes al omfatte Forbedringer, hvortil Udgiften ikke kan 
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fradrages, forlanges Dokumentation. Heparutioner, som udfOres af Ejeren selv, 
kan ikke fradrages. Ejendomsskaller og Henteudgifter kan fradrages. Omkostninger 
ved Optagelse af Laan, herunder SagfOrcrsalær, Kurstab, Stempel m. v. kan nor
malt ikke fradrages i Indtægten. 

Om ligning af Fiskerc3 og Somæruls Indtægter. Som skattepligtig Indkomst skal 
opgives for det fOrsle al den i det paagældende Aur indvundne Fangst eller ud
betalt Lonning, dernmst Understolleiser samt iovrigt ethvert efter den almindelige 
Lovgivning indtægtsskallepligtigt Belob, saasom Renteindtægt, Værdi af Bolig og 
Hjemmeforbrug af Fisk, Fugle, Kartofler og Torv, jfr. senere om Skonspostcr. 
Endvidere er Værdien af Opholdet om Bord skattepligtig Indkomst. Det er for
mentlig mest praktisk al anbefale Fiskere og Siimænd at undlade at ansætte Kost
værdien til et bestemt Bclob i Kroner, men kun paa Selvangivelsen at anfOre An
tallet af .Maaneder eller Dage, idet Beliihet derefter kan ansættes efter ensartede 
Regler, jlr. senere om Skonsposter. Fra den samlede Bruttoindtægt kan fradrages 
de i det paagældende Aar bctolte personlige Skatter og Forsikringer i Overens
stemmelse med de almindelig Regler samt, forsaavidt angaar Fiskere med eget 
Fartoj, de paa Baad og Redskaber afholdte Driftsomkostninger. 

Om Fast..sæUelsc af Skon.fposlcr. Af Hensyn til Ønsket om al skabe en retfærdig 
Ligning, er det af Betydning, al Skousposter, hvor- Tid og Sted gor Sammenlig
ning mulig, behandles ensartet. Lagtingets Skatteudvalg har paa et den 18. Dec. 
1939 afholdt l\liide behandlet Sporgsmaalet og vedtaget nedenfor anfOr.te Værdi
ansættelse for forskellige Skiinsposter. Det bemærkes, at Udvalget forventer, at 
de fastsatte Belob i Almindelighed lægges til Grund ved Ansættelsen for derved 
at undgaa, al Udvalget senere man omgore de af Ligningsmyndighederne fore· 
tagne Ansættelser. 

lejeværdi af Bolig. Værdi af Bolig i egen Ejendom. Værdien kan ansættes som 
fO\ger: 

I Tltorslw.vn: 

Gamle Bygninger "".". "". " " . 
Gamle Bygninger "".""" .""" 
Bygninger med Trimpe) og Kvist 
Rygninger med Trimpel og Kvist 
Bygninger i to Etager.""""."." 

9 X 11 Alen 100 Kr. 
10 X 12 Alen 200 Kr. 
10 X 12 Alen 325 Kr. 
12 X l·I· Alen 450 Kr. 
10 X 12 Alen 600 Kr. 

Storre Bygninger og Lejligheder, som <lirekte kan sammenlignes med udlejede 
Lejligheder, ansættes til den positive Lejeværdi efter Ski.in i det konkrete Tilfælde : 

I Vaag, Tvcrua, f11•stmanlw.11n, Fuglejjord og Klak.~vig: 

Gumle Rygninger " " ." . . "" . . ". 
Gamle Bygninger " " " . "" .".". 
Bygninger med Trimpel og Kvist 
Bygninger med Trimpel og Kvist 
Bygninger to Etager . "" ." ." .. " 

9 X 
9 X 

10 X 
12 X 
lOX 

11 Alen 100 Kr. 
12 Alen 200 Kr. 
12 Alen 275 J<r. 
M. Alen 375 Kr. 
12 Alen 500 Kr. 

Storre Bygninger og Lejligheder, som direkte kan sammenlignes med udlejede 
Lejligheder, ansættes til den po~ itive Lejeværdi efter Skon i det konkrete Tilfælde. 

I ovrigc Bygder: 

Gamle Huse """."".".".".""""." .. "." 
nye Huse indtil 10 X 12 Alen """ .. "."" 

indtil 12 X 14 Alen • " " ." .. " . " 
Bygninger i to Etager . " .. " " " """"." "". 

100- 150 Kr. 
250 Kr. 
325 Kr. 
·150 Kr. 
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Landbrugsbesætninger 111. v. samt Forbrug af egne Produkter. 
Udbytte af Koer. Fors1111 vidt l\'lælken sælges i Thorshavn, sællcs Netto-Udby.net 

pr. Ko til 200 Kr., ændret i 19rl2 til 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 til Ejerens eget Brug, ::æltes Udbyllet til 100 
(ændret til 150) Kr. 

Udbyuet af Faar. Udbyttet sættes til det Belob, som fremkommer ved at mul
tiplicere Antallet af de i Aarets Lob slagtede Lam med den paa Stedet gældende 
Pris pr. slagtet Lam, hvortil lægges Værdien nf 1- 1% kg Uld pr. Moderfaar. 

Udbyttet af Kartofler. Udbyttet sæltes til det Belob, som fremkommer ved al 
multiplicere den avlede Mængde Kartofler med den puu vedkommende Sted gæl
dende Pris pr. Tonde Kartofler. 

Hjemme.forbrug af Fuglefangst og Fisk sættes til 8 (ændret til 15) Kr. for hver 
Person, som Husstanden beslaur af. 

Værdi uf Ko.st for Siifolk og Fi.skere om Bord i Skib. Værdien heraf srelles til 
25 (ændret til 40) Kr. pr. Muaned. 

Værdi af Kost for Aledlijælperc. Værdien heraf sæltes for Husassistenter til <100 
Kr. pr. Aar. For Sygeplejeelever ligeledes til 400 Kr., medens det for Sygeplejen;ker 
og Læger med eet Værelse i;æltes til 800 Kr. og for Sygeplejersker og Læger med 
lo Værelser tH 1000 Kr. pr. Aar. 

Værdi uf Torv. Værdien heraf kun ansættes til ·10 (ændret til 50) Øre pr. Lob. 

22. Dec. - Lov for Færoerne Nr. 450 om Ændring i Lov for Færiierne Nr. 90 
uf 1. April 1925 om FORBUD l\IOD FISKERI MED BUNDSLÆBEVAAD. (lnd
fOjet i Loven af 1925). 

22. Dec. - An. Nr. 1197 om Ændring i An. for Færoerne Nr. 226 af 22. Juni 
1938 om Udovelse af TANDLÆGEVl1RKSOMHED. (lndfOjet i An. af 1938). 

22. Dec. - An. Nr. 498 om Ændring i An. Nr. ·19 uf 11. Febr. 1920, hvorved 
Lov om JOIW.EMODERV ÆSENET af 13. Juni 1914 sættes i Kraft puu Fær
oerne. (lndfOjct i An. ruf 1920). 

22. Dec. - An. Nr. ·199 om Ændring i An. for Færoernc Nr. 35 uf 26. Februar 
1935 om Udovclse nf LÆGEOERNING. (lnclfOjct i An. af 1935). 

22. Jun. 19-IO - An. (Nr. 19) om Ændr. i An. Nr. 272 af 22. Sept. 1937 vedr. 
APOTE~ERV ÆSENET paa Færoerne. ( lndfOjet i An. 1937). 

19. Fehr. - Skr. fra lndenrigsm. om KOl\E\lUNiELÆOERS BEHANDLI:\G AF 
FATTIGE OG All.JOElRSRENTiENYDERE. 

I den med Amtets pantegnede Erklæring af 5. Oktober f. A. hertil tilbagesendte 
Sug har Kommunelæge N. N. rejst Spiirgsmaal om, hvorvidt det paahiler de 
Jæroske Kommunelæger \'ederlagsfrit at behandle fallige og Aldersrentenydere in· 
denfor vedkommende Distrikt. 

Endvidere har de færoske Kommunelæger forespurgt, om der tilkommer dem 
Dagpenge og Befordringsgodtgorel~e, naur de foreluger Rej ser for al behandle de 
fornævnte Patienter. 

I denne Anledning t<kal man efter stedfunden Bren•cksling med Sociulministe· 
riet og Sundhedsstyrelsen meddele, at Indenrigsministeriet er enig med Amtet i 
at Kommunelægerne rnau antages ut være pligtige til vederlagsfrit al behandle 
fattige og Aldersrenlenydere i Distriktet, og at man maa anse det for rimeligt, 
at der ved saadanne Lægebesog ydes Kommunelægerne Befordringsgodtgorel:-e af 
vedkommende Kommune efter tilsvarende Regler som de for Embedslægerne gæl-
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dende, jfr. § 13 i Anordning Nr. 545 af ti. Oktober 1919, hvorved Lov om Em· 
bedslægevæsenets Ordning af 21. April 1914 sættes i Kraft paa Færoerne. 

For sna vidt man i Skrivelse af 13. September 1938 har udtalt, al der tilkommer 
Embedslæger, som foretager Rejser for at behandle fattige og Aldersrentenydere, 
Dagpenge og Befordringsgodtgorelse beregnet efter Heglerne i ovennævnte Anord· 
nings § 16, skal man bemærke, al Spi.irgsmaalet herom har været Genstand for 
fornyet Undersiigelse i Ministeriet, og man herefter maa holde for, at Embeds
lægerne ved saadanne Lægebesi.ig kun har Ret til Dækning af de Befordringsudgif
ter, der afholdes i Anledning wf Rej~en, og al disse Udgifter maa udredes af ved
kommende Kommune, jfr. § 13 i nævnte Anordning. 

23. Febr. - An. (Nr. 65) om Ændring i An. for Færoerne Nr. 161 af 29. 
Marts 1939 om FORSIKRING mod Fiilger af UL YKK1ESTILF ÆLDE. (lndfojet 
i An. af 1939). 

9. Maj - BESTEMJM.ELSE·H (Nit 41) OM MIDLEHTIDIG STYH1BLSESFORM 
PAA F ÆHØERNE. (Bortfalden ved Lov af 23. Marts 1948 om Færoernes Hjem
mestyre). 

1 De ved nærværende Be!;temmelsers Ikrafttræden gældende Love, Anordninger 
og Retsforskriifter forbliver i Kraft i saa vidt Omfung som efter Forholdene muligt. 

2 Hvor der i gældende Lovgivning m. v. er tillagt en l\linister Befi.ijelse til ad· 
ministrati\' Udfærdigelse af Fori.krifter, udoves disse BefOjelser af Amtmanden efter 
indhentet Erklæring fra Lagtingets Landsnævn. 

3 J..ovforskrifter, der vedrorer Færoerne, \'edtages af Lag tinget - efter For
slag fra Lagtinget eller Amtet - og 11tadfæstes og kundgores af Amtmanden. 

4 Lovforskrifter, der vedrorer StatskasFens Midler, udfærdiges og kundgores af 
Amtmanden efter indhentet Erklæring fra Lagtinget eller vedkommende Lagtings· 
udvalg. 

5 Der udfærdiges snarest muligt For~krifter til praktisk Ændring af cle nu
gældende Regler om Anke og Kære af Retsafgorelser. 

9. 1\luj - Midi. Best. for Fruroerne (Nr. 2) O:\·l KU4\DGØRtELSER. 
1 De Hetsvirkninger, der efter Lovgivningen er knyttet til Offcntliggorelse i Stats

tidende, indtræder indtil ,·idere for Færiiernes Vedkommende ved tilsvarende Of
fentliggi:irelse i det til Optagelse uf retslige og andre offentlige Bekendtgi.irelser paa 
Færocrne autoriserede Blad. 

2 Indtil \'idere sker Kundgiirelse af Lovforskrifter, Anordninger. Bckendtgorelser 
og lignende \'ed Offentliggorelse i det til Optagel;:e af retslige og andre offentlige 
Bekendtgi.irelser paa Færocrne autoriserede Blad. 

IOvrigt gælder Be:itemmeberne i §-§ 2 og 3 i Lov Nr. 51 af 1. April 18%. 

10. l\laj - Midi. Best. ('Jr. 4-) om BRUG OG UDLEJ1E AF SKIBE, hjemmeho· 
rende paa Færiicrne. 

1 Intet paa Færoernc hjemmehorende Skib - del \'ære sig Fragtskib eller Fiske· 
skib - man under nogen Form bortfragtes (bortlejes) til Udlandet (udenlandsk 
Stalsmyndighed, Statsborger eller Firma m. v.} eller anvendes til Frugtfart eller 
lignende mellem udenlandske Pladser, medmindre Samtykke hertil meddeles af 
Amtet efter indhentet Erklæring fra Lagtinget eller Land:mevndin. 

2 H \'or Hensynet til Øernes Forsyning 1mcd Varer eller anden Samfundsinter
esse gor det paakrævet, kan Amtet efter ind•hentet Erklæring fra Lagtinget eller 
Landsnevndin paalægge Rederen af el Skib at foretage bestemte Rejser til Fragt· 
rater, der bestemmes af Amtet under Hensyntagen til Fragtraternes almindelige l\i
veau pua Hejsens Tidspunkt.I) 

l) Jlr. midi. Dest. Nr. 64 af 15. Der-. 1941. 
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3 Overtrædelse af nærværende Bestemmelser eller noget i Medfiir af Beslemmel· 
serne givet Paubud straffes med Boder, der tilfolder Amtsfonden. 

1. Juni - Bek. (Nr. 7) om Ændr. i GRINtDEREGLEMENTET. (Jfr. Reglement 
for Grindefangsten af 1. Juni 1940) . 

1. Juni - REGLEMENT (NR. 23) OM GRINDEFANGSTEN pnu Færoerne. 
I Henhold til den Amtet ved § 9 i Kundgorelse for Færoerne Nr. 7 uf 1. Juni 

1940 Lillugle Bemyndigelse kundgores herved det for Færoerne gældende Heglemenl 
for Grindefungsten snaledes som delle er affattet ved Bekendtgorelse Nr. 137 uf 
14. Juni 1909, jfr. Hekendtgorel~e Nr. 5•16 af 26. Oktober 1918, Nr. 533 af 6. 
Oktober 1920 ogNr. 195 af 20. l\lnj 1935, swnt Kundgorelse for Færoerne Nr. 7 
uf 1. Juni 19cJ.0.I) 

1. KAP. Om Tilsyri med Criride/angsLen. 
lOveropsynel med Grindefangsten paa Færoerne paaligger Amtmanden samme

steds. Det er desanrsag hans Pligt naje at paa!le Efterlevelsen nf de i dette Regle
ment indeholdte Bestemmelser, at træffe de i snu Henseende fornodne Foranslaltnin· 
ger og i det hele at være opmærksom paa nit, hvorved foranfOrte for Færoerne 
vigtige Erhvervsgren kan fremmes. 

2 Sysselmanden bor pan sine nurlige Omrejser pause, ut Grindebnadene er i for· 
svarlig Stund, og ul der til enhver uf dem haves de befalede Redskaber i brugbar 
Stund (§ 7); han affaller derhos aarlig Fortegnelse snavel over Bandetallet som 
Folkemængden i hver Bygd, hvilke Fortegnelser han har at tilstille de andre Sys· 
selmænd, for snu vidt angaar de til deres Sysler horende Grindedislrikter. San er 
hun og ligesom hichil al anse som Hvalinspektor og har som saadnn det nærmeste 
Tilsyn med, al alt ved forefaldende Grindefangster gaar anordningsmæssig til. Han 
bor derfor, saa snart Grindebud bringes ·ham, straks begive sig Lil Grinden, og, 
ligesom hun o\·erhovedet noje bor vange over, al enhver der efterkommer sin Pligt, 
snaledes har han narnlig al undersiige, hvorvidt Bandene er i forsvarlig Stund 
suml forsynede med de befalede Redskaber, og Lil den Ende lade sig disse fore
vise paa saa mange Bande, som Omstændighederne tillade. 

3 Enhver Baud, der ror i Grind, bor have sin Formand. Han vælges af hele 
Baadmnndskabet, og om V nlget giires Indberetning til Sysselmanden, der pauser, 
at Formanden opfylder sin Pligt. 

4 I enhver Hvnl\'nng ansættes derhos 4 Mænd som Grindeformænd. Disse Mænd 
træder ved forefaldende Grindefangster i Sys~elmandens Sted, indtil denne an· 
kommer, og bor de siden noje efterkomme alt, hvad uf denne paalægges dem, 
.samt i det hele være ham behjælpelig i UdfOrelsen uf hans Pligter snavel fiir som efter 
Grindens Drrebning. 

Naar en Grindeformand .!ka\ nnsættes, •har Sysselmanden efler forudgaaet Be
kendtgorelse al foranstalte Valget foretaget og om Udfaldet al gore Indberetning 
til Amtmanden. De til Hvalvangen hi>rcnde Beboere, der ror i Grind, er berelti· 
gcde til at deltage iValget, der gælder for 5 Aar. Hvilke Pladser der skulle he· 
tragtes som henhorcnde li] Hvalvangen, bestemmes af Amtmanden. 

2. KAP. Om Grindebud og dr. Red.slw.ber, hvormed enhver Grindcbaad bor være 
forsynet m. m. 

S Naar Grindehval træffes af en Baud enten pna Havet eller i en Fjord, bor 
Bandens Mandskab straks give del sædvanlige Signal med et Klædemon fra Masten. 
Suasnart dette Signa! bliver set fra noget Sted pan Landet, hor de der omkring
boende uforto\'et pr. Telefon, hvor saadun haves, af Telefonstationens Indehaver 
eller Personale efter Hegler, der fastsælles af Amtmanden, eller ved Ilbud og de 

1) Nu Sa•rnnliggt'ntlc. 
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sædvanlige Tegn med Rog og Lageners Udbredelse underrettes derom, hvorefter 
de bliver pligtige til paa samme Mande at befordre Efterretningen videre i Grinde· 
distriktet, saa at den med muligste Hurtighed bliver bekendt o\·eralt i Distriktet. 
Skulde Grindehval fOrst opdages fru Landet, forholdes der ogsaa pna nysnævnte 
:\foude, hvorved det dog bliver at iagttage, at Grindebud ikke afsendes, forinden 
det med Sikkerhed vides, at der virkelig er Grind i Nærheden. 

6 Paa ethvert Sted, hvor saadant anses nodvendigl eller hcnsigl:smæssigt, beskik. 
ker Amllillanden en bosat og pnalidelig Mand, i1vem det særlig paahviler at af. 
sende Grindebud og gi\'e de O\'ennævntc Te~m med Ri.ig og Lageners Udbredelse, 
og som i eth\'ert Tilfælde, naar Forsommelse i denne Henseende har fundet Sted, 
bliver at drage til Ansvar. Han man derfor, saa ofte han enten formedelH Fra· 
værelse eller af andre Anrsnger hindres i selv at efterkomme de ham snnledes 
paalugte Pligter, træffe de Iornodne Foran~taltninger til summes Iagttagelse af 
andre. li.ivrigt bliver disse PLigter at paalæggc Bygdens Beboere efter Omgang 
og ikke nogen Besidder af en enkelt Gaard, medmindre ingen anden er bosat 
paa Stedet. Enhver, som begaar nogen Forsi.immelse med at nf~ende Grindebud 
eller at give de i Forbindelse dermed fore:.-krevne Tegn, ifalder efter de befundne 
Omstændigheder en Bode fru 2 til 10 Kr. 

7 Enhver Baad, som, efter at have erfaret Grindehud, fra sit Hjem begiYer sig 
til Grinden, skal være forsynet med COlgende gode og brugbare Hedskaber: 

en Tolv· eller Timandsfarer med 4 Hvakuaben og 3 Soknakroge, en Ottemunds
farer med 3 Hvalvaaben og 2 Si:iknakroge og 

en Seks- eller Firemandsfarer med 2 H\•alvaaben og en Soknukrog. 
Desuden skal enhver Band være forsynet med behi.irige Liner eller Reb samt 

en Snore med laste Sten saave\ som med en Del Jose Stene, hvilke sidste de Baade, 
der kommer langvejs fra, dog ikke behiiver at indtage, forend de ere komne i 
Nærheden af Grinden. Det paaliggcr Bandens Ejer at sorge for, at de nævnte 
Hedskuber til enhver Tid haves paa rede Huand i brugbar Stund, hvorimod dens 
Fonmand er ansvarlig for, al de medtages i Grind. Forsommelse heraf anses med 
Boder fru 2 til 10 Kr" og har Ejeren del'l10s saarnl i dette Tilfælde som, naar 
Sysselmanden ellers opdager, at noget uf de befalede Hedskaber mangler, eller 
at dette eller Banden ikke er i forsvarlig Stand, inden en passende Frist, som Sys· 
selmanden bestemmer, at afhjælpe de befundne .Mangler eller for hver Dag, han 
sidder det hum givne Tilhold o\'erhiirig, at erlægge en Bude af 33 til 65 Øre. 

8 Saavel Sysselmanden som Grindeiformændene biir, nuar de begiver sig i Grind, 
medfOre et lidet Flag. fa~tgjort paa en kort Stang, der sættes agter i den Baud, 
hvorpau de er. TJ!side!'æltes denne Bestemmel;:e, nmes den paagældende med en 
Bode uf 65 Øre. 

3. KAP. Om Grindens Drivning og Dræbning. 
9 De i de forskellige Hvuh•aage ansatte Grindeformænd bor i Forening med 

~landskabet pna FindingBbaaden, naar en saadan er Lil Stede, men .i modsat Fuld 
ene made for, i hvilken !letning Grinden skul drives, og hvorledes Drivningen skul 
ske. I denne Henseende bor de fornemmelig tage Hensyn til den Retning, hvori 
Grinden ganr, hvis denne af sig selv skulde styre imod en eller anden bekendt 
god Hvalvaug. Men er dette ikke Tilfældet, da bor Drivningen efter Beskaffen· 
heden af Vinden, Stromrnen og andre Omstændigheder, og iHcr hvis Grinden er 
meget vild og uregerlig, ske til den nærmeste Hvah•ang. Dog bliver altid, hvor 
del luder sig gore, en bekendt god Hvalvang al foretrække for en mindre god, 
om denne endog er nærmere. Alle de ovrige Baade er derimod pligtige uvægerlig 
og uden mindste Afvigel.Ee at drive Grinden efter den af fornævnte Personer tagne 
Bestemmelse. I Overtrædelsestilfælde bliver den skyldige at anse med Boder, efter 
Omstændighederne fra 2 til 20 Kr. Enhver, lnis Pligt det er at have Tilsyn med 
Grindefongsten, bor, saasnart hun er ankommen til Grinden, vange over, at de 
i denne Paragraf fore~krevne almindeli ge Oc5ternmclscr angunendc Grindens Driv· 
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ning nojngtig IOlges af enhl'er Band især. Skulde Grindeformændene eller Mand· 
skabet pna Findingsbnnden af Egennytte eller andre utilladelige Anrsager vælge 
en bevislig fejlagtig Drivningsmnade, boder enhver, som heri gor sig skyldig, 
fru IO til 60 Kr. 

101) De Hvalvange, h\·ortil Grinden altid, nnnr sandant er muligt, bor drives, 
er: 1\Lidvang paa Vaago; Vestmanhavn, Leynum og Thorshavn paa Stromo; Sun
det mellem Stromo og Østero samt Fuglefjord pna Østero; Klaksvig og Vedvig 
paa Norder0crne; Sand og Husevig paa Sando; Vnag, Trangisvaag, Famien og 
K valbo paa Sudero. 

Herfra bor kun gores Undtagelse, naar man ved at drive Grinden til en uf 
disse Pladser skulde udsætte sig for al tabe den, 

11 Saasnarl Grinden er kommet til Hvalvangen, har Sysselmanden i Forening 
med de i samme beskikkede Grindeformænd alene at anordne det videre fornodne 
med Hensyn til Tiden og Stedet da Angrebet bor begynde, 11vorledes dette skal 
ske, og hvorledes der i det hele med Dræbningen skal forholdes. Naar nogen ikke 
retter sig efter de sualedes tagne Bestemmelser i denne Henseende, bli· 
ver den skyldige at ame med en Bode fra 2 til 20 Kr. Skulde derimod Grinde· 
formændene af Egennytte eller andre utilladelige Aursnger vælge en bevislig fejl· 
agtig Dræbningsmaude, boder enhver af dem, der heri gor sig skyldig, fru 10 
til 60 Kr., og er det Sysselmanden, der snaledes forser sig, bor han, forsanvidt 
Bestemmelsen i Lov af 29de December 1857 § 3 -in fine ikke maalle komme til 
Anvendelse, være lige Bode underkastet. 

12 Dersom det efter flere frugteslOse Forsog ikke skulde være muligt al bringe 
en Grind til al gore Landgang i den Hvalvang, hvor~il den er drevet, er det dog 
ingen tilladt al gore Brug af Haq•uner, fOrend Sysselmanden i Forening med 
fire Grindeformænd, hvoraf i det mindste to ikke bor i bemeldte Hvalvuag, har 
erklæret, at Hvalfangsten ll\'erken pau tiet eller noget andet Sted efter Himelig· 
hed vil lykkes. !Den, som for tidlig bruger Harpunen, boder fra 10 til JO Kr., 
og mister desuden sin Fangst, der sælges Lil Fordel for Færo Amts okonomiske 
Fond,:!) 

Brug uf eksploderende eller giftige Stoffer vecl Dræbning af Grind er forbudt. 
Overtrædelse heraf straffes med Boder fru IO til ·IO Kr. 

4. KAP. Om Vagthold, Crinden.s Belægning og Vurdering. 
13 Saasnart Grinden er dræbt, overtager Sysselmanden Opsynet over det hele. 

Han udsætter derfor straks det fornodne V ngthold, hvortil han bestemmer saa 
mange Bande og Folk, som efter Grindens Storrclse og Hvalvaagens Beskaffen· 
hed samt andre Omstændigheder beho\'es, og gi\'er disse den fornodne Anvis· 
ning. hvorefter de har at rette sig. 

Dernæst lader Sy.sselmanden alle de ovrige Bande drage i Land, og de Bande, 
som ankommer sildigere, henvises af Vagten til de Steder, h\Or de kan landdra
ges. 

14 I ... igcsom ingen maa undslan ~ig for al efterkomme, hvad Sysselmanden i 
Henseende til de her ommeldte eller andre Punkter anordner, saaledes er alle plig
tige at vise Vagten behorig Lydighed. Den, som \ægrcr sig ved at efterkomme 
sandnnt eller gor sig skyldig i simpel Ulydighed mod Vagten, straffes efter For
seelsens Storrelse og andre Omstænd~gheder med Boder fra 1 Kr. til 10 Kr. Skulde 
Vagten gore sig skyldig i Efterladenhed med Hensyn til den i Henhold til § 13 
givne Anvisning eller i andre Mander forse sig, straffes den skyldige Ugeledes 
efter Omstændighederne med en Bode fra 2 til 20 Kr. 

15 Naar Vaglen er ordnet og Baadene draget i Land, giver Sysselmanden Ordre 
·til, ut alle Hvalerne skal bringes sua hojt op paa Strandbredden som muligt, 

1) Som ændret ved Bek. Nr. 38 af 21l. Nov. 1944. 
2) Nu Lnndsknsscn. 
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hvilkeL overnll, hvor Stedets B~kaffenhed tillader det, bor ske snnledes. at Hvn· 
lerne lægges ved Siden af hinanden ug i del mindste med Hovedet udenfor Van· 
det, endog naar dette stnnr hojest. Dette Arbejde er alle Tilstedeværende pligtige 
al udfore med muligste Hurilighed og Orden. Skulde nogle Hvaler ligge sna langt 
ude i V andet, at Bnade bliver nodvendige for at faa dem lancldragne, cln bor 
V ngtbnnde dertil bruges og efter Omstændighederne desuden flere beordres til 
at hjælpe, hvilke dog, sun~nnrt Arbejdet er endt, igen bor drages pna Land. 

16 Nuur alle Hvalerne er bragte saa hojl op pnn Land, som Omstændighederne 
tillader, opskæres de, for at Kodet san vidt muligt kan holdes friskt. To af Grinde· 
formændene bor have Tilsyn med, al deHe sker med Hurtighed og Orden. 

17 Sysselmanden udnævner imidlertid af de tilstedeværende l\'endc eller i for· 
nodent Fald flere bekendte, upartiske, redelige og for.stnndige Mænd !J.il at vurdere 
Grinden, hvilket fremdeles, ligesom det hidtil har fundet Sted, sker efter Mani, 
saaledes at en Hval, lwis Længde fra Øjet til Gatboret er 5 Alen, ansætte.:. til 
en Gylden og de O\ rige i Forhold dertil, dog snuledes al Vurderingsmændene til· 
lige tager tilbi:irligt Hensyn til Hvalernes Fedme og i.ivrige Beskaffenhed. 

18 Vurderingen, soon snarest muligt skal iværksættes, bor begynde .fra den ene 
Ende af Hvalvangen og uafbrudt fortsættes til <len anden Ende. Derved skal Sys· 
selmanden tilligemed de tvende Gnindeformænd, som ikke er be:.kæftigecle ved 
Landdragningen m. '"• \'ære over\'ærende. Vurderingsmændene indskærer i en· 
hver Hval, hvormeget den vurderes til, og forsyner den desuden med Lobenum· 
mer, hvilket optegnes af Sysselmanden i den Orden, hvori JeL dikteres ham af 
Vurderingsmændene. Naar Vurdeningen af Grinden er endt, og Vurderingen af 
Skaden er s ket, bor~ælger Sysselmanden eller en af ham antagen Person straks 
- forsnavidt det ikke hindres af Natmorke - det. der udlægges som Skodeh,·ul. 
Dtckkes ikke Skaden. ka11 han udlægge mere. 

5. KAP. Om GriluletlJ Beregning og Deling. 
19 Nuar Vurderingsforretningen er endt, foretager Sysselmanden uden Ophold 

,Jen fornodne Beregning, hvorefter Delingen af Grinden skal ske, og hur han her· 
ved al forholde sig snalccles: 

Naar hele Vurderingsbeli:ibet er optalt, bliver i samme fiir.st at fradrage: 
n) .... " udgaaet. 
b) Finding.slival. Denne til:folder den Band, som enten fra Land kommer fOrsl til 
Grinden eller Jorst har fundet Grinden ti Soen iog foriulgt samme, indtil man pna 
Landet har Jnaet Underretning derom. Nnar en Grindeflok fi:irst ses fra Land, og 
der derfra giYcs Tegn til en .Band pan Soen, og denne fi:irst kommer til Grinden, da 
deles Findingshvalen i to lige Dele mellem denne Rand og den eller dem, der har 
givet Tegnet. Pau samme Mande forholdes der, medmindre Forholdet er ordnet 
ved Grnndestævne,·edtægt efter Reglerne i § 2, jfr. § M, i Lov for Færoerne Nr. 
170 af 18. Maj 1937 om Grandestævne m. m., nanr Bud om en Grindffilok gores 
fra en Bygd til en anden, og Band fra den sidste fi.irst kommer til Grinden. Op· 
<lager nere Bande paa cen Gang en Grindertok, da deles Findingshvalen lige imcl· 
lem dem. F1indingshrnlen ud\ ælges af hele Fangsten af dem, som er berettigede 
til snmme, og HO\·edet tilfalder efter gammel Skik den, som JOrst har set eller 
hort Grinden. 
c) Madliml, hvis Storrelsc bestemmes D.f Sysselmanden i Forhold til Fangsten og 
clen tilstedeværende folkemængde. Den udlægges snarest muligt, efter at Drabet 
er endt. Be3temmelserne for denn~ Fordeling m. m. kan fastsættes ved Grande· 
stævnevedtæg t efter Reglerne i § 2, jfr. § H, 1i Lov for Færoerne Nr. 170 af 18. 
Muj 1937 omGranclestævnc m. m. -
d) " .... udgaet. 
e) . . . • . . udgaaet. 
f) Skadelival, det er: .Erstatning ifor Mandsskade, der ikke er af en snadnn Art, 
at det lidte Tab erstattes efter Ulykkes.forsikringsloven, og Beskadigelse af Baadc 
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og Redskaber i Anledning af Grindefangsten. Denne bestemmes af lo dertil af 
Sysselmanden udnævnte VurderJngsmænd, blandt hvilke altid bor være en i Bande
bygning kyndig .Mand, nnar en eller flere Baade ved Fangsten er blevet beskadigede 
eller aldeles odelagte. Skaden ansættes stedse lit en bestemt Pengeværdi og ud
betales Vedkommende af Færo Amts okonomiske Fond.t) Der skal ved 1hver Fangst 
forlods udlægges saa megen Hval, al dens Værdi stemmer med det Be!Ob, hvortil 
Skaden er ansat, og bliver det saaledes udlagte derefter al forauklionere a.f Sys
selmanden og Be!Obet at indbetale .i den okonomiske Fond. For bortkoonne eller 
helt beskadigede H\'alvaaben udleveres der de puagældende Skadelidte, i Stedet 
for Skadeserstatning i Penge, Hvalvaaben af Stan!, som Sysselmanden besorgcr 
anskaffede og udleverede for den i ·hvert enkelt Tilfælde udlugte Skudehval. Der 
tilstaas dem, der vurderer Skuden, en af Sysselmanden i hvert enkelt Tiliælde 
i Forhold Lil Arbejdets Omfang og det dermed forbundne Ansvar bestemt Beta· 
!ing.!!) 
g) for Vagthold til hver Mand og Band, som dertil bruges, 1h Skind om Dagen og 
1 Skind om Nauen.3) 
h) lil Vurderingsmændene i Forening, hvad enten de er to eller flere, 2 Skind for 
hvert Hundrede Hvaler, som de har vurderel. 
i) til Sy~f!Jmanden for Delingen og Beregningen m. v. 1 pCt. og til enhver af de I 
Grindeformænd 1/2 pCl.3) 

Ved hver i Kvanncsund indtrædende Grindefang~t udlægges forlods indtil videre 
IO pCt. al hele Fangsten, der sælges ved offentlig Auktion til Dækning aJ Udgif
terne ved Anlæg af en Stendæmning paa Sandoyri til Forbedring af Hvalvangen:') 

20 Det, som, efter at disse Poster er fradraget hele Belobet, bliver tilbage, 
kommer som Partehval til almindelig Deling. Nnar der ikke bliver mindst 1h Skind 
Hval til •b\'er Baadt1purt, jfr. § 23, tilfalder Halvdelen Fangstmændene. Den an
den Halvdel bort~æl~es ved Qffentlig Auktion til Fordel ,for en i iikonomisk ronds 
Hegnskab etableret Konto for Skudehval. 

Sy.sselmanden opfordrer Fangstmændene til al melde sig til Gr.indeformæn<lene 
inden en af ham fastsat kort Frist, og Stridigheder om, hvem der skal anses som 
Fangstmænd. afgores af Sysselmanden efter Forhandling med Grindeformændene. 
Sysselmanden er bemyndiget Lil al udpege en eller J"lere af dis<:e til al modluge det, 
der udlægges til Fangstmændene, og foretage den videre Fordeling. Den Del af 
Fangsten, som tillægges Fangstmændene, fordeles snaledes, al der tillægges de an
,·endle Fangstbunde l Andel til hver Firemandsfarer, 2 Andele til en Sek.smundsfa
rer, 3 Andele til en Ollemand!\forer og 4 Andele til en Timandsfarer, medens h\'er 
Fangstmand faar en Andel. 

21 udganet. 
22 Partehvalen fordeles efter de i det IOlgende opstillede Regler imellem Be

boerne af det vedkommende Grindedistrikt og de Mænd udenfor samme, der er 
ankomne til Gr.inden, iforend Vurderingen er endt. 

23 Til enhver af de forskelli ge Hvalvange skal for -Fremtiden hore fOlgende Di
strikter, der alle Iaar fulde Parter : 

I. NQrderoerne.s Syssel: 
a. Til Kvnnnesund og Vedvig : Norderiiernes Syssel og Østsiden uf Østerii (A,·e· 

vig til Gjov) . 
b. Til Klaksvig : 

Norderoernes Syssel og Østsiden uf Øsleru (A\'e\•ig til Gjo\•) og Ve,..tsiden 
uf Østero, der dog kun fuar halve Parter. 

1) Nu Lomlskassen. 
S) Som ændret veJBek. Nr. I.i ar 8. Maj 1953. 
8) Som ændret \ed Bek. Nr. 13 af 8. Maj 1953. 
~) Som ændret ~·cd Bek. Nr. 46 11( 30. Okt. 19•11. 



II. Øste ro Syssel: 
11. Gote, Fuglefjord og Fundingsbotn: 

Østero og Norderoernes Sysler. 
b. Til Sundet mellem Stromo og Østerii 

Striimii og Østero Sysler. 
111. Stromo Syssel: 1) 

a. Til Thorshavn : 
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Stromii Syssel og Vestsiden af Ø~terii saml Strækningen Østnæs--Mjl>ane~ 
paa Østero og Våga sy.sin 1/2 purtnr. 

b. Til Kvalvig: 
Ligesom Sundet, (j fr. ovenfor). 

c. Til Veslmnnhavn og Saxen: 
Striimo og Vaagii Sysler samt Vestsiden af Østero fra Østnæs til Ejde, der 
dog kun faar halve Parter. 

IV. Vaago Syssel: 
Til Midvang : 
Vaago Syssel og Vestsiden af Stromo, Hesto og Kolter samt Øst~iden af 
Stromo og Nolsii, der dos kun faar halve Parter. 

V. Sundo Syssel: 
Til alle Hvulvaage : 
Sando Syssel. 

VI. Sudero Syssel. 
Til alle Hvalvange: 
Suderi:i Syssel. 

Hvor der ovenfor er fastsat halve Parter, bortfalder disse, naar Grinden er saa 
lille, at der kun kan blive 1h Skind pr. Band, nnar disse halve Parter bortfalder. 

Forovrigt er det den almindelige Hegel, at de udenfor Distr.iktet boende Mænd 
over 15 Aar, der ankommer til 1-:h al\'aagen, inden Vagthold er sat, erholder hele 
Parter, og de, der ankommer efter denne Tid. men inden Vurderingen er endt, 
halve Parler, samt at Delingen til en1ll\'er Bygd og til Thorshavn sker efter Folke· 
tal, 25 Personer regnede til hver Bandspart. Nnar der ved Beregningen udkom· 
mer Brokdele af Skind til en Bygd eller et Nr., udlægges saadanne Brokdele som 
Regel ikke, men afrundes som Regel snaledes, al halve Skind eller derover regnes 
til hele Skind, og hvad der er under halve Skind bortfalder, .medmindre Bygden 
ikke lager til en hel Baad. 

24. Skulde nogen Grindefangst falde pnu undre end de nævnte Steder, da hJi. 
ver den at fordele som folger: 

I. .i Norderiiernes Syssel: 
a) overalt Østen for Mulen (Jra Skorutange \'ed Nordore til Mulen) ligesom 

i Kvunnesund og Vedvig. 
b) overall Vesten for Mulen (fru Skoralnnge ved Nordore til Mulen) ligesom 

i Klaksvig. 
11 . i Øste ro Syssel : 

u) overalt pua Østsiden nf Østero (fra Østnæs til Kadi) ligesom i Gi:ite og 
Fundingsbotn. 

b) overalt paa Vestsiden af Østero (fra Østnæs til Kadi) ligesom i Sundet. 
Il I. i Stromo Syssel: 

a) overall pua ØsLsiden af Stromo: 
1. fru Kirkebonæs til Hv.idenæs saml Nolsii ligesom i Thorshavn. 

2. fru Hvidenæs til Skai ligesom i Sundet. 

I) Som 1Pndrct \'ed Bek. Nr. 38 nf 28. Nm·. 19·14 og Bek. Nr. 13 af 8. l\1nj 1953. 
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b) overalt JHlll Vestsiden a.f Stromo (fra Kirkebonæs til Skai), Hesto og Kol
ter ligesom i Vestmanhavn. 

IV. i Vango Syssel: 
overalt ligesom i Midvuag. 

V. i San do Syssel: 
overalt ligesom pau Sand. 

VI. i Sudero Syssel: 
overalt ligesom i Vaag, Trangisvuag, Famicn og Kvalbo. 

25 For desto ·hurl:igere at kunne beregne, hvormeget der efter de ovenanfOrte 
Bestemmelser tilkommer enhver, bor Sysselmanden stedse hove det nodvendige An· 
tal Blankeller, indrellede efter de Skemaer, som af Amtmanden bliver ham at med· 
dele, paa rede Hannd for at kunne tage dem med sig, nanr hun begiver sig til nogen 
Grindefangst. 

26 Suasnart Sysselmanden har fuldfOrt Beregningen og Delingen, bekendtgor 
han for clen tilstedeværende Forsaml.ing, hvor mange Hvaler der er dræbt, ·hvor 
meget de er vurderede til, hvor stor hver Baudspurt derefter bliver, og i hvilken Hval 
summe er udlagt. 

27 Delingen bor foretages med den storsl mulige Hurtighed, og derfor skal der· 
med stedse begyndes pua .sua mange Steder, som det kun ske, uden al derved for· 
uursuges Fon'irring eller Uorden. 

28 De Hvaler, soon opflyder eller opfiskes i H vulrnagen, efter at Sy.ssclmunden 
har begyndt sin Beregning, men dog fOrcnd Delingen er endt, bliver al fordele til· 
lige med det, som, nuur enhver har fnact sin Purt, mualle blive tilo\ers uf Pnrte· 
hvalen, mellem de Baude, som maullc være ankommet, efter at Sysselmanden har 
begyndt Beregningen. l\len det Overskud, som endnu derefter kunde haves, hort· 
sælges uf Sysselmanden til den hiijsthydende, og Indtægten tilfalder Færu Amts 
iikonomiske l"ond.1) 

Puu samme l\foude forl1oldes der med de Hvaler, som i de lo !Or.ste Duge efter 
Dræbningen opflyder eller opfiskes i selve Hrnlvuagen. dog efter Fradrag uf en 
Trediedcl til Finderen. 

29 De Hvaler, som efler den i Slutningen uf forrige ParugruJ ommcldte Tid 
antræffes, ti-Ifalder derimod udelt Finderen. 

30 Enhver er pliglig til al lude den ham tilfaldende Andel afhente inden 6 Ti· 
mer efter al Delingen er endt, medmindre han underretter Sy~elmunden om, ut 
han er forhindret i at afhente Andelen Lil den foreskrevne Tid, i hvilket Tilfælde 
Sysselmanden kun tilstna en yderligere Udsælllelse paa 6 Timer. 

Afhentes Hvalparterne ikke inden den foreskrevne Tid, bort.sælges de til den 
hojstbydende, og Indtægten tilfalder den okonomiske Fond, medmindre den ude· 
blevne godtgor, al han ved U\'ejr eller af anden antagelig Grund hur va:rel for· 
hindret i at lude sin Part afhente betimelig. 

Sysselmanden bor pause, at lnd\'Oldene og andet Affald af de udleverede Hva· 
ler paa billigste Mande bortsk111ffes inden 3 Gange 2-J. Timer, efter at Delingen er 
endt. Hun skul derfor \'ære bemyndiget Lil at afslutte Overenskomi;L med Beboerne 
ved Hvulrnugen anguaende Betalingen for dette Arbejde. De dermed forbundne Ucl
gifler udredes af den iikonomiske Fond. 

17. Juni - :\lid!. Be~t. ( '\r. 13) om visse PHOCESSLIEuLE OG AD:\HNISTRA· 
TIVE FORHOLD. 

9 De O\'erværgeraudct ved Lo\' af 12. Juni 1922, jfr. Lovbekendtgurelse Nr. 
139 af 31. l\Iurts 1926 tillagle Befojelser, der efter lkruifttra:delsen i det ovrige 
Hige af Lov Nr. 181 uf 20. Maj 193:~ om offentl.ig Forsorg hur været uduvet uf 
Lundsnævnet for Borneforsorg, udoves indtil videre af et særligt Nærn, bestua-

1 ) Nu Lnndskns"'cn. 
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ende af en af Arntmunden over Færoerne uclpegel Person som Formand og iovrigl 
af Medlemmerne af Færoernes LagLings Lanclsnævn. 

10 De Retsvirkninger, der i Lov Nr. 123 af 15. April 1930 om Aktieselskaber op: 
Lov Nr. 155 af 2. Maj 1934· om Skadesforsikringsvirksomhed m. v. er knyttet Lil 
el Selskabs Anmeldetrn til eller Optugel~e i det i Kobenhavn fOrte Aktieselskabs· 
Reg.ister, knyttes indtil videre til Selkabels Anmeldelse Lil eller OpLngelse i den 
nf Landfogeden (Politimesteren) paa Færoerne i Henhold til § 6 i Bekendtgorelse 
l\r. 302 nf 14. November 1930 forte Protokol, sanledes nl de Overregistrator i Lo· 
ven paalagte Forretninger indtil videre udfores aI Landfogeden (PoJ.itimesteren) . 
De Afgifter og Gebyrer, der efter Loven tilkommer Stal!kassen, indbetales til 
Færoernes Oppcborselskontor. 

11 Skibsregieteret i Thorshavn træder indtil videre i enhver Henseende i Stedet 
for Skibsregisteret i Kobenhavn. Af gifter og Gebyrer vedrorende Skibsregistrering 
indbetales Lil Færoernes Oppeborselskonlor. 

De i Lovbekcndlgorelse Nr. 103 af ·t Maj 1927 omhandlede Retssager anlægges 
indtil videre ved Færoernes Soret. 

De BefOjelser, der i Lovbekendlgorehe Nr. 177 af 15. April 1930 om Tilsyn 
med Skibe er tillagt Overskibsinspektoren, Ministeriet, Overskibssynet og Hojesterel, 
udoves indtil \'idere af Landfogeden (Politimesteren), Amtet og Færoernes Sorel, 
saaledes at Soretten udover saavel Overskibssynels som Hojesterels BefOjelser. 

121) tDe 1 Lovbekendtgorelser Nr. 25·1. og 255 af 25. Juli 1938 samt i An· 
ordning Nr. 59 af 21. Februar 19~0 bestemte Tilsyn med Banker og Sparekn!l.'!er 
samt Sygekasser udo\'es indtil videre af en eller flere af Amtet dertil udpegede 
Personer. 

Udgifterne ved Tilsynet afholdes af Statskassen. Til Dækning af Udf?;i1fterne op· 
kræver Færoernes Oppeborscl~konlor de i fornævnte Lovbekcndtgi:irelser fastsatte 
Afgifter. 

17. Juni - l'vlidl. Be;;t. (Nr. 14) om FOHSIKiRINGSVIHKSOMHED. 
1 Der oprettes pr. 1. Juli 19•IO et gensidigt Forsikringsforbund for Færoerne merl 

det Forman), saalænge de nuværende af Krig~forholdene fOlgende unormale Til· 
stande vedvarer, at samle mest muligt af Fonikringsvirksomheden paa Fær0crne 
bortset fra Livsforsikring. Forbundet Navn er :.Tryggingarsa:mhandi~ Foroyar« 
(lo orsikringsforhundet Foroyar, gensidigt Forsikringsforbund)!!) 

2 Folgende for Tiden paa Færi:ierne virkende gensidige Forsikringsselskaber ind· 
~aar som Underafdelinger i det i § 1 næ\'nle Forbund : 

1. Krigsforsikringen for Fiskcfartojer paa Færoerne. 
2. Færoernes Gensidige Brandforsikring (Foroya Brunatrygging) , og Den Gen · 

sidige Brandforsikring for Skolehygninger paa Færoerne, som en fælles Un · 
derafdeling. 

3. Færoernes Ulykkesforsikring (Foroya Vnnlukkutrygging). 
Andre bestaaende SelFkaher end de foran nærnte og bestaaende A~enlurer fo r 

Selskaber kan med nedennærnte Begrænsning he,·are deres hidtidige Forsikrings· 
portefOlje, men ikke nytegne Forsikrin~er efter 1. Januar 19-1~. 

De bestaaende gensidige Selskaber kan erter Hovedbestyrelsens nærmere Be-
3lemmelser optages som Afdelinger i Forsikringsforbundet pua de i ln·ert enkelt 
Tilfælde fastsatte Vilkaar. Bestaaende ikke·gensidigc Selskaber og hestaaencle A~en
turer kan efter Hovedbestyrelsens Bestemmelse tilsluttes Forsikringsforbundet paa 
de i hvert enkelt Tilfælde fastz;ntte Vilkaar. 

Der oprelles i:trnks indenfor Forbundet en Underafdeling for So. og Transport· 
forsikring, h\·ilken Afdeling faar Eneret til at tegne ni So· og Trnnsporlforsikring. 

1) Ved Bestcmmel5er Nr. 12 n( 31. August 19·15 er Reglerne om midlertidigt Tilsyn med 
Banker og Sp11reknsi:c:r ophæ\'CI. Del nævnte Tils)·n med SygekllSSl!r er hortfoldct. 

2) Hr. Justm. Skr. 19. Apr. 1952. 
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der ligger over den Sum, som efter de hidtil gældende Regler har kunnet dækkes 
i Færoernes Gensidige Forsikringsforening for Skibe eller Sudero Gensidige Fiskeri· 
for.sikring. 

Selskaber eller Agenturer, der tegner Forsikninger i Strid med de i denne Pa· 
ragraf indeholdte Regler, straffes med Bode, der tilfalder Amtsfonden.I) 

3 De af Forbundet overtagne Risici genforsikres i fornodent Omfang. Genfor· 
sikring, som ikke kan dækkes paa Færoerne, skal soges dækket i britiske Selskaber. 

4 Det i §.§ 1-2 nævnte gensidige Forsikringsforbund er Ira I. Juli 1940 (jfr 
dog Bestemmelsen i i 2, 1. Stk.) eneberettiget til at tegne andre nye Forsikringer af 
frerosk Ejendom eller Interesse end Livsforsikringer og opreller i fornodenl Om
fang særlige Underafdelinger for saadanne Arter af Forsikringer, .som ikke om
fattes af en a.f de i §. 2 nævnte Underafdelinger. Al Forsikringsvirksomhed skal 
udoves paa Grundlag af Gensidighed mellem de enkelte Forsikringstagere. 

Uanset Forbundets Eneret knn Bestyrelsen tillade, al enkelte Arter af Forsik· 
'iing eller enkelte særlige Forsikringer fortsat tegnes udenfor Forbundet. 

5 For Forbundets Virksomhed gælder Bestemmelserne i Lov Nr. 155 af 2. Maj 
1934 om Skaderuorsikring.svirksomhed m. v. med de Ændringer, der fOlger a.f de 
for de enkelte Underafdelinger gældende særlige Bestemmelser. 

De nærmere Regler for Forsikringsforbundets og Underafdelingernes Virksom
hed og Organisation fastsættes ved Vedtægter, der vedtages af Lagtinget og stad
fæstes af Amtmanden.2) 

For Forbundets Virksomhed gælder endvidere Bestemmelserne i Lov Nr. 129 
af 15. April 1930 om Forsikringsaftnier, undtagen forsaavidt angaar Selskabets 
Genforsikringsvirksomhed og tvungen Medlems.skab samt Krigsforsikring. 

6 Forsikringsforbundets Virksomhed ledes af el Repræsentantskab og en Be· 
styrelse. 

Repræsentantskabet bestaar af el af hver Underafdeling valgt l\fodlem. 
Bestyrelsen bestaar af 5 Personer, der vælge.s henholdsvis en af Repræsentant· 

skabet, 2 af Lagtinget og 2 nf Amtmnnden.a) 
Det offentlige Tilsyn med Forbundet fOres af to henholdsvis af Amtmanden og 

af Lagtinget dertil udpegede Personer. Udgifterne ved Tilsynet afholdes af For· 
bundet. 

7 Der kan ved Lov pnalægges Forbundet en Amtskommunen tilfaldende Afgift 
for den Forbundet meddelte Eneret. 

5. Juli - Hck. (Nr. 17) om UdfOrelse af LÆRERGERNING VED VIKAR. 
1 Dersom en Lærer grundet pan Sygdom eller anden ham utilregnelig Aur.sa~, 

for Lærerinders Vedkommende tillige grundet paa Svangerskab, nodsages til at 
lade sin Skolegerning udfore af Vikar. skal Meddelebe herom - i Sygdomstilfælde 
bilagt med behorig Lægeattest - straks indsendes gennem Skolekommissionen 
og Forstanderskabet til Skoledirektionen. Der gores samtidig Indstilling om, h\'em 
der skal dknriere og om Vikarens Vederlag. 

Saavel Vikaren som dennes Vederlag skal godkendes af Skoledirektionen. 
2 Udgifterne til Vikar efter foranstanencle Bestemmelse afholdes af det offent· 

lige. snaledes al Amtsfonden og for de i Thorshavn ansatte Læreres vedkommende 
tillige Thor~ha\'n Kommune bidrager til Udgifterne med en til Amtsfondens og 
Kommunens Andel af Grundlonnen for den paagældende Stilling s\·arende Andel, 
mens Re! ten afholdes af Statskassen. 

3 Har en Lærer været sygemeldt i % Aur, nedsættes hans Li:inning med Tillæg fra 

1) Hr. midi. Best. Nr. 57 nf 21. Der. 1942. Jfr. ogsnn midi. Rest. Nr. 39 nf 23. De<'. 191l3 
og Nr. 54 nf 11. Dee, 19•14. 

2) Jfr. Vedtægter nf 22. NO\·. 1940. 
n) Som ændret \ed midi. Bcst. Nr. 53 n! 11. Dec. 19 i.t 
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delte Tidspunkt til ~/;i, saalede!I al lfa uf Lonningen anvendes som Bidrag til Ud
gifterne til Vikaren. 

Har den paagældcnde tidligere været sygemeldt i længere Perioder, der har 
strakt sig o\'cr iall l Aar, indtræder den i Stk. l omhandlede Begrænsning i Ret· 
ten til fri Vikar allerede efter en Maaneds Sygemelding, forsaavidt der ikke siden 
sidste langvarige Sygmnelding er for!Ohet en emmmenhængende Periode uf 3 Aar, 
i hvilken den paagældende ikke har haft over 30 Sygedage ialt. 

Har en Lærer gennem en Aarrække jævnlig forsaml i kortere Perioder enkelte 
Dage medregnet, kan Skoledirektionen bestemme, at de ved den paagældende Læ
rers Sygelighed fremtidig forvoldte Vikarudgifter skal betales med 1/:1 af Lære· 
ren selv, snaledes al kun 2f:i afholdes af det offentlige. 

4 Snafremt den af en Lærer fremlagte Lægeauest giver Haab om Helbredelse, og 
Læreren er i Stand til i væsentlig Grad al deltage i Undervisningen, kan Skole
direktionen tillade, al den paagældende Lærer til Hjælp til Undervisningen anta· 
ger en af ham lonnet Hjælpelærer. Hjælpelæreren og dennes Honorar skal godken· 
des af Skoledirektionen. 

Skoledirektionen kan, h\'is det ~konnes formnalstjenligt, bestemme, at der af det 
off"ntlige skal ydes Tilskud til Hjælpelærerens Lonning efter de foranslnaende 
Regler. 

5 Ønsker en Lærer i andre Tilfælde at lade sin Skolegerning udfOre af Vikar for 
kortere eller længere Tid, skal Andragende herom i Forvejen indgives til Skole
direktionen gennem Skolekommi!'Sionen og Forslander.skabet med Oplysning om 
Grunden til den onskede Fritagelse samt med Forslag til en Vikarordning. 

Udgifterne til Vikar afholdes i disse Tilfælde af den paagældende Lærer selv. 

12. Aug. - Bek. (Nr. 21) om DEPONERING. 
Det bekendtgores herved, at Amtet under Dugs Dato i MedfOr af § 6 i Lo\' Nr. 

29 af 16. Februar 1932 om Skyldneres Ret til at frigore sig ved Deponering har 
godkendt Færoernes OppehOr:el:kontor i Thorshavn som lovligt Forvaringssted 
i Henhold til nævnte Lov. 

1. Okt. - Midi. Best. (Nr. 31) om KONTROLLEiRET FAMIUEPI.iEJE til visse 
Personer paa Færoerne. 

I MedfOr nf .§ 2 i [,ov Nr. 122 af 15. Marts 1939 fustsælles hen•ed i Overens
stemmelse med Vedtagelse af Færoernes Lagting fOlgende : 

1 I kontrolleret ;Familiepleje efter nedenstaaende Regler kan anbringes snadnnne 
sindssyge, aandssvage, Epilektikere, vanfOre, lemlæstede, talelidende, blinde og dov
stumme, der har dansk lndfOdsret og er forsorgelsesberettiget paa .Færoerne. 

Lige med en indfOdt anses i denne Henseende en frasepareret eller fraskilt Hu. 
stru eller Enke, der ikke selv har lnd(Odsret. men som er eller ~enest har været 
i Ægteskab med en :Mand med dansk lndfodsret. 

2 Begæring indgives a-f Andrageren (dennes Værge) til Kommunalbestyreleen 
1•aa Blanketter, hYortil der fastsættes Formularer af Ulykkesforsikring .•. Rnadet paa 
Fæ roerne. 

Begæringen skal indeholde de Lil Bedommelsr. af Andragerens 1Forhold og Syg· 
dom fornodne Oplysninger. Begæringen ~kal være ledsaget af fornodne Legitima
tionspapirer og 1Bevisligheder. og clcn skal være forsynet med en af Andrageren 
(dennes Værge) paa Tro og Lo\"e underskre\en 'Erklæring om. al dens Indhold er 
overensstemmende med Sundheden. Er han og Værgen ude af Stand til al udstede 
en skriftlig Erklæring, skal Rigtigheden af de i Begæringen indeholdte Oplysnin
ger være attesteret af to med vedkommende Forhold noje kendte Personer. h\·is 
Troværdighed om forniident bevidnes af Øvrigheden. 

Det paahviler den, der fremsender Begæring. samtidig med Begæringens Ind
giYelse at fremskaffe en Lægeerklæring, der af fattes og indsendes efter Ulykkesfor-
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sikrings-Handels nærmere Beslemmelse, dog saaledes al den pangældende Læge 
i Erklæringen afgiver Indstilling om, hvor den paagældende bor anbringes i Pleje. 

Sporgsmaalet om, hvorvidt den paagældende bor anbringes i kontrolleret Familie· 
pleje, kan endvidere rej5e5 af vedkommende Kommunalbestyrelse eller af Amtman· 
den. 

3 Begæringen videresendes af Kommunalbestyrelsen til Sorenskriveren (Domme· 
ren) paa Færoerne, ledsaget af en Erklæring fra Kommunalbestyrelsen om Andra· 
gerens okonomiske Forhold i det hele. 

Sorenskriveren (tDommeren) afgiver Sagen til Ulykkesforsikrings-Randet til Af· 
gorelse af Sporgsmaalet om, hvorvidt Andrageren hor anbringes i kontrolleret Fa
miliepleje, og i bekræftende Fuld, i hvilket Hjem vedkommende biir anbringes. 

Om Rnndets Afgorelse tilsendes der Ophold$kommunen, vedkommende Læge og 
Amtmanden Meddelelse. 

Bandets Afgorelse kan indbringes for Amtmanden. 
4 Rundet er berettiget til af vedkommende Sygekasse· eller Sygeforeningsbesty

relser, Kommunalbestyrelser, Arbejdsgivere, Arbejdere og undre vedkommende, 
herunder Kliniker, Sygehuioe, behandlende Læger m. v., at begære at faa meddelt 
enhver Oplysning, der er af Betydning, herunder Hospitalsjournaler og hvad der der
til horer eller Afskrifler af samme; endvidere er Handel berettiget til al forlange 
oplaget retsligt Forhor i Overensstemmelse med Retsplejelovens § 1018 og fua Ud
skrift deraf. 

Andrageren er forpligtet til efter Raudels Bestemmelse al underkaste sig Læge
undersogelse, eventuelt af Raadets Læger, samt om fornodent Indlæggelse til Ob
servation, ligesoim vedkommende og huns Værge er forpligtede til efter Tilsigelse 
at give Mode i Randet for at afgive Forklaring. Eventuelle hermed forbundne nod
vendige Hejseudgifter betales uf [fondet. ligesom de af ·Randet begærede Læge· 
allesier betales af delle. 

5 Det paahvilcr Kredslægerne al fore Tilsyn med de Hjem, hvor der i Hen· 
hold til foranslaaende Regler maalte Yære anbragt Personer i kontrolleret Familie· 
pleje. Om eventuelt forefundne Misligheder indsender Lægen Berelnin2'. Lil Ulyk
kesforsikrings~Raucet, ledrnret uf lndstillin~ om, hvorledes sandanne l\lisligheder 
kan afhjælpes, herunder om det skannes nodvendis t at anbringe \'edkommende i 
el andel Hjem, 

U\ykkesforsikrings·Haadet kan meddele Hjemmet Paalæ~ og træffe Beslemmelsc 
om, at vedkommende skal anbringes i et andet Hjem. Om Af go re Isen sendes Uncler
rctning til Færo Amt. 

6 Til det Hjem, hvor An<lrageren anbringes, udbetales ved Færo Amts Foran
staltning gennem Færoernes Oppcbor.'leb konlor 180 Kr. aurlig foruden samme Til
læg, som Lil enhver Tid er tillagt Alders. og lnvaliderentenyclere. Beli:ibet udbetales 
hurtals\' is forud af Færo Amts Repurtitionsfond.1) 

:'.',Taar ganske særlige Omstændigheder taler derfor, kan der af Amtet tilstaas 
Hjemmet et Tillæg, der fastsættes for hojst et Aar ad Gangen. 

Af samme Fond udredes Udgifterne , ·ed den i § 2 omhandlede Lægeerklæring. 
Af di ~se Udgifter refunderer Staten de :v.. og vedkommende Sognekommune 1,4. 
Statens Til ~kud udredes kvarlal~vis bagud efter behorig dokumenteret Opgorelsc 

fru Amtsrepartitionsfonden. Pau Tilskudel kan der anvise;; Forskud efter Amtets 
nærmere Bestemmelse. 

7 Foranstaaende Bestemmelser træder i Kraft den 1. Oktober 19 IO. 

18. Okt. - SKI.PA~ FYRI VEO:\IENN , ·io almennar ,·egir i Foroyum (sbr. 
vegareglugerl'S 19. des. 19,10 ) . 

1 Vegmaourin \'erour seltur av Foroya \'egastyri og næsti Y''irmaour ·hansara 

I) Jfr. LI. Nr. 21 af 7. Fehr . 1950. 
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er logLings\'erkfroi'Singurin. Vegmaourin er l'kyldigur ut gera, sum henda skipanin 
sigur, og logLingsverkfro<lingurin skipur fyri. 

2 Vegmn<lurin hevur vnndaliga umsjon vi<l tcimum vegastrckkjum, sum hann 
hevur i hondum. Hann ger allar lær umvælingar, sum harm er fOrur fyri sj~lvur. 

Har sum umvælingin kre\'ur arhei<lisfolk, annaohvort ~i nrbei<lio er nogv ella 
skal gerasl skj6tt, slendur \'egma<lurin fyri hesum arbci<lislii'Si og Lekur lul i ar· 
beioinum, umfruml fOrir hann lisla yvir teimum einsLoku arbei<lismonnum, Lio 
teirra og arbeioi. 

3 Vegma<lurin kunnar og visir a Ley sto<l, ha<lan kommunan kann ogna sær hosk
andi vegalilfar og gevur lei<lbeining i viiiifer<l, l. d. :;ålding av hesum tilfari. Hann 
sigur umfrumt kommuni Irå h\ ussu ni1g\', i<l krevur til av ymsum vegatilfari i 
hei)um og i scrligum forum, og an~ur hann eftir, al hclla er Lil taks frnm yjjlj veg· 
inum, solei<lis sum hann skilar Lil. 

4 Vegma<lurin er ~kyldigur at beina hurtur a\' veginum kava og annaiii, sum 
kann vera Lil bågs, sum t. d. skriour og gniL, og kann hann, har sum Lai'5 er neycfogt 
fyri nl halda samferosluni uppi, krevju at kommunan \'eitir honum tu hjålp, io 
torvar. 

5 Tao er skylda vegmannsins sum skjt"1tast at fåa vegirnar i gooan og einshåttnoan 
stand og sii'Sun hnldu teir i sama standi. 

Til tess skul vcgmaourin m. a.: 

a) fer<last um \'cgirnar sum oftast - serligu aftunii liggjandi ringl ve<lur og toy· 
bil - og ansa eflir slii<lum har, sum vegurin er veikur ella skalaefor (hol og 
hjolfar) og botu um tey sum skj6tast, 

h) rcinskn vcilir og dypa tær, um torvur er :i ti, solci<lis al tær \'Cita burtur alt 
\•atn av regni og britclna<lum kava, 

c) vita eftir, um har eru tiptar rennur ella grol rapaiS ni<lur i lær, 
d) skera flag har, sum tai'5 forllar vatninum i at renna burtur, 
e) eftirhyggja og væla um flagjaclarar og grotvcggir, 
f) hava umsjon vi<l br.ugvum. uni)irhygningi og yvirbygningi, haruppi i eisini 

rekkverki, 
g) rcisa aflur nillurdotnur stahhur og i stalSin fyri burlurtiknur sela al5rur, hurtil 

kommunan vcitir ta hjålp, sum torvar, og 
h) uppaflurreisa dollnur kilometrasteinar, somuleiiSis sum hann skal hoc.la komm· 

ununi f rå, Lå kilometrnslcinar vanla i. 

6 Vegma<lurin fiirir gjolla daghi>k y\'ir arheiiSi !'>inum og ums1011um ,•iil vegun· 
um. haruppi i ein greiniligur timalisli. 

( seinastn Ingi cin miina<l aftana, at harm hc\'ur tikiiS \'ilS slar\'inum, fær hann 
logtingsrnrkfriilSinginum eina ~krivliga frugreil5ing frii \'cgunum og standi leirra 
- og sii'5an gevur hunn tvær reisur um årii'5, nevniliga 1. april og 1. oktober, 
e ina slika friigreiiSing. Hesum frå!!rcilSingum fylgja: 
Daghokin, 
greinilig uppgerll viikikj:indi bruki a\' tilfari (luss ella m:!) , 
uppskot Lil lOT\'nndi hiivui'5sum\'ælingur (stiirri gri>L- og cyriiskot), 
uppskot til umhi.itingar, 11,um t. cl. al gcra um~karingu;;LolS, gcra umaftur \'cgsneiiS

ingar, fåa burtur uh, .sum er Lil hindur~ fyri sjiinini og annai'5 lilikl til al vaba 
um feri'5slutrygdina, 

uppskol til at utvcga tor\'andi amboi'5. 
7 Vegmai'Surin grcilSir annars loglingsverkfro<linginum, tii tuts tykir honum neyll· 

ugt. frå serstokum umstoi'Sum \'io\"ikjandi \'egunum og viclhaldi teirra. Hann ger 
seg kunnigan \'i<l > Vegareglu~cri'5 fyri Foroyur.r: og greioir frå, um kommunan mi:o
rokir skyldu sina eftir henni, serslakliga til al fna til vegar tilfar og arbei{5iskraft. 

8 Um \egirnir av skriclum, toyhili elln å :mn:m hått vcr<la Oforir ella \'andafollir 
at feroast eftir, ~kat \'cgmalSurin heinun \'Cgin steingja tey skaddu strekkini og 
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sum skji1tast bo(ja tcimum frå, sum mest torva at nyt u \'egin. Hann bo<Sar eisini 
politinum, IOgtingsverkfroilinginum og kommununi og krevur frå hesi siilslu ta<S 
Ii>lk og tilfar, sum lorvar til skjota umboting av skailanum. 

9 Vegmailurin verilur settur å tann hiitt, at båoir partar kunna sign upp vi3 3 
måna<Sa freisl , solei<Sis at starv hansara heldur uppal, tiå iil ein månailur er uli. 

Er vegma<Surin storliga ori:ikin og oålitondi i arbeiili sinum, hevur vegastyri~ 
rælt til al -sign ·honum upp vio einum mån11011 freisti. 

10 Umframt IOnina, sum vegaslyriil {isetur og sum verilur goldin fyri hvort liili3 
f.jorilingsår frå Gjaldslovu Fiiroya, fær vegmaourin, tå hann verilur sellur, eina 
suklu og neyilturvilig amboil. Hesi og sukluna skal vegmaourin halda i standi (biita 
aflur) å egnan koslnao, og lå hann fer frå, ver<Sur all (ingii5 eftirmanninum i gM· 
um stnndi. 

Neyolurviligur lummabokur og daghokur fær hann frå vegnstyrinum. 

23. Okt. - Midi. Best. (Nr. 33) om FOIU..ÆNGELSE AF VISSE LOVES GYL· 
DIGHiED. 

1 Indtil videre skal Bestemmelserne i nedennævnte Love have fortsat Gyldig· 
hed 1>na Freroerne : 

1. Lov Nr. 28t). af 1. September 1939 om Udbetaling af lndlaan i Banker og 
Sparekas·ser. 

2 . 0Lov Nr. 288 a.f 2. September 1939 om ekstraordinære Foranstaltninger til Sik· 
ring nf Landets Forsyning med nodvendige Varer m. v. 

3. Lov Nr. 327 af 22. September 1939 om Statens Overtagelse af visse Varer. 
2 Nærværende Be:; temmel~er træder i Kraft straks. 

28. Okt. - Midi. Rest. (Nr. 34) om TILSYN MED STÆRKS'PRØMSANLÆG 
paa Fær0erne. 

1 De Elektricitet;;ruadet og Provningsudvalget i Anordning af 27. MaTts 1936, 
hvon•ed Lov Nr. 169 af 11. I\faj 1935 om elektriske Stærkstromsanlæg sættes i Kraft 
paa Færoerne, tildelte Befojelser med Hensyn til elektriske Stærkstromsanlæg og 
Stærkstromsmateriel m. v. udo\'es indtil videre paa Færoerne af et Elektricitetsnævn 
hestanende af Landfogden paa Færoerne, der er Udvnlget5 Formand, Bestyreren 
af Færoerncs Amtskommunes Telefonvæsen, Bestyreren for Det Store Nordiske's 
Telegrnfslation i Thorshavn, en Repræsentant for hvert af Elektricitetsværkerne i 
Thorshavn, Klaksvig og Vaag saml en Repræsentant for Elektroinstallatorerne pau 
Fæ roerne. 

Elektriciletsnævnet har Sæde i Thorsharn. Medlemmerne oppebærer Dagpenge, 
efter de til enhver Tid gældende Hegler om Dagpenge til Lagtingsmedlemmer for 
Udvalgsmoder udenfor en Lagting.::samling. Desuden godtgores der dem direkte 
Befordringsudgifter. 
Udgifterne ved Tilsynets Virksomhed udrede3 af Amtsfonden.1) 

Elektricitet-snævnet træffer Afgiirelse i alle Sporgsmaal, der i Henhold til Anord
ning af 27. Marts 1936 er henlagt til Elektricitetsraadet eller Provningsudvalget, 
saalcdes al de i Stærkstromsreglcment af 22. December 1938 indeholdte Regler 
iagttages i videst muligt Omfang. 

Ud,·nlget bemyndiges til i fornodent Omfang al udstede midlertidige Forskrif
ter for al Slag.:; :\foteriel, der udsættes for Spænding fra elektriske Stærbtroms· 
anlæg. 

Elektricitetsnævnets Afgorelser kan i det Omfang, h\•ori Elektriciletsruudets og 
Provningsudvalgets Af gorelser kan indankes for Ministeriet for offentlige Arbejder. 
indankes for Amtmanden over 1Færoerne.~) 

I) Som ændret \ed midi. Bes1. Nr. 42 af 11. Dec. 1942. 
2) Nu Landsstyre!. 
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I Tilfælde uf Forfald blandt Elektricitetsnævnels .Medlemmer kan Amtmanden 1 ) 

efter Nævnets Indstilling beskikke en Suppleant for det Medlem, der er fraværende 
eller paa nnden Mnade forhindret i at mode. 

ZNærværende Bestemmelser træder straks i Krnft. 

29. Okt. - R:EOLUGERD FYRI V ARDAV.EGIR. (Liigtings~ii'S.). 
1. Tn~ er skylda kommunanna, at var<Sagolurnar veri'Sa avmarkai'Sar vii'S hoskandi 

grolvari'5um i neyi'SluTviligum tali og av ney~lurviligari stodd, og al hesar gotur 
eru i tilikum skili, al tær cru væl gongdar. 

2. Eftirlit vii'S hesum gotum ver<Sur givii'5 syslumonnunum i hendi. 

30. Okt. - Midi. Best. (Nr. 35) om Forandring af visse RETSAFGIFTER. 
1 For Berammelse af Stævninger i borgerlige Domssager erlægges indtil videre 

!Olgende Statskassen til faldende Afgifter: 
a) For saa vidt Sagens Værdi ikke overstiger 50 Kr., betales 1 Kr. 
b) For saa vidt Sagens Værdi overstiger 50 Kr" betales 2 Kr. 
c) .for Sean vidt Sagen ikke angaar Penge eller Penges Værdi, erlægges Afgift 

som under b) nævnt. 
3 For alle Udskrifter af Retshoger eller af andre Dokumenter, af hvilke der kan 

blive Sporgsmaal om Udskrifter ved Rets~kriverens Foranstaltning, betales indtil 
videre l Kr. for hvert halve Ark eller Del af samme. 

De her omhandlede Afgifter tilfalder Stat: kassen. 
4 Af alle til Tinglæsning indleverede Dokumenter leveres Genparter, der opbeva

res paa Sorenskriver- (.Oommer·) kontoret. Genparterne skrives paa Folioark, og 
deres Rigtighed bekræftes af Sorem.kri\'eren ( Dommeren). For Bekræftelsen af 
Genparterne af de til Tinglæming indleverede Dokumenter svares el Vederlag nf 
1 Kr. for h\'ert læst og 50 Øre for hvert aflæst Dokument. 

Finder Udslettelse Sted i Henhold til Fuldmagt, eller skal der ved :Aflæsning 
Jeyeres Genparter af mellemliggende utinglæste Transporter, Udlægspnategninger 
eller andre Paategninger, svares en Afgift of 50 Øre for Bekræftelsen af hver Gen· 
(>orl of disse Dokumenter. 

Af Bekrreftelsesvederlagel tilfalder to Tredjedele Sorenskriveren ('Dommeren), 
medens en Trediedel tilfalder Statskassen og fOres til Indtægt paa Kontorholds
regnskabet. 

De i Sportelreglementet for Rettens Betjente paa Færoerne af 30. !\forts 1836 
§.§ 28, 29 og 31 fnslsalle Gebyrer for Tinglæsning og Aflæsning af Dokumenter 
ved Færiicrnes Rct:kreds forhojes indtil videre med 1 Kr. for hver Tinglæsning eller 
Aflæsning. 

22. Nov. - Bek. (Nr. 38) om Stadfæstelse af ViEDTÆG11EH FOR TRYGGING
AHSAMBANDlf> FØROY:AH. 

Amtet har under Dags Dato stuclfæstel de af Lagtinf!el vedtagne Vedtægter for 
>Tryggingarsambandio Foroyar«, >1Krigsforsikringen for Fiskeskibe paa Færoerne«, 
>Foroya Sjovåtrygging«, >Foroya vunlukkutryi;ging< og >Foroya brunatrygging«. 

22. Nov. - V1EDTÆGTER FOR :oTHYGGINGARSÆMBANDJD FØHOYAH« 
(Forsikringsforbundet Foroyar, gensidigt Forsikringsforbund).~) 

1 >Tryggingarsambandii'5 Foroyar« er oprettet ved midlertidige Bestemmelser for 
Færoerne Nr. 14 :il 17. Juni 19,10 om Forsikringsvirksomhed. 

Forbundets Hjemsted og Værneting er 'fohorsham. 
2 Forbundets Forman) er, saalænge cle nuYærende af Krigsforholdene fOlgende 

unormale Tilstande vedvarer, at samle mest muligt af Forsikrings\'irksomheden pao 
Færoerne, borlEel fra Liv5'forsikring. 

I) Nu Lundsstyret. 
') Sænmliggende og Amtets Funktioner ornrgoocl til l.andsst)'ret. 
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3 F-0rbundet virker gennem særlige Afdelinger for hrnr Forsikringsgren. 
Folgende for Tiden paa Færiierne \'irkendc gensidige Forsikringsselskaber ind· 

gaar som Afdelinger under Forbundet: 

1. Krigsforsikringen for Fiskefartojer paa Færoerne. 
2. >Foroya Brunatrygging« (Færoernes gensidige Brandforsikring). Til denne 

Afdeling tilsluttes >Den gensidige Brandforsikring for Skolebygninger paa 
·Færoerne«. 

3. >1Foroy11 V anlukkutrygging« (iFæroernes Ulykkesforsikring). 
•t.. >Foroya Sjoviitrygging« SW (1Færi:icrnes gensidige Soforsikring) , oprettet i 

Henhold til § 2, 3. Stk., i midlertidige Bc5temmelser af 17. Juni 19·10 om 
Forsikringsvirksomhed. 

det Omfang, nye Forsikringer ni:ich-endiggor det, kan der derhos oprettes Af· 
delinger under Forbundet for saadanne Forsikringer. 

4 1 den enkelte Afdeling tegnes de Afdelingen vedrorende Forsikringer pna 
Grundlag af Gensidighed mellem Afdelingens Medlemmer. 

De nærmere Regler om hver enkelt Afdelings Forretningsomruade og Organisa· 
tion fastsættes i Vedtægter, der vedtages af Lagtinget og stadfæstes af Amtman· 
den. 

I hver enkelt Afdelings Vedtægt træffes Bestemmel:-e om Afdelingens Tarif og 
Forsikringsbetingelser. 

51) Forbundet ledes af et Repræsentantskab og en Bestyrelse. 
Til Repræsentantskabet vælger hver af de Forbundet tilsluttede Forsikringsfor. 

eninger samt hver af de af Forbundet nyoprettede Afdelinger 1 l\fodlem. 
Bestyrelsen hestaar af 5 Personer. der \'ælges henholdsvis 1 af Repræsentant· 

skabet, 2 af Lagtinget og 2 af Amtimanden. 
Hvert 3. Anr udgaar henholds·vis ], 2 og 2 l\fedlemmer af Bestyrelsen og et 

l\fodlem af Repræsentant~kabet, hvorefter Nyvalg (eventuelt Genvalg) finder Sted. 
Det af go res \•ed Lodtrækning, i hvilken Rækkefi:ilge Medlemmerne afgaar, dog 
skul det nngaaencle Bestyrehen ordnes ~aaledes, al del af Repræsentantskabet valgte 
Medlem afguar alene, og de anclre Aar en valgt af Lagtinget og en af Amlman· 
den. 

6 Repræsentanlskahet foretager Valg af l Medlem af Forbundets Bestyrelse og 
Forbundets Revisorer. Hepræ~entantskabet Ekal efter hvert Kvartals Udlob have 
forelagt Beretning fra Bestyrelsen om Forbundets Virksomhed samt Forbundets 
og de enkelte Afdelingers Hegnskaber. 

Bestyrelsen ansætter en Direktiir til Varetagelse af Forbundets daglige Forret· 
ninger og træffer Afgorelse i de Forbundet ,-edrorende Forretninger, som ikke er 
henlagt til Repræsentantskabet eller Direktoren. 

7 Repræsentantskabet afholder ordentligt Mode een Gang aarligt. 
Overordentlige Moder afholde!:', naar Bestyrelsen eller :!/:i af Hepræsenlantska

bets Medlemmer finder det paakrævet. 
Bestyrelsen og Direktoren har Hel og Pligt til al overvære Hepræsentuntskabels 

~Ioder. 
Repræ~entantskabet rn•lger ~elv sin Formand og fastsætter sin Forretningsorden. 

Hepræsenlantskabets Beslutninger træffes vecl simpel Stemmeflerhed, ~aaledes al 
Formandens Stemme i Tilfælde af Stemmelighed gor Udslaget. 

Medlemmerne af Repræsentantskihbet erholder 12 Kr.2) i Dagpenge for h\·er Mode· 
dag. Rejseudgifterne godtgores efter Regning. 

8 Bestyrelsen vælger selv sin Formand og fastsætter sin Forretningsorden. 

1) Som ændret 11. Dec-. 1944. 
9) Nu 18 Kr. 
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Bestyrelsen afholder Moder, naar For.munden eller Bestyrelsens 2 i:ivrige Med
lemmer bestemmer det. 

Over Bestyrelsens Forhandlinger IOres en Protokol, der skul underskrives af de 
i Modet deltagende Bestyrelsesmedlemmer. 

Der tillægges Bestyrelsens Medlemmer et uf Hepræsentantskabet foslsut Honorar. 
Rejseudgifter godtgi:ires efter Hegning. 

9 Bestyrelsen træffer Bestemmelse om, hvorledes og i hvilket Omfang de enkelte 
Afdelings Ri-sici skul genforsikres. Genfor~ikring, som ikke dækkes pau Færuerne, 
skal soges dækket i et i Storbritannien hjemmehorende Selskab. 

10 Den af Bestyrelsen untugne Direktor hur den daglige Ledelse af Forlmndets 
Virksomhed og skal i denne Egenskab fOre Tilsyn med Underafdelingerne og blandt 
andet sorge for, at Bogholderi og Hegnskubs\'æ~en er indrellel pau betryggende 
Mø.ude. Han skal holde Bestyrelsen underrettet om alle Forhold af Betydning for 
Bedommelsen af Forbundets og Underafdelingernes Forhold. 

Oirektorens Lonning fustsættcs uf Hepræsentantskubet efter Indstilling fra Besty· 
rclsen. 

Direktoren antager det Iornodne Personale, dog al Bestyrelsen skul godkend • 
Lonningsvilkanrene for dette. 

11 Til ul tegne Forbundet kræ\'es Under~krift af Direktoren og cl Bestyrelses· 
medlem, Direktoren og en Prokurist eller Bestyrelsesformanden og en Prokurist. 

Den samlede Bestyrelse kun meddele Prokura og begrænsede SpecinHuldmng· 
ter, der dog skul være kollektive. 

Til Kiib, Afhændel~e og Pantsætning uf fust eller flydende Ejendom saml Op· 
lagelse af Luun, kræves Underskrift uf DireklOren og den samlede Bestyrel!ie eller 
af Direktoren, 2 Bestyrelsesmedlemmer og 1 Prokurist. 

12 Det offentliges Tilsyn med Forbundet fOres af lo henholds\'is af Amtmanden 
og af Lugtinget dertil udpegede Personer. 

De tilsynsfiirende har Ret til at o\'ervære Hepræsentantskubets Moder. De har 
Hel til al efter.se Regnskaber, Bilag og Korrespondance. Alle Oplysninger, de til· 
synsforende kræver sig meddelt, skul straks gives. 

De tilsynsfOrendes Honorarer fuslsælles af Amtmanden og Lagtinget. Honoraret 
og ovrige Udgifter ved Tilsynet udrede;i af Forbundet. 

13 Forbundet virker pun Grundlag uf gensidigt Ansvar for Medlemmerne in· 
den for hver Af deling, medens den enkelte Afdeling ikke hæfter for nogen an de . 
Afdelings Forpligtelser, udo\er en overlugen Genforsikring. 

14 For-sikringer, der ikke kan tegnes i nogen uf Forbundets Underafdelinger, 
kun tegnes direkte i Forbundet. 

Alle Forsikringer, der tegnes i Forbundet, tegnes pnu gensidig Basis. Be;ityrel· 
sen træffer Bestemmelse om Genforsikring for de tegnede For.sikringer i forno· 
denl Omfang enten indenfor Forbundets Afdelinger eller i andre Selskaber. 

De forsikrede er gensidigt ansvarlige for Forpligtelserne i Henhold til de di· 
rekte i Forbundet tegnede Forsikringer i Forhold til den uarlige Præmie for hver 
enkelt Forsikring. Præmieindtægterne ved de direkte i Forbundet tegnede For· 
sikringer hæfter ikke for Underafdelingernes Forpligtelser. 

Forsikringer, der tegnes direkte i Forbundet, dækkes pau de for hver enkelt 
Forsikringsart fast.sulte Betingelser. 

15 Hver uf Forbundet-;; Afdelinger skal til Forbundet betale 5 % uf Afdelin· 
gens aurlige Præmieindtægt, hvilke Belob med Fradr.ag af Forbundets Aclmini· 
sirationsudgifter henlægges til en Reservefond. 

Reservefonden hæfter for Forbundets og dets Afdelingers Forpligtelser, dersom 
disse ikke kun dækkes af Afdelingen, og kan i det Omfung, del uf Bestyrelsen 
findes fors,•arligt, un,·.endes som Garanti for de enkelte Afdelingers Forpligtelser 
i Stedet for Genforsikring. 
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16 Forbundets Regn~kabsaar er Kalenderaaret. Der aflægges samtidig Regnskab 
for Foribundet som saadant og for hver enkelt Afdeling. 

Hegnskabet udarbejdes af Direkturen, for Afdelingernes Vedkommende i Sam· 
arbejde med Afdelingens Ledelse, og forelæg-ges efter al være revideret af de af 
HepræsentantfJcabeL valgte Hevisorer for Bestyrelsen, derefter for de TilsynsfOrende 
og endelig for Repræsentantskabet. 

Al·skrift af Hegnskabet tilsendes Lagtinget og Amtmanden og en Ekstrakt ar 
Hegnskabet offentliggores i det til Optagelse ar retslige Bekendtgorel;;er autori· 
serede Bind. 

17 Forbundet har, jfr. dog § 18, fra 1. Juli 19110 al regne Eneret til at tegne 
Forsikringer af færos.k Ejendom eller Interesse, bortset fru Livsforsikring, men 
Ileslyreisen kan tillade, al enkelte Arter af Forikring eller enkelte særlige Forsik· 
ringer tegnes udenfor Forbundet. 

Den i § 3 omhandlede So. og Tran~portforsikring har dog fra den 1. Juli 1940 
at regne Eneret paa al tegne ul So. og Transportforsikring uf færoske Interesser, 
bortset fru Forsiicringer, der ligger over et Belob, der efter de ·hidti·I gældende 
Regler har kunnet dækkes i >Færoernes gensidige Forsikringsforening« og i >Su· 
dero gensidige Fiskeriforsikring<. 

Forbundet har - bortset fra Tlfælde, hvor Lovgivningen mnatte foreskrive For· 
sikringspligt - ingen Pligt til at overtage on-;;kede Forsikringer, men har For· 
bundet nægtet al overlage en Forsikring, kan denne uanset Forbundets Eneret 
tegnes udenfor Forbundet. 

18 De den 1. Juli 19 IO bestaaende Forsikringsselskaber samt gensidige og ikke· 
gensidige Forsikringsagenlurer paa Færoerne, der ikke i Henhold til § 3 er til
sluttet Forbundet, kun med den i § 17, 2. Stk., nævnte Begrænsning bevare deres 
hidtidige Forsikringsportefeuille og tegne nye Forsikringer indtil den 31. Decem· 
her 191J.2. 

De bestuuende gensidige Selskaber kun efter Hoved:bestyrelsens nærmere Be
stemmelse optages som Afdelinger i Forsikringsforbundet pau de i hvert en· 
kelL Tilfælde fastsalte Vilkaur. Bestauende ikke-gensidige Selskn•ber og bestauende 
Agenturer kan efter Hovedbestyrcl~ens Bestemmelse tilslulles Forsikringsforbundet 
paa de i hvert enkelt Tilfælde fastsalte Vilkaar. 

Repræsentanten for el Forbundet tilsluttet Agentur eller Selskab har Ret til al 
dri\·e Agenturlvirksorr.hed for Forbundet, snu længe hnn er i Stand til al udfOre 
Arbejdet til Bestyrelsens Tilfredshed. 

Et Selskab eller Agentur, der er tilsluttet Forbundet e>g onsker at forlade dette, 
er kun berelliget til nt medtage den Del uf Portefcuillen, der var tegnet f<ir Til· 
slutningen. 

22. Nov. - V·EDTÆGT.ER FOR KIUGSFOHSIKRINGEN for Fiskefartojer paa 
Færi.ierne. 

Navn, Hjemsted og FormLllll. 
1 !Krigsforsikringen for Fi~kefnrtojer pan Færoerne er et Forsikringsinstitut, 

oprettet i Henhold til § 5 i Lov Nr. 183 af ·1. Maj 1939 om danske Skibes Forsik
ring mod Krigsfure. 

lnstilutet er ved midlertidige Bestemmelser for Færoerne af 17. Juni 1940 om 
Forsikringsvirksomhed tilsluttet det gensidige Forsikring5forbund > Tryggingnrsnm· 
handi~ Foroyar.:i: som en Underafdeling af Forbundet. 

lnslilultets Hjemsted og Værneting er Thorshavn. 
2 lnstilullet har til Formaul paa de i denne Vedtægt nærmere angivne Betinge). 

ser al overtage Forsikring mod Krigsfore af Fiskefartojer, herunder Hvalbaade, 
hjemmehorende pnu Færoe rne, samt Fangst m. v., jfr. Paragrafferne 16 og 17. 

1) Som a •1ulrt•I n•cl B1·k. Nr. •10 ol 2.l D1•1. 19-13. 
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Medlemmer og Kapilalgrundlag. 
3 Med de Undtagelser der COlger af denne Vedtægt, eller som tilstaas a( lnsti· 

tuttets Bestyrelse, skal ethvert Fiskefartoj paa 20 Reg. Tons Brutto og derover, som 
er hjemmehorende paa Færoerne, forsikres i Instituttet. 

Enhver Reder for forsikringspligti·ge Fartojer har Pligt til at indgive Anmeldelse 
til Instituttet angaaende Fnrtojets Optagelse i Instituttet. For Fartojer, der mod· 
tager Fiskeric:ertifikat, .5kal Anmeldelse ske samtidig med Certifikatets Modtagelse. 

4 Fiskefartojer med Dæk paa uncler 20 Reg. Tons Brutto kan i Folge særlig 
Tilladelse fra Bestyrelsen forsikres i Instituttet. 

Forsaavidt el forsikringspligtigt Fiskefartoj udtages til anden Amvendelse end 
Fiskeri, ~111r Instituttet ingen Pligt til .forsikring, men kan efter Bestyrelsens Be· 
stemmelse overtage Forsikringen . 

Et Fiskefartoj, der transporterer egen Fangst, anses ikke for udtaget til >anden 
Anvendelse«. 

5 Andre paa .færoerne hjemmehorende Fartojer end Fiskefartojcr kan efter Be· 
styrelsens nærmere Bestemmelse for.sikres i Instituttet pnu de i hvert enkelt Til
fælde fastsatte Betingelser. 

6 For Instituttets Forpligtelser hæfter en Garantikapital pan 2 Mill. Kr., hvora: 
1,6 .Mil!. Kr. tegnes af Staten og 400.000 Kr. af de forsikringspligtige Fartojers 
!ledere. 

For de ,100.000 Kr., der tegnes af FarlOjsejerne, hæfter enhver forsikringspligtig 
Heder i Forholcl til Soforsikrings-Kaskotaksten for cle Fiskefartojer paa 20 Heg. 
Tons Brutto og derover, der tilhorer vedkommende. Bestyrelsen foranlediger ud· 
stedt Garantiforskrivninger for den af Furtojsejerne tegnede G~rantikapital. Over 
disse Garanti'heviser fOres en af .Færo Amt autoriseret Bog. 

Det paahviler lnsllitullet al slige e\·entuelt tabte Dele af Garantikapitalen indtjent 
pauny ved Hegulering af ·Præmierne. 

7 Ingen Gurant •hæfter for lnstitullets Forpligtelser udover det af vedkommende 
tt•gnede GurantibelOb, jfr. § 6. 

Indbetalinger paa Garantikapitalen finder Sted efter Bestyrelsens Bestemmelse. 
Indbetalinger kan kræves med 3 Maaneders Varsel, dog J1ojst med 25 % af ·hver 
enkelt Garants Hreflelsesbelob ad Gangen og ikke med kortere Mellemrum end l 
l\Iauned. 

Bestyrelsen kan meddele Henstand med Indbetaling pua Garantikapitalen. Beli.ib 
med hvis Indbetaling, der er meddelt tHenstand, forrentes med 5 % p. a. 

Belob, der mautte være indbetalt paa Garantikapitalen, forrentes, Corsaavidt Hegn· 
skabet maatle tillade det, med en af Bestyrelsen fastsat Hente. 

8 En Garant, der ikke har indbetalt det uf ham tegnede GarantibelOb fuldt ud, 
kan kun fritages for sin Hæftelse som Garant, saafremt han sæt1er en anden uf 
Bestyrelsen godkendt Garant i sit Sted. 

Dor en Garant, eller kommer hun i Likvidation eller Konkurs, hæfter Boet for 
Indbetaling af den endnu ikke betalte Del af det tegnede Beliilb, medmindre en 
anden 11t1ed Bestyrelsens Samtykke overtager den paugældencle Garuntiandel. 

Belob, der ikke mualle kunne erholdes i Boet, afskrives, og Garantikapitalen 
nedskrives tils\·nrende. 

F orsikringsbetinge/3er. 
9 Præmien for Forsikringen i lnstitullet fastsættes under Hensyn til den til 

enhver Tid værende Hisiko og til eventuelt Underskucl, jfr. §· 6, 2. Stk. 
10 Præmien for de forsikringspligtige f'artojer fastsælles uf Bestyrelsen dels 

som en Grundpræmie, dels som en Tur- eller Fiskeripræmie. Bestyrelsen er beret· 
liget til at foreskrive Ruter for Sejlads og Omrauder for Fi5keri, som - under 
Erstatnings Fortabelse - skal fOlges af de Forsikrede. 

Meddelelse om Ændringer i Ruter og Fikeriomraader eller i Præmiernes Sti.ir
relse gives uden ugrundet Ophold til de pnagældende Redere. 

11 Crundpræmien, der forfalder til Betaling kvartalsvis forud, dækker Fartiijets 
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Forsikring under- Oplæg pua Færoerne og Ophold i færoske Havne og Farvande, 
som ikke er Led i nogen ~ærlig Erhvervsvirksomhed. Saa snart Fartojet skal an
vendes til Transport eller Fiskeri, skul yderligere betales en Tur- eller Fiskeri
præmie, hvis Storrelsc fnstsæltes under Hensyn til de til enhver Tid herskende 
Forhold, og som forfalder til Betaling forud ved Afsejlingen fru Færoerne. 

Ved Fiskeri kan Fiskeripræmien fastsættes for en bestemt Fisketur ud Gangen 
eller for el bestemt Tidsrum. 

12 For de ikke forsikringspligtige Fnrtojers Vedkommende kan Præmien enlen 
fastsæltes pau samme l\foude som for de forsikringspligtige F.artojer eller paa an
den l\foude, som findes rimelig under Hensyn til samtlige foreliggende Forhold, 
herunder særlig for 1hvor lang Tid Forsikringen tegnes, samt Fartojets Sejlads· 
omraude og Benyltelse. 

13 Suafremt nogen Heder mener sig forureltel ved Beregningen af Præmier. 
kan han indanke delle Sporg~maal for Tryggingarsumbandi~ Foroyar, der ende· 
ligt afgor Sporgsmaalet. 

14 Enhver i lnstitullet forsikret Reder skul IOlge lnstitutlels Instruktioner og 
alle Bestemmelser, som maalte ·blive truffet med Hensyn til Skib, Sejlads, Lad
ning og andre Forhold af Bety-dning for Forsikringen. Overtrædelse heraf kun efter 
Bestyrelsens Beslutning medfOr~ Tub af Het til Erstatning. 

15 Det paall\'iler den forsikringspligtige Heder ved Anmeldelsen at underrelte 
lnstitultet om, hvorledes Furtojel ugles anvendt, og hvor Tur- eller Fiskeripræmie 
skul betales, skal hver enkelt Tur, for hvilken Præmie ikke allerede er erlagt forud, 
anmeldes til Instituttet. 

Enhver Ændring i Fartojets Anvendelse skal straks anmeldes til Instituttet. 
De forsikrede Hedere er iuvrigt pligtige til af egen Drift ot underrette Instituttet 

om alle Forhold af Betydning for Forsikringen. 
Vil Bestyrelsen ikke godkende en anmeldt Hejse, skal der snarest gives vedkom· 

mende Heder Meddelelse herom, og Bestyrelsen kan du nægte ut udrede Erstatning 
for Skude, der indtræder under snudun Hejse. 

16 Som et Fartojs Forsikringsværdi ames den Værdi, der er fastsat som dets 
Kaskotakst, med Tillæg af Soforsikringstuksten for Udrustning og Fangst samt 
af Værdien af Besætningens Effekter i det Omfang, Forsikringsbetingelserne an
giver. 

Forsikringstageren har Adgang til selv at overtage Hisikoen for indtil 25 % af 
den Forsikringssum, der kon overtages af Instituttet, naar han derom afgiver Er
klæring til Instituttet samtidig med, at Rejsen anmeldes, henholdsvis en Forsik
ringsperiode begynder, og Præmien opgives hum. 

Intet Fartiij kan uf Instituttet .for! ikres for en samlet hojere Forsikringsiværdi end 
300.000 Kr. 

17 Instituttet kun mod særlig Præmie tegne Krigsforsikring for anden Last end 
Fangst, dog ikke for et Beloh over 60.000 Kr. Farlojets 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 Begivenheder saml Skade som FOlge af suadont Opror og snndunne 
borgerlige Uroligheder, hvorunder Krigsvauben anvendes. Hvor ikke andet fOlger 
af Loven eller dis~e Vedtægters Be$lemmelse, eller uf de Forsikringsbetingelser, 
der indeholdes i Policerne, gælder for Forikrin gen Heglerne i Dansk Soforsikrings
Konvention uf 2/4 1931t 

Forsikringen omfatter ikke Skade eller Tai.i 

n. !oruursaget ved Ekspropriation, Beslaglæggelse, Tilba~eholdelse eller lignende 
Foranstaltning, der foretages af Staten. 

h. indtrnadt forinden fornoden Anmeldelse er afgivet eller under en Rejse eller 
et Op·hold. som Bestyrelsen ikke har kunnet godkende. 
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Bestyrelsen fnst~æller iovrigt de nærmere Forsikringsbetingeleer, ligesom Besty
relsen knn fastsætte særlige Vilkuar for den enkelte Forsikr;n!(. 

19 Til Sikkerhed for Præmierne, der kan inddrives ved Udpantning, har lnsti
tullel Sopanleret i det forsikrede Skib samt dettes Frugt efter Reglerne i SOlovens 
§ 267 Nr. 6. Samme Sikkerhedsrel haves i Erstatningskravet i Henhold til sædvan
lig Kaskoforsikring. 

20 Erslatningskrav opgiires af Bestyrelsen under Hekur,s til de almindeli ge Dom
stole. 

lnstitulfcls Lcdt'lsc. 
21 Instituttet udgor en linderafdeling under Forsikringsforbundet >Tryggingar· 

sam'bandi~ Foroyarc, jfr. § 1, 2. Stk. 
Instituttets Hovedledelse varelages af Beslyrelsen for »Tryggingarsamhancli~ Fiir· 

oyar«. 
Direkti.iren for :.Tryggingarsambandi~ Fifroyarc Wrer )Illa Forbundets Vegue 

Tilsyn med Instituttet. 
22 Den daglige ledelse ar Instituttet varetages uf en Bestyrelse bcstuuende af to 

af Amtmanden over Færoerne paa Handelsministerens Vegnet) valgte Medlemmer. 
et Medlem udpeget a·f 'cle færo~ke Trawlerrederier saml et l\ledlem udpeget af de 
færiiske Soforsikringsforeninger. 

Formanden be:okikkes uf Amtmanden paa Handelsmini'Slerens Vegne.!) 
Der -kan vælges Suppleanter for Bestyrelsens Medlemmer. 
23 Ile5tyre~;;en træffer Afgorelse i alle lnstitullel'S Anliggender, forsaa\ idt Afgii· 

reben ikke er henlagt til Beslyrel:ien for » Tryggingarsambandiil Furoyar«. 
24 Hvervet som .Bestyrelse"medlem er lonnet. Honorarets SIOrre.lse Ja•,,;tsættes af 

Bestyrelsen for >Tryggingarsambandi~ Foroyar«, men skal godkendes ar Amtman· 
clen paa Handelsministeriets Vegne.I) 

Bestyrelsen kan antage en ForretningsfOrer for Instituttet og iovrigt forni.iclen 
Jledhjælp. 

25 Bestyrel.sen fastsætter seh• ·::;in Forretningsorden. Bestyrelsen er kun lic· 
slutningsdygtig, nuar <samtlige Medlemmer - eventuelt ved Su11pleant - er til 
Stede. I Tilfælde af Stemmelighed har Formanden.; Stemme Udslaget. 

26 Til al tegne Instituttet udkræves Under.skrift uf Be::;tyrelsens Formand i For
ening med el Medlem af Bestyrelsen, jfr. dog Stk. d. 

Bestyrelsen kan i det Omfang, det findes nO.dvendigt, meddele mere begrænsede 
Speoialfuldmagter, der dog .skal være kollektive. 

Til Kob, Afhændelse og Pantsætning aJ fast Ejendom samt til 011tagelse af Laan 
kræves Samtykke fru Bestyrelsen for »Tryggingar.sumhandii'S Foroyar«. Instituttet 
tegnes i disse Tilfælde uf samtlige Bestyrelsens \fodlemmer i Forening. 

Regnskab, Revision m. v. 
27 lnstitullets Regnskabsnar er Kalenderanret. 
Det anrligc Regnskab u•darbejdes a'f Bestyrelsen i Sumatlbejde med Oirektoren 

for »'fryggingarsllilllbandi~ Foroyar<. 
Regnskabet \'edtagcs efter at \'ære revideret af lnstitullets Hevisor a-f Bestyrelsen 

og forelægges derpna Bestyrelsen for >Tryggingarsarrlbandii'S Fi.iroyarc til Jn·dlcm· 
melse i Forbundets Regnskab. 

28 Instituttets Hegnskab, Kasse og Beholdning revideres a-f en af Hestyrelsen 
for ~Tryggingursambundiil Foroyurc valgt og af Amtmanden paa Handclsministe
r.iels Vegnel) godkendt Hevi'Sor. 

Aar;;regnskabet off entliggores ved Foranstaltning af »Tryggingnrsum'bandi~ Fiir· 
oyar«. 

Overgangsbestemmelser m. v. 
29 Hedere af forsikringspligtige Fartojcr, der paa betryggende l\foncle gocltgiir 

al have tegnet Krigsforsikring for Fartiijer for Tiden efter den 9. Apr.il 1910, kun 

') Nu l.nn1l~styrc1. 
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uf Bestyrelsen erholde Fritagelse for al tegne Forsikring i lnslilullet for de paagæl· 
dende Skitbe, dog ikke udover el Tidsrum af 3 Maaneder efter nær\ærende Ved· 
lægts Ikrafllræden. Naar Redere, der saaledes er blevet midlertidigt fritaget for 
Forsikringspligten, genindtræder i lnstilullel, skal de gi.ire saa stort Indskud, al 
deres samlede til lnstitullet betalte Præmie har samme Storrelse som den for Skibe 
af 'Samme Art og Anvendelse for det puagældende Tid;;rum erlagte Præmie. 

Bestyrelsen kan træffe nærmere Aftale med den fodtrædende Reder om Tids
punktet for Indbetalingen. 

30 lnstituHets Forsikringsvirksomhed \'edvarer, saalænge den nuværende Krigs
tilstand bestanr. Saafremt der under Krigen skulde indtræffe snadanne Ændrin
ger i Forholdene paa Færoerne, som maullc have afgorende Indflydelse paa For
sikringen, træffer Lagtinget i Forbindel~e med Amtmanden Afgcirelse om, hvor
vidt Virksomheden skal fortsættes. 

31 Naur In.stilullels Virksomhed ophorer, drager Bestyrel,;en Omsorg for en 
snarlig Af vikling af samtlige Tilgodehavender og Forpliglel!'er og lader foretage 
en endelig Opgorelse af hvert enkelt Medlems Konto og af lnsLiluHels Regnskal.i. 

32 Del O\erskud, som efter al indbetalt Carnntikupital er tilbagebetalt, maallc 
fremkomme ved den endelige Opgorelse af lnstitullels Regnskab ved Forsikrings
virksomheden;; Ophor, fordeles med Halvdelen til Forsikrfogslagerne i Fomold til 
de erlagte Præmier og Hesten til Garanterne i Forhold til den ar dem tegnede 
Garantikapital. 

22. Nov. -- VEDTÆG'JIEH FOR >fØROYA SJoVATHYGGll\Gq;. 
Navn, Hjemstrd og Formual. 
1 Foreningens Navn er >Foroya Sjovåtrygging SJ.Fe (Fn:riiernes gcnsi<Lige Sii· 

forsikring). 
Foreningens Hjemsted og Værneting er Thorsharn. 
2 ,foreningen er oprettet i Henhold til § 2 i midlerLidigc Bestemmelser for Fa-r· 

i.ierne af 17. Juni 191JO om Forsikrings,·irk!'omdied, og indgaar som en Underafde
ling i »Trygg.ingnrsambandi<1 Foroynr«. 

3 Foreningen hur med den i 2. Stk. nævnte Begrænsning fra 1. Juli 19·10 Eneret 
pna nl tegne Si.i- og TransportCor.sikring paa Færoerne. Under Si.i- og Trunsport(or· 
;;ikring horer Kaskoforsikring, Kasko.intcresseforaikring, Fragtforsikring, Fragtinler· 
esseforsikring, Vareforsikring og Forsikring uf Fangst og af Besætningens Erfek
ler og lignende Forsikringer. 

Si.i. og Transportforsikringer til el sumlel Bcli.il> uf ikke over 50.000 Kr. pr. KO\ 
kan indtil den 1. Januar 194.3 nytegnes udenfor Foreningen i andre den I. Juli 
19110 paa Færi.ierne l>eslaaemle Forsikringsselskaber eller Forsikringsagenlurer. 

4 I Foreningen kan tegnes So- og Transportforsikring for Fartojer hjemme
•horende pna Færoerne, jfr. § 3, 1. Stk. 

Hedere for paa Færoerne hjemmehorende Fnrlojer, der onsker al tegne sandan 
Forsikring for Fartojerne, har Pligt til ut begære Forsikringen tegnet i Foreningen . 
Foreningen har normalt Pligt til al overlage For.sikringen. Forsanvjdl den paagæl· 
dende Forsikringstager er i Hestnnce Lil Foreningen og iiivrigl .i særlige Undtagel
sestilfælde kan der meddeles begrundet Arslag pnn For.sikringolbegæringen. 

F vrsikri ngsbelingelser. 
5 Samtlige Forsikringer i Foreningen tegnes pan gensidig Basis. 
Forsikringstagerne hæfter for Foreningens Underskud i Forhold til de af ll\'e r 

enkelt erlagte Præmier med Tillæg af eventuelle Præmierestancer. 
6 .Forsikringer i Foreningen tegnes efter Reglerne i Da113k Soforsikrings•Kon· 

\•ention af 2 . April 1934 og io\'rigt pna de Vil.knur, der maatte blive fastsat i Po
licen i hvert enkeh Tilfælde. Forsikringen kun tegnes paa Tid eller pr. Tur. 

7 Præmien for For5ikringen fasteælles under Hensyn til den til enhver Tiil 
herskende His iko. 
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Præmien forfalder til Betaling Corud kvartalsvis, hvis Præmien beregnes som en 
Aurspræmie, i andre Tilfælde forud for hver Afrejse Ira Færoerne. Betales Præ
mien ikke inden en Maaned efter Forfaldsdagen, paulober der % 1( i Hente for 
hver paubegyndt l\laaned efter Forfaldsdagen. 

Viser det sig ved Regnska'bsnarels Afslutning, n-L de opkrævede Prwmier ikke har 
kunnet dække de indtrufne Skader og Foreningens Administrationsudgifter, bli
ver en Tillægspræmie al paaligne. Tillægspræmien paalignes med en ensartet Pro
centdel uf de for hver Forsikringstager i det forliibne Hegnskabsaar forfaldne 
Præmier. 

8 Forsikringstagerne er pligtig til under Erstatnings Fortabelse noje at fOlge 
Foreningens Anvisninger og alle Bestemmelser, der maulle -blive truffet med Hen 
syn til Skib, Sejlads og Ladning, samt andre Forhold af Betydning for Forsikrin
gen, jfr. § 6. 

9 Indtrufne Skader skul straks anmeldes til Foreningen, der drager Omsorg for 
Skudens Vurdering. 

Erstatningens Storrelse fustsælles af Foreningen dog med Adgang for Forsik· 
ringslugeren til al indbringe Sporgsmaalet for Domstolene. 

10 Nuar fortlobende Forsi·kr.ing er tegnet, kan Udmeldel~e uf 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 uf Bestyrelsen for >Tryggingursambandm Foroyurc. Direk

toren for >Tryggingarsambundi5 Foroyarc har den daglige Ledelse af Foreningen 
som dennes ForretningsfOrer. 

12 De for Bestyrelsens og Direktorens Virksomhed i Vedtægten for >Tryggingar
sumbandiiS Foroyarc fastsatte Hegler finder tilsvarende Anvendelse pau Forenin· 
gen. 

13 Bestyrelsen skal drage Omcm rg for, al Foreningens Hisiko genforsikre~ i fo r· 
nodent Omfang. 

14 Foreningens Hegn~kabsaur er Kalenderaaret. 
Regnska1bet udarbejdes af Be~tyrelsen og Direktoren til Indlemmelse i Regnsku· 

bet for :.TryggingarsambandiiS Foroynr«. 
15 De for » TryggingarsnmbundiiS Foroynr« gældende Tegningsregler finder ti l· 

svarende Anvendelse, dog ul Prokura eller Specialf uldmagler, der skal være kol· 
lektive, skul meddeles specielt for dette Selskab. 

22. Nov. - VEDTÆGT FOR FØROYA VA'.'J.LUKKUTHYGGli'\G SIF. (Gen· 
sidigt Ulykkesforsikringsselskab for Færoerne). 

Navn, Hjemsted ng Formaal. 
1 Selskoibets Navn er >Foroya Vanlukkutrygging SfF (Gensidigt Ulykkesforsik· 

ringsselskab for Færoerne) c. 
Dets Hjemsted og Værneting er Thorshavn. 
2 Selskabet.;; Forman! er under Medlemmernes gensidige solidariske Ansvar nt 

overtage den Risiko, som paahviler de Personer, der i Henhold til Anordning for 
Færoerne l\r. 161 af 29. Marts 1939 om Forsikring mod Folger uf Ulykkestilfælde. 
jfr. Anordning for Færoerne Nr. 39-t af 8. November 1939 om Krigsulykkesforsik
ring for sofarende, er l\'ledlemmer af Færåernes Ulykkesforsikring, saml al over
tage frivillig Forsikring for de Per5oner. der har Adgang til at tegne suudan For
sikring. 

3 Selskabet er op rellel i Henhold til Anordning for Færoerne af 29. November 
1922, jfr. Anordning af 29. Marts 1939, og udgor en Underafdeling af del ved 
midlertidige Bestemmelser for Færoerne ar 17. Juni 19-JO om For~ikringsv i rksomhed 
opret1e1le Forsikringsfor'lmnd >Tryggingursumhanclii'i Fiiroyar«. 
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Sr.l~kabcts lllcdlcmmcr og Forsikringsbctitigelscme. 
4 Lovpligtigt Medlem af Sel&kabet i l\ledfor af Anordningen af 29. Marts 1939 

Kap. VI- Vlll er: 

a) (jfr. § 51 ) enhver, der paa Færuerne driver Virksomhed indenfor Industri, 
Handel, Haandværk eller lignende, uanset om Virksomheden er erhvervsmæssig 
eller ej, slllml enhver, som i sin Tjeneste beskæftiger andre, I. Eks. A~hejdere, 
Funktionærer, Kontor- og Butikspersonale, Medhjælp i Huset m. m, 

Undtaget Ira Forsikringspligt er Medhjælp i Husholdningen af ganske forbi· 
gauende Art uf kortere Var-ighed end 30 Arbejdsdage (210 Arbejdstimer) i 
Lobet af et Kalenderaar. 

'b) (§ 56) Hedere for paa Færoerne :hjemmehorende Skibe, som overensstemmende 
med Forskrifterne i Si.iloven af 7. Maj 1937 og Lov om danske Skibes Hegi· 
slrering m. m. uf 1. April 1892 med Ændringer uf 4" ~Iaj 1927 er indfiirl 
eller skal indfores i det damke Skibsregister, bortset fra Skibe, der anven· 
des i Hulefart mellem Færoerne og det ovrige Kongerige, for hvilke Bestem· 
melserne i Lov Nr. 183 uf 20. Maj 1933 om Forsikring mod Fi.ilger af Ulyk· 
kestilfælde med senere Ændringer finder Anvendelse. 

c) (i§ 57) pua Færoerne hjemmehorende Arbejdsghere, suavel Enkeltmand som 
Selskaber, der uden al være forsikringspligtige efter b) med paa Fæ roerne 
1hjemmehorende Skib, Baud eller Fartoj m. v. driver Fiskeri, Skilbsfarl, Bund· 
fart, Færgefart, Pramfart, Bugsering, Stenfiskeri, Lodsgerning eller udfC:irer 
Sandgravning, Optagning uf Vraggods fra Havbunden, Dykker- og Bjergnings· 
arbejde eller som Erh\'erv udfiirer Fuglefangst eller Fjeldgang efter Fuar, 
eller som driver Lyslsejfods og anden Sejlads med Skib eller Furtoj, der er 
mualt til mindst <J, Heg. Tons Brutto. 

d) (§ 69) Arbejdsgi\'ere, sauvel Enkeltmænd ::;om Selskaber, der driver 
1) Landbrug, Skovbrug, Minedrift og Havebrug, 
2) Heste- og Kreulurhundel , Stulleri, Mejeri, Torveskær, W.irskær, Mergel

forelagender, Tærskeværker, Halmpresning, Damkultur, Vind- og V and· 
mi.illeri, 

3) Kontrol, raadgi,·ende Virksomhed o. lign., med Hensyn til Driften af oven· 
nævnte Arter. 

e) ( § 58) enhver, der for egen Regning eller i Fællesskab med andre driver 
Erhvervsvirksomhed med paa Færoerne ·hjemmehorende Skib, Baud eller Far· 
toj m. v. ved Fiskeri, Skibsfart, Baadfart, Færgefart, Pramfart, Bugsering, 
Stenfiskeri, Lodsgerning eller udfOrer Sandgravning, Optagning uf Vraggods 
fru Havbunden, Dykker- og Bjergningsarbejde eller som Erhverv udforer 
Fuglefangst, Fjeldgang efter f aar, alt Iorsaavidt mindst lfr, af Aarsfortjeneslen 
skyldes personlig Virksomhed ved det nævnte Erhverv. 

l\Iedlemsska>b for de under a) - d) omhandlede forsikringspligtige Anbejdsgivere 
opslnur samtidig med, at de indtræder i el Forhold, der medfiirer Forsikringspligt 
og \'cdvarer, saalænge Fonholdet bestnar. 

l\fodlemsskab for de under e) omhandlede Personer begynder fru den 1. Januar 
i det Aar, for hvilket de opfiires pan den uf Kommunen forte Liste over forsikrings
pligtige Personer indenfor denne Gruppe, jfr. § 7, '"' og 5. Stk. 

5 Som frivilligt Medlem uf Selskabet kun i Medfor af Anordningens §§ 55 og 73 
optages enhver Arbejdsgiver, der folder ind under § <]. a) eller § 4. d), saavel 
som enh\•er Per.son, der uden al benytte forsikringsberettiget Medihjælp driver Er
hvervsvirksomhed, der henhorer herunder, f or-suavidt hans Aarsindtægt ikke 
nnar 1•100 Kr. eller i Thorshavn 1600 Kr. I Folihindelse hermed kan han tegne 
f.orsikring for sin Hustru, saafreml hun i væsentligt Omfang deltager i Mandens 
Erhvervsvirksomhed. 

Selska1bet har derhos Ret til at tegne frh•illige Forsikringer for andre end de 
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i Stk. 1 omhandlede Personer. Del skal i Aftalen om en suadun Forsikring bestem· 
mes, al Erstatning skal ydes i Overens~temmelse med Anordningen, og al saavel 
Selskabet som Forsikringstageren underkaster sig Ulykkesforsikrings-Ran· 
dets Afgorelse. De snaledes tegnede Forsikringer betragtes da som henhorende 
under Anordningen, jfr. dennes § 15. 

Medlemsskab for frivilligt forsikrede Personers Vedkommende begynder fra del 
Tidspunkt, til hvilket Indmeldelse har fundet Sted paa Blanketter, hvis Form Iasl· 
sættes af Bestyrelsen, under Forudsætning af, at fi:irste Præmie samtidig erlægges, 
ellers fra Kl. 12 Middag Dagen efter, at forste Præmie er erlagt. 

Forsikringen vedvarer til Udlobet af det Aar, hvor-i den senest I. November 
skriftligt opsiges overfor Selskalbet. Saafremt en Præmie ikke erlægges inden For· 
foldsmannedens UdlQlb, kan Selskabet opsige Forsikringen med 8 Ugers Varsel. 

6 Forsikringspligten omfatter: 
a) !for de under § '" n) nævnte Medlemmers Vedkommende enhver, der IOnnet 

eller ulonnet er antaget til stadigt eller midlertidigt Ai:bejde, herunder Arbejde 
i Arbejdsgiverens personlige Husholdning ved Vask, Rengoring og privat Tje
nestegerning for ham og hans Familie, Desuden omfatter F.orsikringspligten 
Medlemmer af Arbejdsgiverens Familie, Hustruen dog undtaget, forsaavidt de 
efter Beskaffenheden og Omfanget af deres Gerning man sidestilles med Ar· 
bejdere og er fyldt 10 Aar. 

b) for de under § tJ, b) nævnte 1\ledlemmers Vedkommende Besætningen og de 
Personer, der paa Færoerne antages til midlertidigt Arbejde paa eller ved 
Skilbet, 11vad enten de er antaget af og Iannes af Rederen eller SkibsfOreren 
eller ar 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 ulonnel l\lcdhjælp er antaget til stadigt eller midlertidigt 
al udfore Arbejde ved de nævnte Virksomheder. Forsikringen gælder tillige 
Medlemmer af Arbejds!!iverens Familie, Hustruen dog undtaget, forsaavidt de 
efter B~kaffenJ1eden og Omfanget af deres Virksomhed man sidestilles med 
Arihejdere. 

cl) for de under § 4 d) næ\•nte Medlemmers Vedkommende enhver, der mod Lon 
eller Akkordbetaling eller som ulonnet :Medhjælp paa Færoerne er antaget 
til stadigt eller midlertidigt at udfOre Arbejde i de næ\•nte Virksomheder. 
Desuden omfatter Forsikringspligten Medlemmer af Arbejdsgiverens Familie 
- Hustruen dog undtaget - for~aa\•idt de efter Beskaifenl1eden og Omfan 
get af deres Gerning man sidestilles med Arbejdere, og. forsaaviclt der ikke 
er sikret dem betryl?gende Aftægt i Ejendommen. 

e) for de under § 4 e) nævnte Per~oner!:' Vedkommemle l\ledlemmets egen Per· 
son, men Forsikringen kan tegnes 1"aaledes, at den ogsna omfatter Hustruen, 
saolremt hun i væsentlig Grad deltager i :\fondens Enll\'ervsvirksomhed. 

Naar en Pero:on, der har Forsikringspligt overfor sig selv, antages til Arbejde 
i en under § 4 e) horende Virksomhed eller ved el under denne Bestemmelse 
horende Skib eller Fartoj, er han berettiget til af sin Arlbejdsgivcr at for
lange sig betalt l1eh eller forholdsvis det Bidrag, han maa erlægge til Ulykkes-

fo rsik ringen. 
7 Enhver Arhejdsgi\'er, der i Henhold til § :I. a)-d) har For~ikringspligt over

for de af ham ·beskæftigede, er pligtig til inden 8 Dage, efter al han er indtrandt 
i det Forhold, der meclf(irer Forsikringspligt, at indsende Anmeldelse til Selskabet, 
indeholdende 01Jlysning om Medhjælpens Art og Beskæftigelsens formodede Vurig
hed eller Omfang. 

Til Anmeldel~en benylles Blanketter, hvis Form fastsættes af Bestyrelsen. 
ArbeJdsgh·ere. der tils ide~ætter Pligten til al te:rne Forsikring, eller som ikke 

holder Forsikringen i Kraft, straffes med Bode fra 50 Kr., der tilfalder Stats· 
kassen. 
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Thorshavn Byraad og Forstanderskulherne forer for hver Kommune en Liste over 
de Personer, der i Henhold til § 1). e) hnr Forsikringspligt overfor sig selv. Listen 
fremlægges til Eftersyn i Kommunen i Tiden fra den 1. til den 15. December 
hvert Aar, og enhver, der mener sig med Urette opfi:irt eller forbigaaet pna Li· 
sten, man inden Udgangen af December Maaned indsende sine Bemærkninger 
herom til Byrnadet eller Forstanderskabet. 

Efter at der er taget Stilling til de fremkomne Indsigelser, er Listen af gorende 
for de pnn den opfOrte Personers Medlemsska·b 111f Selskabet i det fOlgende Kn· 
lenderanr. 

8 Umiddelbart efter hvert Aars Udlob pnahviler det Medlemmerne at indsende 
til Selskaibet en s11a nojngtig Opgorelse som muligt over Arten og Omfanget af 
1den i det forlobne Aar be.skreftigede Medhjælp. 

Opgoreh:en aJfattes paa dertil af Bestyrelsen godkendte Blanketter, der tilsendes 
hvert Medlem i hvert Aars Januar Maaned. 

9 Præmiens Storrelse afhænger af Risikoen, i hvilken Henseende Forsikrings· 
bestanden inddeles i Fareklasser. For hver Klas!e fastsættes en Tarif paa Crund· 
lag af Reglerne i Beken.cltgorelse Nr. 52 af 2. Marts 1936 om Beregningen af Præ· 
mier for Forsikringer tegnede i Henhold til Ulykkesforsikringsloven af 20. Maj 
1933. 

10 For den lovpligtige Forsikring fastsælles pan Grunding af den i § 7 omhand· 
lede Anmeldel5e en aarlig Grundpræmie, der forfalder til Betaling forud i April 
Maaned. For Medlemmer, der indtræder i Regnsknbsaarcts Lab, forfalder Grund· 
præmien I Maaned efter, at Meddelelse er modtaget om Præmiens Storrelse, dog 
tidligst i April Maaned. Det samme gælder Betaling af Tillæg til Crundpræmien 
hidrorende fra Ændringer i Anmeldelsen. 

Rcderipræmien vedrorende oplagte Skibe forfalder \'Cd Udmonstringen, som !Orst 
man 5ke, naar Grundpræmien er betalt. 

Forsommer et Medlem at indgive Anmeldelse. er Selfkahet 1herettiget tH al OJ>· 
kræve Grundpræmien efter Skon. 

11 Skulde det erlagte Grundpræmiebeloh vi~e sig utilstrækkeligt til at dække 
Seh•kabets IClbende Udgifter, kan Bestyrel!'Cn til enhver Tid opkræve saa stor Ek:itra
præmie, som den skanner nodvendig, hvorved gælder folgende nærmere Regler: 

Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for Selskabets Forpligtelser. Kreditorerne 
kan dog Iiirsl holde sig til de enkelte Medlemmer, efter a·I det mnatte have vist 
! ig umuligt at opnna Dækning hos Selskabet. 

I\fedlemmerne hæfter indbyrdes principalt 1~ro rata i Forhold til den ordinære 
Præmie for Regmknlbi:aaret eller den Del af dette. for hvilket l\ledlemmel hnr 
været hetalingspligtigt. Subsidiært hæfter Medlemmerne ogsaa overfor Selsknhet 
soHdarisk. 

12 Paa Grundlag af de i § 8 ommeldte Hisikoopgorelser beregnes ethvert Med· 
lems samlede Præmie for det forlobne Aar. hvorefter Regulering i Forhold til den 
erlai;te Crundpnrmie finder Sted. Udviser et Medlems Konto Under:kud. opkrre· 
\'es delle Belob som Ekstrapræmie. Saafremt et Medlems Konto udviser Over· 
-skud, skal delle efter Bestyrelsen! Bestemmelse enten udbetales '.\fodlemmet 
eller tnhngeholdes, indtil næste Regnskabsaars Regulering hor fundet Sted, og an· 
\'endes til Dækning af dette Regn sknhsaars mulige Underskud for ' 'edkommende 
:\ledlem. 

l:dbetaling af Overtkud sker $arntidig med Opkrævning af Grundpræmien for 
det Aar, i hvilket Udbetalingen sker. 

13 Udeblh-er Hisikoopgi:irel!en efter § 8 trods Panmindelse mere end I Manned 
efter den fast€alle Tidsfrist, ifalder det pnagældende Medlem en Bode til Selska· 
bet paa indtil 25 5~ af den samlede Præmie. dog mindst I Kr .. h'·orhos Selska· 
bet ved Opgorelsens fuld!:itændige l ' dehlivelse er berettiget til nt opkræve hvert 
fi:ilgende Aars Grundpræmie med det dobbelte af det foregaaende Anrs Grund· 
præmie, indtil Op~orelsen fremkommer. 
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Saafreml Grundpræmie og Tillægspræmie Lil Grundpræmie efter § 10 eller 
Ekstrapræmie efler § 11 ikke er betalt inden 1 Maaned efter Paakr.av, betales 
der en Strafrente paa 2 % af det ~kyldige BelOb for 1hver Maaned, hvormed Be· 
talingsfrislen er oversiddet. 

14 Grundpræmie og ovrige Forsikringsvilkaar for Jrivillige Forsikringer fast· 
sættes af Bestyrelsen. 

15 Ulykkei;for.sikrings·Raodet paa Færoerne træffer Afgorel!'e om, ·hvorvidt en 
Virksomhed eller el Arbejdsforhold har Forsikringspligt, om en Person har Pligt 
til at forsikre sig selv, og iOvrigt i alle Tvivlssporgsmaal vedrorende Forsikringers 
Ordning. 

Anmeldelse af Ulykkestilfælde og Medlemmernes Rettigheder. 
16 Anmeldelse om Ulykkestilfælde, som kan antiages al ville medfOre Krav ef. 

ler Anordningen, Ekal ~nnresl muligt og senest inden 8 Dage anmeldes til det fær· 
oske Ulykkesfo rsikrings-Rand. MedfOrer UlykkestiUældet DCiden, skal - selvom 
lllykkestilf ældet forinden er anmeldt til Randet - Underretning om Dodsfaldet 
tilstilles Randet inden 48 Timer efter Dodens Indtræden. Indtræder Ulykkestilfæl
det udenfor Havn eller Ankerpind~, regnes Anmeldel~esfrLslen fra det Tidspunkt. 
da Fartojet har naael Forbindel~e med Lnnd. Anmeldelsen skal udfærdiges i 2 
Eksemplarer paa særlig fore~krevel Blanket, der faas paa Selskabets Kontor, 
og bilægges med den 'behandlende Læges Atte.;t. Eet Eksemplar af Anmeldelsen med 
Lægeattest ind!endes til Sekkabet og eet Ehemplar, li geledes med Lægeatlesl, ind
sendes til Ulykke5-forsikringsraadet. 

SeMrobet er berettiget til at kræve Oplysninger an{!naende Ulykkestilfældet samt 
t il al kontrollere, at den til~kadekomne underkaste.~ forsvarlig Lægebehandling. 

AnmeldelEespliglen purlhviler Virksomhedens Indehaver eller den, som paa hans 
Vegne pan Tidspunktet for U\ykkestilfældel forestaar Virksomheden. Forsaavidt den 
tilskadekomne har forrikret sig selv, samt hvor Anmeldelsen vedrorer en af de i 
Anordningens § l omhandlede Erhvervssygdomme, hvorfor der ydes Erstatning, paa· 
hviler Anmeldehespliglen ham eller 1hans efterladte. 

Arbejdsgi,·ere, der undlader nl anmelde et indtruffet Ulykkestilfælde, straffes med 
Boder fra 15 Kr., der tilfalder Slatskassen. 

17 Ulykkesforsikrings-Randet paa Færoerne - der bestanr af Sorenskriveren 
(Dommeren) pna Færoerne som Formand, Amtslægen samt 3 af Lagtinget valgte 
Medlemmer - træffer efter al hnve modtaget alle fornodne Oply.sninger Afgo· 
relse af, om et anmeldt Ulykkeslilfælde kan anses forvoldt under UdfOrelse af et 
Anbejde, der dækkes af Forsikringen, om der forelil?ger et Ulykkestilfælde, om 
den tilstedeværende Lidel1;e kan ames forvoldt ved Ulykkestilfældet, saml af Er
stalningssporgsmnalet, og nfgor iovrigt alle Tvivlssporgsmaal vedriirende Erslal· 
ning;;krnvene. 

18 Forsikringen omfalt'Cr Ulykkestilfælde og Enhvervssyg·domme. der opstaar ved 
den forsikredes under Anordningen om.handlede Arbejde eller ved de Forhold, 
hvorunder det foregaar, Endvidere omfatter Fmsikringen Ulykkestilfælde, der he· 
vislig skyldes den forsikredes Forsag pna Redning af Menneskeliv, Forebyggelse Jf 
Ulykker eller Afværgelse af storre materielle og kulturelle Tab, naar delte - paa 
eller udenfor Arbejdsstedet - sker i Sammenhæng med sandan Beskæftigelse. 

19 Y del~crnc efter Anordning af 29. l\forts 1939 bestaar i: 
a) Dagpenge for det Tidsrum, i hvilket den tilskadekomne paa Grund af Uly.k· 

kestilfældet ikke kan genoptage sit Arbejde i væsentligt samme Omfang som 
tidligere, lobende i Reglen fra den M. Uges Begyndelse, til Erhverv.se\'nen i 
det væsentlige er :;envundet. Dagpengeretten allbrydes derhos ved DOden el· 
ler ved Afgorel~e af lnvnliditet~sporgsmaalet. 

Dagpengene udgor 3.- Kr. daglig og udbetales for den forl01bne Uge, som 
Hegel .In-er Fredag.1) 

1) Jfr, An. Nr. 161 af 29. ~lnrts 1939 § 25 nf Ll. Nr. 49 af 11. Nm·. 1952. 
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b) lntaliditet!crstatning i Form af en aarlig Hente svarende til InvuliditeLsgrn
den. Renten ud:,i:iir \'ed fuldsta:ndi~t Tab af Erhven•sevnen 900 Kr. aarlig.1) 

Ved en Invaliditetsgrad nI mindre end 50 ~' ansættes Renten i Reglen til 
et Kupit,nlhelob under Hen.syn til den tilskadekomnes Alder, Længden af den 
Tid, der er Iorl~et siden Ulykkens Indtræden, og Invaliditetens Storrelse. 

Ved en lnvalidit-etsgr<id af 50 % eller 1Jerover lober Renten fra den Dag, 
da Dagpengeydelsen ophHrer, ellers fra Dagen for Invaliditetsspi:irgsma.alets 
Af gorelse, der normalt træffes, naar et Anr er forlohet siden Ulykkestilfæl
det. 

c) Erstatning til efterladte'!) i Form af et Kapitalbeloh, der som Regel andrager 
5·100 Kr., ol! for Born, for 1ivilke afdode havde 1Fonori;elses- eller Bidragspligt, 
indtil 2025 Kr. for hvert Barn, dog ikke over 4050 Kr. ialt. Den samlede Er
statning til efterladte kan ikke oversti ge 9450 Kr. 

d) Bcgra.r:elscs!tjæ/pZ) med indtil 200 Kr., forsanvidt Begravelsesudgifterne afhol
des af de efterladte eller andre private Personer. 

20 Udelukket fra Forsikring er Ulykkestilfælde, som den forsikrede selv har 
hidfOrt med For.i:ret.Har den forsikrede ved grov Uagtsomhed, ved Tilsidesættelse 
uf reglement-nrieke Bestemmeher, som er holdt tilborlig i Kraft, eller ved Beru
selse seh• hidfårt eller dog va.~enlligt bidraget til Ulykkestilfældet, kan Erstatningen 
nedsættes eller bortfalde. 

Krigsulykkesforsikring. 
21 T Tilfælde, hvor en i HenJ10ld til § 4 b ) , c) eller e) forsikret Person ram

mes af Ulykkestilfælde som Folge af Krigsbegivenheder, forhojes Erstatningen med 
de i Anordnin~en for Færoerne af 8. Novem•ber 1939 om Krigs-Ulykkesforsikring 
for sofarende nævnte Reloh. Er;;tatningens hojeste Be!Oh udgor i disse Tilfælde 
15.900 Kr. 

Selskabet er beretliget til for de her omhandlede Forsikringer forud at opkræve 
en Grundpræmie samt særlige Farezonetillæg, der forfalder til Betaling mU<Jneds
vis bagud. 

Snavel Grundpræmie som Farezonetillægget kan til enhver Tid ændres af Be
styrelsen. 

Jledlemmeme .har Pligt til 1uu1 Dlanket. <.ler tilstilles dem af Selskabet, forinden 
Hejsens Paa'heE?yndelse al indgive Anmeldelse om Ilesætnin{?ens Antal og Turens 
formodede Varighed. Nanr Turen er afsluttet, skal der indgives Risikoopgorelse 
til Sel;,kabet. 

Selskabets Organisation og Re.,tyrelse. 
22 Sclsbd1els Bestyrelse li e~ taar af i\ af Færocrnes L11gting for 1J Aar ad Gan

gen \ algte Personer. Samtidig vælges 3 Suppleanter. 
23 Be.styrel: en vælger feh• sin Formand og fastsætter sin Forretningsorden. 
li<lgifterne ' •ed Bestyrelsens Rejser og Opholcl i Anledning af Moder afholdes uf 

Selskabet, naur Medlemmerne ikke er bosat i Thorsh<Jvn. 
Der knn ydes Bestyrelsesmedlemmerne Honorar, hvis Storrelse skal godkendes 

af Ile;;tyrelsen for >Tryggingarsambandi~ Foroyar<. 
24 Bestyrelsen l1ur den daglige Ledel::e nf Selskabet og træffer Argorelse i alle 

Anliggender. der ikke er henlagt til Ile.styrelsen for > Tryggingursam'bandiil For
ovar« . 

. Bee.tyrclsen kan antage en Forretningsforer og anden nod,•endig Medhjælp. 
25 Selskabet;; Hovedledelse varetages af Bestyrelsen for :.Tryggingarsambandi~ 

Foroyur« . 
Direkloren for >Tryggingam1mbandi<l Foroyarc Wrer pna Hoved!bestyrehien~ 

\'egne Tilsyn med Sel<'kabet. 
26 Til at tegne Selskabet udkræves Underskrift af Restyrcl~ens Formand i For

ening med eet ;\Jedlem af Bestyrel~en. 

t) Hr. An. Nr. 161 nr 29. l\lnrts 1939 § 32 og 4.J. 
2) Som ændret som Fiilge nr midi. Best. Nr. 50 af 11. Dec. 1944. 
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Bestyrelsen kun i det Omfang, det findes nod,·endigl, meddele nærmere begræn· 
.sede Specialfuldmngler. 

Til Kob, Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom saml Optagelse af Lnan 
kræves Samtykke frn Bestyrelsen for >'fryggingur.sum1bnndi~ Foroynrc. 

Statstilskud og Præmiebetaling. 
27 Slntslil~kud til Nedsællel.se af Præmien knn ydes Selskabet for saudunne Med· 

<lemmer, der driver el Erihverv, og som godtgor, al deres Aursindlægl ikke naa~ 
1100 Kr. eller, forsanvidt de er .bosat i Thor.shnvn, 1600 Kr. 

St.alstilskudet andrager 2/r. af den Præmie, der uden snadant Tilskud vilde have 
paahvilet Medlemmet. 

Andragende om Statstilskud indgi\'es snarest efter, ul Ansættelse til Kommune· 
skal er sket, pna særlige Blanketter, der !nus hos Selskabet. 

Helten til al nyde Stntstil~kud Lil Nedsællelsc af Præmien fortabes, saufreml ved· 
kommende Forsikringstager ikke inden Udlobet uf )>nugældende Forsikringsaar be· 
horigl dokumenterer sin Ret til Nedsællelsen. 

28 Præmier, som en forsikringspligtig Arhejdsgiver eller anden forsikringsplig· 
lig skylder, kan i Mangel af rellidig Betaling inddrives ved Udpantning. 

For Præmier fra Redere tilkommer der Seifkn'het Sopnnleret i Skib og Fragt 
efter Bestemmelserne i SOlovens § 267, Nr. 2. 

Regnskab og Revision. 
29 Sel~kabels Reimsknbsaar er Kulenderaarel. 
Regm;kabel udarbejdes af Bestyrelsen i Samarbejde med Direktoren for >Trygg· 

ingursambandrn Foroyar«. 
Genpart af Regnskabet tilsendes Socialministeriet og Ulykkesforsikrings·Raadet. 
Regnska!bet revideres ved Fonmtultning af >Tryggingarsumbundi~ Foroyur<. 
30 Deslyrel.sen udarbejder samtidig med Hegn.skabsaflæggelsen en Beretning over 

Selskabets Virksomhed i det forlobne Aur. 
Genpart af Beretningen sendes til Socialministeriet, Lagtinget, Færo Amt og Ulyk· 

kesforsikrings-Raadel puu Færoerne. 
Reserve/ond. 
31 Naar Selskabets Regn~knb for et Regmkubsaur er opgjort, og der til de fra 

det gamle Regnskab.snar til det nye Hegnsk1rhsnar overfOrte, ikke endeligt afgjorte 
Skader er afsat de fornodne BelOb,ovedores Aarels Overskud til el Reservefond. 

Bestyrelsen for »Tryggingarsambandi~ Foroyar« træffer Afgorelse om Anbrin· 
gelsen af Reservefondets Midler. 

Bestyrelsen træffer efter indhentet Samtykke fra Hovedbestyrelsen Be"temmelse 
om Anvendelsen af Reservefondet Lil Dækning uf Underskud i uheldige Aar. 

I Tilfælde uf Selskabets Ophævelse vil Reservefondet være at fordele mellem de 
puu 01~hævelsestidspunktel stnuende Medlemmer i Forhold til de nS disse indenfor 
det sids te Femaar indbetalte Præmier. 

22. Nov. - V1F.iDTÆGT FOR »FÆRØERN.ES GE:\'SIDIGE BHA~DFOHSJK. 
RINGc ( > Foroya brunalrygging«). (Oprindelig godkendt af Justitsministeriet 8 . Juli 
1939, men ændret 22. Nov. 1940). 

KAP. I. Almindelige Bestemmelser. 
1 »Foroya brunutrygging« (Færoernes gensidige Brandforsikring) er oprettet i 

Henhold ti1l § :10 i Lov for Færoerne :.Xr. 174 uf 2·J.. ~luj 1937 om Jordbruget! 
Fremme. 

Ved § 2 i midlertidige Bestemmelser for Færoerne af 17. Juni 1910 er det be· 
slemt, at »Foroya 1Brunutrygging« (Færoernes gensidige Brandforsikring) sammen 
med »Den .gensidige .Brandforsikring for Skolebygninger paa Færoernec: indgnar 
som en fælles Underafdeling under del i Henhold til nævnte Bestemmelser opret· 
tede For.sikringsforbund »Tryggingarsambandi~ Foroyar«. 
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I Henhold Lil § 5 i midlertidige Bestemmelser for iFæriierne af 17. Juni 1940 om 
Forsikringsvirksomhed Iastsælles de nærmere Regler for Foreningens Virksomhed 
og Or.~nisation i en Vedtægt, der vedtages af Lagtinget og stadfæstes a{ Aml· 
manden. I MedIOr af denne Bestemmelse er denne Vedtægt udfærdiget af Lag· 
tinget og st'adfæstet af Amtmanden, 

2 Foreningens Navn er , ,Foroyn Brunalryggi-ng«' ('Færoernes gensidige Brand
forsikring). 

Foreningens Hjemsted er i T.hor~havn, og i Sogsmaalslilfælde repræsenteres den 
af Bestyrelsens Formand. ·Foreningens Omraade er Færoerne. 

3 Foreningens Formaal er al forsikre de Lil de i Lov for Færoerne Nr. 174 af 
211 .. Maj 1937 om Jordbrugets Fremme omhandlede Brug thorende Bygninger med 
Inventar saml Besætning pan Sllald mod Skade ved Brand, Storm, Fjeldskred og 
lignende. 

Endvidere kan Foreningen efter de i OCap. X herom givne Hegler som Med
lemmer optage saavel offentlige Institutioner som Privatpersoner paa Færoeme. 

De i :.Den gensidige Brandforsikring for Skolebygninger paa Færoerne« forsik
rede Bygninger forsikres .fra den 1. Oktober 19..JO al regne i >Foroya Brunatrygg· 
ing« efter de derom i Kapitel XI nærmere givne Regler, 

4 Foreningen .forsikrer sine Medlemmer mod ethvert direkte Tab, der Ioraar
sages dem ved Skade, som Lilfiijes de forsikrede Genstande ved Brand, Storm. 
Fjeldskred og lignende. 

Med egentlig Brandskade sidestilles Skade, som tilfojes de forsikrede Genstande 
ved Lynnedslag, Eksplosion nf Lys- og Kogegas saml af Dampkedler, Eksplosions
og Forbrændings- (IOiesel- dier lignende) Motorer, dog sel\'e den eksploderende 
Genstand undllaget, medmindre særlig Forsikr.ing her.for er tegnet. 

End.videre er under Forsikringen indbefattet Skader, der Lilfojes de forsikrede 
Genstande ved Slukning, Nedrivning eller anden forsvarlig Foranstaltning for al 
forebygge eller begrænse en indtrædende Skade eller ved at Genstanden under 
den skadcforvoldende Begivenhed ·bortkommer ved Tyveri eller paa anden Mande. 

Skade paa elektriske Maskiner, Transformatorer, Ledninger, Kontakter eller 
Apparater, som skyldes Kortslutning dier andre rent elektriske Fænomener, er· 
slnttcs ikke, medmindre der opstaar Ildsvande, og i san Fald ydes kun Erstat· 
ning for den Skade, der bevjslig skyldes Ildsvande. Skade ved Lynnedsiliag erslat
les dog, selvom Ildsvande ikke opslaar, saafreml det godtgores, at Lynet direkte 
har raml de beskadigede Genstande, herfra dog undtaget iElektricitetsmnnlere. 

Undtaget fra Forsikringen er Skude opstanel ved Krig, Opror og borgerlige Uro
ligheder, medmindre iforsikrfogsliageren kan bevise, .al Skaden ikke skyldes no
get uf samtlige de nævnte .forhold som nærmere eller fjernere Aarsag. 

5 Samtlige Foreningens Medlemmer under alle Brancher er solidarisk nns\'nr
lige for de Foreningen paahvilende Forpligtelser. Kreditorerne kan dog fiirs t holde 
sig Lil de enkelte J\lcdlemmer, efter at det mnatlc have vist sig umuligt at opnna 
Dækning hos Foreningen. 

lHedlemmcrne J1æfter indbyrdes principalt pro rala i Forhold Lil den or-Oinære 
Præmie for Regm k.absanrel eller den Del af dette, for J1vi.Jkel Medlemmet har væ
ret helaLingspligtigt. Subsidiært 1hæfter Medlemmerne ogsaa overfor Foreningen 
solidarisk. 

6 TH Forsikring kan indtegnes enhver By.gning, som er forsvarligt indrettet mod 
Brandfare i O\·erensslemmelse med den til enhver Tid gældende Bygn.ings· og Brand
politilovgivning, og under Forsikringen kan begæres indbefattet: Gas-, Kloak-, 
Vand- og elektriske Lys. og Kraftanlæg, Ovne og Varmeanlæg, indmurede Male
rier, Elevatorer, 1\iinskiner og Red~kaber samt Besætning pnn Sllllld. 

-Endvidere kan i Forbindelse med Bygninger indtegnes aille Slags Hegn (dog ikke 
levende}, Brand- og Brondredskaber, Broer og Bolværker, Ganrdbelægning og de:;. 
lige. Stakhjelme elc. kan ikke indtegnes. 
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.Ers~atning Jor Stormskade, Fjeldskred og lignende ydes dog ikke for Flagstæn
ger, Plankeværker, Hegni;rnure, Drivhuse og Glasverandaer samt elektriske lnstal
fotioner og Anlæg. Ejheller er Vinduer og Ruder i en forsikret .Bygning indbefattet 
under Forsikringen. 

I Policen kan optages særlige Forsikringsvilk•aar og Klausuler for den pangæl
dende Forsikring. 

7 Foreningen tegner ikke Forsikring pnn: 
a. Bygninger, hvori tilvirkes, aubejdes med eller lagre~ Krudt, Skydebomuld, 

NitrogJycerin, Dynamit, Knaldsalv eller lignende Sprængstoffer. 
b. Elektriske Sikringer og Belysningslegemer (Pærer o. I.) 

8 Saalængc Foreningen laber Risiko for Bygninger, maa hverken disse eller 
andre til samme Sted eller Brug horende Bygninger uden Foreningens Samtykke 
af Forsikringstageren indtegnes i anden .Forening eller Selskiab, hvis Bestemmelse 
er at yde Erstatning i de i § ·i omhandlede Tilfælde. 

Hvis nogen handler derimod, er Foreningen, snasnarl den kommer til Kund
skab om saadan Overtrædelse, berettiget til -straks at ophæve Forsikrin gen. Er 
Bygningerne pantsatte, gives der dog PanthaYerne en Frist af H D~ge til at vare
tage deres Tarv og, forsnn.vidt det drejer sig om et af de under Landbrugsraadets 
Bestyrelse horende Brug, gives Underretning til Landbrugsraadet. Foreningen er 
ikke erstatningspligtig for indtræffende Skade, medmindre dette maalle fOlge af 
Reglerne i Lov om ForsikringsaCtalcr af 15. April 1930 § 113, I. Stk. Hvis For
sikringstageren ikke senest samtidig med, at der rejses Krav om Erstatning for 
indtruffet Skade, anmelder, al der er tegnet Forsikring andetsteds, har han for· 
tabt enhver Ret til Erstatning. 

Foreningens Amwar er !betinget af, at der ikke uden dens Samtykke tegnes For
sikring mod Driftstab eller anden Interesse, knyttet til Brandskade pan den for
sikrede Virks1>mhed, Huslejeforsikring dog undtaget, 

KAP. li. Indtegning i Fore11i11gen . 
9 Forsikringen overtages pna Grunding af den Forsikringssogendes Begæring ef

ter stedfunden Vurdering, hvorom nærmere Regler fastsættes af Foreningens Be
styrelse. Paia samme Maade forholdes, naar en allerede indtegnet Forsikring on
skes forandret. 

Om Folgerne af urigtige Oplysninger Ira den Forsikringssogendes Side gælder 
Forsikringsaftalelovens §§ 4~9. 

10 ForsiJcrinigen begynder, forsaavidt intet senere Tidspunkt er af.talt, snu snart 
Vurderingen er uflholdt og underskrevet af den Forsikringssogende. 

KA'P. III. Forandring ued de fod~egnedc For.~ikringcr. 
11 Til Provelse og Regulering af Forsikringssummerne har Foreningen Hel til, 

naar den finder det fornodent, al foretage Eftersyn af de forsikrede Ejendomme 
i det Omfang og pan den Mande, som F1>reningens Bestyrelse bestemmer. 

12 Snafreml Udsteder, Skorstene, Ovne, Kciller, Belysnings- eller Krnfl'tlnlæg m. 
v. findes snaledes he:;:kafne, at der er Fare -ved al bruge dem, skal Foreningen 
være berettiget til al forbyde Brugen, indtil Manglerne er afhjulpne, eller efter 
Omstændighederne gamke ophæve Forsikringen med 14 Dages Varsel suavel til 
Forsikringsla·geren som til Panthaveren, saml, for saavidt det drejer sig om et 
af de under Landbrugsraadets Bestyrelse henhorende Brug, tillige til Landbrugs· 
madet. 

Foreningen er 'berettiget til med sagkyndig Bistand og paa den :\lande, som den 
anser for mest formnal;;tjenlig, al Inde elektriske Kraft- og Lysanlæg efterse. 

Hvis et elektrisk Kraft- eller Lysanlæg \'ed Eftersyn viser sig at ha\'e Mangler 
med Hensyn til Anlægp.el:S UdfOrel~e, Vedligeholdelse eller Renholdelse, som ikke 
har nodvendiggjort et ligefremt Forbud mod Anlæggets Brug, fast~ætter Forenin· 
gen en Fri~t, indenfor hvilken Manglerne skal afhjælpes med sagkyndig Bistand. 
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Opfyldes de stillede Betingelser ikke inden Fristens Udloh, kan Præmien forhojes 
i Henhold til 'f.arifons Bestemmelser derom. 

Er el i Henhold til el foregnaende givet Forhud eller en særlig Policebetingelse 
(jfr. § 6, sidste Stk.) ovcrtrandt af Forsikringstageren eller nogen, hvem det 
1iualiviler al pnu5e Forskrifternes Overholdelse, ' har Forsikringstageren i Skades· 
tilfælde kun Krav mod Foreningen, nuar og for saa ,-idt det maa anses godtgjort, 
al Skadens Indtræden eller Omfang ikke skyldes Ornrtrædelse a[ saudnnne Forbud 
eller Policebetingelser. 

13 Foretages der ved de forsikrede Bygninger eller den pnn Forsikringsstedet 
stedfindende Bedrift nogen Forandring i Henseende til Bygningsmwude, Indretning 
eller Anvendelse, som efter Foreningens Tarif medforer Erlæggelse af hojere Præ· 
mie end den, der hidtil ihar været svaret af Forsikringen, eller indrettes der med 
Forsikringstagerens Viden i de tilstodende (Nabo) Bygninger sandnnne Virksom· 
heder, som væsentlig foroger Brandfaren, eller flyttes forsikrede Genstande fra 
Bygninger, hvori de havde fost An·bringelse til andre under samme Forsikring ind· 
tegnede Bygninger, skal Forsikringstageren straks gi:ire skriftlig Anmeldelse derom 
til Foreningen . 

. Forsommes saadan Anmeldelse, er Foreningen i Skudestilfælde fri for Ansvar, 
hvis den ikke vilde have overtaget Forsikringen, og er iOvrigt kun erstatning5p\igtig 
efter Forholdet mellem den sidst belælte Præmie og den Præmie, for hvilken For
sikringen med den skete Forandring kunde huye været fortsat. 

Vilde Foreningen ved Genforsikring i \•idere Omfang hal'e begrænset sil An· 
svar for egen Regning, nedsælles Erstatningen i summe Forhold. 

Overgangen fra Huandkraft til mekanisk Drivkraft eller en Forundring af denne 
sidste er al betragte som en forandret Anvendelse iaf Bygningen, og det summe 
gælder en Forogelse af Arbejdernes Antal og af Antallet af Hovlebænke eller Ma· 
skiner i Træbearbejdningsvirksornheder. 

Den Forsikrede .skal til enhver Tid være pligtig .al give .Foreningen Adgang til 
ul !besigtige Forsikringss'tedet. Vægring herved berettiger Foreningen til Ophæ· 
vel;;e af Forsikrings-forholdet med 14 Duges Varsel, idet Panthaverne og eventuelt 
tHlige Landbrugsraadet underrettes, sanfremt Opsigelse sker. 

14 I Tilfælde uf, al nogen af de til <Forsikring indtegnede Bygninger viser sig 
at være ombygget eller helt eller delvis nedrevet og erstattet med en til tilsva
rende Anvendelse besleml ny .Bygning paa samme Plads, betragtes denne som 
lraadt i Stedet for den ombyggede eller nedrevne Bygning eller By:gningsdel. 

Forsikring.sforholdet videre!Ores uanset Ejer - eller Brugerskifte, men der skal 
herom snarest ske Anmeldelse til Foreningen. 

KAP. IV. Præmien. 
15 Præmien for indtegnede Forsikringer fastsættes i en af Bestyrelsen oprellel 

og af 1uslilsministeriel1
) godkendt Tarif. Bestyrelsen kan kun med Justilsministe· 

riets 1 ) Godkendel~e ændre Tarif en. 
16 Den Præmie, som i Henhold til Foreningens Tarif paahvifor ethvert Med· 

lem i Foreningen, erlægges enten helanrligt eller hnlvaiar.ligt og forfalder til Beln· 
ling forud eller henholdsvis hvert Aars 1. April eller 11vert Aars 1. April og 1. Ok. 
tober. 

Enhver Præmie beregnes fra Begyndelsen af den pnngældende Mnaned, Præmie· 
nedsællelse dog fra Mannedens Udgang. For nedbrudte eller odelagte Bn;ninger 
llrnrlfalder Præmiebetu.lingen fra Udgangen af det Hulvaur (Aar). hvori Fornndrin· 
gen skriftlig anmeldes. 

Bestyrelsen kan med Emtemmighed vedtage midlertidig procentvis Nedsættelse 
i Tarifen, men der.som Nedsættelsen ikke godkende3 af J uslilsministeriet,1) bort· 
falder den i det fij\ gende Hah•nar. 

I) Nu Lnn<lsst)·rct. 
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17 Er der be\Jalt for hoj Præmie paa Grund af, at denne har været urigtig bereg
net, uden at det kan tilregnes Forsikrin1g.stageren, vil det for meget er.lagte kunne 
tilbagebetales, dog ikke for længere Tid end 5 Aar. 

Er der under samme Forud~ætning opkrævet for lav Præmie, kan dt!t for lidt 
erlagte kun efterkræves for det Aar (Halvaar), h\·ori Fejlen oplyses. 

18 EthYert 1\Iedlem er forpligtet til al svare den Suppleringspræmie, som i Med
fOr af § 5 maatte være at opkræve. 

Udtrædende Medlemmer deltager i de Forpligtelser, der er pnafOrt Foreningen 
indtil l,;.d~~rngen af del Regnskabsuar, hvori Udtrædelsen finder Stoo. 

19 For Præmie, saavel Grundpræmier som Su1>pleringspræmier, saml andre Med· 
Jemsydelser haves Udpantningsrel, forsauvi<lt Bidragene ikke har henstnaet oyer 
1 Anr efter Fodaldstiden. 

Ingen Bygning man ud~.leues af Foreningen paa Grund af re~tcrende Præmie. 

KAP. V. Skude. 
20 lndtraadt Skade ~kal af Forsikringstageren snarest mulig skriftlis anmeldes 

til Foreningen. 
·Er Anmeldelse ikke sket inden 3 Mlllaneder, efter al Skaden er 'blevet den Skade

lidte bekendt, er Foreningen ikke erstatningspligtig. 
21 For Vurderingen, jfr. § 23, li.ar fundet Sted, maa der ikke ibortJore~ noget, 

som har været indbefattet under Fosikringen, eller Mure nedrives uden efter Ordre 
fra Myndighederne, el.ler i det hele foretages nogen Forandring til Skade for For
eningen. 

Det paahviler dog ~kadelidte - for egen Regning - saavidt mulis t oal redde de 
forsikrede Gen!.lande og at træffe Foranstaltninger til Be~kyttelse af beskadigede 
eller ubeskadigede Bygningsdele eller Genstande mod yderligere Sk.ade samt .saa 
hurtigt som muligt al drage Omsorg for al fan Tomten eller vedkommende Byg· 
ninger SlllCn'idl ryddede, a'I en nojaglig Vurderin·g af det indtruadte Tab kan finde 
Sted. 

Forsommer den Skadelidte El!Udan Hydning, eller er .denne ikke tilstrækkelig til, 
at den nævnte Vurdering knn foretages, er Foreningen berettiget til paa hans 
Bekostning al fornnstulle det. sa•aledes videre fornodne. 

Har den Skadelinte forsoml de ham i Henhold til ovenstnaende paahvilende Plig· 
ter, bliver et deraf opstaaet Tnh Foreningen uvedkommende. 

22 Skaden opgores for hver enkelt indtegnet Bygning eller Genstand for sig. 
Skudens SIOrrclre bestemmes pn.a Grundlag af Forsikringsværdien. Denne er for 

Bygninger, der genopfOres eller island~ælles og ikke forud vur .bestemte til Nedbryd
ning, det RelOb, der efter Priserne ved Skadens Indtræden \•ilde kræ\'es til til· 
1svarende Bygningers OpfOrelse, med Fra.drag for Værdiforringelse paa Grund af 
Bygningernes Alder, uden Hensyn til, om gældende Lovbestemmelser ikke mnatte 
tillade den lidliigere Byggemande eller den benyttede Slags Materialers A1wen· 
delse. For Besætning, Mru;kiner, Hedskaber og ln\'ent.ar fastsættes Forsikrings\'ær· 
dien til Genanskalfelsesprisen ved Skadens Indtræden med Fradrag for Alder, 
Brug, nedsat Anvendelighed eller undre værdiforringende Om5lændi~heder. 

Ved totale Skader udgor Erstatningen, naar cler ikke foreligger Over- eller Un
derforsikring, del llelOb, .der fremkommer ,-cd al drage Værdien af <let, der ikke 
er odelagt ved Skaden, fra Forsikrings.summen. 

Ved partielle Skader beregn~, naar der ikke foreligger Underforsikring, det Be
lob, der \'il medgaa til al istandsætte Rygningen i Ovcren5slemmelsc med dens Byg· 
ningsmaude og de i den unvendte Bygningsmatcri11lers Art og Godhed. 

Ved 01•erforsikring, der foreligger, naar Forsikringssummen overstiger den \•irke
liige Værdi, træder ,·ed Opgorelsen af lotule Skader den virkelige Værdi i Stedet 
for Forsikringssummen. 

Ved U11derforsikri11g, der foreligger, naar den virkelige Værdi O\'erstiger For-
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sikringssummen, reduceres, snuvel ved totale som ved partielle Skader, Skadesbelo· 
bet efter Forholdet mellem Forsikringssummen og den virkelige Værdi. 

Hester nnsælles til den Værdi, som de til Nyh)'gning pna samme Sted eller til 
anden Anvendelse .har for den Skadelidte, der er forpligtet til o.t overtage dem 
saavel som undre beskadigede Genslande til den derpna salte Værdi. Foreningen 
er dog bereltiget til nt overlonge en ht:l"kndiget Genstand mod at erstatte dens 
Værdi Iiir Skudens Indtræden, snnvelsom til al istandsætte beskadigede Genstande 
og iovri·gt til al yde Erstatning in natura. 

For Bygninger, bestemt til Nedbrydning, beregnes Erstatningen kun efter Vær· 
dien af Bygningsmaterialet. Var Nedbrydningen ikke umiddelbart forestaaende, he· 
regnes der dog desuden en passende Erstatning for den ln<lskrænkning af Brugs· 
tiden, som Sk-aclen har medfiirt. 

23 Skadesopgorelse foretages af Foreningen snarest muligt. 
Vurderingen til Bestemmelse af en Erslutnings Storrelse eller t~[ Bevis for dt!ns 

Anvendelse foretages af Vurderingsmanden .i det paagældende Distrikt i Samarbejde 
med Distriktets Repræsentant. Desuden kan der, na.nr Formanden finder det for· 
nodent, tilkaldes særbi·ge kyndige Vunleringsmænd. 

Den Skadeli·dte er pligtig al give alle Oplysninger, som han er i Stand til, om 
Skuden og dens Aars.ag og al fremlægge alle Boger, Regninger, Overslag, Tegnin· 
ger o. 1., der kan tjene til Vejledning ved Skadesopgorelsen. 

Dersom den Skadebidte on-sker en Skadesopgorelse æf.gjort ved Overskon, skal 
Anmeldelse herom ske til Foreningen inden 1 Uge efter al den Skadelidte har 
modtaget Opgorelse, og der væges hertil 2 Mænd, der ikke man have deltaget i 
den fOrste Forretning, en ni Foreningen og en af Skadelidte. Ogsan Foreningen 
kun inden 1 Uge efter, al Opgorelsen er sluUet, forlange Overskon. Overskonsmæn· 
dene vælger forlinden Forretningens Foretagelse en sagkyndig Oprnanil. K-an de 
ikke blive enige herom, udpeges Opmanden af Land.fogeden. Opmanden træder 
kun til, hvis o,·erskonsmændene ikke kan enes om Erstatningens Storrelse, og afgår 
da, indenfor Grænserne af Overskonsmændenes Vur·deringer, de Punkter, hrnrom 
der er Uenighed. 

Overskonnet skal foretages efter de i § 22 givne Regler. 
Omkostningerne ved Overskonsforretninger 'betales al den Skadelidte, naar For· 

retningen er begæret al ham, og den gnar ham imod, men i alle andre Tilfælde af 
Foreningen. 

Saavel den Skadelidte som Foreningen kan kræve, at Erstaitningens Slorrelse 
straks fasHæHes pan den i nærværende Plarngr.afo 4. Stk. unfOrte Mande, uden 
nt den i 2. Stk. nævnte Opgorelse finder Sted. I dette Tilfælde fordeles Udgiifterne 
ved Forretningen ligeligil mellem begge Parter, nanr denne afholdes efter Begæring 
af den Skadelidte eller efter Overenskomst mellem Parterne, hvorimod Foreningen 
ulene afholder Udgiften ved en af den begært Skonsforretning. 

Suavel den Skadelidte som Foreningen har \'ed de i denne ParagraJ nævnte 
Forretniinger Ret til foruden de valgte Vurderingsmænd eller Ovcrskonsmænd at 
lade sig bistan af andre. 

Repræsentanten er pligtig forud at underrelle Landbrugsrandet om Vurderings· 
forretninger vedrorendc de under Landbrugsraadets Bestyrelse henhorende Brug. 

24 Erstatning for beskadigede eller odelagte Bygninger skal anvendes bil disses 
lstandEæltelse eller Geno11!orclse, undtagen naar Bygningernes Is tandsættelse i Til
fælde nf partiel Skade er forbudt ved Lovgivningen, eller Bygningerne fOr Skadens 
Indtræden \'ar bestemt til Nedbrydning (jfr. § 22). 

25 Dersom By1gruinger om~kes genopfOrt udenfor Tomten, men dog pnn samme 
·Ejendoms Areal, \'il el Andragende herom være al forelægge Landbrugsrandet til 
Afgorelse for saa vidt nngaar Landbrugsejendomme og Amtet for saa vidt anguar 
andre Ejendomme. 

Den Omstændighed, al den Skadelidte i Henhold til Lovbestemmelser, Reglemcn· 
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ter e. l. nodsages til at genopfOre beskadigede Bygninger udenfor Tomlen, beret· 
tiger ham ikke til Erstatning nf Foreningen for det herved forvoldte Tab. 

Ønskes en Erstatning udbetalt, uden at der by.gges for samme, eller til Nybyg· 
ning udenfor Grænserne uJ den Ejendom, hvorpaa de tidligere Bygninger la·a, 
eller til OpfOre~e u:I Bygninger væsentlig forskellige fra de odelagte eller til Op· 
fOrelse af liere Ejendomme eller 1;1 en anden Bed11ilt1 o·g de i den paagældende 
Ejendom intereaserede PantJinvere eller andre vedkommende giver deres Samtykke 
dertil, vil dedte efter Erklæring Ira Fweningen kunne bevi.Jges af henholdsvis 
Landbrugsrandet eller Amtet, jfr. 1. Stk., mod en Afkortning i Erstutningsbelohet. 

26 Inden nogen Erstatning kun fortunges udbetalt, pauhviler det den SkadeUdte 
ved en vedtrog11smæssig afholdt Syns- og Vurderingsforretning eller paa anden af 
Fiorcningen godkendt Mande Ul god~gore, al de delvis eller helt odelugle Bygnin· 
ger er blevet istandsatte eller genopfOnte overensstemmende med Heglerne i foran· 
staaende ParagraHer. 

lOvrigL har den Ska'C!elidte Pligt til, naar del forlanges, at fremlægge de 6amme 
Oply;minger om Erstatningens Anvendelse som ved dens Ansættelse (jfr. § 23, 
Stk. 3). 

Viser det sig ved en i Henhold til 1. Stk. afholdt Syns· og Vurderingsforretning, 
al Mur. eller andre Bygningsdele, som ved Ska.desopgorelsen blev beregnede Lil 
Nedbrydning, ikke er nedbrudt, men derimod bibe11oldt i den ny Bygning, eller 
at andre Cen.s1ande, der ved Skudesopgorelsen betr.agte<les som ubrugelige, senere 
er istandsat, bliver Hesternes saaledes fremkomne Merværdi al afkorte i Erstat· 
ningen. 

Viser det aig paa samme Maude, at lstandsættelsen eller Geno1•f0relsen har ko;;tel 
mindre end beregnet, bliver kun det anvendte Be!Ob at udbetale, idet den Forogelse 
a( Byggeomkostningerne, der fremkommer ved Udvidelse eller dyrere Bygge· 
muade, ikke medregnes til det Beloh, der kan anses anvendt. 

Godtgores det paa anden l\1nade, ut en Erstatning overstiger, hvad der kræve;; 
•til den lidte Skudes Dækning, er Foreningen ikke pligtig al udrede det oversky· 
dende. 

27 Erstalningshelob for Bygninger forfalder til lidbetaling 1 i Dage efter, at 
\'edtægtm æssi~L Bevis er Iiirt for, at Skaden er is.tundsal eller Bygningerne gen· 
opfOr.t, forudsat at der ikke iJolge andre Bestemmelser i Vedtægten er noget til 
Hinder der.for . .Er der indledt oftfentli g Undersogelse, finder Ud.betaling fOr.sl 
Sted, naar Foreningen ·hur huft Lejligthe<l til at gore slig bekendt med Udskrift 
af Forhoret. 

28 Forinden Bygningers GenopfOrelse er tilendebragt, kan delvis Udbetaling af 
Erstatning finde Sted, elfer Bestyrelsens Skon, naar der ikke i <let om Skadens 
Aarsug oplyste eller nndre Omstæn.dLgiheder (inde.s noget til Hinder derfor. Ende. 
lig Udbetaling finder Sted, naar Bygningerne er helt genop(orL 

29 Er.sla·tningen kun ikke belægges med Arrest eller være Genstand for Ekse· 
kution uden i Forbindelse med Ejendommen. 

30 Er det i § 26 ommeldte Bevis ikke fOrt inden Udli>bet uf 2 Aar, taber den 
Skadelidte sit Krav paa Foreningen, idet denne dog med mindst 6 Muaneder.s 
Varsel skal gi\'e ham Medoclelel~e om Fristens Længde og om Folgerne ·af dens 
Ikke·Overholdelse. Under alle Omstændig·heder er Kravet forældet 5 Aar eher 
Skadens Indtræden. 

31 Hvis For"ikringstagercn i væsentli g Grad misligholder de ham ifOlge Ved· 
tægten og Policebetingelserne 1iauhvilen•de Pligter og derved forvolder Skude, eller 
gor sig skyldig i As;:urancesvig, vil Erstatningsretten heil eller delvis fortahe.s. An· 
gu.aende Over:lrædelse af særlige Forbud henvises til § 12. 

Skade fornarsagel med For,;æt eller i selvforskyldt Beru~else erslat·tes ikke. 
Er Skaden, uden at Forsæt .foreligger, fornarsagel ved Overtrædelse a( Straffe. 

lovgivningen eller Brandpolitilovgi\'ningen, herunocler Stærkstromsreglementet, eller 
iiivri·gt ved Uagt~omhe<l fra Forsik1( ng~·ta gerens Side, er Foreningen berettiget til 
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efter Graden af Uagtsomhed al nægte Erstatning eller al afkorte i denne, idet dog 
Afkortningen for siml>el Uagtsomhed ikke kan overstige det i Forsikringsaftale· 
lovens § 20 fastsatte l\foksimum. De i denne Parngraf:i 2. og 3. Stk. nnfi:ir·le Be· 
stemmeiser gælder ogsan, nn·ar den Handling, der medfOrer Fortabelse eller Ned· 
5ællelse af Erstatningen, ~kyldes den For.sikredes med ham (hende) samlevende 
Ægtefælle. ' 

Afkortningens Storrelse skal godkendes af den 'IiilsynslOrende. 
32 Har Forsikringstageren mistet Hellen til Erstatning, helt eller delvis, forbehol· 

des Erstatningen dog dem, der IOr Skadens Indtræden .i Henhold til tinglæste 
Pantebreve, Over<lragelsesdokumenter eller Udlæg mantte )1ave erhvervet Hellighed 
over Ejendommen, forsnnvidt de ikke paa anden Mande kan blive holdt skndeslos 
af den paagældende ovrige Formue. 

I disse TiLfælde er Erstatningens Udbetaling til vedkommende berettigede ikke 
afhængig af Bygningernes GenopfOrelse. 

KAP. VI. Genforsikring. 
33 Foreningen er berettiget til al a.fgive Genforsikringer til andre Selskaber i 

det Omfang, hvori det findes Iornodent. 
Saudan Genforsikring medJorer ingen Forundring i Foreningens og Forsikring5· 

lagernes gensidige Forhold. 

KAP. VI I. Forsikring af Bygninger 1111der Op/orelse. 
34 Bygninger under Opforel~e kan i Forbindelse med de pun Byggepladsen til· 

sledeværende Byggematerialer og Stilladser indtegnes til Forsikring ved Selvangi· 
,·else efter rette Vedkommendes Ønske. Om Selvangivelse gælder Reglen i § 18. 

Indtegningen medfOrer so.lidarisk Ans\'ar som ved andre Forsikringer. 
Forsikringen bortfalder, uanset al Forsikringstiden ikke er udlobet, naar Byg· 

ningen har været laget i Brug i 't Uger. 
Pra>tllien, der erlægges forud for hele det ved Tegningen f.astsutte Tidsrum, !be

tales ved Forsikringens Tegning. 
Ved Opgorelsen af en Skade pua en Rygning under OpfOrelse med de for denne 

bestemte Materialer man den Skadelidte til Bestemmelse af den sande For.>ikrings
værdi i Skadenis Øjeblik fremlægge Regninger, Fakturaer eller UdskriJLer af Leve· 
r.andorernes Bogcr over de leverede Materialer samt pna Tro og Love .afgive Er· 
klæring om, hvorvidt samtlige dis.se Materialer har været til Stede pna Byggeplads 
sen, uden senere delvis at være blevet bortfOrte, eller hvor meget af disse der har 
\æret ovlagt pua Byggepluodsen, eller paa anden tiUorludelig Mande godtgore Vær· 
dien af Mnteriaforne. Efter de Oplysninger, som Skadelidte og de af denne an• 
vendte Ha ... ndvrerkcre kan give pa.a Tro og Love, om hvor meget Bygningens Op· 
fOrelse er fremmet, Ius~æltes det Belob, som den anvendte Arbejds!On kun ansæt· 
tes til. Værdien af l\faterinlerne med Tillæg af Trnnsporludg1ift og Arbejdslon ud· 
gor den sande Forsikringsværdi i Skadens ØjBblik. Skadens virkelige Be\Ob er For
skeHen imellem den sande For"'ikringsværdi og Værdien aI de efter Skuder til· 
stede\'ærende beskadigede og ubeskadigede Bygninger og Materialer. 

KAP. VII I. Regriskabsvæ.se11, lreru11dn Re.~ervejorid etc. 
35 Foreningens Regnskabsnur er Kalenderanret. Der aflægges særligt Regn.skab 

for Tiden 1/4-19,10 til 31J.2-19•IO. 
36 Ved OpfOrelse af Foreningens narlige Balance anfOres: 

a. ihlandl Aktiverne: 
1. Prioritetsobligationer efter dere~ paalydende Beliih, 
2. Statsobligationer og andre lignende Effekter, hver Slags for sig, efter deres 

Kursværdi paa den sidste Dug i Hegnsk.absaaret, 
a. udestnaende Fordringer, ligeledes hver Slags for sig, med deres til Bogs 

forte Rcliih, 
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4. pnnlobne Renter, bcrej!:nede til den sid e.le Dag i Regnsknbsaaret, og 
5. Im·enlar, fOr.sle Gang rr.ecl det Belob. det har koHel nl nnskurfe, og siden 

hvert Aur med Fradrag af 10 ~ af det oprindelige Belob, og 

h. iblandt Passit'crnc: 
1. Lann uden Hensyn til Forfnldstid med paalobne Renler til den sidste Dag 

i Regnskabsanret, 
2. endnu ikke berigti gede Er.statninger med de formentlige Reslbe!Ob, 
3. anviste. men ikke af.fordrede Erstatninger med de anviste Beliib, og 
I. andre Gældsposter med deres paalydencle Belob. 

37 Foreningens Aarsregn~kab skal af Bestyrelsen afgives til Revision inden Ud
gangen af l\forts l\fonned. Afskrift af Regnskabet sendes Amtmanden, Lagtinget, 
Landbrugsra.ndet og den Til.synsfOrende, samt kundgores i Ekstrakt i det til offent· 
lige Dekendtgorelser autoriserede Bind. 
H~n·cdregn~kal:et, cler skal være ledfnget af en Oversigt over Antallet af de ind

tegnede Forsikringer og Fors ikringsbelObet under hver af de forskellige Tarifafde
linger samt de om Regmkahet imellem Bestyrelsen og Revisorerne forte Forhand
linger, skal i •J. Uger ef•ter Offentliggiirelsen heniligge paa Foreningen.s Kontor til 
Eftersyn for Medlemmerne. 

Af det trykte Regmkab i;:kal der tilstilles enhver uf Foreningens Hepræsenlanler 
nogle Eksemplarer, der p.au An.fordring skal udlernres til Foreningens Medlem
mer. 

38 Til Dækning af O\'erordentlii;e L'<lgifter dannes en Resen·efond \'ed Hjælp 
af aarlige Bidrag paa 1/i r; % af Forsikringssummen. Disse Bidrag bortfalder, 
forsaavidt R~en-efonden ved Aarets Begyndel!e den 1. April har udgjort mindst 
l % af de indtegnede Forsikringssummer. 

Indtil Reservefonden har naaet den nævnte Storrelse, hæfter Jordfonden for de 
uf Foreningen tegnede Forsikringer. 

39 Reser\'efondcns Midler frugtbargores ved Udlaan efter Heglerne om Sikker
hed for umyndiges Midler eller paa anden Maade, forsaavidl Jwtilsminisleren giver 
sil Samtykke hertil, men rrnu aldrig anrendes pau en l\laade, der ikke slaar i 
Fortbindelre med Foreningens Forman!. 

Forentingens Kru;sebeholdning anbringes efter Beslyrelrens Bestemmelse. 
40 Forsanvidt det ved et Aarsregnskabs Opgorelse viser sig, at Anrets Indtægter 

ikke har kunnet dække dets Udgifter, og det manglende ikke kan dækkes af Re
i:enefonden, u~en at denne nedbringes under del i § 38 angivne Minimumsbe!Ob. 
skal det in.ddn:kkes ved en i det paagældende Aar stedfindende Ekstraopkrævning. 

Ekstraopkrævning bohch-er kun at finde Sted. forsaavidt del manglende Beliib 
udgor 10 ';r af Anrspræmien. 

KAP. IX. Formirlgcns Orgaucr. 
41 Foreningens Hovedledelse varetages af Bestyrelsen for >Tryggingursambandia 

Fliroyar«. 
Direktoren for >Tryggingar~ambandi5 Furoyarc fOrer paa Forhundets Vegne 

Tilsyn med l~oreningen. 
42 rf'Oreningens Beslyrelre beslaar af 5 Medlemmer, der vælges for ''· Aar ad 

Gangen med 3 Medlemmer af Lagtinget og 2 l\'1edlemmer af Færoernes Land
brugsrand. Samtidig vælges 5 Suppleanter. 

43 Bestyrelsen repræsenterer og forpligter Selskabet saavel udadtil som O\'erfor 
de enkelte J\"ledlemmer. Bestyrcben \•a:lger selv sin Formand. Bestyrelsen kan an· 
tage en ForretningsfOrer og anden nod\'endig Medhjælp og fastsætter Forretnings· 
fiirerens og Medhjælpernes Lun. 

Bestyrel.-;en antager de 11iidve111li~e He1mcsenlanter og Vurclering;;;mæncl og fast
sætter dere,;, Lon. 
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Formanden repræsenterer Selskabet udadtil overfor Domstolene, tilskadekomne og 
de Myndigheder, som varelager disses Interesser. 

Bestyrelsen skal samtidig med, at Hegnskabet indsendes til Decision, jir. § 37, 
afgive en Beretning over Virksomheden i det forlobne Aar. 

44 Foren.ingens aarlige Hegnska.b revideres ved Foranstaltning af :tTryggingar· 
sambandi~ Foroyar«. 

Der kan af Foreningen antages en Revisor tH UdCOrelse af den daglige Revi· 
s10n. 

45 Bestyrelsen holder l\·IOde efter Indkaldelse af Formanden, eller naar det be
gæres af mindst 2 af dens Medlemmer. 

Bestyrelsen behandler de Sager, som Formanden forelægger den, eller .som den 
finder Anledning tH at fordre sig forelagt. Bestyrelse'n træffer .i det hele taget 
Bestemmelser i de Anliggender, som Vedtægten eller andre gyldige Bestemmel
ser henlægger til dens Afgorelse og som ikke er henlagt til Bestyrelsen for :.Trygg
ingarsambandi~ Foroyar<. Alle Afgorel.ser træiles ved simpel Stemmeflerhed. 

Foreningen tegnes -af Formanden i Forbindelse med et Medlem a{ Bestyrelsen. 
T.il Afhændelse og Pan~ætning af fast Ejendom og til Optagelse af Laan udkræ
ves dog Samtykke fra Bestyrelsen for :.Tryggingarsambandi~ Foroyarc. 1 disse 
Tilfælde tegnes Foreningen af samtlige Bestyrelsesmedlemmer. 

Fom1anden leder Foreningen udadtil og udfOrer en•hver ham af denne Vedtægt 
eller af Bestyrelsen paalugt ,Funktion, fOrer Kontrol med RegnskabsfOreren og For
ningens Kasse, ligesom hun panser, al Foreningens Hepræsentanter og Vurderings· 
mænd varelager deres Hverv paa rette l\foade. Han foretager Indstilling til Be
styrelsen om Antagelse af Hepræsentanter og Vurderingsmænd, naur Lejlighed ind
træffer paa Grund af Dodsfuld eller andre Aarsager. 

Næstformanden overtager i Tilfælde af Formandens Forfald hans Funktioner. 
Forretn.ingsfOreren varetager under Formandens Tilsyn alle Sekretær-, Regnskaft,s

IOrer· og Kasserer.forretninger og drager Omsorg for tydelig og nojagtig Regn· 
skubsfOrelse og Bo~olderi i O\'erensslemmeb:e med næryærende Vedtægt. tov. 
rigt bestemmes h.nns Funktioner af Be3tyrelsen. 

Formanden oppebærer el af Repræsentantskabet for :tTryggingursambandiil For· 
oyar« fostsnt Honorar, der udrede,, af Foreningen. 

Formanden og Forretningsforeren ernolder deres Udgifter paa Rejser i For· 
eningens Tjeneste godtgjort efter Regning. 

De ovrige Bestyrelsesmedlemmer erholder ingen Lun, men funr Diæter og Hejse
godtgorelse ef•ter Regler, fastsat uf Repræsentantskabet. 

HegnskabsIOreren stiller den Sikkerhed, som Bestyrelsen forlanger. 
Revisorerne \"aretager deres Pligter i Overensstemmelse med denne Velltægt og 

skal pause, at aJt Regmkabsvu:sen fOrcs nojagtigt og rigtigt, og at Foreningens 
Kassebeholdning og andre Aktiver er til Stede. 

Revisorerne har 1Ret til at foretage Kasseeftersyn snn ofte, de finder Anledning 
dertil, og skal foretage uanmeldt Kasseeftersyn mindst to Gange aarligt. 

I Tilfælde nf Dodsfald eller 1Frntrædelse indenfor Bestyrelsen indtræder Supplean
terne i den RækkefOlge, de er valgt. 

KAP. X. Frivillige Fortiikringer. 
46 Foreningen tegner udover de i det foregaaende omhandlede lovpligtige For· 

sikringer tilsV'llrende Forsikringer af foste Ejendomme med Tilbehor sanvel for 
offentlige Institutioner pna Færiierne som .for private . 

. Fm disse Forsikringer kan dog undtages Skade ved Storm, Fjeldskred og lig
nende paa Bygninger, der pua Grund uf Ælde, daarligt Bygningsmateriale, svag 
Konstruktion, mangelfuld Vedligeholclel:;.e eller særlig udsat Beliggcnd1ed mna an
tages at være farlige Risici. 

Foreningen tegner end\•idere ~elvstændige Liislirebrandforsikringer. 
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47 For de frivillige Forsikringer gælder de for de lovpligtige Forsikringer givne 
Regler med de nedenfor .anCOrte Ændringer og Tilfiijelser. 

48 Frivillige ·Forsikringer kan efter nærmere af Bestyrelsen derom givne Heg· 
ler overtages uden stedfunden Vurdering pan Grunding ·af en af den •Forsikrings· 
stigende udfærdiget Selvangivelse. 

Selvangivelse til Forsikring træder ifOrst i Kr.aft. naar den er anerkendt n[ for· 
eningens Kontor. Kan Selvangivelsen ikke anerkendes, skal Meddelelse til den For· 
sikringssiigende .afsendes senest l Uge efter Modtagelsen. 

49 Ingen Forsikring maa med ah Tilbehor overstige 50.000 Kr., jfr. dog ne· 
denfor.Bygninger paa eet l\fatr. Nr. betragtes som udgorende een f'orsikring, med 
mindre der er en Afstand mellem dem af mere end 30 m. lor brandfarlige Byg· 
ningers Vedkommende og uf o\'er 12,5 m, nuur det gælder en ikke brandfarlig Byg· 
ning. Bygninger, der er beliggende paa nere l\1atr. Nr., betragtes som udgorende 
een Forsikring, naar <le ·horer til samme Bedrift, og ovennævnte Afstande ikke 
er tilstede. 

Bestyrelsen Iran, hvor det antages ·al være i Foreningens Interesse, undtage!· 
sesvis tillade, at Forikringer paa over 50.000 Kr. optages. 

En Forsikring, der allerede er indtegnet i •Foreningen, men -som ·Ved Tillbyg· 
ning eller Omvurdering senere overstiger ovennævnte Forsikringssum, skal fore· 
lægges Bestyrelsen i dens fOrste Miide efter Forhojelsen. 

Bestyrelsen kan opsige saadanne Forsikringer med 1 Maane<ls Varsel, til el 
Halv111.1rs Udlo·b. 

En frivillig ·Forsikring kan ikke tegnes, naar den er beliggende i umiddelbar 
Nærhed .af andre i 1Foreningen indte~nede Hisici, saufodes nt den i Forbindelse 
med disse u<lgor mere end lfo ~c af Foreningens Hisico. 

50 De af •Foreningen tegnede LiisiircbrandJorsikringer omfatter snmtlige <le i 
Brandens Øjeblik tibtedeværende Genstande, som .falder ind under Policens Ord· 
lyd. Forsikringen omf.aller dog ikke fiilgende Genstande, medmindre særlig for· 
s ikring 'herfor er tegnet: 

a. Penge, Værdipapirer, Stempel og andre Værdimærker. 
h. Manuskripter, Dokumenter, l\Io<leller, Tegninger og lignende. 
c. Motorkoretojer, Traktorer og ·lignende. 

Bortflytning uf de forsikrede Genstande fra det opgivne Forsikringssted skal 
anmeldes til Foreningen og eventuel fornoden Tillægspræmie betales, saafremt det 
onskes, nt forsikringen skal gælde paa det nye Sted eller i andre Lokaler eller 
Bygninger, hvilket kun -kun ske under °Forud~ætning af, ut <let nye Forsikrings· 
sted ligger indenfor Foreningens Omraade. 

Nuar Flytningen i behorig Tid er anmeldt og godkendt, gælder Forsikringen ogsan 
under .flytningen. .Dersom saudan Anmeldelse og Godkendelse ikke 'har fondet 
Sted, kommer Reglen ·i °Forsikringsaftalelovens § 83 til An\'endelse l'a.n Forl1ol· 
det. 

51 Forsikring n.f privat Jndbo omfatter de Genstande, der tilihorer den Forsik· 
rede og huns Huiistund ( Log.erende her.fra undtaget ). Dog er en enkelt Indbo gen· 
stund hojst for;;ikret for 15 % uf Forsikringsbelå.bet for Indboet og aldrig for mere 
end 5000 Kr., medmindre særlig Fors ikring er tegnet. 

Di.ir den Forsikrede, indtræder Boet eller Ægtefællen, saalænge denne hensid· 
der i uskiftet Bo, i den nfdodcs Rettigheder og Forpligtelser. Det summe gælder om 
Konkur.sboet, sanlænge det er under Skiitebelrandling. 

Op1horer den Forsikrede al være Ejer af de forsikrede Genstande, .forbliver For· 
sikringen alligevel i Kraft i el Tid;;rum af 14 Dage derefter, forsuuvidt den nye 
Ejer ikke har de summe Genstnn<le forsikret i el andet Selskalh. Snafremt den nye 
Ejer ikke i Lobet af de nævnte 14 .Oage bringer Forsikringen i Orden i sit eget 
Navn, træder den ud af Kraft. 
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52 Genstandenes Værdi nmælles normalt efter deres Ansk.a.ffelsespris med for
niident Fradrag for Forringel~e nf Ælde, Slid, Mode- eller Systemforandring, ned
sat Anvendelighed eHer af andre Grunde. 

For Genstande, som Forsikringfingeren <elv ·har tilvirket til Salg, bestemmes 
Brandskadens Storrelse pna Grundlag af den Pris, som ved Salg pan almindelige 
Vilkunr vilde kunne opnans umiddelbart fiir lldsvnadens Indtræden med Fradrag 
for regelmæssige Salgsomkostninger, undgnaet H:mdelsrisiko snml Fordelen ved 
kontant Betaling, dog kun forsnavidt Forsikringstageren ikke derved opnaar en 
Fordel, som han ikke vilde have opnaael, dersom Branden ikke •lrn\'de fundet 
Sted. 

53 Losorebrandforsikringer dækker kun mod virkelig lidebrand og ikke mod 
Smuuuheld i det daglige Liv, hvorfor f. Eks. !Erstatning ikke ydes. fordi der ved 
Tændstikker, Tobaksrygning eller Gloder svides Hul paa Klædningsstykker, Pnrn· 
plyer, l\lobelbetræk, Tæpper eller lignende. Genstande, der anbringes ved Knk· 
kelovne, V armenppnr.ater eller Ildsted eller i Koller, Torrestuer, Ovne eller for· 
sætligt eller uagtsomt udrn!lles for lid eller V arme, erstattes ikke, hvis de der
under tager Skade. 

·Efter en Skade nedsættes Forsikringssummen for Resten af den Tid, for hvilken 
rier er betalt Præmie, med iErstatningsbclobet. Foreningen har derhos efter Erstat· 
uingsudbetnlingen Ret til med 1 Uges Varsel ut opd1æve Forsikringen mod ut godt
gore Præmien forholdsmæssigt for den tilbageblivende Del af Forsikringssummen 
frn Forsikringens Op.hor til Udli:ibct n·f den Periode, for hvilken Præmie er betalt. 
Opsigelsen ::kal \'ære skrihUg og .afgives senest 1 Uge efter Erstatningens Ud
betaling. 

Forsikrini:;stngeren mister sin Ret til Erstatning, snafremt han ikke inden 6 
Muaneder, efter at ·Foreningen ~kriftligt har afsluaet et Erstatningskrav, indbrin
ger Sagen for Hellen. 

54 Udtrædelse uf Foreningen med den Virkning. al lnteressenlen IOses fra sine 
Forpligtelser overfor denne, kun kun •Iinde Sted med 3 l\foaneders Varsel til en 1. 
Apri.J Kl. 12 Middag og tidligst el Aar efter Indtrædelsen. En Udtrædelse, ved 
hvilken kun Berelligelsesfonholdet oploses, kan dog !'ke til enhver Tid. 

Er Udmeldelsen mangelful, Lelrngtes den fOrst som indgive! fra det Tidspunkt, 
da Manglerne er godtgjort uf:hjulpne. Godkendelse af en behi:irig Udmeldelse eller 
Meddelelse om Mangler skal afsendes senest 1 Uge efter Modtagelsen. 

For nl være grldig skal enlhver Begæring om Udtrædelse af Foreningen være 
affnllel i Overensstemmelse med den i PoHcen herom givne Anvisning, og sknl, 
forsaavidt Forsikringer .for faste :Ejendomme angaar, være ledsaget uf Samtykke 
til UdsleUelsen fra alle dem, som pau den Tid, du U<lmeldel.5en finder Sted, er 
interesserede i Bygningerne i Henhold til P.antebreve, Overdragelsesdokumenter, 
Udlægsforretninger eller lignende. 

Lignende Samtykke man indhentes, suaf remt en Nedsæltelse af Forsikringssum
men under dens virkelige Værdi skal finde Sted. 

Udtrædencle Medlemmer ·har ikke Km\' paa Andel i Foreningens Heservefoncl 
eller ()vrige Formue. 

KAP. XI. Overgangsbestemmelser. 
55 De i :.Den gensidige Brandforsikringsforening for Skolebygninger pua Fær· 

iierne« pr. d. I. Januar 19-U tegnede og i Kraft værende Forsikringer overtages 
frn samme Dato af ~Foroyu Brunatrygging« som frivilli ge Forsikringer efter de 
i Kapitel X omhandlede Regler. 

Præmien for disse Forsikringer er 2 % p. a. indtil Omvurdering og Premie!Jereg· 
ning har fundet Sted i Overensstemmelse med nærværende Vedtægts Hegler. 

De >Den gensidige -Brandforsikringsforening for Skole!Jygninger pna Færoerne« 
tilhorende Akth·er - san\'el kontante Midler som Præmiere~lanc.er - henlægges 
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Lil >Foroya Brunutryggingcs Heser\'efond, lige:;om eventuelle Passiver overtages af 
>Foroyu Brunatryggingc. 

Mcdfommer af »Den gensidige Brunclforsikring for Skolebygninger puu Fu:r
oerne«, der ikke on~ker al tegne Forsikring i :.:Foroyu Brunatrygging«, har Ad
gang til inden -Oen 15. Januar 19'11 al meddele dette med den Virkning, at For
sikringen ·ames ophort fra den 1. Januar 19·!.1 . De sualedes udtrædende Medlem· 
mer har ikke Krav pau Andel i Reservefonden. 

56 .Nænærende Vedtægt træder i Kra ft strax og træder i Stedet for den af Ju
stitsministeriet under 8. Juli 1939 godkendte Vedtægt. 

22. Nov. - Midi. Best. (~r. il9) om Ændr. i kgl. An. af 22. Juni 1938 om 
Udovelsc af TANDLÆOEVHlK50MHED. (lndfOjet i An. 1938). 

27. Nov. - :\lidl. Best. (Nr. 10) om Foranstaltninger mod Forstyrrelser uf 
HADIOMODTAONING. 

1 Ved elektri.;ke Anlæg, Maskiner og Apparnter, der tages i Brug efter disse 
Bestemmelsers Ikrafttræden, og som virker fors tyrrende for l\fodtugning uf Hadio
udsendelser, eller som virker forstyrrende for drevne eller tilladte Modtageanlæg 
for Hudiotelegrnfi og Hadiotelefoni, jfr. §§ 8 og 9, skal der - sunfreml disse 
Forstyrrelser ikke efter Ski:in uf Eleklricitetsnævnel med rimelig Bekostning kan 
afhjælpes eller dæmves \ed Foranstaltning \'ed de paugældende Modtageanlæg -
af Ejeren henholdsvis Brugeren og paa summes Bekostning træffes de til Af vær· 
gelse eller Formindskelse >if suadanne Forstyrrelser \'irksomme Foranstaltninger 
(f. Ek"!;. Anbrin~else af Kondensatorer, Spoler og Modstande, Afskærmning eller 
Omlægning uf Installations ledninger m. m.) i Overensstemmelse med herom tru.f
fen Beslemmeb-e af det i Kundgorelse Nr. 34 af 28. Oktober 1910 omhandlede 
Elekt ri ci tetsnævn. 

2 Ved elcktri~c Anlæg, Ma~Jdner og Apparater, der allerede er taget i Brug 
inden disse Bestemmelsers Ikrafttræden, og som virker forstyrrende puu tils\'a· 
rende Mande som omhandlet i § l , uden at disse Forstyrrelser kan afhjælpes elle r 
dæmpes ved Foranstallninger ved de pnugældende Modtageanlæg, men kun ved 
al der træffes de unclre i § 1 næ\'nte Foranstaltninger, skul del under Forudsæt· 
ning uf, at der stHles Sikkerhed for Betaling uf de dermed forbundne ni:id\'endigc 
Omkostninger, kunne pa.alægges Ejeren henholdsvis Brugeren at forelage saudanne 
f"oranslaltninger, forsaavidl delte kun gore:;, uden nl det puagældende Anlægs Nytte· 
værdi efter Elektricitetrnævnets Ski:in <lervc<l i væsentlig Grad forringes. 

Saafreml ·Ejeren eller ·Brugeren mener, at huns Anlægs Xyttevrurdi i \·æsentlig 
Grad forringes ,·ed ovennævnte Foranstaltninger, kan hun inden en Frist uf 3 
Maaneder indanke Sagen for Amtmanden over Færoerne, som endeligt nfgor Sa
gen. 

3 Elektriske Maskiner og Apparater, h\'is Konstruktion og Virkemande er en 
suadun, ni der ikke, seh· naar de i § 1 angivne Foranstaltninger træffes, kan und· 
gnus væsentlige For.styrrelser, man pau Sogneduge ikke benyttes efter Kl. 18, dog 
Lordage efter Kl. 19 og paa Son- og Helligdage ikke i Tiden efter Kl. 12 Mid
clug. Undtagne fra disse Restemmeiser er dog elektriske l\lnskincr og Apparater, der 
bruges pan Hospitaler og lignende Institutioner. Elektricitetsnæmet kun dog i 
suadunne Tilfælde, lwo r Benyttelse efter de nævnte Tider er nod\·endi g i Vel
færds- e ller Samfundsojemed eller er uf ufgorende okonornisk Betydning for den 
paagældende Virksomhed, meddele den fornodne Dispensation. 

4 Saafremt Forstyrrelsen hidrorer fru Fejl eller 1\fongler ved el elektrisk An
læg. :\faskine eller Apparat, herunder de ved samme trufne Foranstultninger, skal 
vedkommende Ejer eller Bruger, seh· om Udgifterne Yed de trufne Forunstultnin· 
ger er afholdt af undre, snare~ t muligl o~ pua egen Beko;:.tning lude Fejlen ud
bedre eller lir inge Anlægget m. \'. i Orden. 
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S For For~Lyrrelser, der er Joraarsagel ved, al paagældende Modtageanlæg er 
sal i Forbindelse med el Stærkstrom.sanlæg, kan der ikke gores Ansvar gældende 
mod Indehaveren æf Stærkstromsanlægget. 

6 Det er forbudt al benytte et Modlagennlæg pua en saudan Mnade, som man 
forudsætte al ville medfOre For.styrrelser for andre Lyllere. 

7 THsynet med Varetagelsen af de i nærværende Besl'emmelser.s §§ 1--6 inde· 
holdle Hegler overdrages til Elektricitelsnævnet. Samtlige Udgifter ved Tilsynet af· 
holdes af Amtsfonden. 

8 Ejere og Brugere af elektriske Anlæg, herunder Radiomodtageanlæg, skal være 
pligtige til al lade de af Elektricitel.snævnet antagne tilsynsfOrende foretage Under· 
;;ogelse af Anlægget til Konst.alering af, hvorvidt Anlægget foraarsager Forstyrre!· 
ser, og i bdcræftendc Fald til Undersogelse af, hvilke Foranstaltninger, der skal træf. 
fes til deres Aflhjælpning. 

Udgifterne ved <HS!:e Undersogelser afholdes af den, der begærer Undersogelsen 
foretaget. Viser det sig ved Undersogelsen, al Ejeren (Brugeren) af Anlægget har 
forsaml al foretage nogen ham efter nærværende Bestemmelser paahvilende For· 
anstaltning, har Elektricilel!mævnet al bestemme, i hvilket Omfang U<lgifterne bæ· 
res af ham. 

9 1Elektricitetsnæ.vnet kan forlange Sikkerhedsstillelse for de Omkostninger, der 
er forlhundet med de i § 8 omhandlede Undersogelser. 

10 Overtrædelse af de i nærværende Bestemmelser givne Regler .straffes med 
Boder, der til.falder Amtsfonden. 

11 Nærværende Bestemmelser gælder ikke for Radiosendeanlæg, der er under· 
kastet de i Henhold til internationale KonV'Cntioner og Aftaler fastsatte Bestem· 
melser. 

12 Paa Pladser, hvor Lyllerforcninger er oprettet, kan Landsnævnetl) efl'er Kom· 
munalbes(yrelsens Indstilling, saafrernl Foreningen omfaller Halvdelen af Kommu· 
nemes Radiolyttere, hest-emme, nl der for hvert Radioapparat, hvis Ejer eller 
Bruger ikke er Medlem af ·Lytterforeningen, af vedkommende Ejer eller Bruger 
skal S\'arcs en A1fgift til Lytterforeningen paa indtil 5 Kr. aarlig. Beslemmclsen 
træffes for eet Kalenderaar ad Gangen forud for Aarets Begyndelse og bekendt· 
gores i Opslagstavlerne. 

Naar Landi:nævnetl) har truffet Bestemmelse som omhandlet i 1. Stk., under
gives Lytterforeningen Kommunalbestyrelsens Tilsyn. Kommuna·lbeslyrelsen vælger 
i s aa Tilfælde eet Medlem til ut tiltræde Lytterforeningens Bestyrel5e for det paa· 
gældende Aar og reviderer Foreningens Regnskab for det paagældende Aar. 

Kommunalbestyrelserne ska:l i 11ilsynsperioden paase, at Lytte11foreningernes Mid
ler i storst muligt Omfang anvendes til lværksællelse af saadanne Foranstaltnin
ger i Henhold til nærværende ·Bestemmelser, der ikke kan forlanges udfOrt af Eje· 
ren eller Brugeren af det pa·agældende for.:tyrrende Anlæg for dennes egen Reg
ning. 

:Er Afgiften eller, for de Personers Vedkommende, der er Medlemmer af Lyt· 
tePioreningen, Kontingentet ikke betalt inden den 1. Juni i det Aar, for hvilket Af. 
giften eller Kontingentet opkræves, kan Restancerne inddrives ved Udpantning. 
Kommunalbestyrelsen træffer efter Lyllerforeningcns Anmodning Bestemmelse om, 
hvorvidt Restancerne skal overgives tH Udpantning. Udpantningsret for Kontin· 
genier haves kun for det Tid5rum, indenfor h\•ilket Lytterforeningen har været 
undergi\'et Tilsyn efter næn'ærrnde Paragraf. 

28. Nov. - :\lid\. Best. ()fr. ·l~l) om Afgift Cor FREMVISNING AF LEVENDE 
BllJIJEDER OG AFHOJ;DELSE AF OFtFIENTLIG DANS. 

I Enh,•er, der i Henhold til Lov, Bevilling eller en af Politiovrigheden med-

1) Nu Lnndsst)·ret. 
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delt TiHadel~e foranstalter Fremvisning af levende Billeder eller Afholdelse af of
fentlig Duns, vil have ul erlægge en Færo Amt·:; Repartitionsfond tilfaldende Afgift, 
Undtagne fra Afgift er Sammenkomster, hvor der udelukkende afholdes færosk 
Dans eller opfores færoske Skuespil. 

2 Afgiften erlægges i Form 11 f en Skat pan de solgte Billetter eller andre i Ste-
det derfor trædende solgte Adgangsbe\ iser efter fOlgende Trinrække : 

For en Billetpris af ... indtil 50 Ø.: 10 Ø. 
For en BHletpris over 50 Ø. indtil 75 Ø.: 15 Ø. 
For en Billetpris over 75 Ø. indtil 100 Ø.: 20 Ø. 
For en Billetpris over 100 Ø. indtil 125 Ø.: 25 Ø. 
For en Billetpris over 125 Ø. indtil 150 Ø.: 30 Ø. 
For en Billetpris over 150 Ø. indtil 175 Ø.: 35 Ø, 
For en Billetpris over 175 Ø. indtil 200 Ø.: 40 Ø. 
For en Billetpris over 200 Ø. indtil 250 Ø.: 50 Ø, 

og sua fremdele:; med 10 Øre for hver 50 Øre eller Del deraf. 
Udstede:; der ikke nillet eller Adgangsbevis, erlægges Afgiften med 20 % af 

de Belob, der indkommer i Vederlag for Entre, dog ikke under 10 Øre pro per
sona. 

3 Tilstedes der Publikum Adgang heil eller delvis uden Betaling, skal Amtetl) 
være bemyndiget Lil al bestemme. at Afgiften erlægges med 25 Øre for hver Per
son, der faur Ad1rnng, være sig mod eller uden Betaling. Det samme skal gælde, 
hvor det man antages, at Entreprisen er nedsat for at omgaa Loven. 

4 Enhver, der er afgiftspligtig i Henhold til §§ 1- 3, sknl slr-ak.<i \'ed hver Uges 
Slutning indsende en Lisie o\ er de i Ugens Lob skete Afholdelser af ofifentlig Dans 
eller givne Forestillinger med specificeret Opgivelse .af de solgte Billetters Pris 
og Antal til Politiovrighederne. Afgifterne opkræves ved Oppeborselskonlorets For
anstaltning. 

Politiet har Ret til at faa Adgang til al kontrollere Vedkommendes Regnskulbs
boger. 

5 Skyldige Afgifter kan inddri\'es ved Udpantning. 
6 Undlader nogen at give den i § ''· puabudlc Anmeldelse eller afgi\'er urigtig 

Mcddelel5e, straiffes han med Blider, der tilfalder Amtsfonden. 
71) Amtet kan efterr ive eller ncdrn:lle Afgiften for de i nærværende Lov om

i1andlede Frem\'i:mingcr, naur dis~e iværksælles i Undervisningsojemed ved For
·nnstaltning af eller efter Aftale rrcd Skoler. eller de har et videnskabeligt Forman! 
eller tjener til Oplysningens Fremme. 

Skal Over5kudet ionigt amen<les i almennyll'igt eller velgorendc Øjemed, kan 
Amtet!) tillade, at Afgift for saa vidt frafaldes. 

30. Nov. - Midi. Rest. (l\ r. ,J.5) om Ændr. i An. for Færoerne uf 29. l\forL:; 
1939 om FORSIKHING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE. 

( lndfOjet i An. 1939). 

2. Dec. - vlidl. Bc.::I. (:\r. 41) om LEJEFOIUlOLD. 
Regler om Udleje af Boliger. 
l:!) Nærværende Bestemmelser :zælder med nedennævnte L'ndlagelser for Hus 

eller Husrum, der udlejes til Beboelse. 
Ilestemmel::erne omfatter ikke Lejemani, som ifolge Lejeaftalen kun skal gælde 

for et bestemt kortere Tidsrum (indtil 3 Maaneder), og ophore ,·ed dettes Ud
loh. 

l) Nu Lundsstyret. 
2) Som ændret ,·cd Kdi;. Nr. 6 nr 23. Mnrts 1943 § •I, 
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Konlrukler om Udleje af Hus eller Husrum skal oprettes skriftligt og godken
des af Lejenæmet eller Prismyndighederne, hvor Lejenævn ikke er nedsat. 

Det paahviler Ejeren al indsende Kontrakten til Godkendelse inden l •I· Dage efter 
Underskriften. 

Overskridelse af dis.:e Bestemmelser straffes med Boder, der tilfalder Lancls
kassen.1) 

2 Enhver Opsigelse til Fraflytning efter nærværende Bestemmelsers lkraJllræ
den kan inden }4. Dage efter Opsigelsens l\fodtagelse eller inden l •I· D.age efter 
nærværende Bestemmelsers Ikrafttræden forelægges det i § 12 omhandlede Leje
nævn. 

Skonner Nævnet, al der ikke foreligger skellig Grund tH en Opsigelse, er denne 
ikke gyldig. 

Er Grunden Lil Opsigelsen et Ønske fra Udlejerens Side om Fonhojelse af Lejen,-: 
Storrelse, kan Nævnet samtidig med al erklære en Opsigelse ugyldig fastsætte en 
passende· Leje. 

3 Skellig Grund til Opsigelse foreligger: 

1) naar Ejendommens Nedrivning eller Ombygning medfOrer, al del lejede rnua 
ri.immes helt eller delvis; 

2) naar Lejeren er F11nktionær ved Ejendommens Drift, og det lejede skal benyt· 
les af huns Efterfi.ilgcr; 

3) nanr Lejeren som A1lbejder eller Funktionær ved en bestemt Virksomhed har 
·lejet Lejligheden uf den pnngældende Virksomhed og træder ud af sit Ar
bejdsforhold Lil denne; 

11.) nnar Lejligheden omfatter Boligrum i velgorende Stiftelser, som herefter skal 
anvende den efter Stiftelsens Forman!; 

5 naar Udlejeren omker selv at bebo den paagældende Lejlighed. 
6) Naar Lejeren eller hans Husstand optræder 111111 suadan Mande, al det er til 

.,·æscntlig Ulempe for Ejeren eller for Ejendommen·s ovrige Beboere.:?) 

Saufreml Lejeren vil rejse Indsigelse mod en Opsigelse i Henhold til nærvæ· 
rende Paragraf, skal han senest 2 Uger efter Opsigelsens Modtagelse skriftligt fore
lægge Sagen for Lejenævnet til Afgorelse. 

4 Aftaler, hvorved en Lejer giver Afkald pua de i nærværende Bestemmelser om
handlede Retligheder, er ugyldige. 

5 Dor en Lejer fi.ir Lejemuulets Udlob, har Ægtefællen Ret Lil at fortsætte Leje
mualet, medmindre Udlejeren efter Lejenævnets Skon gor antageligt, al han har 
vægtige Grunde til at modsætte sig det. 

En Lejer kan ikke retsgyldigt gfre Afkald paa den hans Ægtefælle efter Stk. 1 
tilkommende Ret. 

6 Udlejeren kan, uanset ut der ifolge nærværende Bestemmelser eller ifOlge AI· 
tale tilkommer Lejeren Uopsigeligilied i en vis Tid, ophæve Lejemaalet, hvis Leje· 
ren ikke erlægger skyldig Leje inden 3 Sogncd.age efter Forfaldsdag, eller hvis 
Lejeren iovrigl groft Lilsidesælter sine Pligter, herunder uden Tilladelse frem
lejer det lejede. 

7 Saafrernt en Udlejer helinger sig eller oppebærer en Leje, der stuur i Mis· 
forhold til del lejedes Værdi, kan Lejeren indbringe Sagen for Lejenævnel, der 
kan nedsætte Lejen .til el rimeligt BclClb. Nærnet kun bestemme, ut den for me
get betalte Leje tilbagebetales for et af Næ\'net fastsat Tidsrum, eventuelt ved 
~fodrcgning i fremtidig Leje. I Forbindelse med Afgorelsen kun Nævnet bestemme, 
at Lejemaulet skul fort>ætte uopsigeligt i et Tidsrum af indtil eet Aar; .saadun 
A<fgifrelse kan træffes, selvom Lejen ikke nedsætte$. 

Ved Afgorelse af Lejens Stiirrelse skal Lejenævnet $11!rlig tage Hensyn til sted-

1) Som ændret ' cd Ll. Nr. 27 n{ 24. Apr. 1952. 
~) Hr. midi. Bcst. Nr. 24 nf 24. Sept. 1945. 
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funden Stigning i Vedligeholdelsesudgifterne \1ed Ejendommen, ligesom der ogsaa 
sknl tages pristalsmæssigt Hensyn til, om det drejer sig om erhvervs
mæssig Udlejning eller ej.t) 

8 Nnur en Lejer har indbragt Sporgsmaulet om en Opsigelses Gyldighed eller 
om Lejens Storreh:e for Lejenævnet, kun dette, nnar Omstændighederne taler der
for, \•ed en forelobig Kendelse, der til enher Tid kan omgores, bestemme, ut 
Lejemanlet ikke kan opsiges ;maledes, at Lejeren ~kal fraflytte det lejede, forinden 
endelig Af gorelse er truffet i Sagen. 

Regler 011~ Erhvervs. og Forrclningslofcalcr. 
9 Naur et Lokale er udlejet til en Forretning i en .bestemt Brunohe, muu Ejeren, 

medmindre andet er aftalt, ikke udleje andre Lokaler i samme Ejendom til en til · 
svarende Forretning eller selv benytte den til Drift uf en snadan. 

10 Opsigeh:er, afgivet af Udlejeren af Erh\1ervs- eller Forretningslokaler, til et 
Tidspunkt efter nærværende Bestemmelsers Ikrafttræden kun af Lejeren indbrin
ges for Lejenævnet til Pro\'el~e. 

Lejenævnet ufgor efter et Skon over samtlige Omstændigheder, om der forelig
ger skellig Grund til Opsigelsen. 

Finder Lejenævnet, al der ikke foreligger skellig Grund til Opsigelsen, kan Næv
net bestemme, at Lejemaalet skal fortsætte uopsigeligt fra Udlejerens Side i et 
Tidsrum uf indtil to Aar for en uf Nævnet fastsut passende Leje. 

Almindelige Bestemmelser. 
11 Erhvervsmæssig Virksomhed som Mellemmand ved Udlejning af Boliger man 

kun drh•es uf Sagforere sumt Personer, der har særlig Autorisation, der meddeles 
af Landfogeden for 3 Aar ud Gungen. 

Autorisationen mau kun meddeles til paalidelige og vederhæftige Personer, der 

1) er bosat puu Færoerne, 
2) har lndfodsret, 
3) er IyldL 25 Aur, 
4·) ikke er ude af Raudighed over deres Ilo. 

Personer, der er autoriseret, er pligtige at fOre autoriserede Forrelningsboger 
saml de Boger, som paulægges clem ul fOre uf Landfogeden. Taksterne for deres 
Virksomihed fastsættes uf Lundfogeden, der kan træffe Bestemmelse om deres Hel 
til at kræve Forudbetaling af Vederlug. 

Overtrædelse uf di~se Bestemmelser straffes med Boder, der tilfalder Landskas· 
sen.:.!) 

12:1) Lejenæ\'net i Thorshum bestuur af Sorenskriveren (Dommeren) som For· 
mand og to bygningskyndige l\ledlemmer, ll'f hvilke det ene skal være Husejer og 
del undet Lejer. Dis~e sidste vælges for 2 Aar ad Gangen af Thorshuvn Byruad, der 
samtidig vælger :~ Suppleanter for hvert Medlem. 

De i Kap. 5 i Hetsplejeloven indeholdte Fritagelses· og lnba.bilitetsregler finder 
tilsvurencle Anvendelse pua de bygningskyndige Medlemmer af Lejenævnel. 

13:1) Kommunen afholder de med Lejenævnets Virksomhed forbundne Udgif
ter og -Iastsæller Storrelsen uf det Formanden og Medlemmerne tilkommende Ve
derlag. 

14 Lejenæmels Afgiirelse træffes ved Kendelse, der ufsiges snarest muligt og 
inden 8 Dage efter Forhandlingernes Slutning. Kendelsen kan eksekveres efter 
Heglerne om Dommes Fuldbyrdelse. I Kendelsen træffes Afgorelse om Udredelsen 
af Sagens Omkostninger. 

15 Lejenævnets Kendelse er normalt endeligt. Der kun dog, h\'Or særlige Om
stændigheder taler derfor, uf Amtmanden meddeles Tilladelse til Kære til den or-

49 

1) Jfr. midi. Bcst. Nr. 54 af 19. Dec. 1942. 
~I Jfr. Ll. Nr. 27 af 2'1. A11r. 1952. 
B) Som ændret ved Ll. Nr. 31 af 1. ~!arts 1950. 
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dinære Ret. Kæresagen behandles efter Heglerne om fornyet Behandling af bor· 
gcrlige Sager. 

Bcslemmel.semcs Cy/d1'.gliedisomrandc. 
161) Nærværende Bestemmelser gælder for Thorshavn Kommune samt efter Lag

tingets (Landsnevndins) Bestemmelse for de Kommuner, hvis Forslanderskaber 
fremsætter Begæring herom. 

Forsaavidl Bestemmelserne Fælles i Kraft udenfor Thorshavn, oprettes der for 
den paagældendc Kommune et Lejenævn efter Reglerne i §§ 12 og 13, dog at Sys· 
selmanden er Formand. 

18. Dec. - :Midi. Best. (Nr. <J.2) om Seddelomlob, VALUTAl~OHHOLD og Han· 
del med Udlandet m. "· (Jfr. Ll. Nr. 25 af 24. April 1952 om Valuta og Priser) . 

6 Kob og Salg a:f fremmed Valuta mna kun finde Sted gennem Bankerne paa 
Færoerne. 

7 Det pnahvHcr enhver paa Færoerne hjemmehorende Person og ethvert pnn 
Færoerne hjemmehorende Selsknib eller Firma uden uniidigl Ophold al overdrage 
til en Bank pan Færåerne ethvert Beliib i fremmed Valuta, som den paagældende 
nu besidder eller fremtid-ig erhverver. 

De til Bankerne overdragne Va.Jutaheliib skal enten omveksles af vedkommende 
Rank til Kroner eller ind~ættes puu en særlig Valutakonto i den færiiske Bank for 
vedkommendes Hegning.!!) 

Det er forhuclt al skabe Tilgodehavender i Udlandet ved ekstraordinær Kredit· 
givning eller lignende eller iåvrigt al foretage nogen Transaktion, der Li-lsigter 
al unddrage fremmed Valuta fru Omsætning paa Færi)erne. 

8 Kursen for <le 11aa Færoerne anvendte Kroner er herefter lig med Kursen for 
de i det iivrige Kongerige anvendte Kroner, for Tiden 19 Kr. 3'i Øre lig med el 
Pund Sterling.!1) 

Afregning.o:kur~en Ior anden fremmed Vulutu end britisk er den Kurs, den pua· 
gældende Valuta kan cp111111 i England. I Tvh·lstilfælde fastsættes Afregningi1kur· 
sen af V aluta-Centrnlen. 

10 Valuta-Centralen kan, hvis Forholdene niidvendiggor del, paalægge ,·edkom
mende færoske Bunk al om\•cksle til Kroner et tilbudt Valuta:beliib og kan lige· 
ledes panlægge enhver Ejer ::•f fremmed Valuta at lade Valutaen omveksle til Kro· 
ner.!!) 

1 den Udstrækning, det 11aalrugges Bankerne at om,·eksle fremmed Valuta, kan 
Bankerne krærn denne Valuta om\•c.kslct til Kroner af Amtet paa Nationalban· 
kens Vegne. 

Valuta-Centralen kan, hvis Forholdene niid,·endiggor det, fastsætte nærmere Reg· 
ler om Bankernes Ret og Pligt til Om\'eksling af Slerlingbelob. Forinden saadanne 
Hegler udfærdiges, skal Landsnævnets Erklæring indhentes.4) 

11 Bankerne paa Færoerne man kun afgive fremmed Valuta mod Aflevering af 
en den paagældende Koher eller Kontohaver meddelt skriftlig Tilladelse fra Va
lutn·Centrnlen (Valutaattest) . 

12 .Bankerne pna Færoerne er pligtige til at meddele Valuta-Centralen alle de 
efter dennes Skån fornodne Oplysninger om deres Handel med fremmed Va1uta 
og er pligtige til at efterkomme V alula·Centralens Paalæg om Forholdsregler til 
Sikring af Kontrol med Valutahandelen. 

13 Valuta-Centralen skal ved Afgorel!!e af, om Valutatilladelse kan gh es. paase. 
at Færoernes Betalingrn,·ne overfor Udlandet opretholdes, og ni e\•entuelle han· 
delspolitiske Forpligtelrnr overfor bestemte Lande overholdes, men skal iovrigt til · 

1) Som ændret ve1l Ll. Nr. 31 nf 1. ~forts 1950. 
!I) Hr. Bek. Nr. 17 af 26. Apr. 1941. 
D) Som ændret \ed midi. Rest. Nr. l.J af 8. Sept. 1915. 
~) Som iendrct ved Bek. Nr. 14 af 27. Marts 1941. 
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stræbe, al der lægges Import· og Eksporthundelen mindst mulige Hindringer i 
Vejen. 

14 Valuta-Centralen kun meddele Dispensation fra de i nærværende Afsnit inde· 
holdte Bestemmelser, bort:el fra Beslernrnel;:en om Sterlingkursen. 

161) Overtrædelse og Forsog paa o,•ertrædelse af de i nærværende Bestemmel
ser indeholdte ForEkrifter eller af de i MedfOr af Bestemmelserne udfærdigede For· 
skrifter straffe.;; - medmim:lre hojere Straf maalle være forskyldt efter den al· 
mindelige lovgivning ired Bocer, der Lilfu~der Lundskassen, eller med Hæfte. 
Ved Overtrædelse eller For~og paa Overtrædelse af Bestemmelserne i Afsnit II 
og III eller af Forskrifter udfærdiget i l\'IedfOr af disse Bestemmelser, kan derho·3 
alle Vær.dier, som \•ed den Elra'flbare Handling har \'æret eller er sogl unddra
get de givne Forskrifter, konfi~keres til Fordel for I andskassen. Varer, som ind· 
fiires eller forsages indfOrt i Strid med givne Be"temmelser, kun konfiskere5 Lil 
Fordel for Landskassen.:.? ) 

Sagerne behandles som Politisager. 

19. Dec. - ViEJRiEGt:LATIV FOR FÆRØEHNE. 
Inddeling af de o/Jciulige Veje. 
1 De offentlige Veje J>UU Færoerne inddeles i Hovedveje (Landeveje) og m. 

veje. 
2 Hovedvejene er fiilgende: 

1. Fuglafiri'ii-Golu-Solmundurfiri')i med Stil.. rej Lil Lorvik. 
2. Skipanes-Solmundarfiri'ii~es med Stikvej til Lamha, Hitu\; k og Æi'>uvik. 
3. Skåfobotn~Funningshotn. 
·I·. Ei~i-Ljoså-S\·inåir-Nori'iskoåla--Oyri . 
5. H,~itanes-Hoy\ik-Torshavn--Kirkjubo med Stikvej til Velbastai'i og Argir. 
6. Tor-shavn-Kollafiri'ii. 
7. Todne~Kollafirai--{K,·ivik-Vestmunna med Stikveje Lil Oyrureingir og 

Leynar. 
8. Sorviig-.Mi~våg-Sundavug-iFutakleu. 
9. Skopun- Sand-SlcilnV'ik-lHu·;;a\•ik, senere med Stikvej til Skarvanes. 

10. Fro~bo-Tvoroyri-Trongisvåg-Ør5a\'ik-Fåmj in. 
11. Hovi- Porkcri- Nes- Våg--iLopra- Sunnbo med Stikvej til Akrur. 
12. Hovedvejene i Klakk5vik med Stikveje til Nori'ioyri og Ånirnar. 

Ændringer i og TiHojelser til ovennæmtc Inddeling kan foretages uf- Lagtin
get. 

3 H,•or Hoved\'eje Hirer gennem Bygd eller Ry, ufgor Vejudvalget, om og ln•or
,·idt de Vejstrækninger, som fOrer gennem vedkommende Bygd eller By, skal reg· 
nes som Hovedveje. 

Vcjstyrcl. 
4 Vejvæsenet paa Færi:ierne sorterer under Lagtinget, og det er en Laglings

opguve at sfuge for Vedligeholdelse af de offentlige Veje. Tinget fOrer Overtilsyn 
hermed, og der vælges for J. Anr ad Gangen af Tinget et Vejudvalg pua 3 Med
lemmer og 3 Suppleanter, som fungerer pau Tingets Vegne. IOvrigt forestaas den 
daglige Ledelse af Lngtingets Vejingenior, og der antages af Vejudvnlget det nod
vendige Antal Vejmænd, som fOrcT stedligt Tilsyn, leder Vejar:bejdet og selv ud
fOrer Vedligeholdelsesurbejde. 

5 De kommunale Styrelser fOrer Tilsyn med de Veje. som findes indenfor rnd
kommende Kommunes Omrnade. 

A11læg af 1' eje, Vejene$ Vedl11gelwld og Udgifterne. 
6 Der oprettes en Vej fond, som bestyres af Lagtingels Vej udvalg. Fonden af

holder Udgiften til Vejmænd, til Anskaffelse uf Vejredskaber og almindelige Ved-

I) Som ændret ,·cd Ll. Nr. 9 nf 20. Fcbr. 1951. 
9) Jf r. Dek. Nr. 14 nf 27. !\forts 1941. 
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ligeholdelsesudgifter, forrnavidt disee ikke falder paa Kommunerne. Dernæst kun 
der efter Lagtingets Beslutning af overskydende Beloh ydes Tilskud Lil Sognekom
munerne til Lettelse af i;ærlige store .Byrder i Anledning af Vedligeholdelse af 
Hoved- og Biveje samt Til:kud til nye Veje. ·Fondens aarlige Hegnskab indsen
des til Ministeriet for offentlige Ar:bejder, IOr Statens Refusion udredes, bortset 
fra eventuelle a conto Udhetalinger.1) 

7 Offentlige Veje anlægges saaledes, al de kun opfylde de Kra,•, som stilles uf 
Hensyn til Trafikken, 

8 Hovedvejene skul vedligeholdes sualedes, at de hele Anret er farbare for Au· 
lomohiler med den i Lovgivningen fore;;krevne Maksimum;;\•ægt. 

Under Hovedreparationer, ved Tiibrud o. ]., kan Ingenioren forbyde Karse] helt 
eller delvis, 

9 Det paabviler Vejmændene at holde Vejene ryddelige for Sne og andre Hin
dringer. 

10 Vedligeholdelsen af offentlige Veje paa11viler Kommunerne. Der ydes hertil 
uf Vejfonden Tilskud og Hjælp, dels gennem Vejmændene, dels ved Tilskud til Red
skaber og dels ved Bevillinger efter Lagtingets Beslutning. Kommunerne er plig
tige al fOlge Vejudvalgels nærmere Anvisning og Bestemmelser, navnlig med Hen
syn til Levering af l\luterialier og Ydelse af Arbejdskraft. 

11 Vejmændene an"ættes af Vejuckulget efter Indstilling af Lagtingsingenioren. 
og Udvalget fnslsætter deres Lon og giver nærmere Regler angauende deres Ar
bejdsomrande og Arlhejde.2) 

12 Kommunerne er navnli j,! pligtige til at fremskaffe det nodvendige Vejmate
riule og sorge for Læsning og Aflæ::ning samt Transport uf dette, dog saaledes. 
al Vejmanden anviEer, hvor egnet Vejmuteriale kan fremskaffes, og yder Vejled· 
ning med Hensyn til Harpnin j!: o. I. Kommunerne er pligtige til at fremskaffe Vej
materiale i det Omfang, af den Beskaffenhed og underkastet den Behandling, Vej· 
manden foreskriver. Kommunalbestyrcl~erne har Pligt til til Stndig.hcd at sorge for 
Udlægning uf Depoter af Vejmateriale efter Vejmændenes Anvisning. 

13 Efter nærmere Anordning nf Vejingenii)ren anbringes der nf Kommunen Num
mersten langs alle HoYed,·cje for h\'er Kilometer, mærkede 1 km, 2 km o. s. ,-. 
Væltede eller fjernede Afvisersten bringes snare5t paa Plads eller e!'slalles om for
nodenl med nye Sten eller stobt Kant. 

14 Inden hvert Aars 15. Juli indsender de kommunale Styrelser til Vejingeni· 
()ren Opgorelsc o\·er, hvad der i det forudguaende Kalcndcruar er anvendt uf 
Penge eller Pligtarbejde til Vejenes Vedligeholdelse. 

15 Vejingenioren skal befare de offentlige Veje efter Vejudvalgets nærmere An
,-isning. 

Efter hvert Syn sender lngeniorcn !>narc!lt muligt Indberetning til Vejudvalgel 
angaaende Vejenes Tilstand, ledsaget af Forslag til Paalæg om Reparationer og 
iiwigc Anbejder, som bor udfOres, for ut Vejene ikun være i forsvarlig Stand. 

16 Saufremt den kommunale Styrel~e ikke inden en af Vejudvalget fastsat Frist 
har udbedret de udsalle Mangler, kan Udvalget pua Lagtingets V egne lade disse 
udbedre for Kommunens Hegning. jfr. § 19 i Landkommunalloven. 

7. Febr. 19-H - i\lidl. Best. l ~r. ·I) om INDFØHSEL AF DEl\'ATUIU~H.ET 
SPRIT m.v. 

I !Denatureret Sprit maa indtil •;idere kun indfOres til Færoerne wf Færoernes of
fentlige Varef.orsyning. 

I) Veje nu Særnnliggemle. 
2) Jfr. Skipnn ryri vegmcnn 18. okt. 1940. 
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2 Åmll.6t træffer efter indhen!Let Erklæring fra Lagtingets Lnnd.snævn Bestemmelse 
om Rationering a;f denatureret Sprit.1) 

7. Febr. -- Bek. (Nr. 5) om HATION.EHING AF DENATUIIBH1ET SPIRITUS. 
I Medfiir af Kundgorel'5e Nr. tJ, uf Dugs Dato tfuslsælles herved d'olgende Besrem· 

melser om Salg uf denatureret Spiritus::!) 
1 Fuldstændigt d~nalurerelt Spiritus mun indlil videre kun indfores tiJ Færiierne 

af .Færocrncs offentlige V.ureforsyning. 
2 Snig af denatureret Spiritus Lil privulc maa !!lom hidtiJ kun ske :fru de al 

Amtet i MecLfor uf Anordning Nr. 213 af 2 L J1uli 1928 aulk>riserede .Fo:rhandlere. 
3 Hver H 11sst1111d pnn Færuerne kan fra den 1. ~Iarts 19-t.l kun kube 1;2 Liter 

denatureret Spiritus pr. Maanerl Lil Hus·h1>ldninE,'l.'lbrug. 
Denatureret Spinilu.:s fri Husho.1dning:: brug kan kun kubes rnpd Fore\.isning af 

HntioneringskOTt efll.'er nedenstaaende Hegler. 
Denalturerdl Spirillus til anden An\'endelsc end i Husholdningen kan kun kobes 

cft.er særlig Tilladelse Ira Amtet, jfr. § 9. 
4 R:utioneningsko11l til\'ejeb.ri.nges \ed Amtets Foranstaltning og ud.lev·eres gen· 

nem KommunaLbe,,,"t}irelserne efter inærmere Bekendtgorelse herom. 
5 H··.'ent Aar udleveres til hver Husstand eel Rationeringskort. Kort.el giver ind· 

til videre Het til lndkob al ind-til en halv Liter dennilurerel Spiri:tus i lwer .Maaned 
efter de .paa Kortet angivne Hegler. 

Hutioneringskorlel er kun gyldigt, naar det er forsynet med Kommunalbestyrel
sens Stempel eller Unde~krJft samt med Under~kriilit uf Husfaderen eller \Husmode
ren i den paagældende Huæland. 

Ved hverl lndkoh af denlaturerel Spirilll!S sknl Fl.orhundleren give Kortet P.aa· 
tegning i det dertil fodreilede Felt 1om Kohels ·Da~o log dets Storrel.se. 

6 Forhandlerne er desuden som hidtil pligtige Lil at fOre noj.agtig 1Bog over all 
Sulg af denu!Jurerel Spiritus og fri a,L afkræve hver Koiber Kvittering for det ud
leverede Kvantum. 

F1>rhnndlerne skal noje paase, ait denatureret Spirit.u.s kun udleveres 111il et Med
lem al den Husstand, .som K<>r.tet lyder paa. 

7 Uddelingen af Rationeringsk!o11t finder Sted ved KiommunaJbe:;tyrelsen:.s For· 
ansLa.ltning tJllll den mest hensigtsmæs;;ige Mande, enten Yed Omdeling eller - efter 
BekendtgoreLse herom - fra :særlige Udlever.ings.steder. Vælges denne sidste Frem· 
gangsmaade, .skal der være mindst eel Udloveringssted i hver d3ygd. 

Komrnunalbæty.relserne er ansvarlige for, al der for Iwer Periode kun udleve· 
res el Kort til .hver .Husstand. K10mmurm·lbestyrelæn .skn.I fOre en nojag'tig Forteg· 
nelse over .samtlige de udle\'erede Kiont, .Fortegnelsen tillibremed de resterende Kiort 
tiLbagcsende.s Amtet, na:ar Udleverfogen har fundcl Sltcd. 

8 Ved Rekvisitiion a.f denatureret Spiritus fra Fær.Oerncs O"fifentlige Vareoorsyning 
er Forhon-Olerne pligtige it.il nojagtig al O!flbrU\"C, lwor etorl et Kvantum denatureret 
S1>iritus, den paagældende ltar udle,·erel efter Rationening\'i-loor.t eller særlig Tilla
delse, jlr. § 9, .specificeret for ~\'er Gruppe. 

Ingen l~orhundler kan fodenfor eet Kvant al rekvirere mere end det foreganen de 
Kivartalis Forbrug med TiLlæg af 25 j ·o. 

9 Til Brug i Skibe eller i Haanclværk eller Industri kan der efll.er Ansugning uI 
Am!Ælt meddeles Tilladelse Lil lndkob .aif denaturer6l Spiritu., i begrænset Omfang 
uden Rationeringskort. 

Ansogning he11om incL~ndes ti.I Amted gennem vedkommende Sys~elmand eller 
Land.fogeden. 

I) Hiircr nu under Lllndsstyrcl. 
9) I !Icnhol<l til Hjcmmcslyrclm·cn er delle Omraucl<· o\c-rtni;cl ~om fll!rosk Sa·ranligi;cn<lc 

oi; Amt.•ts Bcfiijcl5er o\'crgaucl til Lun&;slyret. 
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I andre gan:ske særlige Tilfælde kan Amtet meddele DispenS&tion Ira Rationerings· 
bestemmelserne. 

10 Udgifterne til Trykning af Rutioneringako11t m. v. afholdes aJ Aml.sfonden, 
medens Udgifterne til de lokale Forllll5taltninger afholdes af Kommunerne. 

11Uansel BesLemmolsen i § 1 kan der aJ Amteil meddeles pdva!te Personer og 
Firmaer Tilladelse ~il Indforsel af b&temle Mængder denatureret Spiritus til Fær· 
oerne, naar det pua tilired~tillende Maade dokumenteres, a'I Besllillingen er af· 
givet forinden nærværende Bestemmelsers Ikrafttræden. 

11. Febr. - Heglement (Nr. 6) ang. FO.RPlÆJNINGEiN I FÆRØSKE FISKER
SKIBiE. 

I Henhold til § 57 i Somandsloven af I. l\foj 1923, jfr. § 171 i Soloven af 1. 
April 1892 med senere Ændringer, fa-stsæltes herved i Overem;stemmelse med Lag· 
ting~ Vedtagel~e lfolgende Bestemmel:ser angaaende forplejningen ruf Besætningen 
i færi.iske Fiskers-kibe: 

1 Færi:isk Fisken;kib rnna ikke forlade Ha-vin uden o.'I. være rigeligt forsynet med 
Dr.ikkevand og med niidvendig og tjen-lig Proviant under Hensyntagen tiJ Rejsens 
V urighed. Provianten og Vnndforsyningen skal ordentligivis være tilstrækkelig for 
mindst 1 Maaned udover den Tid, Hejl>en normalt antages ul vare. 

2 Provfont skal ombord opbevares i dclitil bestemte R.um, der er vel venLiJcrede, 
tOrre -0g mest muligt beskyttede mod Solvarme og mod Varme fra Skiibets l\fo. 
skinanlæg, ligesom 'Drikkev::.nd skal o01ilbevares pua forsvarJig Mnade. Skibene skul 
være forsynede med Jernvandkusser. Paa kortere Hejser kan Vandfustager af Træ 
hen}1ttes, men diæe skul da altid være forkullede indvendig, og mindst en Ile· 
holdning alf for 8-10 Dage ~!kul være under Dæk, nit i Overensstemmelse med de 
nærmere Hegler, .som he11om fasllsru~te.5 i Henhold Lil Lov om Tilsyn med Skihe uf 
29. Murts 1920 med senere Ændringer. 

3 Provianten sko.I \'ære sund og i enhver Henseende f1orsvarlig og sua frisk. 
hoJdbur og vel koruen·eret, som det paa det Sted, hvor Skibet provianterer, er 
muligt al erholde den. Drtikkevandet ska·l være ruf srui gx>d IlesluiITenhed swn mu
ligt og sna vidt muligt tagæ fra ofifentli@l Vandværk. 

4 Det bor være SkiibSforeren maglpaaliggende jæv.n.ligt at lede forellage Ef!er
syn af Pnovianten og Drikkevandet i soa:dant Omfang, som Rejsens Lmngde og 
Omstændigheder ii:ivrigt giir det ,paakrævet. 

Forinden færO.Sk F:i.i:kerskih forlader Havn pnn en Rejse, !hvis Varighed paareg
nes at over.stige en Mrumed, skal der i betimelig Tid forinden Aifrejsen under Til
syn af Skilbsforeren eller en af Bedstemændene finde en Un.ders0gel.ee Sted ll'f 
al for Skibet bestemt Provi·ant og Drikkevand, der indtages. Ved denne Under
si:igelse skal det endvlidere konstateres, hvorvidt de i § I fastsatte Bestemmelser 
om Mængden af Forsyning er fyldestgj;ort. lovrigft .slæl der mindst engang hver· 
anden Man.ned under Tilsyn 111f Skib.sfiireren eller en llif Bedstemændene f'OTet.ages 
en grundig Unden:ogel~e af al Pnoviant og af Drikkevandet. Om forellagne Efter
syn og disses Resultat tiUores der Skibsdagbogen Bemærkning. F1oTsaavridt et Ef
ter.syn maatte give Anledning dertil, sbl der foreltages saadan Udluftning, Tor
ring eller Renisning alf Provianten eller Dele af denne, som maalle være fomoden. 
Skulde nogen Del nI Provianten være f'Ordærvet eJ.ler i det hele san florringet eller 
beskadiget, mt den ikke er tjenJig soon Næringsmiddel, skal den uopholdelig fjer· 
nes fr.a den i:ivrige Pr,ovian1 og mna ikke anvendes til Bespisning ombooo. Drikke· 
vand, der mantlte \'ise sig daarligt eller fordærvet, skal ved fOnste Lejlighed er· 
sluttes med frisk Vand. 

5 Rationen af Drikkevand og Fodemidler for enhver alf de ombordværende skal 
mindst udgore ugentlig: 
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Vand ............................. . 35 I. 
Brod, hunrde Skonrogger eller 

Hvedekiks .... •.•. .. •. . ........ 3500 g 
eller lblodt Rug· eller Hvede-
brod .......•...................... 

Kod, mut saltet " •..... .•.•...... 
eller torret Lammekod ..••.. 

Fisk, fersk eller blod sal· 

5000 g 
2000 g 
1000 g 

tel •. ........ .. .... "... ......... efter Beho'V 
Smor . . ...... .... .... .. . .... .• . .... 375 g 

eller Mnrgnri.ne ............. " 1000 g 
Byggryn eller Ris til Grod hen· 

i1oldsvi;; .. .. .... ............... . 125 g 

11. !Dec. 1941 

eller ...............•....•......... 
Byggryn, Rois eller Sago til 

Grynsuppe .•.. •... .. . .......... 
Ærter eller Bonn er •. ... . .•.. . ... . 
Hvedemel til Budding, Pande-

kager e. I. .................... . 
Kartofler, enten friske .....•... 

eller torrede ...•........•... .. 
Sukker til TI1e og Kaft[e .... . . 
Kaffe, ubrændt eller brændt 

-og malet, henholdsvis ....... . . 
eller ..... ..... ...... " .. ......... . 

The .•... .•.... ....•... .. .. .•..... . .. 

... 150 g 

75 g 
125 g 

500 g 
4000 g 

160 g 
1500 g 

150 g 
120 g 
30 g 

Vægtmængden er a.t forst.an som Vægten n:f Levnedsmidlerne i ikke-tilberedt 
Stwid, for Kod uden Fradrag al Ben. Smor, der .skal anvendes paa Hejser af 
over 8 Dages Varighed, sknJ være leveret i hermetisk llilluk-ket Emballage (1lins) . 

Grontsnger, Salt, Sennep, Peber, Kanel og andre Krydderier, Eddike, Smor 
eller Mnrgadne, Mælk, Æg, Sukker samt, hvad der iovrigt behoves til Madens 
Til!heredning, medtages i paæende !\·længder. l\'lel og Gær medllllges Lil Bagning 
ombord i Fioroh;oldet 100 kg Mel til 135 kg blortt Broo. Der skal ·altid findes et 
passende K vuntum haudt Brod ombord. Der skal med!.nges en passende Mængde 
Paalæg, saasom SHd, Leveqiostej, Poise, ruget Kod eller Sardiner, der kan be· 
nyttes med en ltntion af 250 g, mod a·t Kodr.ntionerne nedsættes ail 1% kg. Som 
Sukker tiJ K111ffe og 11he man ikke gives Pudderaukker. 

6 Hvnlkod, fer.!'kt eller sallet, med Spa.k af Grindehval eller Kovæ.s.sing, kan 
gives 2 Gange ugentlig i Stedet fpr 1 Dng Kod 10g 1 O.ag Fisk, og er Rationen 
dernif du for 2 Duge 1000 g Hvalkod og 200 g 1S11ltet eller 150 g itorret eller roget 
Spæk. 

Hvis en eller anden Pr-0vianlsor-t p!Ul Grund af uforudseelige Omstændigheder slip· 
.per op, kun der gi-ves undre Sorter i Stedet for, f. Eks. Kod for Fisk. 

Naar Skibeforeren finder det nodvendigt nt mindske Kosten under Rejsen, saa 
vel som nnar væsentlige Fravigeirer al de i § 5 tfa:>tsatte Regler bliver nodven· 
dige, hor der tilfures Skibsdn~lbogen Bemærkning herom med Angivelse a{ de 
Omstændigheder, der har medf-Or.t Afvigelserne. 

Kosten m!Ul spises ombord, og hver l'vlnnd faar, hrnd hans F-o1;plejning udkra."\'er 
indenfor den i §§ 5 og 6 angivne H.ation, saaledes, at ·ingen man Ina Kost fradelt 
til Hjembringelse a.f nogen Del efter endt Fiskeri. 

7 I Henhold til SoJovens og Somandslovens Bestwnmelser er del SHbsfOreren 
forbudt nt tage Bespisningen i Entreprise. 

Skibsforeren er ansvarlig for, at Forplejningen af samtlige ombord-værende fore
gaar i Overensstemmelse med Fonskrifterne i dette Reglement, herunder at Maden 
bliver godt -0g velsmagende tilberedt, a.t de forskellige Fodeniidler anvendes saa
Jedes, at der fremkrammer den stors't muli ge Afveks.ling i Maaltideme, og al der 
ved Tilberedningen og Udleveringen i·agLtages fornoden Henlighed. Betryggende 
Tilsyn skal i den Anledning fOres med Restaurations- og Kabyspensonalets Virk· 
somhed. 

8 fa Eksemplar a'f dette Reglement slud Jindes i ethvert registreringspligtigt Skib 
til Brug for Mandskabet. 

9 I Overenss tenunelse med Forskriften i § 15 i Lov om Tilsyn med Slcibe af 
29. l\farts 1920 med senere Æ ndringer rnre.s Tilsyn med Overholdelsen a•f de i 
dette Reglement indeholdte Bestemmelser og de i nlcdfOr af samme givne For
skrHter uf Statens Skibstålsyn. 

O\ertrædelse ruf de i dette Reglement gi\11e Bestemmelser stra'ffes ef•ter de i So· 
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J.oven aI 1. April 1892 med senere Ændringer og Somandsloven a.f 1. Maj 1923 
gi,ne Ansvarsbestemmelser. 

10 HeglemenLet træder i Kraft straks, og samtidig ophæves Afsnit I i Regle· 
ment af 6. November 1893 for Skibsmandskabets Fiorplejning og Opholdsrum 
om Bord i færiiske Fiskerskibe. 

I J .• Maris ~ Midi. Best. (iNr. 9) om Ændr. i A.11. i\r. 59 af 21. Fehr. 1930 om 
SYOEKASSEiH PAA F'ÆRØEHN E. (lnclfOjet i An. af 19:~0). 

1 L Marts - Bek. (.Nr. 10) til VEJIÆDNING OlW DE INDTÆGTS. OG FOH· 
:\IU.EFORHOW saml ovrigc Omstændigheder, der som Hegel ·betinger en P.EH
SONS OPTAGEJLSE ELUER FOH1RLIVIBN 1 EN ANEiR:KiENtDT SYGEKASSE som 
ny<lende Medlem med Het til gennem denne at nyde Tilskud fra Staten. 

I Henhold til An;ordning l\r. 59 uf 21. Febr. 1930, hvorved Lov Nr.14.J. af 10. 
l\laj 1915 om anerkendte Sygekasser med senere Ændringer sælles i Kraft paa 
Færoerne, § 6, Stk. 2, sualedes som denne er ændret ved Kundgorelse Nr. 9 af 
11·. Marts 19-J.l, fia:tsættes herved fOlgende Regler som gældende for Tiden fra 1. 
April 1911 t il 31. Marts 191 i ti.I Vejledning om de Indtægts- og Formueforhold 
samt ovrige Om:,1ændigheder, der som Hegel betinger en Perrons Optagelse eller 
f.o1lbliiven i en anerkendt Sygekasse $Om nydende Medlem med Ret til gennem 
denne al nyde Tilskud fru Staten: 

Stk. 1. Som nydende Medlem af en anerkendt Sygekasse kan i Henhold til 
Anordningens § 6, Stk. 1, kun optages ubemidlede Personer af Arbejderklassen og 
med dem i okonomisk Hen.seende ligestillede Mænd eller Kvinder, sausom mindre 
Jordbrugere, Huandværkere og andre Næringsdrivende, Tjenestemænd og lignende. 
De forældrelose Barn, slam L'()vgivningen ikke paa anden Mande har sikret Ad
~ng til Sygehjælp, kan - de sædvanlige akonomiske Betingelser forudsa·t - uden 
Hensyn til Aldersgrænse nedad være ~elvstændige nydende Medlemmer af en Syge· 
kasse. 

Stk. 2. Som ubemidlede i Anordningens Forstand vil saadnnne Pera.oner være 
al anse, hvis aarlige Indtægt •ikke overskrider nedennævnte Grænser: 9.500 Kr.1) 

Stk. 3. Ved Bedommelsen al samleivende Ægtefællers Adgang til at være ny· 
dende Medlemmer ru Sygekassen med Ret til gennem denne at nyde Tilskud fra 
Staten skal der i Ti)f ælde aif, at den Ægtdfælle, der ikke kan anses for den egent· 
lige Fumiliefor.;orger, ·har Indtægt ved Arbejde uf mere midlertidig Karakter, kun 
Lage5 Hensyn til den Del af denne J.ndtægt, der overstiger 200 Kr. u.arlig. Tilsvn· 
rende Hegler gælder for snu Yidt angaur Indtægt, som hjemmeværende, ikke selv· 
stændig skallepligtige Born oppebærer ved Arbejde for fremmede. 

Stk. ,l_ For Forsårgeren ai et Barn eller flere Born under 15 Aar forhojes de 
i Stk. 2 næ\'nte Grænser med 800 Kr. for hvert Barn.I) 

Stk. 5. Ved det i Anordningens § 9 omhandlede Udvalgs, ved Sygekas.sedirek· 
Lorens og l\'linisterens Alfgorelse aif, om en Persons Aarsindtægt overskrider de 
næ\'nte GrIDnser, ·vil der \'ære a'1 tage Hensyn Lil det Belob, hv·ortil de paagældende 
endeligt er ansat i Indkomstskat i Henhold til Lo\ for Færoerne Nr. 76 af 12. 
Marls 1923 om den koonmunale Be:katning, forinden de <Ved næ\'nte I.Joys § 13 
hjemlede skallefri Fradrag har fundet Sted, og uden Hen.:;yntagen til den Nedsæt· 
telse, der eventuelt manlle være indrammet i Henhold til samme Lovs § 15. 

Stk. 6. De o\erlfor nævnte Grænsebelob kan kun tilsidesælles, naar der fore· 
ligger særlige Omstæn<ligq1eder, der taler herfor. Som Forhold, der i saa Hen· 
seende kan komme i Betragtning, mnu nævnes Sygdom, Gæld, Alderdom. store 
Forsorgerbyrder eller undre Forhold, der i væsentlig Grad forringer den paugæl
dendes okonomiske Stilling. 

I) Jfr. Ilck. nr H. Juni 195.'I. 
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Stk. 7. Som :Vlaksimum al Formuen for ubemidlede nydende MedJemmer fasl
sælles el Beli:i'b af 28.000 Kr. f.or enligl·slillede Per';;oner og 39.000 Kr. for Fa
milieforsorgere.1) Del kan dog i særlige Til[ælde tillades, at dis~e Grænser noget 
o\'erskrides, f. Eks. naor Formuen er anbragt i vanskeligt realisable Aktiver eller 
er anbragt paa lidet rentabel ~foade, eller naar den paagældendes væsentligste 
Indtægt hesituar i Renten al en Kapital, og hans Arbejdsevne eller El'hvervsmulig
heder er saaledes ned~at, at hans Arbejdsindtægt kun kan blive nf ringe Betyd
ning, eller naar den efterlevende a·f et Ægtepar ved Ægtefællens Dod har mistet 
sin hidtidige Forsi:irger. 

SLk. 8. De ovenstuaende Hegler skul i !Or:'te Række tjene til Vejledning for 
Sygckaseebeslyrel~erne ved deres Bedommelse af, om del kan tillades en Person 
al optages 5om nydende Medlem af Sygekassen eller forblive i denne med Rel 
Lil Statslilslwd. Saafremt Sygeku~sebe&yrclserne er i Tvivl om Aifgiirelsen, bor 
Sporgsmaulel forelægges del stedlige bedi:immende Udvalg (jfr. Anordningens § 
9), der træffer sin Beslutning efter et Skon over samtlige foreliggende Forhold. 
Hvis den, der ~iiger Optagel~e, har en lndtæg'l eller Formue, som ornrsliger de 
awfOrte Grænser, maa han ikke optages som nydende .Medlem, torinden det be
di:immende Ud\·alg har afgjort, om hans okonomiske Fo~10ld desuagtet tillader 
hans Opllagelse, jfr. Anordningens § 11, Stk. 3. I Udvalgets Beslutning - der 
i Henhold til Anordningens § 9, Stk. 4, jfr. Kundgorelse Nr. 11 af H. Marts 19,1.I 
om Hegler angaaende U<lvalgenes Virksomhed, Afsnil D sknl ind;;cndes Lil Direk· 
loren for Sygekassevæsenet til Godkendelse ·- ibi:ir der gives saa udfi:irlige Oplys
ninger som muligl om de Forhold, der har \'æret bestemmende for denne, for 
al Direktoren pna Grundlcug heraf kan træffe Afgorelse om, hvorvidt hun kan til
træde den. 

1-1-. l\forts - Bek. (Nr. 11) om REGLER All"1G • DE I SYGEKASSEANOR.ONIN
GENS § 9 OMHANDLiED.E UDVALGS VIRKSOMHED. 

I Anordning Nr. 59 af 21. Februar 1930, hvorved Lov Nr. 144 af 10. ~foj 
1915 om anerkendte Sygeka'seer med senere Ændringer sæLles i Kraft pua Fær
oerne, § 9, saaledcs som denne er ændret ved Anor<lning Nr. 9 !lf 14. Marts 19·1.I 
indeholdes fOlgemle Bestemmelser: 
Stk. 1. Om nogen eller sin Okonomiske Stilling lron oplages eller forblive staa· 
ende som nydende Medlem af en umerkendt Sygekasse, wmt om Sygekassen er 
berettiget til Tilskud .fm Staten for et nr<lende Medlem ('jfr. § 6), forelægges i 
Tvivl:;Lilfælde el Udvalg, besluaen()e wf et nif KX>mmunalbeslyrelsen valgt Medlem, 
der ikke man være Medlem af Sygekaseen, en af Kommunalbe;;Lyrelsen valgt Læge 
med Sygekassepraksis og et wf K11Ssens Bestyrelse valgt l\ledlem. Ønsker ingen Læge 
al Liltræde Udvalget, vælger Kommunalbestyrelsen en anden Mand eller Kvinde 
som det tredie Medlem af Udvalget. Valgene gælder for 2 Aar. Det fi:irstnærnte uf 
Kiommuna}bcslyrelsen valgte Medlem er Formand Jor Udvalget. 
Slk. 2. Formanden sammenkalder Udvalget mindst hvert tredie Aar, efter at 
Kommune:kauelislen har været fremlagt Lil Eftersyn. hvurefter Udvalget sammen
ligner Sygekassernes l\Iecllen:.sfiortcgnelser med denne Liste. Udvalget kun om for
nodent U·f Ligningsmyndigheden begære Cq>ly~ning om, h\'orvidt et Medlems Ind
tægt og fQrmue ligger under eller over den a'f Socialministeren fast.sulte Indtægts
og Formuegræn~e. Udrnlget er berettiget til al fordele Arbejdet s111uledes, al der 
hvert Aar kontrolleres en Trcdiedel ru Medlemmerne. Sygekasser og Lignings· 
myndi~1eder er J>ligtige til at stille l\ledlem~.fortegnelser og Kiommune5*auclister 
til Ud,·alget.s Rnndighed, dog ut de ikke maa offentliggores. Pau Grundlag af det 
fremkomne ;Vlateriale træffer Ud,"11get Re~lutning for h'\'ert enkelt Sygckussemed
lems Vedkommende. 

t) J rr. llek. nr R. Juni 195:1. 
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Stk. 3. Henvendelse Lil Udvalget kan 10vngt Lil enhver Tid ske fra den, om hvis 
Medlemsret der er Sp0rgsmaal, samt fra Direlvloren for Sygekassevæsenet, Syge
kassens Bestyrelse, de nif Klassen benyttede Læger og vedkommende Kommunal
bestyrelse. Henvendelsen rettes Lil Udvalgets formand, som derefter foranlediger 
Udvalgets Sammentræden. 
Stk. 4. Udvalgets Beslutning indsen'des efter der.om af Ministeren fastsatte Reg
ler til Direktoren for Sygekassevæsenet, der træffer Bestemmelse om, hv10rvidt 
han kan tiltræde den. Direktorens Afgorelse ikan indankes for Ministeren æf Ud. 
\'llllget eller af enhrver af de ovrige, ~om efter foranstaaende Stykke kan indbringe 
Sagen for Udvalget. 
Stk.5. De nærmere Regler om Udvalgets Virksomhed fastsættes af l\linisteren. 

Endvidere indeholder Anordningens § 11, Stk. 2, 3, 5 og 6 fOlgende Bestem
melser: 
Stk. 2. Forinden Optagelsen kan finde Sted, man den paagældende afgive en 
Erklæring pll!l Tr-0 og U>ve om sin Alder og Helbredstilstand, om Storrclsen af 
sin aarlige Indtægt og sin Formue. 
Stk. 3. Ud\'iser nævnte Erklæring, at den, der soger Optagelse, har en Indtægt 
eller Fmmue, som over.stiger de.t i Ministerens Bekendtgorelse desangnaende an· 
fOrte, skal det i § 9 nævnte Udvalg arfg-Ore, om den paagældendes okonomiske 
Forhold deE.uag·tet tillader huns Optagelse. Er Indtægt eller Formue mindre, end 
hvad der er fastsat i de nævnte Hegler, men Bestyrelsen dog ~l:onner, at ved· 
kommendes ·hele ukonomiske Forhiold ikke ·berettiger til Optagelse i Sygek!k;sen, 
afgores ogsua delle af nævnte Udvalg. 
Stk. 5. Nuur et som ubemidlet optaget nydende Medlems okonomiske Forhold æn· 
dres snuledes, at han man kunne skanne, al det er .tivivlsoml, om hun kan unses 
for ubemidlet, skal hon give i\'leddelelse derom til Sygekussens Beslyrelse, for at 
det kan blive under5ogt, Qm han er berettiget til vedblivende u't nyde Tit;;kud fru 
Staten. 
Stk. 6 . Undlader e.l Sygekassemedlem dette, skal det i § 9 omhandlede Udvalg. 
11vis det senere finder, al han iifolge sine ukonomiske Forhold er uberettiget til 
at være ubemidlet nydende Medlem alf Sygek1165en, og al huns Indtægt eller For
mue i 2 Aar eller mere har ligget i væsentlig Grad over de Grænser, som er fastsat 
i MedIOr af § 6, Stk. 2, indberette Sagen til Direktoren for Sygekassevæsenet, der 
i grove Overtrædelsestilfælde kan puulægge puugældende al udrede et Belob, dels 
til Sygekassen, S"\'nrenlc:le til den Sygehjæl1p, han mautte have oppebanret Ira Syge· 
kassen i Lohet uf de 2 sidste Aar med Fradrag alf, h,·ad h.an 1har hetiah, dels til 
Stal!!knssen, ~'Varende til det Slutstilskud, som Sygeku~n ·lw.r oppebaarel for :Med· 
lemmet i Lobet alf nævnte Tid6rum. 

1 Medfiir heru.f fastsættes herved fOlgende: 

A. Udvalgets Opgave. 
Denne er dels at træ~re Beslutning om, hn1rvidt nogen efter sin okorwmi.ske Stil

ling kan optages eller forblive som ubemidlet nydende Medlem af en anerkendt 
SygeknsEe, saalede.s al Sygekasorn er berettiget til at oppebære Tilskud fr.a Staten 
for pnugældende, a~l.s at foretage de i denne Anledning lovheifnlede Indberetnin
ger til Direktoren for Sygekassevæsenet. 

B. Udvalgets Sammentræden. 
Stk. 1. Den i Anordningens § 9,Stk. 2, omhandlede Sarnmentræden af Udvalget 
bor linde Sted snarest og sell<~l inde11 1 Mauned eher, al Kommune:l:•uttelislcns 
Fremlæggelse til Eftersyn er ophort. 

C. Udvalgets Forliandlingsmaade. 
Stk. 1. Udvalget skul \•cd sine Beslutninger fi.ilge Heglerne i den Bekendtgorelse, 
der i Henlmld Lil Anordningens § 6, Stk. 2, udstedes af Mini&teriet til Vejledning 
om de Indtægts- og Formue~1forhold ~amt ovri ge Omstændigheder, der .som Hegel 
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betinger en Persons Optngelse eller Fiorblirven i en nnerkendL Sygekn&se med ReL 
for denne til al nyde Tilskud fra Staten for den paagældende. 
Stk. 2. Sagen Iomandles i Heglen mundtlig mellem Udvalgets Medlemmer. 
Stk. 3. Formanden for hvert Udvnlg fiirer en ForhandlingsprolXJkQI, i hvilken 
Udvalgets Beslutninger indlores. Forihandling~.protokQllen, der betales af vedkom· 
mende Kommune, opbevares af Udvalgets Formand. 
Stk . .f.. Saafremt Udvalget vælger at fordele Arbejdet saaledes, al der hvert Aar 
kontrolleres 1/a w( Medlemmerne, man UdvalgeL hvert Aar i Sygekassen.s Med/Jems· 
forlegne/se sætle el Mærke - f. Elæ. >U. B.«, vedfojel Aorstallet, - ved de i det 
paagældende Aur .behandlede Medlemmer. Til saadan Mærkning bor nrrvendes el 
Stempel, der opbevares wf Udvalgets Formand. 
Stk. 5. Udvalgets B~lutning bor i de i AllQrdningens § 9, Stk. 2, omhandlede 
Tilfælde træffes inden 3 Maaneder, efter al l'dvalgel er traadt sammen for at 
(<Jretage de ved de nævnte Lovbestemmelser panlagle Undersogelser; i andre Til· 
{ælde bor Udwlgct.5 Beslulniug san vidt muligt træffes inden 1 .llfaatied efter, at 
den puugældende Sag er forelagt Udvalget. 

D. Udvalgets Beslutninger og disses Indsendelse til Direkloren /ur Sygekasse-
væsenet. 

Stk. 1. Udvalget s kal i nverL enkelt Tilf-ælde, _,elv om dets Beslutning i Henhold 
Lil nedenstaaende skal !forelægges IDirektoren, .træffe en selvslæ11dig BcslutTtfog <Jrn, 
hvor~idt de pangældende Personer er ubemidlede i Lovens For6tnnd eller ikke. 
Stk. 2. Efter al Udvalget har afsluttet sit Arbejde med at bed0mme, hvorvidt 
de Perrnner, hvis okonomiske Forhold har været ibehandlet af Udvalget, :har Het 
til al være ubemidlede nydende Medlemmer, skal der snarest efter til Direktorcn 
indse11dcs Oplysning om Rcsu/taJet a/ Bedommelsen. Forsanvidt UdvalgeL har be· 
handlet Medlemmer ha ,flere Sygekas.ser, mau Oplysningerne indsendes for Iwer 
Sygekasse for sig. 

Oplysningerne, der bor a'.f gives ,,aa de dertil beslem'le Blanketter, skal indehQ)de 
IOlgende: 

a) Amullet af de Per.soner, hvis okonomiske Florhold Udvalget •har undersogt, 
b) A11Uillet af de Personer, der er nnsel for berelligede til at være .ubemidlede 

nydende Medlemmer af Sygekassen. ford i hverken deres Indtægt eller Formue 
overskrider de gældende Græn;;er. 

c) Ant:alkt wf de Personer, der er anset lfor uberettigede til at være uhemidlede 
nydende Medlemmer, fordi enten deres Indtægt eller Formue eller e\'entueh 
.begge Dele overskrider Grænserne. 

d) Medlemsnummer, Navn, Livsstilling, ægteskabelig Stilling, &pæl, Alder, An
tallet al Bom under 15 Anr og okonomiske ·Forhold ·Saml Udvalgets Beslutning 
og dets Begru11delsc for de Personer, som efter Udvalgets Skon kan ræ~ ube· 
midleJe nydende Medlemmer, 1Uag.tet enten deres Indtægt eller Formue eller 
begge Dele overskrider de gældende Grænser. 

Stk. 3. Indberetning .tiJ Direktoren for de under Punkt d) omhandlede Personers 
Vedkommende skal derhos finde Sted 'JUla de dertil '<lf Direktoratet udarbejdede 
Skemaer, der muu underskrives uif alle Udvalgets Medlemmer. Som Bilag man med
fOlge de Skrivelser og Erklæringer, som ·har foreligget for Ud<Vnlget. 
Stk. ·I·. l'i·aar Direk!Oren overfor Udv.algel fremsætter særlig Anmodning derom, 
skal UdvalgcL ogsau for cl af Direktoren nærmere angivet AnLnl af de under .b) 
og c) omhandlede Personer, eventuelt ifor alle disse, .tilsende DirekLoratet tilsvarende 
Oplyminger som /astsal under d) ; Udvalgets Indberetning skal i snu Foald foretages 
11aa den i Stk. 3 nærmere angi\'lle ~fonde. 
Stk. 5. SamLidig med lndherelningen til 1Direktoren skal der af Udvalget gi\'eS 
Sygekassen Meddelelse om de i Stk. 2 under Punkterne b) og c) 1amhandlede Af
gorelser samt om Ud,·algets Standpunkt til de under d) <Jmhnndlede Personer. 
1\foddelelsen til Sygekassen skal indeholde Medlemmets Nummer, Navn og Bopæl. 
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Stk. 6. Om Direktorens ,Afgorelse vedrorende de af t:divalget trufne Beslutninger 
vil der blive tilstillet Udvalget og Sygekassen Meddelebe. 
Stk. 7. De til de fornævnte Oplysninger bestemte Blanketter og Skemaer foas ved 
Henvendelse til -Direktoratet, Adresse: Amaliegade 25, Kiibenh, K. 

E. Vdit'Cllgcls Ned&ættclse i særlige Tilfælde, jf r. A1wrd11foge11s § 9, Stk. 3 og 
§ 11, Stk. 3. 

I saodunne Tilfælde forholdes der ligeledes efter de ovenfor i Afsnittene C. og 
D. givne Hegler. 

F. Udvalgets lndberetnitig.spligt ifolge Anordningens § 11, Stk. 6, 
Stk. 1. 1 il\ledlf<>r al Bestemmelsen i Anordningens § 11, Stk. 6, er Udvalget for· 
pligtet til samtidig med Indsendelse til Direktoratet uf de i foranstuoende Afsnit 
D., Stk. 2 og 3, omtalte Oplysninger at meddele, hvorvidt Udvalget under Sagens 
Behandling hur .bemærket suadanne Personer, hvis Indtægt eller Formue i 2 Aur t>l· 
ler mere har ligget i 'Væsentlig Grad O\'er de fastsatte okonomiske Grænser. 
Stk. 2. I bekræftende Fald man samtidig indsendes Oply,;raing om de pangældendes 
Nummer i Sygekassens Biiger, fulde Navn, Fodselsdubo og ·nar samt Livsstilling, 
:cgteskohelig Stilling og Bopæl. Tillige mua oplyses den skattepligtige Indtægt og 
Formue i de Aur, hvorom der er Tale, samt Antallet uf Born under 15 Aur i !1verl 
af de puugældende Aur. 

27. Marts - Bek. (Nr. 14) om Ændr. af Kundg. Nr. •18 af 18. Dec. 19 W om.SED· 
DELOMLØB, V.Ail.Jl'TAFORIHOLD OG HANOOL ~LED UDLANDET m. v. 

I l\lecMor af § 17 i Midlertidige Bestemmelser fror Færoerne af 18. December 
19-10 om Secldelomlob, Volut.aforhold og Handel med Udlandet m. v. fasl5ælles 
herved - i Overensstemmelse med Vedtagelse uf Lagtinget;; Landsnæm - fOlgende 
Ændringer i nævnte Bestemmelser: 

3 B~temmelserne i § 1 i Kundgorelse Nr. 8 uf :n. Maj 19,JO om Forbud mod 
lndfOrscl til og Udtforsel fru Færoerne af danske Pengesedler og af dansk Skille· 
mont udvides til at omlfutle Betalingsmidler uf enh\'er Art, suavel danske s<>m uden· 
lundske. Desuden forbydes UdfOrsel frn Færoerne uf udenlandske Værdipapirer 
i;amt Guld under enhver Form. 

·I·. Apr. - REGLEMENT for Dronning Alexandrines Hospital, Klaksvig Sygehus 
og Sygehuset paa Sudero. 

1. Overledelsen for Inert ad' Syge11usene have;; .af en Bestyrelse, der bestoar alf 
2 uf Indenrigsministeren og 3 af Færiierne;; Lagting valgte Medlemmer. 

2. Bestyrel:>en ansætter en iHospitalsdirektor, som fOrer Tilsyn med Sygehusene;; 
Ledelse. 

3. Bestyrelserne ~kul harn forelagt alle Sygehusene vedrorende Suger uf .princi· 
.piel og mere betydende Karakter, for Eksempel Budgetter, Takster, Fastsæt· 
telse uf det normale Antal Funktionærer, disses Arbejdstid, Lonningsforhold, 
Bygningsforunstultnin ger samt Sporgsmaal om Anskaffelse uf storre ~lutericl, 
Installationer eller Instrumentarium af forskelli g Art o. I. 

·l. Bestyrelserne er berettigede fra Direktoren ut fau tilstillet alle Oplysninger 
vedriirende Syghusene. 

5. Bestyrelserne vælger selv deres Formænd. 
6. De ledende Sygehuslæger, Direkt<iren og Inspektorerne har Adgang til ut del· 

luge i Bestyrelsesmoderne uden Stemmeret og skul deltage, nuar Be::.tyrelserne 
onsker det. 

7. Bestyrelsesmedlemmer og Direktoren er berettiget til nuursomheJ.st at bese Syge· 
husene og efterse enhver Del ulf samme, bort.set fru Sygejournalen. Sundheds· 
styrelsen og Embedslægerne har Adgang til ut sætte sig ind i Sygehusenes 
Indretning og Drift, he1 under ogsau Eftersyn af Sygejournal o g Protokoller. 
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8. Bestyre~erne holder Mode mindst 4 Gange om Aarel. Over Forhandlingerne 
fOres Protokol, der .under$krives af Medlemmerne. I Tilfælde af Meningsfor
skel nlfgiires Sagerne ved Stemmeflerhed. I Tilfælde aJ Stemmelighed gor For
mandens Stemme Udslaget. 

9. Det paaliviler Direktoren al drnge Omsorg for, at Sygehusene er i god og for. 
svarlig Stand, al Inventaret er brugbart og tilstrækkeligt, og at tilstedeværende 
Mangler afhjælpes. 

10. Regnskabsanret lober fra 1. April til 31. Marts. Færoernes Oppeborselskontor 
besorger RegnsknbsfOrelsen og aflægger de nnrlige Regnskaber sna betids, 
at de knn gennemgnns ni Direktoren, forsynes med dennes Bemærkninger og 
indsendes til Bestyrelserne inden l. Juli. Lagtinget foranlediger Regnskaberne 
revideret og ut'ifærdiger Decision paa samme, efter at Antegnelserne er be
svarede. Hegnskaberne med Revis'()rs Bemærkninger og Decision indsendes 
til Amtet. 

11. Inden l1vert Aars 31. December indsendes til Be~tyrelserne af Direktoren .Før· 
slag til Budget for Sygehusenes Drift i det fOlgende Regnskabsnar. Af For· 
slaget skal .fremgaa, hvad der angaar ordinær Drift og Vedligeholdelse, o g hvad 
der ekstraordinært foreslaas bevilget c.if Ting, som ligger udenfor dette, saa· 
som Nybygninger, Hovedreparationer og lignende. Afskrift a'f Budgetterne ind
sendes til Amtet. 

Naar Budgelterne er behandlet og l?odkendt af Bestyrelserne, kan de i 
samme til Lonninger, Reparationsarbejder og til Anskaffelse ni Instrumenter 
og Inventar opfOrte Summer, ikke overskrides uden Bestyrelsernes Samtykke. 
Skulde i Regns'kabsaarets Lob Overskridelsen skannes nodvendig, gor Direk
toren derom Indstilling til Bestyrelserne. 

Er Udgither udenfor Overslag uopsættelige, kan de .bevilges n( Bestyrelsens 
f'()rmand, 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 Lægepersonnle amæltes i det Antal og paa de Vilkaar, Be· 

styrelserne bestemmer, af Bestyrelserne efter Forhandling med vedkommende 
ledende Læge. 

15. De ledende Læger har Ret til en sammenhængende Ferie pna 1. Uger aarlig. 
For5anvidt en ledende Læge iovrigt \'ed Sygdom. Bortrejse eller andet For

fald bliver forhindret i ni udfore sin Gerning, anmeldes delle snarest for Di
rektoren. Uden dennes forud indhentede Samtykke kan Lægen udenfor Syg
doms'f.orfuld ikke være borte ·fra Sygehu!;et i længere Tid end et Dogn. Rejse
tilladelse til det underordnede Lægepersonale meddeles nf vedkommende le· 
dende Læge. 

16. De ledende Læger har Adgang til konsiliær Praksis og til at udove Konsulta
tionspr:iksis pan de Sygel1use, h\·or de er :insnt. Saufremt de under deres pri· 
vate Konsultation pan Sygehuse foretager Undersogelser eller flehandlinger. 
som, hvis de var foretaget som Led i den pua Sygehusene organiserede nm· 
hulanle Virksoml1cd. vilde have betinget Erlæggelse af Betaling til Sygehuset, 
skal der herfor til Sygehuset erlægges den tak5tmæssige Betaling. 

17. Ingen paa Sygehusene ansat underordnet Læge har Het til al udove privat 
Praksis paa Sygehuset. 

18. Foruden at undersoge Ol! behandle Patienter. paaln·iler det den ledende Læge 
sammen med den ledende Sygeplejer!'ke at paase. at Sygeplejerskerne o;r det 
ovrige til de syges Pleje ansatte Per!'onale opfylder deres Pligt. at til.borlig 
Renlighed er til Stede, at Lægemidler og Kosten er til.fredsstillende, og al der 
ved alle Anordninger og Rekvisitioner ikke af\·iges fra de \'edtagne Bestem
melser, snmt at Sparsommelighed iagttages. De ledende Lægers Bestemmelse 
er afgorende i alle Sporgsmual, der angnar Patienternes Behandling og Pleje. 
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Sygeplejepersonalet er Overlægen og i hans Fraværelse Reservelægen under
ordnet og er forpligtet til al rette sig efter de Pnalæg, der gives dem af disse. 

19. Bestyrelserne ansætter en lnspekt<ir for hvert Sygehus. Han er nærmeste fore
satte for det tjenende Personale udenfor Afdelingerne. Han varetager de dag
lige forekommende Administrationssager under Direktorens Overtilsyn. Han 
rman, nnnr ikke særlige F1orhold ·hindrer det, daglig være til Stede pnn Syge
•husels Kontor, som skal \'ære nnbcnt i et nf Direktoren fastsat Antal Timer 
daglig. 

20. Oversygeplejersken forer under Inspektorens Tilsyn Inventarieregnskaberne og 
foventarielisterne. For Kokkenets vedkommende Ci:ires dog lnventarieregnska
berne og lnventnrielisterne af Økonomaen. Inspektoren gor Indstilling Lil Di
rektoren, i fornodent Fald e'fter Forhandling med Lægerne, om Ans'ka;ffelse 
af nye og Vedligeholdelse af gamle lnventnriegenstande. 

21. Inspektoren foranlediger, at SygehuE"els Statistik lores saaledes, at der hver 
Dag •hn\'es OJ>lysninger om Patienternes Antal, Kostdagenes Antal m. m. 

22. Inspektoren har det umiddelbare Tilsyn med Sygehusets Grund, Bygninger og 
fast Inventar og sorger for, nt god Orden iagttages. 

23. Inspektoren nnskad'fcr efter Direktorens nærmere An\'isning alt det til det dag
lige Forbrug i Sygehuset fornodne og atlesterer alle Regninger. 

2 l. Del paahviler Revisor regelmæ~sig i Aarets Lob at revidere de lobende Regn· 
ska:ber, talmæssig snnvel som kritisk, og noje nt kontrollere Bilag. Ved den 
talmæssige Revision bliver al paase, at Indtægts- og Udgiftsposter er behorig 
dokumenteret og rigtig posteret. Ved den kritiske Revision bliver særlig al 
paase, at de enkelte Poster er i Overensstemmelse med de for Sygehusene 
gældende Bestemmelser og indgaaede Kontrakter, nt ingen Udgift er afholdt 
·uden Hjemmel i Overslag, og at der er taget skyldige okonomiske Hensyn. 

25. Husholdningen bestyres af den, som Dire1ctoren dertil udpeger af Sygehusets 
Personale, eller nf en Økonoma, nnar Bestyrelsen har givet Tilladelse til, al 
en sandnn antages. Del i Ki:ikkenet normerede Personale ansættes nif lnspek· 
loren. Dog ansættes Økonomaen af Direktoren. 

26. Direktoren beslenuner, hvem der skal forestna Vaskeriet. 
27. Det til Sygeplejen normerede Personale ansættes al Direktoren efter Forhand

ling med Sygehuslægen og Inspektoren. 
28. Det paahviler Direktoren og Inspektoren nt sorge for, al Sygehusenes tdcniske 

Anlæg bliver forsvarligt passede. 
29. Det normerede Anlnl Personale og Portorer antages af Direktoren efter In

spektorens Indstilling. Gangpiger antages nJ Inspektoren i Samrnad med Over· 
sygeplejersken. 

~O. Dette Reglement træder i Kraft 1. Avril 19•1.l, og samtidig ophæ\•es de ruldre 
Reglementer. 

Saaledes \'edtaget af Bestyrelserne for Dronning Alexandrines Hospital, Klnks· 
vig Sygehus og Sygehuset paa Sudero pnn Mode den 29. Jan. 19-U. 

I Henhold til § 7 i Lov .for Færoerne Nr. 76 af 15. Marts 1939 om Sygehusene 
godkendes foranstnnende Reglement for Dronning Alexandrines Hospital, Klaks· 
dg Sygehus og Sygehuset pna Sudero hermed paa Indenrigsministeriets Vegne 
som gældende indtil videre. 

Færo Amt, den i. April 19.f.l. 

26. Avr. - Bek. (~r. 17) fra Valutacentralen om Adgangen til O.MVtEKSLING 
AF BRITISK VM.JUTA. 

I l\IedifQr af § 10 i Kundgorelse Nr. •18 af 18. December 19-IO, jfr. Kundgorelse 
Nr. 111. af 27. Marts 19:1.J, rfnstsættes hen·ed efter indhentet Erklæring fra Lngtin
gets Landsnæ\'n fOlgende: 
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1 I Henhold til § 7 i Kundgorel~e Nr. •18 af 18. De<:ember 19'-IO paa'hviler det 
enhver pan Frer<>erne hjemmehorende Person og ethvert pna Fær-Oerne hjemme
horende Sels1rnh eller Firma uden uni:idigt O.p•hold at overdrage til en Bank paa 
Færoerne etl1vert Beli:ib i fremmed Valuta, herunder britisk Valuta, som den paa· 
gældende nu besidder eller fremtidig erhverver. 

De til Bunken overdragne Sterlin~belob omveksles pna Begæring efter neden
slaaende Hegler, men Kontohaveren er iiivrigL kun berettiget til nt disponere over 
Sterlingtilgodcihavender, forsnnvidt Tilladelse hertil er meddelt af V nluta-Cenlra· 
len. Saadan TilladelEe er saaledes ogsaa fornoden for O\'erdragelse nf (hjemforte) 
Sterlingtilgodehavender til en anden Person, Selskab eller Firma pan Færoerne, 
selvom det drejer sig om Overforse! Ira en Konto til en anden i færo~ Bank. 

2 1Enhver, der i Henhold til opnaael Valutaallesl skal .bruge Sterling, maa er
hverve Sterlingbeli:ibet ved Kob i en nf Bankerne mod Betaling i Kroner efter 
Bankernes O'fCicielle Snlgskurs. 

Undtaget her.fra er lndki:ih i Storbritannien under et Ski.hs Ophold der a'f Ud
rustningsgenstande til Skibet. Udgifterne til 5aadanne lndkob kan afholdes uden 
Valutaattest udnf Salgsprovenuet for den paagældende Fiskelast. 

3 Sterlingtilgodehuvender maa indtil videre kun omveksles til Kroner eCter fol· 
gende Regler:l) 

S Opstaar der mellem en Bank og en Sterlingejer Uenighed om, hvorvidt eller 
i hvilket Omfang, han er 0berelliget til at Ian omvekslet Sterling, wfgores Spi:irgs· 
maalet endeligt af V nluta-Centralen. 

6 Sterling, hidrorende fra de hritiS'ke Myndigheder paa Færoerne, omveksles nf 
Amtet paa Danmarks Nati<>nalbanks (Slal~kassens) Vegne. 

7 Overtrædelse og Forsi:ig paa Overtrædeh;e af de i nærværende Bekendtgorelse 
indeholdte Bestemmelser medfOrer Straf og Konfiskation i Overensstemmelse med 
Heglerne i § 16 i Kundgorelrn Nr. il8 a'f 18. December 19·1-0, jfr. Kundgorelse Nr. 
ltJ. uf 27. !\forts 19fl. 

6. Juni - Bek. (Nr. 28) vedr. AIPO'f.ruKEBVAltEJH. 
I Medifi:ir uf § U i Anordning Nr. 272 af 22. September 19:·n vedri:irende Apo· 

tekervæsenet paa Fa:ri:icrne bestemmes det herved, at Præparnterne Linctus gly· 
cerinus benzoi<:us sine opio og Liquor pcctornlis (Brystdraaber) indtil videre ikke 
maa udleveres i Haandkob eller efter Re<:eptk<Jpi, men kun eCter Recept. U<llevering 
man kun finde Sted en Gang efter samme Re<:ept. Efter Ekspeditionen forsynes 
Hecepten med perforerede Annulationsstempel. 

26. Juni - Bek. (Nr. 32) om MINDS'OOBETALING FOH DISTntKTSJOllDE
MØDRE paa Færoerne. 

1 De i Bekendtgorelse Nr. 69 af 19. Maris 1931 om Mindstebetaling for Di
striktsjordemodre .pua Freriierne indeholdte Bestemmelser forbliver i Kraft indtil 
videre, dog længst indtil 31. Marts 1951.2) 

2 Denne Bekendtg<irelse træder i Kraft straks. 

2-1·. Okt. - :\lid!. Best. (Nr. <14) om PANTSÆTNING AF FANGST. 
Hestemmelserne i Midlertidig Lov for Færoerne Nr. 'I I· a-f 15. Februar 19-10 

om Pantsætning af Fang:;t har Gyldighed indtil videre. Den i l.;ovens § I· omhand
lede Udslettelse af Pantebreve foretages efter UdlOhet alf hvert Anrs Februar ):Ina
ned. 

I) Bek. fra Vnlutaccntrnlen nf 26. Okt. 1945 ophæver Om\·ckslingsrl'glerne i §§ 3-l. 
!!) Der ses ikke udstedt ny Bekendtg., og Bestemmelserne antoges stadigt gældende. 
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30. Okt. - .l\lidl. Besl. (Nr. 45 ) om Ændr. i Lov Nr. 69 alf 7. l\laj 1881 om 
FORPUG11ELSE TIL JOHDS AFGIV1EJLSE TIL Ol·1FENTLIGE V1EJoE, HAVNE 
OG LAf\'IDINGSPLADSER SAl\lT TIL OFFENTLIGE SKOLER paa Færoerne. (Ind· 
fOjel i Loven af 1881). 

30. Okt. - Ændring (Nr. •16) 
19:JO). 

GRINDEREOIÆi\LEJN11ET. (lndfojet Regi. 

7. Nov. - Bek. (Nr. 118) ang. INDFØRSEL AF LEVENDE DYR m. m. 
I MedfOr æf § 2 og § 4. i Lo'V Nr. 36 af 28. Februar 1908 for Færåerne om 

Foranstahnnger mod smitsomme Sygdomme hos Husdyrene m. m. frust sælles her· 
,·cd paa Landbrugsministeriets Vegne fiil~ende: 

1 Enhver lndforsel fra Island af levende Faar, Geder og Hornkvæg er forbudt. 
lndfOrsel af Produkter af enhver Art a[ Faar man kun finde Sted efter forud 

indhentet Tilladelse fra Færo Amt.I ) 
Overlrædclee a:f foranslaaende Forbud medforer Strafansvar dfter Loven. 
2 Dette F<>rbud træder i Kraft straks, 
Færo Amts Bckendtgorel::e angaaEnde lndfOrsel af levende Dyr m. m. af 29. 

August 1938 ophæYes herved. 

13. N<>v. - Midi. Best. (Nr. 52 ) ang. VEDERLAG TIL STÆVNINGS~JÆND 
for Forkyndelse i Straffesager m. m. 

1 For Forkyndelse i Straffesager og beneficerede Sager saml for Forkyndelser 
i fiirste Instans i de i Lo<V om Rettens Pleje § 225 Nr. 8 omhandlede Sager be· 
tales for ·hver Forkyndelse 50 Øre til Stævningsmanden. hvilken AfgiJt udredes ef· 
ler Heglerne for beneficerede Sager. Politibetjente er dog pligtige uden Vederlag: 
at besorge Forkyndelse i Straffesager. 

2 Nærmere Regler angaaende Udbetaling nf <le hver enkelt Stæmingsmand til· 
kommende Gebyrer fasls-ættes af Færo Amt efter Indstilling aif Sorenskriveren {Dom· 
mcren) paa Færoerne. 

18. No,·. - SA~ITYKTJH FYHI VINl\ULANSGIUL\lN FØROYA LØGTJNGS. 
(Logtingst.). 

St01•11an og endamål. 
1. S ettur ver3m ii s\o \'n Vinnulånsgrunnur Foroya Loglings \'ii'> heim>11ai'> i 

Tiirshavn. 
Endarnål grunnsins er al veita lån til folk ella felog i Foroyum •vinnulivinum 

til frama. 
GrwuMins stovnsfæ. 

2. Samhart tingsins samtykt 19-IO. si loglings1;rnindi 19-10, siou 83. veroa latin 
i grunnin 25 % U\' tingsins rukslraravlopi eins og peningurin, sum lan<lsnevndin 
tingsins vegna lænli monnurn til småbåtakeyp og til umvålingar. 

Styril5.'.!) 
:·L Grunnurin ,·erour styrdur av eini 5-mannasljorn. Yald a\· \ogtinginum. Ein 

~tjornurlimur fer frå å h\•orjum iiri. Vio fyrstu avgongu verour vii'> lutakasti av· 
gjiird rao,ylgjan fyri U\'gongu stji'1rnarlimnnna. Fyri hvonn stjornurlimin vero· 
ur vnldur ein liltah maour. Stjiirnin velur sinåmillum formann og næstfor. 
mann. 

Stjornin l1evur hægstu leioslunu i ollum vilforskirftum grunnsins. Stendur at· 

1) Nu L11nd~styrcl. 
2) -1. april 1952 rnrl'i ~11mtykt å lin i.i. al umtsitin~in av Vinnulånsgrunni Fiiroya Liiglings 

rnrl'iur )'\'irdrigin til Foroya Londsstyri frii 1. juli ncrnda år. 
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kvo~ugreioslan å jo\•num, er formannsin 1:1 alkvulSu a\'gerandi. Eingin a\'gero 
kann veroa tikin uttan i minsta la gi ,,, sljornarlimi r eru å fond i. 

Stjornin tekur sær lorvandi hjalp, åsetir sljora, um virkisins stodd og um 
umstoour gem tao neylSugl. Starvssamsyning til stjiirnarfmmannin, næstfor
mannin eins og Lil hinar limirnar verour åsett av loglinginum eftir ummæli 
av landsnevndini. 

Ruknskapa rgrati.skarar. 
·k Årliga Veroa 2 rokn~kupargrun;;ikarar valdir Ul kanna årsroknskapin. Lån rokn

sknpargranskaranna \'erour åsell av sl'jiirnini. HoknskaparårilS er ålmanakk
aåriil. 

Stj1)rnin eigur innan 1. juni nl lcggjn roknskupin fram fyri roknskapar
grunskaramar til kanningnr. Si<lani skal hann innan 1. oktober leggjasl fram 
f yri tingio Lil gookenningar. 

liinreglur. 
5. Grunnurin lænir upp i 70 % av hins\•iroinum. Lån veroa grvm moti \ 'CO· 

hnldi. Åorenn lån \•er~a givin, eigur al veroa kannao cftir, nVUSSU og til 
•hvorjar treytir låntakarin kann veita sær hin partin av peninginum, iil lil
lakinum tol"V'ar. Rentan er <I. % p. a . Stjornin ella sljorin avger avdråttarLilS
ina. Undir serligum umslooum karm lånio veroa avdråttarfnitt i· einum tioar· 
skei(Si upp til 5 iir. 

Ef1ira11san, 
6. Sljornin avger, lwussu efliransingin vilS teimum fyritokum, io lænl er til. skal 

farn fram. 
Grunrzsins avtoka. 

7. Um grunnurin vcrOOir uvtikin, verou r lagt fy ri tingio al taku stiiou til, hval 
rn skal gernst via pening og a<lrar ognir grunnsins. 

12. Dec. - l\lidl. Best. (Nr. 61) om Ændr. i Lov Nr. 90 a!f 1. Apr. 1925 om 
FOltBUD l\IOD BUtNDSLÆBEVAAD. OndfUjet i Loven ar 1925). 

15. Dec. -- Midi. Hest. (Nr. 6-1.) om BENYTTELSE AF FAHTØJ\EB. 
1 Hrnr Almenvellet gor det paakræ\'et, kan del offentlige midlertidigt overlage 

Brugen af færoske Fiskcifartujer, !'Om ikke anvendes til Fiskeri eller Fragtfart. 
Lagtingets Landsnævn tmlffer Beslemmelse om et Farlojs Overlagelse efler nær

\'ærende Hegler. 
O,•ertagel~en ~ker for et bestemt Tidsrum, efter Udlohet af lwi\ket der gi ves Eje

ren V al gel mellem inden 1 Maaned at sælle Fartc)jcl i Dri1fl igen eller paany al 
overlade Brugen til det o.Hentlige paa de tidligere fastsulte Vilkaar. 

For Brugen uf Farliijel tillægges der 1Ejeren en Erstatning, der i J\fongcl u1f 
mindelig Ornrenskomsl, foslsæltes uf en Kommission bestaaende af tre J\ledlemmer, 
hvoruir Lagtinget 'ælger eet, Færoernes Hederiforeniug eet, medens Fonnunden 
udpeges uf Retten. Kommissionen afsiger sin Kendelse inden 8 Dage. Det oJfentlige 
har Ret 1il inden 8 Dage efter Erstatningens Fastsættelse al gi,•e Arkalcl paa Bru
gen uf Fartojet mod at .betale de med Erstatningens Fastsættelse forbumlne Om
kostninger. 

2 1Fart0jet tilbageleveres i samme Stund som ved Overtagelsen bortset fra alminde
ligt Slid. Forringelser derudo\'er og Forbedringer betales henholdsvis af Brugeren 
og Ejeren. Der maa ikke foretages andre end nodvendige Forandringer eller For
bedringer ,·ed Skibet. 

Overtngelsen og Tilhagele,•ering af Far!Ojet sker efter en Synsforretning, fore
taget af 2 uf Helten udmeldte Mænd. 

Eventuelle Sporgsmanl om En'tatning for Beskadigelse og lignende under Brn
gen af go re~ al den Komminsion, der i Henhold til § 1 har fastsat Erstatningen for 
Brugen paa Grundlag uf de foreliggende Synsforretninger. 
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3 Det overlagne Fartoj drirves for Amtsfondens Hegning. Det kan nf Lands· 
nævnet overlades el be.stnaen<l;! eller nydannet Rederi eller Sammenslutning til Brug 
pna de Vilknar, Landsnævnet bestemmer, men Amtsfonden •hætfter i san Fald ved· 
blivende overfor Ejeren for de F.oq>ligtelser, der fiilger af, at Furtojet er o\'er· 
taget til Brug i MedfOr n·f nær\'ærende Bestemmelser. 

Fnrtojet holdes under Brugsperioden SO· og krigsforsikret til fold Værdi. For· 
sikringspræmien udredes af Amtsfonden. 

Den ·i § 1 omhandlede Erstatning samt Ersl&tning efter § 2 for eventuel For· 
ringelse af Fartojet udredes d Amtsfonden. 

4 De nærmere •Foranetaltnin·ger med 1Hensyn til Fnrtojer.s Overtagelse og tDriit 
i Henhold til disse Bestemmelser træffes af Landsnævnet. 

5 Bestemmelserne i Kundgorelse Nr. 1J. uf 10. Maj 19<10 om Brug og Udleje af 
Skibe, hjemmehorende pnn Færoerne, forbliver uændret i Kra·fl. 

20. Dec. - Vedtægter for HJA!LPA•RGRUNNIN fyri oarbeil1sf0rnr fiskimenn. 
1 Fondell.3 l'inm er >Hjålpargrunnur fyri barbeii'isfOrnr fiskimenn c, og dets Hjem· 

sted er Thorshavn. 
Fcmdets Forman] er at yde Tilskud til Fiskere, som pn·n Grund af Sygdom er 

blevet unr.bejdsdygtige. 'og som ikke kan fan tilstrækkeligt Tilskud .fra anden Side. 
Skulde der \'ære Penge yderligere til Disposition, kan Brutyrelsen yde Tilskud 

til andre vanskeligt s tillede Fiskere og dermed ligestillede. 
2 Fondets Grundkapital beslanr af 53.000 Kr. 
Dette Belob skul være urorligt og anbringes i herværende Sparekasser eller Ban· 

ker eller paa anden efter Bestyrelsens l\'lening betryggende Mande. 
Kapitalen soges forliget Yed Til:kud fra Lagtinget, Stol, Foreninger og Tnstitu· 

tioner eller andre. 
Fondets Værdipapirer· foruynes uf Bestyrelsen med Paategning om, al de ikke 

uden dennes Samtykke man overdrage;;, pant;;ætles eller kvil'leres. 
3 Fondets Bcs1yreli;;e bestaar af 8 I\ofedlemmcr, hvorn1r Wlgende hver '\'ælger et 

i\ledlem: 
Foroya Fiskimnnnafelag, Suiluroya Fiskimnnnnfelag, Foroya Lærnrafelag, Fo r· 

oya Reiilarnfelng, Foroya Bln~styrnrafelng, FOroya Skipnra· og Navigtot>felag, For· 
oya Lnndsnevnd og Amtmanden over Færoerne. 

Bestyrelsen vælger 'Selv sin Formand og fastsætter sin Forretningsorden. Hver· 
rveL er uliinnet, n:en Bestyrelsen knn dog antage lonnet Medhjæl11 i lornodent 
Omfang. 

De valgte Medlemmer vælges for cl Tidsrum af •I Aar ad Gangen. 
4 Bestyrelsen træffer AfgorelEe om, hvor meget af Fondets Renter aarlig skal 

anvendes til Understollelse, og ·hvor meget der skal henlægges til Grundfonden. 
Y derligerc kun andre Midler, som 1Stilles til Rnndighed, ydes som Hjælp til 

Understottelse overcmstemmendc med Fondets Formnal. 
5 Bestyrelsen skal for hvert Jlegnsknbsaur, som er Kalenderanret, aflægge beho· 

rigt nff allet og dokumenteret 1Regnsknb over samtlige Fondets Indtægter og Ud
gifter, ledsaget af en Beretning om Virksomheden samt af et Kapitalregn-skab for 
Fondet, udvisende Kapitalens Anbringelse Yed Anret.;; Begyndehe e>g Slutning og 
de i Aarets Lob stedfundne 1Fornndringer med Hensyn til Kapitalen. I Kapitalregn· 
skabet opfOres de Fonaet tilhiirende Værdipapirer sanvel med nominel Værdi som 
med Kur5\'ærdi og lndkohs· eller Salgspris. 

Regnskabet revideres og decidere5 "\'ed Foranstaltning af Færoernes Lagting, der 
sender en Afakrioft af Regnskabet og af Beretningen til Amtmanden over Færoernc 
tilligemed Underretning om 1Revision og Deci-sion. Revisionen omfatter ogsnn Efter· 
syn af de Fondet tilhorende Værdipapirer og Pengebeholdninger mindst een Gan g 
nnrlig. 

6 Fondels Be;;tyrelse drager Om.oorg for, at Regn.,;knbet hvert Anr trykkes og 
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offentliggores i den Lil Optagelse aof retslige og andre offentlige Bekendtgorelser 
paa .færoerne autoriserede Tidende, dog med Udeladelse uf Nu' nene paa de un· 
derstouede Personer. 

Ar-skrift af Regnskabet tilstilles Amtmanden. 
Bestyrelsen er berettiget og forpligtet til pua 1Begæring herom at meddele Amt

manden, Lnndsnevndin :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 til al ingllage Tavshed herom. 

7 Disse Vedtægter kan kun ændres med Samtykke ll'f Færoernes Lagting og 
Amtmanden over Færoerne. 

(Godkendt af Amtet paa 1Fiskeriministerie1'5 Vegne). 

23. Dec. - Midi. Best. (Nr. 69) om OP.RiETIEJLSE AF ET LIGNINGSRAAD 
m, V. 

1 Der oprelles el Ligningsrand for Færiierne hestaaende af 3 Medlemmer, 'Valgte 
af Lagtinget for 4 Aar ad Gangen. Samtidig vælges 3 Suppleanter. 

2 Ligningsrandet fOrer Tilsyn med den kommunale Skatteligning og paa·ser, at 
denne (inder Sted paa ensartet l\fonde i alle Kommuner i Overensstemmelse med 
Skattelovgivningen. 

3 Ligningsrandet kan give Ligningsmyndighederne Anvisninger med Hensyn til 
Ligningens Foretagelse, Ligningsmyndighederne har Pligit til at fi:ilge de snaledes 
givne Anvi-;;ninger. 

Ligningsrandet kan sanYel under Ligningens Foretagelse som senere med bin· 
dende Virkning for Ligningsmyndighederne ændre de stedfundne Skattenrrsællelser. 
Skonsmæssig Forhojelse af en af U.gningsmyndi~eden foretagen Ansættelse mna 
dog ske inden 2 Anr efter Udliibet af det pnagældende Skaueaar. 

Forinden en AnsætteJ..se, der ikke er punklaget id vedkommende Skatteyder, æn
dres af Ligningsrandet, skal der giyes vedkommende Skatteyder Lejlighed til at ud
tale sig om Sagen. 

4 De af Ligningsrnadet foretagne Ani;æuelser kan inden 1 l\lnnned paaklages 
nf Skatteyderen til Lagtingets Skatteudvalg, for Thorshavn Kommunes Vedkom
mende til Thorshavn Overligningskommission, der træffer endelig A•fgorelse i Sagen. 

5 Medlemmerne a'f Ligningsrundet og dettes Medhjælpere er pligtige at iagt· 
tage Ta'\·shed med Hensyn til de Oplysninger om Skatteydernes Indkomst og For· 
mueforhold, som de under Varetagelsen af deres Hverv muntte fan Kundskab 
om. 

GLigningsraadet har Adgang til nl over\'ære de kommunale Ligningsmyndigheders 
vliider og Forhandlinger. Ofifentlige Myndigheder har Pligt at meddele Rundet 
alle de til Udfiirelsen af dets Arbejde nodvcndige Oplysninger. 

71 )Offentlige Myndigheder, Bestyrelser for Banker, As-,;uranceselsknber, Aktie· 
-selskaber, Kreditforeninger, Sparekasser og deslige, samt de Personer, Rederier 
eller Sel-skaber, der til Stadighed beskæftiger lonnet Medhjælp i deres Virksom· 
hed. er forpligtet til uden Betaling i begæret, men kort betegnet Form, saavidt 
muligt at meddele de 1kommunale 1Ligningsmyndigheder, Lngtin gets Skatteud\'nlg og 
Ligningsrandet alle de Oplysninger. der kan tjene di'Sse Myndigheder til Vejled
ning \cd UdfOreben af dere.s H'•erv. saasom Fortegnelse over iDodshoer, over 
Liinninger, Tantiemer, Gratialer og andet Vederlag med Angivel'Se af de paagæl
dende ·Personers Na,·n og Bopæl om Fiskeparter oir andre Oplysninger, som Lig· 
ningsmyndighederne eller Ligning,sraadet ~konncr niid,·endige til Vejlerining ved 
Skattenn-sæltelserne. 

Banker og Sparekasser er derhos forpligtet til at meddele Lagtingets Skatteudvalg 
og for 11horshavns Vedkommende On~rligninp;skommissionen ved Behandlingen af 

1) Som æn<lret \c<l mi<ll. Bcsl. Nr. 42 nf 11, Dec. 1944. 
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Skalleklager Oply-sning om Storrelsen af inclestaaende Kapitaler og di-sses Forrent· 
ning. 

Vægrer nogen sig ved al meddele de begærte Oplysninger. ufgor Indenrigsmini
steriet. hvorvidt han er forpligtet hertil, og kan om fornodenl fremtvinge Oplr s
n1ngernes Meddelelse ved Fa~1lsællclsen uf en Dagsbode. 

8 Ligningsrundet kan antage forniiden Medhjælp, og der knn tillæg~es Raadets 
Medlemmer el af Lagtinget fastsat aurligl Honorar. 

Udgifterne ved Lignin~raadets Virksomhed afholdes af Amt'S'fonden. 
9 § 33, 2. Stk. og § 3<J. i Lov for Færoerne Nr. 76 af 12. l\forls 1923 om den 

kommunale Beskatning ophæves. 

30. Dec. - l\lidl. Best. (Nr. 66) om HUSDYRIBHUGETS FHEMME. 
I Af Stal'Skassen ydes der Færoernes Jord fond et aurligl Tih,kud pua 20.000 

Kr. til fOlgcndc Foranstaltninger til Fremme af Husdyrnvl og Husdyrbrug m. m. 
paa Færoerne.t) 
A. Til lndkob og Underhold uf gode Tyre og Hing-ste. 
B. Til Præmiering af Avlsdyr, udpegede ved Afholdelse af Dyrskuer, eller paa 

anden hensigtsmæssig Mande. 
C. Til andre Foranstaltninger til Hu ~dyrbrugets Fremme. 
D. Til Foranstaltninger til Ile\'arelse eller Forogelse af Fuglebestanden i Udmark 

og i Fuglebjergene. 
2 De i § 1 nævnte Tilskud ydes til de pnagælclende Formaal efter Hegler, der ef

ter at Lngtingets EPklæring er indhentet, fasl~æUe:O af Landhrugsministcren ,2) 
3 For Tilskudenes Anvendelse aflægger Færiierncs Landhrugsraacl HegnskaL 

sammen med Jordfondens i.ivrige Hegnskab. 
4 Disse Bestemmelser, der træder i Kraft den 1. April 1911.2, træder i Stedet 

for Lov for Færoerne om Foranstullninger Lil Husdyravlens og Husdyrhrugets 
Fremme m. m. uf 11. Februar 1931. 

30. Dec. - ltEGLEH FOR TILSKUD TIL FREMME AF HUSDYHBRUGET 
m. v. 

I Hent1old til § 2 i Kundgiirelse Nr. 66 af 30. December 19-J.l om midlertidige 
Bestemmelser for Færoerne om Forunstultninger Lil Husdyravlens og Husdyrbrugets 
Fremme m. v. fast-sætter Amtet pna Landbrugsministeriets Vegne efter indhentet Er
klæring fra Lagtinget fO\gende::!) 
A. Tilskud til Tyrclwld og lndkob af Tyre m. v. 

I Tilskud til Tyrehold kan af Jordfonden ydes Sammenslutninger af Koejere i en 
Bygd (Tyrehold.sforeninger) eller 1Enkeltperso11, der holder ·godkendt Avlstyr. Til
skud ydes fortrinsvis til Sammenslutninger. En Bygd betragtes som en Tyreholds
kreds. Der kun ikke ydes Tilskud til mere end en Tyreholdsforening indenfor summe 
Tyreholdskreds. 

2-t) Tilskud ~il Tyrel1olcl er betinget af, al ·vedkommende T1yr er godkendt af 
en Kommission paa 5 l\ledlemmer, hestanende af Landbrugskonsulenten som For
mand, Dyrlægen som Næstformand og 1 af Lundbrugsmadet saml 2 af Foroyn bun
ai'5arfelag for 3 Aar ad Gangen valgte Mænd, "' Tyren er faldet efter en god stam
bogfOrt Ko ( Landhrugsraadet kan dog , naar særlige Forhold taler derfor, dispen
sere fra denne Bestemmelse). samt al Tyren er mindst 2 Aar gammel og er fri 
for Tuberkulose. Samtidig som der sker Valg af ordinære Medlemmer til Kom
missionen \'ælges henholdsvis 1 og 2 Suppleanter. Valgene gælder for 3 Aar ad 

1) 1 Henhold til Hjemmestyrelo\"en cr Omrnndet mertngct som ræriisk Særnnliggenc!c og 
Stntshe,·illingen clermecl hortfnldcn. Der ydes Tilskud hn Lnndsknsscn ,·cd Be,·illing pna 
Finnnslogtingslo\', 

2) Jfr. Kunclg. Nr. 67 nr 30. Der.. 1941; Reglerne fnsL~O!ttcs nu ar Hjemmestyret. 
D) .Hr. midi. Rest. Nr. 66 nr 30. Der. 1941. 
~) Som ændret \Cd Kundg. Nr. 5 n[ 17. l\larts 194i. 
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Gangen. Efter Indstilling af Lnndbrugskonsulenlen og Foroyu buna~arfelag fast
sæller Lundbrub":>rnndet de nærmere Regler for Kommissionens Arbejde. 

3 Tilskud til lndkob nf Tyre, der opfylder Betingelserne i Pkt. 2, kan ydes med 
indtil Halvdelen af Kobe:;ummen. 

4 Tilskud til Underhold nf Avlstyre kan ydes med fol gen de narlige Beliib: 

Til Tyre paa 2-3 Aar . . . . . . . . . 50 Kr. 
3-5 .. . . . . . . . 75 -

5 - og derover 1 OU -

Dog knn Landbru:rsraadet efter Indstilling uf Tyresynskommissionen forhoje Til
skudet for et Aur ud Gan~en, nnar særlige Forhold manlle tale derfor. 

Nuur en Tyreholdskreds holder Tyren <hjemme pau Sommergræsning, kan Til
skudel forhojes forholdsmæssigt, hvor11os der kan ydes Tilskud Lil fOrste Gnng 
Indhegning af egnet, af Tyresyn;:kommissionen godkendt Græsningsareal med ind
til Halvdelen uf Muteriulydelsen. Naur der anvendes Stengærde, kun der Of:? :!Ua ydes 
et Tilskud pau indtil Halvdelen uf Arbejds!Onnen. 

Tilskud udbetale:; ffirst, naur Arbejdet er synet og godkendt uf Tyresynskommi~
sionen. 

Tilskud til l1 nderhold er forovrigt betinget uf, at ''edkommenclc T} r af Dyrlæge 
er erklæret sund. 

5 Tyre, hvortil der i Henhold til foranstanende er ydet Til~kud, man ikke slug
tes, afhændes eller udrangeres som Avlsdyr uden Samtykke fru Tyresynskommis
sionen, og skul der ved Salg indbetales til Jordfonden sau meget uf Sulgssummen, 
som svarer til det til lndkobet ydede Tilskud, all forsuuvi<lt Salgssummen stræk
ker. Det saaledes indhetnlte kan ·genbevilges \'edkommende Kreds til lndkob al 
anden Tyr, forsnaYidt den opfylder Betingelserne for Tilskud. 

G En Tyr, hvortil der er ydet Tilskud, E>kal holdes forsikret for mindst el Be· 
Hib, svarende til det til lndki.ib ydede Tilskud. 

Kommer Forsikringsbelobet til Udbetaling, ·skal delte eller en snu stor Del der· 
af, som svarer til det til lndkob ydede Tilskud, indbetales til Jordfonden. Gen
bevilling til lndkob uf Avlstyr kan ~ke som i Pk1. 5 unfOrt. 

7 Andragende om Tilskud indgh·es til Færoerne:;; Landhr.ugsrna<l pan dertil ind
rettede Blankeller, der fans udleveret ved Henvendelse til Landbrugsmadet, Land
brugskonsulenten, Fcir.oya bunu6arfelng og de lc:kalc Landboforeninger. Blankeller· 
nes Indretning fastsættes af Landbrugsrandet efter Forslug uf Tyresynskommis
sionen. 
B. Tilskud til Kontrol red Malkekvæget. 

l 1) Landboforeninger, der ,·il underkaste sig Kontrol med i\lælkey<lelsen bos 
Foreningsmedlemmernes Koer, kan dertil faa el s;ærligl Tilskud af indtil Kr. 6.
Ior hver kontrolleret Ko. 

2 Kontrol med de indmeldte Koer, san\'cl hvad angnar Foderforbrug som Mælke· 
ydeJ.se foretages af en dertil oplært Kontrolassistent, der tillige fOrer det med Kon
trollen forbundne Regnskab. Kontrolassistenten ansættes uf Landbrugsrnudet efter 
Indstilling af Landbrugskonsulenten og F'Oroya bunailar.felag. Skulde Forholdene 
med CO re, al Kontrolassistenten ikke blh er i Stand til ni foretage alt det med Kon· 
\rollen forbundne Arbejde, kan Lnndbrugsraudel tillade, ni Kontrollen med i\lælke· 
ydelsen og Udtagning af :\fa:lkcprci\ er deh is ~iker ,·ed en dertil oplært Person, me· 
dens Foderforbruget i saa Fald opghes af hver enkelt Koejer paa Tro og Love 
1u111 dertil indrettede Skemaer. 

3 Efter forslag fra Landhrug~konsulenten og Ffooyu buna6nrfelag fnst~ællcr 
Landbrugsmadet nærmere Instruks for Kontrolarbejdet. 
C. Til;skud til K vægopdrætterc. 

1 Der kan ydes Tilskud til Kvægopdrællere, nuar disse vil underkaste !lig Kon· 

1) Som ændret ,eJ Kundg. Nr. 5 or 17. Marts 19·l7. 
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tro! uf det i di9.3e Regler under Punkt 4 nævnte Udvalg, og iOvrigt puu de i det 
efterfolgende nævnte Betingelser. 

2 De Koer, til hvis Underhold der kan ydes Tilskud, skul opfylde Bestemme!· 
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 opnuaet anerkendende Bedom· 
melse for Afkom (Afdeling D). 

3 Opdrælteren enei;; med Landbrugskonsulenten om Opdrættets Ordning og for· 
pligter sig til at afhænde til Opdrætning eller selv al opdrætte samtlige de efter 
godkendte Koer faldne Kalve, for snu vidt Landbrugskonsulenten skonner, at dette 
bor gores, ligesom han forpligter sig til at afhænde som Tillægsdyr alle Kalve, 
Ungdyr eller voksne ·Dyr, som han ikke har Brug for til eget Tillæg eller i sin 
egen Besætning. 

4 De Kvægopdræltere, der modtager Tilskud efter disse Regler, er underkastet 
Kontrol af et Udvalg, bestuaendc uf Lundbrugskonsulenten, Dyrlægen og en af 
Landbrugsrundet valgt Mund. Udvalget kun naar isom helst samlet eller ved et 
uf sine Medlemmer gore sig bekendt med Kvægholdets Ordning og Gang, og er 
•vedkommende K vægopdrætler pligtig til at rette sig efter de Forskrifter, der i snu 
Henseende mautte ·gives uf Udvalget. Udvalget gi\•er Landbrugsruadet Underret· 
ning om Tilfælde, hvor givne Pualæg ikke efterkommes. 

5 Til hver anerkendt Ko kun der ydes et uarligt Tilskud, hvis Storrelse fast· 
sættes af Landbrugsruadet efter Indstilling af det i Pkt. 4 nævnte Udvalg. 

Ved Fastsættel!!en af Tilskudets Stiirrelse vil der særlig være at tage Hensyn 
til det Arhejde, der skannes nedlagt i OpdræHet samt Avlsdyrenes Kvalitet og Af. 
stamning. Der bor som Regel ikke ydes et hojere Tilskud end 30 Kr. pr. Ko. 

6 Til lndkob nf Avlsdyr, godkendt uf det under Pkt. LJ. nævnte Udvalg, kan 
der efter Indstilling af Udvalget ydes et Tilskud af indtil 75 % af de med lndkiibet 
forbundne Udgifter med Fradrag uf det Beliib, der indkommer ved Salg nf det 
eller de Dyr, der samtidig udskydes af Besætningen. Udrangeres igen Dyr af Be
sætningen, kan der ydes el Tilskud nf indtil 50 o/o. 

7 Ansogninger om Til~kud indgives til Landbrugsrundet pan dertil indrettede 
Skemaer. 

D. Til5kud til Aflwldelsc af Kvægskuer og til Udvalg af Tillæg.sdyr. 
1 Der kan afholdes almindelige Kvægskuer for storre Omrander og lokale Ung· 

skuer for enkelte Tyreholdskred.se. 
Tid og Sted for Afholc!ehe af saadnnne Skuer fastsættes øf den under Afsnit A, Pkt. 

2, nævnte Tyresynskommission, der ogsna skal fungere som Dommerkomite ved Sku
erne. 

2 Tiden og Stedet for Kreaturernes Bedommelse bekendtgores forud paa den i 
Kredsen sædvanlig brugte l\laade, hvorhos Skuer for storre Omruader hekendtgores 
i et eller to af de me.st udbredte Blade pna Øerne. 

3 Anmeldelse af Kreaturer til Dyrskue sker paa Blanketter, der udleveres øf Land· 
brugsrundet gennem Landbrugskonsulenten, Foroyn biina~arfe\ag og de lokale Land· 
boforeninger. 

Blankelierne •·edrorende Dyr, der onskes frelll:Sti\let, skal være Landbrugskonsu· 
\enten i Hænde senest 3 Uger fOr den berammede Skuedag. Efter at Landbrugskon
sulenten har gennemgaaet Anmeldelserne, forsyner han disse med Lohcnumre og til
bagesender disse senest 3 Duge fOr den berammede Skuedag til Formanclen for 
den lokale Landboforening. 

4 Kreaturerne bedommes i fi>lgende Klasser: 
1. Tyre 2 Aar gamle og derover. 
2. Tyre mellem 1 og 2 Aar. 
3. Koer. 
·l. Kvier. 
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5 I Klasse I og 3 uddeles ved almindelige Kvægskuer Præmier i 3 Grader, 1., 
2. og 3. Præmie. I Klasse 2 og 1. uddeles kun Bevnringspra.'tnier, der kan gradu
eres som foran nævnt. Tyre kan opnaa særlig Præmie for Afkom. Præmiernes Art 
og Storrelse Iaslsætles af Landbrugsrundet efter Forslag fra Foroyu hunu~urlelng. 

Der kan tildeles det samme Dyr Præmie i summe Klasse i stigende Grad - I . 
efter 2. og 2. efter 3. - foruden Afkomspræmie. Ko, der ikke opnanr Præmie 
ved almindeligt Kvægskue, men af Dommerne unses skikket som Avlsdyr, kun 
opnan Anerkendelse. 

Ved lokale Ungskuer tildeles kun Anerkendelse. 
6 Sumllige Distrikter, der har Adgang til enten lokale eller storre Kvægskuer, 

tilvejebringer den Plads med nodvendigt Udstyr og den Bistand som kræves til 
Dyrskuets AA10ldelse saml Lokale Lil Bediimmelse3kommissionen, og hvad der el
lers uf Foroyn oonailarfelug efter Samruad med Landbrugskonsulenten anses for· 
nodenl. 

7 For og under hverl sforre Skue fOrcs under Kommissionsformundena Ansvar 
en Protokol over de fremmodte og bedomte Kreaturer. Til denne Protokolforing 
har Formanden Hel til for hvert Skue nl antage tonnet Medhjælp. 

8 Beretning om Skuet, skre'Vet pau el dertil indrettet Skema, nf!alles af Kom· 
missionens F-0rmand i 2 Ekspl. og indsendes sencsl 2 Manneder efter al Skuet er 
afholdt til Lundbrugsrundet og Foroyu bunailarfelug. 
E. Forel.se af Stambog. 

Under Tilsyn af Landhrugskonsulentcn fiires Stumbog over samtlige Kuer og 
Tyre, hvortil der ydes Tilskud efter nærværende Hegler. 

Nærmere Regler for Stambogens Fi:irelse samt Forskrifter for Optagelse i samme 
fostsæuas uf Landbrugsmadet efter Forslag af Landbrugskonsulenten og Foroyu 
bunuilarfelug. 
F. Tilskud til Hesteavlen. 

1 Tilskud af Jordfonden kun ydes til lndkob og Underhold af en Avlshingst i 
hvert af Distrikterne: Suderii, Siun<lo, Vuago og Østerii Syssel og Sydstromø og 
Nordistriimii Aræstegæld. IFor s.a,a vidt Forholdene skulde kræve det, kan der tillige 
ydes Tilskud til en Hingst i Norderoernes Syssel. Kan det godtgores, al særlige 
Avll.ihensyn taler for det, lcan der ydes Tilskud til mere end en Hingst i hvert 
uf de na.-vnte Distrikter. 

Dette ufgores i su.a Fuld iaI Landbrugsr.a.adet efter Indstilling af den i § 4, i Lov 
Nr. 51 uf 14. Martsl931 om Hesteavlens ·Fremme puu Færoerne nævnte Kommis· 
sion, jifr. § 2 i Kundgorelse Nr. 68 .af 30 . .Oecember 19-H om Midlertidige Be
stemmelser om Ændring i Lov Nr. 51 af 14. Marts 1931. 

2 Tilskud til lndkob ·af SLamhingste kan ydes med indtil :~:t, uf Ki.ibesummen, ibe
regnet Omkostningerne ved Trunsporl fra lndkOhsstedet til Distriktet. 

3 Indkobet foreslillns af den i Pkt. 1 nævnte Kommis.sion, men skal Kommis· 
sionen inden lndkobet d1a·ve givet de interesserede Hoppeejere Lejli~ed til al ud
tale sig om Rucespor@Smualet. 

4 Til Underhold af Hingste, der er godkendt a.f den i PkL. 1 nævnte Kommis
sion, kan der ydes et Tilskud af indt il 200 Kr. aarlig, naar Reglerne for Hing· 
slel'IG Underhold og Brug er godkendt u:f tKommissionen. 

5 Tilskud til Kub og Undeirhold uf Hingste kan kun gives, naar der til ved· 
kommende Hingste er indtegnet mindst 10 Hopper. Det aurlige Tilskud kan nedsæt
tes eller bortfalde, naar der i et Hegnskabsanr hur \'æret mindre end 5 Hopper Lil 
Bedækning hos vedkommende Hingst. 

6 Landbrugskonsulenten eller andre Medlemmer af Kommissionen er beretliget 
til nu.ar som heltst .at gore sig bekendt med Hingsteholdet og fore KonlJI'ol med, al 
Hingsten hehandles og bruges i Overensstemmelse med de vedtagne Regler. 

7 Inden lwert Aars I. December skal der af Hingsteholderen tilstilles Hingstesyns
kommissionen Meddelelse om :Hingstens Brug i det forlobne Anr pau dertil uf 
Kommissionen 11Ha11ede Skemaer. 
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l Lobet nf December Mnnned in&ender derefter Kommissionen en samlet Ind
beretning til Lnndbrugsna:adet over de indkomne Meddelelser. En Genpart nf Ind
beretningen tilstiller Kommissionen samtidig Foroya buna~urfelug. 

8 Hingsten holdes GaU vidt muligt forsikret og skol hvert Aar underkastes Syn 
nf en autoriseret Dyrlæge. 

9 Salg eller Udrangering af Hingste, hvortil Tilskud er ydet efter foranst.na
ende Hegler, man ikke finde Sted uden med Hingstesym;kommissionens Samtykke. 
Af Salgssummen indbetales til Jordfonden et 5"1111 stort Belob, som svarer til det 
oprindelig til lndkriLet ydede Tilskud, ult indenfor de Hammer Salgssummen sliræk
ker. 

Paa tilsvarende Maade forholdes der. for saa vidt .Forsikringssummen ved en 
Hingi;ts Dod kommer til Udbetaling. 

10 Der kun ydes Tilskud til Leje eller Kub saml til JOrste Gangs Indhegning af 
Areal, egnet til Opholdssted for Stiamhingste med Hopper i Parrin~tiden. 

Tilskudets Storrelse fastsættes uf Lund hrugsruadet efter Hingste.synskommissio
nens Indstilling. 

11 Ved de Syn af Hingste, der foretages i Henhold til ·Lov af U. Marts 1931 
om Hesteavlens Fremme pn.a Fruri.ierne, jfr. Kundgorelse Nr. 68 wf 30. December 
191.1 om Ændring i fOrnævnte Lov Pknl Hopper ogsua kunne Cifres frem til Be
di.immelse. Ved sa.udunl Skue kan Præmier tildeles saavel Hin~te som Hopper, 
henholdsvis over ' j. Aur og over 3 Aar. 

P.ræmierne uddeles i 3 K\asoer: 1" 2. og 3. Præmie, h•vothos 2-wirige og 3. 
uarige Hingste og 2-nai'ige Hopper kan tildeles henholdsvis Holdepenge og Aner
kendelse. Bedommelsen foretages uf den i § 2 i Kundgorelse nJ 30. December 194.1 
om Hestea\lens Fremme paa Færoerne omhandlede Kommission. 

Præmiernes St-Orrelse fust.:ættes uf Lundbrugsrandet efter Indstilling af Hingste
synskommissionen. 

Over hvert afholdt Skue luder Kommission:sformanden fiire Protokol o\•er de 
fremmodte Dyr, hvorefter Beretning om Skuet indsendes til Lund.hrugsruudet og 
fi'i}roya bunaoorfelag senest 2 M.auneder efter Skuets Afholdelse. 

Skulde der i el Distrikt ikke være rufholdt Hingsteskue efter Heglerne i fornærnte 
Lov uf 14. 1\1.nrts 1931, jfr. Kundgorelse N.r. 68 af 30 . .December 19"'1, k.nn Hin~te 
og Hopper med Tillodelse fru Hingstesynskommissionen fOres frem til 13edom
melse ved et af Distriktelis Kvægskuer. 

Bedommelse og Præmiering foregaar efter Reglerne for Kvægskue. 
12 Ansi.igning om Tilskud efter fornævnte Regler indgives til Landbrugsrundet 

pao dertil indrettede Blanketter, der fuaa udleveret hos Lundbrugskonsulenten og 
Foroy.o hunu~nrfelog saml hos de lok.nle Londboiforeninger. 

G. Tilskud til Badeindretninger for Faar samt til Faarc/o!.de. 
1 Der kun ydes Tilskud til Opforel!;e af Badekar til V.askning uf Fa.ur for Utoj, 

fortrin:Svis i Forbindelse med hensigtsmæssig Indretning af Faarefolde. 
2 Tilskud kan ydes med indtil l fa uf Omkostningerne, dog hojst et Beli.i.b, IWD· 

rende til Prisen for det am'endte Miiteriale. 
3 Ansogning om Tilskud, bilagt Plun og Overslag, indgives paa dertil indrel

lede Skemaer til LandLrugsnaadet. Andragendet underskrives af Huugens Ejer el
ler Bestyre"3e. 

4 Tilskud kan fOrsl udbetale5. nuar der foreligger Attest for, at Arbejdet er 
udfiirt efter en uf Lundbrugsmadet godkendt Plan, og Haugen.s Ejer eller Besty
relse hor underskre\'et Erklæring om al Yille \'edligeholdc det udfiirte Anlæg. 

5 Ønskes der foretaget Ændringer ved et Anlæg, h\'ortil der er ydet Tilskud 
i Henhold til Iorunstooende Hegler, Jean Lundbrugsraadet meddele Tilladebse der
til og og eventuelt yde Tilskud, naor det skiinnes, al Foronstaltningen medfi.irer en 
Forbedring for Huugen5 Drift. 
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H. Tilskud til Opdræt af thlsfaar samt Præmiering af scwdurme. 
1 So.ave! ved ulmindelige K\'æg:kuer som ved særlige Skuer kan der fremstilles 

Faar til Bedommelse med paafolgende Præmiering. 
2 Faarene bedommes i Hilgende Klasser: I. Væddere, over 1 Aar, II. Vædder· 

lam indtil 1 Aar, III. Fuar O'\'er 2 Anr, IV. Fnar fra 1 til 2 Aar, V. Gimmerlam, 
VI. Flokke .af F.nar fr.a 3 indtil 10 Dyr. Alderen regnes fra 1. Maj. Ved Bedom· 
melsen skal der sna vidt muligt lages Hensyn til Afstamningen. Kun Fanr af Iær· 
05k Race kan konkurrere om Præmie. 

3 Der ydes i Kla5se I, II, III, IV og VI Præmier i 3 Grader: 1., 2. og 3. Præ· 
mie, medens der i Klasse V kun gi\'es Anerkendelse. Præmiernes Storrelse fnst· 
sælles af Landbrugsrandet efter lnc!JStilling af Landbrugskonsulenten og Foroyn 
bun.a~arfelug. 

4 Andragende om Afholdelse af Skue for Fanr indsendes til Fi:iroya buna~nr· 
felng og skul indeholde Oplysning om, h\1or mange Bygder, der menes al ville 
deltage, og hvor stor Tilslutningen menes al ville hlive. Ved Behandling af An· 
drugender om særlige Skuer for F.aar skal der lages Heru yn til, at sau mange 
Bygder som muligt kan clchnge i Skuet, samt at Skuet kun gi\'e Anledning Lil Spred· 
ning af gode Avlsdyr ved Salg. 

5 For saa ,~idt Udstillere on;:ker det. kan der pan Skueplnd!'en efter endt Be· 
dommelse holdes Auktion over udstillede Dyr, der er anerkendt som gode Avlsdyr. 

G 1"ærmere Regler for Udstillingern Ordning fnst~ælles af Lnndhrugsraadet ef· 
ler Indstilling af Lnndbrugskonsulenlen og Fiiroyn buna~arfelag. 

7 Bedommelsen forelages uf Lanrlbrug~konsulenten i;ammen med to Mæncl. en 
\•algt a[ Landbrugsmadet og en af Fiiroya bunai'farfelag. 

8 Til Væddere, der ikke har været anvendt Lil A'\·I fOrend eher 11,-f? Aars Al· 
dcren, kun <ler efter Indstilling .ar den i Pkt. 2 nævnte Bediimmelsa;komilc ar Jord· 
fonden ydes passende Tilekud, nuar det kan dokumenlercs, at Vædderen har 
været !Odt pan Stald den furste Vinter. 

I. Præmier for 1•tdclrev11c F aarebrug. 
For \eldre\'ne Faarebrug kan der efter lnd;;tilling af Landbrugskonsulenten og 

Foroya bunaoorfelag og efter at vedkommende Haugestyre er hort .af Jordfonden 
ydes Præmier enten til Besidderen af vedkommende Brug, eller vedkommende Faarc· 
rogter. Præmiens Storrelse, der fa.stsættes i hvert enkelt Tilfælde af Landbrugs· 
randet under Hensyntagen til de foreliggende Omstændigheder, man ikke i noget 
Tilfælde overstige 100 Kr. til en enkelt Person. 

K. Ti/Jkud til Cedeavl. 
1 :--.laur Gedeholdere med et samlet Anlnl uf 10 Geder frellll3ætter Begæring der· 

om, kan der ydes Tilskud til lndkob og Underhold u( Gedebuk pau fOlgende Be
tingelser: 

2 Bukken man være mindst i ~lnaneder gammel og enten have opnuael Præ· 
mie \•ed et Skue eller være godkendt af Lundhrug.:konsulenten. 

3 Heglerne for Bukkens Underhold og Benyllebe skal \'ære godkendt uf Land· 
brugsmadet efter Indstilling uf Lundbrugskon!;ulenlen. 

4 Tilskud til lndkub af Gedebuk kun ydes med indtil :v.l af lndkohsprisen med 
Tillæg af Omkostningerne \•ed Transport fra lndkobsstedet til Beslemmeluesstedet. 
Tilskud til Underhold af Gedebuk kan i de forste 3 Aur ydes med indtil 50 Kr. 
narlig, derefter med indtil 25 Kr. nnrlig. Andragende om Ti'6kud sendes til Lund· 
brugsmadet. Med Andragendet skal fOl ge Oplysning om Antallet nf Gedeejere og 
Geder, der er indtegnet til Bukken" Hegler for Bukkeholdet og for Bukkens Be· 
nyllelse snml Erklæring fra Landbrugskonsulenten. 

5 Ved de almindelige Kvægi.;kuer skal der \'ære Lejlighed til at fremfOre Geder 
og Bukke til Bedommelse, ved hvilken der til Dyr, som er kommet til avledygtig 
Alder, It.an ydes Præmier i 3 Grader: 1., 2 . og 3. Præmie. Præmiernes Storrelse 
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fastsættes af Landbrugisraadet efter Indstilling af Foroya bunaoarfelag 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 
Geder. 

7 Ved lndkob af Hundyr fra Steder udenfor Færoerne kan der ydes Gedehol· 
dere et Tilskud til Dækning af Omkostninger ved Transporten fra lndforselsstedet. 

8 Bukke, til hvis Underhold eller lndkob der er ydet Tilskud, maa ikke sæl· 
ges uden Lanclhrug.&onsulenlens Samtykke. Ved Salg refunderes der af Salgs· 
summen Jordfonden det Belo.b, der svarer til det til lndkobet ydede Tilskud, all 
suavidt Sulgissummen strækker. 

L. Tilskud til Oprettelse og Vedligehold af Avlssvirwstammcr. 
1 Af Jordfonden kan der efter derom indgiven Ansogning ydes TilGkud til Op· 

rellelse og Hold af Avlssvinestammer. 
2 Stammen skal bestuu af en Orne, ikke under et Aar gammel, og mindLSt 3 

Soer, ikke under 8 Maaneder gamle. Stumdyrene skal være godkendt uf Land· 
brugskonsulenten og ved Undersogelse af en autoriseret Dyrlæge være erklæret 
fri for LSmitsom Sygdom og iovrigt sunde. Landbrugskonsulenten ~n kræve, at 
Dyrene skal undersoges af en autoriseret Dyrlæge, naar han finder det fornodent. 

3 Til lndkob af Stumdyrene kan der ydes indtil Halvdelen af Indkobsprisen med 
Tillæg af Omkostninger ved TranLSport fra Indkohsstedet, hvorhos der kan ydes 
et aarligt Tilskud til Stamdyrenes Underhold. 

4 Tilsyn og Kontrol med Stammen fores uf Lundbrugskonsulenten, hvem det 
paahviler sammen med Stammeholderen at inooætte og udmonstre Stamdyr, give 
Vejledning med Hensyn til Dyrenes Fodring, Hogt og Pleje, samt puatule For· 
hold, som han unser for uheldige for Stammens Trivsel. 

5 Til Eratatning for Dyr uf en Avlsstamme kan der uf Jordfonden ydes Til· 
skud til Indkob uf St.umdyr fra Steder udenfor Færoerne. Tilskud ydes efter Reg· 
Jerne i Pkt. 3. 

Ved Salg af Stumdyr, til hvis lndkob der er ydet Ti!LSkud, skul der forlods af 
Sulgssummen indbetales til Jordfonden et Be!Ob, s·varende til det ydede lndkobs
lilskud, alt saa vidt Sal@Jsummen strækker. 

6 Stumholderen er pligtig til al fiire Hegn~kub over Stamt.ullets Indtægter og 
Udgifter og pna Anfordring tilstille Lundbrugsrandet Oplysninger om Driften. 

Ved Salg af Gri ~e i Alderen fru 4-12 Uger f111.5tsælles Prisen af Stumholderen 
summen med Lundbrugskonsulenten. I Tilfælde wf Uenighed afgor Lundbrugsrundet 
Sporgsmaalet. 

7 Opsigelse uf Stumholdet kan fra begge Sider ske inden hvert Aars 1. April til 
Ophor senest den derefter fO\gende 1. Oktober. 

l\I. Tilskud til Fjerkræavl. 
1 Til Fremme af Fjerkrænvl kan der uf Jordfonden efter Indstilling af Land

brugskonsulenten og Foroya bunailarfelag yde.s Tilskud til lndkob af Rugeæg og 
Avlsdyr af Hons, Ænder, Gæs og Kalkuner, hvorhos der kan ydes Præmier ved 
Udstilling uf Fjerkræ .samt Præmier for tidssvarende og godt hyggede Honsehuse 
og til Udbredelse af Oplysning om Fijerkræuvl. Præmiernes Storrelse fastsættes uf 
Landbrug.srandet efter Indstilling uf Lundbrugskonsulenten. 

2 Til Sammenslutninger uf FjerkræJ1oldere kan der ydes Tilskud til lndkoh af 
Maskiner til kunstig Rugning og Opdrætning, nuur Sammenslutningernes Love er 
godkendt af Lundbrugsmadet. Tilskudets Stiirrelse kun ikke o\'erstige I / :i uf de 
med Maskinernes Anskaffelse forbundne Udgifter. Andragender om Ti~kud ind
gives til Landbrugsrngdet, bilagt Erklæring fru Lundbrugi.skonsulenten og Foroya 
bunuilarfelug. 
N. Tilskud til Bevarelse og Forogelsc af FuglcbeJtunden. 

Der kun gives Til ~kud til Foreninger eller enkelte Pe~oner til Iværksættelse af 
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Foranstaltninger, der gaar ud paa al be\'iare og foroge Fugle.bestanden i Udmark 
eller Fuglebjerg, ved en eHektiv Dyrebeskyttel•e, ved IndfOrsel og Udsællela.;e af 
Fugle, ved Gravning af Huler i Fuglebjerge eller pna anden hensigtsmæssig ~Lande. 
Tihkudels Storrelse be:;temmes i hvert enkeh Tilfælde wf Landbrugsrandet efter 
Jndstilling af Foroya buna~arfelag i Forhold til de Udgifter, der maalle vært' nod
vendige eller onskelige til Foretagendets Udforelse. Ligeledes -kan der uddeles Præ
mier Lil Foreninger eller enkelte Personer, der overfor Landbrugsmadet kan godt· 
gore, at de har bidraget vID3entlig Lil Forogelse af Fuglebestanden i Fuglebjerge 
eller Udmark. Præmiernes Storrelsc vil i hvert enkelt Tilfælde være at bestemme 
af Landbrugsrnadet efter Indstilling af Foroya buna~arfelag under tilborlig Hen· 
synt11gen til det opnaaede Hesuhat, til Præmietagerens Opfinruomhed, Arbejde og 
Udlæg samt til e\'entuelt tidligere modtagne Tilskud. 
0. Udbetaling af Til.skud og Præmier. 

Samtlige Tilskud og Præmier uclbetnles af Jordfonden gennem Lnndbru~rnadet, 
der aflægger Regnskab herover ~ammen med Jordfondens ovrige Regnskab. 

30. Dec. - Ændr. i Lov Nr. 51 af l'L Marts 1931 om HiESTEAVlJENS FHiEMME 
paa Fær0erne. ( lndfOjel i Loven 1931) . 

16. :\lnrts 19·1.2 - !\'lid!. Best. Nr. 8 om Ændring i An. for Færoerne af 29. Maris 
:\farts 1939 om ·FORSl.KiIHNG MOD FØLGER A1F ULYKKiESTllJFÆlJDE. 

(lndfOjet i An. af 1939). 

18. l\forts - Bek. Nr. 13 om FORANSTAL11NINGER MOD KARTOFFELBROK. 
I MedfOr af Lov Nr. 370 af 21. December 1938 om Foranstaltninger mod smit-

somme Plantesygdomme bestemmes herved folgende : 
Kapitel I. 
1 Nanr et Areal erklæres for mistænkt eller .smittet med Kartoffelbrok, træder 

Heglerne i dette Kapitel straks i Kraft for det paagældende Areals Vedkommende. 
2 !De Arealer, der erklæres for .smittede af eller mistænkt for Smilte af Kor· 

toffelbrok, man kun benyttes Lil Dyrkning a•f Kartofler, forsaovidt Landbrugskon· 
sulenten giver Tilladelse dertil. Som Læggekartofler man i smittede eller mistænkte 
Arealer kun anvende.s snadanne, som er anvist eller godkendt af Landbrug.skon
sulenten, ligesom det er forbudt i disse Arealer al nedkule andre end de af Land· 
brugskonsulenten godkendte eller anviste .Kartoffelsorter. 

Der..som Kartoffelbrok er ponvist i en Bygd betragtes alle Arealer i Bygden, der 
anvendes Lil Kartoffeldyrkning i mere end eel Aar ad Gangen, som smittet og om
fattes af Heglen i 1. Stk. 

3 Brugerne af Arealer, der er smittet af Kartoffelbrok eller betragtes som smittet, 
er pligtige til al holde Arealet fri for selvgroede, overvintrede eller tilfældigt ind· 
slæbte Kartofler. 

Det er forbudt al henkaste Kartofler eller Kartoffelaffald pao smittede eller mis
tænkte Arealer. 

Dersom et smittet eller mistænkt Areal Yed Snig, Leje, Gave eller paa anden 
Mande overgaar Lil en anden Bruger, puuhviler det den tidligere Bruger at under· 
relle den nye Bruger om, ni Arealet er smittet eller mialænkt for Smitte. 

4 Det er forhudt fru de smittede eller for Smitte mistænkte .Arealer al bortfore 
Planter eller Plantedele med vedhængende Jord, sansom Træer, Bu;;ke, Stauder, 
Grontsnger med Rod, Log, Knolde, Udplantningsplanter, Potteplanter o. lign., saml 
Jord, Affald og Kompost, Jl\'onhos Afhændelse af Godning til andre er forbudt. 
Det er dog tilladt Br.ugeren fra de smittede eller mistænkte Arealer al bortfiire 
Produkter til Brug i egen Husholdning, dog ikke udover Sognetc; Grænser. 

5 Det er forbudt at hortfOre Kartofler eller Kartofifeltoppe f rn smittede eller 
mistænkte Arealer til andre Steder paa Øen eller til andre Øer. 
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Dersom Kartof;felbrok konstatere~ paa en Ø, mau Udfi>r$el af Kartofler fra den 
paagældende Ø kun finde Sted, dersom Kartoflerne ledsages af en Allest fra ved· 
kommende Forstanderskab om, al Kartoflerne er u\'let paa et Areal, der ikke er 
erklæret for smittet eller mistænkt for Smitte. Attesten, der skal indeholde Op· 
lysninger om, hvor Kartoflerne er avlet, .skal forevises \•ed lndski.bningen. 

Der kun i særlige TilCælde og paa betryggende Vilkuur uf Amtet I) meddele 
Dispensation fra Forhudet i nærværende Paragrafs 1. Stk. 

6 .Lederen a.C Stolens .Forsog.sstution i Hoj,·ig og Landbrugskonsulenten har Ret 
til paa smittede eller mistænkte Arealer al anlægge mindre Smitteforsog med Kartof· 
ler og har til enhver Tid uhindret Adgang til Jordlodder, Oplagsrum, Lagre o. lign" 
tilhorende Personer, der er Brugere af suadunne Arealer. 

Kapitel If. 
7 Det paahviler enhver, der er bekendt mecl. at Kartofler eller Kartoffelplanter 

i han.s Besiddel~e er angrebet af Kartoffelbrok, straks at gore Anmeldelse herom 
til Amtet.I) Kartofler eller Kartoffeltoppe fru et smittet Areal man ik<ke afhænde 
eller fjernes fra Stedet. 

8 {Om Sund, famien og Kvalhii, Vestmanha\'n, Midvaag og Sandernag som smit· 
tede eller mistænkte for Karlofifclbrok. Nu bortfalden ) . 

9 O\'ertrædclse af Bestemmelserne i næn·ærende Bekendtgiirelse meclfiirer Straf
ansvar efter Reglerne i § 5 i Lov Nr. 370 af 21. December 1938. 

;{O. l\farls - Bek. Nr. 16 om IND.F'ØRSEL AF VISSE VARER. 
I .MedfOr uf 1Lo\• 1Nr. 288 uf 2. September 1939, jfr. Kundgorelse !Nr. 33 af 

23. Oktober 19•10, bestemmeil her\'ed COlgende: 
l!!) Fra 1. A1>ril 1942 at regne man kun Fæiiernes offentlige Vareforsyning ind· 

Cifre COlgende Varer fru Storbritannien til Færiierne: 
H\'ede, H \'edemel, H\·edekornsmel, Hug. Hugmel, Mel indeholdende Blandinger 

ur Rug og H\'ede, Sukker, al Slags, Kaffe, al Slags, The. 
Partier ar fornnstaaendc Vurer, der bevisligt er bestilt inden nærværende Bekendt· 

giirelses Ikrafttræden, kan dog i111lfores af andre Importlirer, derdom Varerne an· 
kommer til Færoernc inden Udgangen wf August Maancd 19-1·2. Forsou\'idt an
gaar Varer pua bunden Liste er det derhos en Betingelse, at lmportoren er i Be-
6iddelse af gyldig Valutabevilling. 

Dersom lmporloren ikke kan dokumentere, al Varer, som ankommer Lil Fær· 
lierne inden Udgangen u-f August Maancd 19~12, er bestilt inden 1. April 19-1·2, 
maa Udle\'eringcn ikke finde Sted, og Politiet, i TJ1orsha,•n Færiiernes Oµpcbor· 
selskontor, .skul straks afgive Indberetning til Amtet om Varernes Ankomst. Der
som Varerne ankommer den 1. September 19'1·2 eller senere, maa Uclle,·ering i 
intet TiJCælde (inde Sted, og Indberetning skal straks af gives til Amtet. 

2 Overtrædelse nf næn•ærende Bestemmeh:er straffes efte r Lo,·en. 
3 Næn·ærende Bekendtgorel~e træder i Kraft den 1. April 19-i2. 

19. Maj - Skipan fyri BARNA.HJALPAoRGHUNNE\'U:\'1. 
1. Gruunurin ul\ egust vil1 peningagå\Um og sL.jårnust a\' undirskri' u~u sum fyrstu 

nernd. Fellur mai!ur frå, setir nevndin sjal\' mann i lrnnsaru sla~. 
2. Grunnsins endumiil er al veitu styrk til treingjnndi .born, busitundi i Foroyum. 

Til l1clla endumål \'eri!a nyttar grunnsins rentuinntiikur - allar elln ein partur 
eftir nevndaru,·geri! å horjum åri - samnn viil tti 1•eningi, merkja.siilun he\ ur 
givii!, og gå' um, il! Lilskila6ur eru til beinlemis utbytingar. 

:~. Peningusto\•nurin, sum :'kul stnnda inni eftir reglum. galdandi fyri inn.;oellum 
peningi hjå omyndingum, knnn ikki nemast, fyrr enn harm er kamin upp i 
200.000 kr. 

1) Nu Lundss tyret. 
2) Jfr. Bek. Nr. 8 nf 7. Juli 19-15. 
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Nc\ndin U\ ger, um tnnn peningur, i~ uftnn å tå \1er~ur gi vin til grunnin, 
skal \erifo lngdur afturnt stominum ellu nyllur til beinlei~is styrk samnn vi~ 
teim undir 2 nevndu inntokum. 

I" Nevndnrinn,ar samtyktir - harimillum hendn skipan - eins og frågrei~ing 
frå nevndarfundum ver~n at fora inn i ger~nbok. 

5. Hokmknpariiri~ er ålmanukkaåri~. - Grei~ur roknskapur \'er~ur hildin yvir 
grunnsins inntokur og utrei~slur og skal ver~n granska~ur av gran.skarn Foroyn 
Logtings og go~kendur eins og tingsins roknsknpir. 

Nevndnrlimirnir hnva niti~ atgongd til ni siggja bokur og skjol og sannforn 
seg um ognir grunnsins, tiii~ teir ynskjn tuil. 

11. Juni - Skr. fru Skoledirektionen om VA'.'10.ltELÆREHiES LOGIS. 
I en hertil indsendt Skrivelse har De forespurgt. hvorvidt Forslanderskabet for 

1-lnldersvig-Snxen Sogns Kommune er pligtig til at sarge for Brændsel og Belysning 
i det Logi, der stilles til Deres Raudighecl, medens De underviser i Langesand. 

Foranlediget heraf skal man meddele, al Forolanderskubet efter Skoledirektionens 
Formening er pligtig ul sorge for Brændsel og Belysning i Logiet, h\'ilket man sam
tidig har meddelt Forslunder~kabet. 

2. Juli - Skr. fru Kirkeinspektionen om KIHK•EGAAHDSMU:HE. 
Det meddeles herved, al Kirkeinspektionen har vedtaget. al det fremtidig \•il 

være en Betingelse for Godkendel~e af nyopfiirte Kirkegunrdsmure. al disse bygges 
snu hoje, ut den indvendige Hojde er mindH 100 cm, efter al Begra\ elsesplnclsen 
er fyldt op. 

l\led Hensyn til Storrelscn uf clet Tilskud. der kan tilstuus af Lagtinget til Kirke. 
j?Uurdsmure, henvises til Lugtingel.s Vedtagel5c uf 30. Oktober · 1910.1 ) Det er 
efter denne Vedtugel~e en BetingelEe for Til::kud, al Planen og Overslag er god· 
kendt af Tinget, fOrencl Arbejdet pauhegyndes. 

Andragender om Tilskud fru Lagtinget til Kirkegaards11111re bor indsendes gen· 
nem Kirkeinspektionen. 

G. Juli - Bek. fru Vulutucentrulen ung. O~lV·l~KSLl~G AF BHITISK VAIJUTA. 
(lndfi>jet i Bek. af 26. Apr. 19ll ) . 

9. Juli - :Vlidl. Best. Nr. 29 om godkendte l\IAALE- or. VEJEllEDSKABEH. 
1 Foruden de uf Ju:;tcrncsenet i Henhold til Juslerreglemeutet uf 12. November 

1909!!) med :.enere Ændringer forlrnndle1le Mnale- og Vejeredskaber kun indtil 
videre pua Fa:roerne un•\'endes suudanne l\luale- og Vejered:;kaher, som er god
kendt uf Amtet. 

De uf Amtet godkendte )foale- og Vejereelskaber forhandles gennem Justervæsenets 
Forhandlere. 

2 Am·endehe ur mulre ;\fnule- og Vejeredskaber end Justcrvæscncls eller de af 
i\mtel efter næn·ærende Bestcmmel~e godkendte stru-ffes efter Lo\ en. 

19. ;\'o'. - :Vlidl. Bc;,t. Nr. ;H om DAGPE\'GE FOH ~lEDLEM\IEll AF FÆH
ØER'ES LAGTING. 

1 Indtil videre tillægge.:; der Medlemmerne uf Færocrnes Lagting fiilgende Dag
penge: 

1) Hr. nu Lagtingsheslutnini; uf 3. ,\pr. 1952. 
!) Hr. Lo\' Nr. 65 uf 28. Fchr. 1950. 
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1942 19. Nov. 

Under en Lagtingssnmling tillægge" der Laglingsmænd for hver Dag, Tingsam
lingen varer, 12 Kr., medens der ikke ydes Dagpenge for Udvulgsmoder.1) 

Udenfor en Lagtingssumling tillægges der Laglingsmænd for Udvalgsmoder 12 Kr. 
pr. Modedng, forsnnvidt Modet finder Sted uden for Laglingsmnnden.s Hjemsted, 
og ellers 6 Kr. For hver Rejsedag, som ikke samtidig er Modedng, udgor Dag· 
pengene 6 Kr. 

Der ydes derho.s el Dyrtidstillæg til ovenstaaende Dagpenge pna 85 % af Pris
stigningen ifolge det uf Priskontrol-Rnudet i Henhold til Kundgorelse Nr. 59 af 
9. December 19-J.l udregnede Pristal. 

Dyrtidstillægget ændres fru og med Datoen for Pri~tallets Offentliggorelse. 
2 Nær\'ærende Bestemmelser fnnr Gyldighed fra Begyndelsen af den ordinære 

Tingsamling 19·1.2 og indtil videre. 
Samtidig ophæves Anordning Nr. 11 n'f 25. Januar 1937 om Daµpenge til Med

lemmer af Færoernes Lagting og Kundgorelse Nr. 12 af 27. No\'ernber 1910 om 
Ændring i Anordning af 25. Januar 1937. 

20. Nov. - Midi. Besl. Nr. 35 <>m Ændr. i Lov for Færoerne Nr. 101 af I" Apr. 
1928 om JAGT,FUGLElFANGST m. v. (lndfOjet i Loven af 1928). 

N. Nov. - · Midi. Besl. Nr. 36 om Ændring i !Lov for Færoerne Nr. 90 af 1. Apr. 
1925 om ·FOHBUD MOD FISKERI MED BUil\'lDSLÆBEVAAD, jfr. Lov l\ r. •150 
af 22. Dec. 1939 og midi. Best. Nr. 61af12. Dec. 191-1. 

l:!) Det tillades Personer, som iowi·gt !har Ret til Fi ~keri paa Soterritoriet, at 
drive F•iskeri med Sleovll'aad i Tid.srummet fra I. April til 30. September, med Far· 
tojer, 'SOrn har ikke o\'er 40 HK. Maskinkraft, dog ikke indenfor en Linie, som 
gnnr fra 

Skopnri (Fugloy) 
Sclt.on•u 
Enniberg 
Kullsfle.s 

Skcit5inum 

Tjornunesi 
Hellutanga 
Ha\'narifles frnm vit5 ytslu skerum 
Flatadrangi 
Trælanypu 
f'lcygabcrgstun ga 
Trimhovda 
Kni"1kinum 
Kloraralanga 
Villingatangu 
Kohbatangn 
Bcrg.:;tanga 
Knåpinum 
Sunnbianholmi 
~loane;: i 

til Sellorvu (Vit5oy). 
til Enniberg « 
Lil Knllsfles ( Kallsoy) 
til et Punkt 1 K'Varlmil i m•svisende nord

lig Retning fra llivtanga. Derfra 
til Skcit5it5 å Mylingi. 
til el Punkt llJ.? Kvartmii i mi\;visende 

vestlig Retning og derfra 
til Tjiirnunes (Vågoy). 
ti'I Hellutunga c 
til Harnnrfles (Mykines) . 
til Flatadrang. 
til Trælnnypu (Vågoy). 
til Fleygahergstanga (Koltur) . 
til Trollhovda. 
ti'I Knitkin (Skuvoy). 
til Kliirurntangu (Sut5uroy). 
til Villingatnnga « 
til Kobbatnnga « 
til Bergstunga « 
til Knåpin « 
til Sunnbiarholm « 
til Monnes « 
til Akrnbergstnngn « 

1) Jfr. Logting!>l.e~lulning nf 5. Sept. 19·li om 'istorholdsutreiilslur og Ll. Nr. l of 13. l\[Aj 
19-18 § 16. 

2) Som æn1lrct ,·cd Ll. Nr. 5f19.J9 of 31. Dee. 1948. 

798 



21.. Nov.1942 

Akrubergslangn frnm vi~ landinum 
Bagla'holmi 
Porkerisne'.si 
Fro~biurnypu 
Novini 
Kvornlanganum 
Dnlsfles 
Skålhovda 
Kirkjubiinesi 
Helluni iram vi~ 'lundinum 
Hoslcin-stanga 
Ryssuni 
Nevinum 
Mjoanesi 
Trollinum 
Syi'hntnngn 
Hovdanum 
Eysturhovda 
'11ulanum f rnm vic'5 landinum 
Eysufelti 

Lil Baglahålm (Su~uroy} . 
til Porkerisnes. 
til Fl'o5biarny1m. 
til Novina (Skuvoy). 
til Kvorntanga (Sandoy). 
til Dalsfles. 
til SkåthO.vda. 
til .Kirkjubones (Slrermoy). 
til Helluna (Nolsoy). 
til Hoslein'stanga. 
til Ryssuna (vic'5 .Ey;:lnes i Eysturoy). 
til N e'vic'5. 
til Mjoanes. 
til Trolli~ ( Bor~oy). 
ti'I Sy(Sralanga. 
til Hovdan (S\•inoy) . 
til •Eysturliilvdi. 
til Mulun (!Fugloy). 
til •EystfeJI.i. 
til Skopnri. 

2 Hojestc Vægt .for Sko.vlvaad, som saaledes man benylles paa det angivne Areal 
af Soterritoriet, er 30 kg .for hver Luge. 

3 Den, som agter al fo:ke med Skovlvand paa Soterritoriet, er pligtig Lil al 
f.oretage Anmeldelse til Politiet med Opgivelse a-f Fartojets Navn. 

4 t) Del er ·l'orbudt at fiske med Snurrevand og Flydelrnwl, Ringnol og Snurpenot 
indenfor en lige iLinie fra Eystnes>i til Hvilanes og fra Torvnncsi til Uprsalanes in· 
denfor den ovenfor i §1 nævnte Linie. 

5 Overtrædel·ser straffes e1ter .Reglerne i Lo\' Nr. 90 ruf l. April 1925, jfr. Lov 
af 22. December 1939, dog ·at tBoderne kan ned·.;æHes efter Rettens Skon. Farlojer, 
Fangst og Fangstred~~aher kan :iicslaglæggcs og sælges efter nævnte Lovs Regler. 

6 Sager anganende Overtrædelser ·nr nærværende :Bestemmelser .behandles som 
Politisager. 

7 Disse Bestemmelser er gældende 1;1 31. December 19-1-1)!) 

9. Dec. - Lagting,;beslutn. om Vejledning Hl BEREONll\G AF VAHiEAFGIF'f.ER 
ved færoske Havne. 

F'oNendel5er af ensartet em'ballerede Vnrer i samme Takstgruppe (Varer i Sække, 
Fu~tager o. Hgn. saml i Originalpakrringcr, sunsom Kasser, Æsker, Spande etc.), 
horbel fra Varer, der lakseres pr. Stk, betragtes som Partier, for h\'ilkc Vare· 
afgiften beregnes e:fter Vægttakst eller m:J Takst. Saafremt det -saaledes beregnede 
Belob er mindre end den for Takstgruppen eventuelt gældende Minimumstakst pr. 
Kollo, er <let lilladt nl forhoje Beli.ibel til nævnle Minimum:takst for cct Kollo. 

11. Dec. :\lidl. Be-5t. i'ir. n om Ændr. i Anordn. 'fr. 112 a-f 21. l\'o\. 192:-\ 
om LUKKETID FOH BlJTIKKER OG I.AOHE m. , .. (lndfojct i An. af 1923). 

1) Som ændret ,-ed Ll. Nr. 62 af 2. Dtt•. 1949 og Ll. Nr. 34 of 12. Maj 1952. 
i!) Hiilge Ll. Nr. 5/ 19-19 af 31. Dec. 1948 gælder Bestemmelserne fremdele!'. 
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1942 11. iDcc. 

11. Dec. - Ændringer Nr. 42 i midi. Best. om STÆHKSTRØMSANLÆG. 
(lndfOjet i Best. af 19110). 

19. Dec. - Ændringer Nr. 511· i midi. Best. uf 2. Dec. 1940 om IJEJEFORHOLD. 
(JndfOjet i Besl. aif 19110). 

19. Dec. - Midi. Best. Nr. 55 vedr. visse EKSPROPRIATIONER. 
1 .Ekspropriationer i Henhold til § 50 i Lovbekendtgorei·se Nr. 251 nf 6. August 

1937 (Lov Nr. 175 ru 1. l\laj 1923 som ændret ved Lov Nr. 12•1· af 7. Mnj 1937) 
foretages pna Færoerne a'f Amtmanden paa Statens Vegne. Forsaavidt Lagtinget 
eller Lagtingets Landsnævn maaue onske det, -sker Eki,,pr'opriationen for Amtskorn· 
munens Regning.I) 

2 Erstatningen for de eksproprierede Ejendomme fost'Srelles i Mangel af minde
lig Overenskomst med Ejeren nf en Erstatningskommisision hestanende a'f Lund· 
'hrugsraadet, Lundbrugskonsulenten og et af Sorenskriveren udpeget Medlem. Kom· 
missionen vælger selv sin Formand. 

l\lcd Hensyn til Erstatningernes Fast~ættelse. Udbetaling m. ' '· finder de i Lov 
Nr. 69 af 7. i\faj 1881 med !'enere Ændringer indeholdte Regler tilsvarende An· 
vendelse. 

Erstutnin;.::tik1ommissionens Afgorelser om Erstatningernes Storrelse er enclelige. 

21. Dec. - Midi. Hest. Nr. 57 om Ændr. i Kundg. Nr. H a1f 17. Juni 19-10 
om FOHSIKmNGSVIHKSOl\lHiED. (lndfOjet i Kundg. ai 1910). 

22. Dec. - Midi. Besl. Nr. 58 om Ændr. i Lov Nr. IH af 2-1.. Maj 1937 om 
JORDBRUGETS FREMME. (IndfOjet i Loven uf 1937). 

23. Dec. - Midi. Best. ~r. 60 om EKSTRAORiDINÆHE HAVNEINDTÆGTEH. 
l!!) I de Kommuner paa Færoerne, hl'or de normale Indtægter til Kommunens 

Havnekusse svigter paa Grund af de ved Verdenskrigen skabte Fo11hold, skal den 
kommunale Styrelse med Amtets Samtykke, efter at Luglingels Land~na"Vn derom 
er hort, f.or indtil 2 Aar ad Gangen kunne bestemme. ni ethvert Fartoj, som er 
eller den 1. Januar l9·l2 var registreret som hjemmehiirende i Kommunen, skal 
betale en Af gift til Havnekas-sen af hojst 10 Øre pr. Sterlingpund. som Fartojet 
mauttc have solgt Fer~kfisk eller Sild for i Storhritunnien eller andet Land udenfor 
Færoerne. Sælges Fangsten i anden l\'lOnt end Sterling, omregnes den til Ster• 
lingvund. Af gi'ften erlægges uf Bruuo-salgssummen. 

Hvis der er erlagt Vareafgift efter almindelige Regler til Hjemstedsharnen eller 
anden Havn pua Færoerne for hele Fiskelasten eller en Del deraf, og dette doku· 
mente res, har den afgiftspligtige Hel til ut erhulde denne Af gift lf ratrukkel i den 
i Hen1hold til § I pligtige Havneafgift. 

Samme Afgiftispligl paahviler et Fartoj, der er registreret som hjemmehorende 
i en anden færosk Kommune, nnar og -saa-længe Fartojet clri,•es for Regning helt 
eller o''ervejende af en Person, Sel:.'kab eller Firma i den Kommune, som faar 
Bemyndigelse til at opkræve heromhandlede Afgift. 

Amtet aifgi}r med bindende Virkning. om et Fartoj er afgiftspligti~t i Hen · 
hold til foran':6lnaende og du til hvilken Havn. Sporgsmaul her'om kan ikke indbrin· 
ges for Domstolene. 

1) Disse Bestemmelser !ile,· givet i Anledning nf Eksproprintion nf Arealer til hriti~k Fly\'C• 
pinds paa Vangii. 

2) Som ændret ,·cd Kundg. Nr. 35 af 21. Der. 194.'i. Hr. K'.undg. Nr. 5 af 2. Fchr. 19-18. 
Gælder for Vangllnrn og Trnngis\n11g Hum, jfr. Kunng. Nr. 9 og 12 nf 1948. 
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23. Dec. 1942 

2 Den i § 1 omhandlede Af gift erlægges kun for Fartojels forste •I· Lundin ger 
i hvert Kalenderaar. 

3 Afgiften forfalder til Betaling en Mauned efter FiskesulgeL. Afgiften udredes 
af den, for hvi'S Regning Fis-ke;;alget har fundet Sted, men hæfter paa Fartojet 
næstefter PantereUighedcr pna Forfaldsdagen. Er Afgiften i·kke beta'IL senest en 
l\foaned fru Forfaldsdagen, kan den inddrives \'ed Udpantning. 

Afgiften opkræ;ves af Havnebe;:tyrel::en, der efter Begæring i hvert enkelt Til
fælde kun fna Oplysning fra Valuta-Centralen om bestemte navngivne Farlojers 
Bruttosalgssummer. 

4 NærYærendc Be:;temmel;;er træder i Kraft den l. Januar 1913. 

23. Dec. - !\lidt. Best. Nr. 62 om Ændr. i Lov for Færoerne Nr. 76 af 12. 
\!arts 192:{ o.m den KO~lMU~AllE BESKXPNING. (lndCOjet i Loven af 1923) . 

11. Jun. 1913. - Midi. flest. Nr. lom FORDEJLl~G A•F MELVAHEH. 
I 1ledf0r af Lov Nr. 288 af 2. September 1939, jfr. Kundgorclse Nr. 33 af 23. 

Oktoher 19110, fastsælle5 herved fiilgende: 
1 Fordelingen af Melforsyninger (Hvedemel, ~ationalmel, Hvedekornsmel, Rug

mel) mellem Bygderne skal ·finde Sted efter Folketal, jfr. dog § 2, sidste Stk. 
Amtet!) kan paalægge Kommunalbestyrelserne al meddele Færoernes offentlige 

Vareforsyning alle de til en ligelig Pordeling nod,·endige Oplysninger angaaende 
Indhyggerantal o.g Antal a,f Detailhnndlere og Bagere i Kommunen, ·samt at frem· 
komme med Indstilling .om ·Fordeling uf den Kommunen tilfalclende Andel af Be
holdningerne mellem de næringsdrivende i Kommunen. 

2 Fordelingen af de til Hauclighed \'ærende \Jelf orsyninger finder saavidt muli l?l 
Sterl pan Grunding af de fru Kommunerne modtagne Oplysninger og Indstillinger. 
Vareforsyningen har dog ikke Pligt til ut folge Kommunalbestyrelsens Indstilling, 
hrnr denne efter Vureforsyningens Skiin mnatte medfOre en uligelig Fordeling mellem 
de næringsdrivende i Kommunen. 

Ved Fordelingen s.kal der saavidt mu.J.igt tages Hensyn til den Omsætning, som 
enkelte næringsdrivende maalle have med Forb.rugere udenfor Kommunen. 

3 Klager o'er Tildelingerne kan sendes til Forstanderskaberne (·Ryrnadet) , der 
med sin Erklæring Irem~ender Sagen til Vareforsyningen. 

Dersom en tilf reds-5til\ende Ordning ikke opnaas ved Forhandling med Vare· 
forsyningen, a'fgore.s Sngen nf Amtet og Laglingets Varcud\'ulg.:.! ) 

4 Overtrædel!!e af nærværende Bestemmelse straffes efter Loven. 

12. Apr. - Skr. fra Færo Amt .om VALG AF GHINDEFORMÆND 1•aa Snndo. 
I Anledning af Hr. Sysselmundens Skrivel~c af 18. Marts 194.3 angnnende Valg 

af Grindeformænd i Sando S}'ssel ska·J man meddele, at Amtet knn tiltræde Hr. Sys· 
selmandens For"Slu.g om, hvilke Pladser der skal betragtes som henhorende til hen· 
holdsvi5 Sand og Husevig Hvalvaagc, saaledes at der til Sand lhalt.YWg 'hen-fores 
Plad~erne i: Sand, Skopen og Skuii, og til 

Jiu~ evig lfrafoaag henfores Pladserne: i Husevig og Skaalevig Sogne. 

21. Apr. - Nlidl. Best. Nr. IO om PRISTA'1.STIU~ÆG TIL ARBEJDSLØN. 
1 I alle Arbejdsforhold, hY"?ri Arbejd-slon i Henhold til Sædrnne, Overenskom~t, 

eller Vo'ldgift!ufgorelse hidt1il er beregnet som en be!ltemt Grundlon pr. Time med 
Tillæg efter Pristallet. ~kal dette Tillæg fru nærværende Bestemmehers lkrafttræ· 
den at regne udgore een Øre pr. Pristalspoint over 100, medmindre undet frivil· 
ligt uf tales. 

I) Nu Lnn<lsslyrct. 
2) Nu Lnglingcts VnrcU<h'nl11. 
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1943 21. Apr. 

Dersom Pristalstillægget i Henhold til Sæd;vane, Overenskom:.L eller Voldgifts
af gcirelse nu er fastsat til et mindre Belob end 0,85 Øre pr. Pris talspoint, skal Til
lægget fra samme Tidspunkt som foran bestemt forhojes med 100/85, ~anledes at 
Timetillægget forhojes til det nærmeste hele Øre'belob. 

Fornnstaaende Regler finder ogsna Anvendelse i Tilfælde, hvor der ikke hid
til har hestanet en Lonordning mellem Arbejdsgivere og Arbejdsorganisationer, 
saaledes at Lonnen i disse Tiilfælde, medmindre andet frivilli gt æftale5, skal fast
sættes til en bestemt Grund1on pr. Time med Pristalstillæg efter Reglerne i lste 
og 2det Stykke. 

2 Den i § 1 fastsatte Beregning af Pristalstillægget fimler Anvendelse, saalænge 
Pristallet er over 250. 

Nanr Pristallet er 250, udgor PristnlotiHægget 150 Øre pr. 11ime efter det for
holdsmæssigt lavere Belob, som fOlger af Bestemmelserne i § l , Stk. 2. 

Naar P6stallel falder under 250, sktl'l Pristalstillægget nedsæHes fra 150 Øre 
med 0,85 Øre pr. Prislalspoint eller med det lavere Beloh, der i Henhold til Sæd· 
vane, Overenskomst eller VoldgiftsafgorelEe nu manlle være gældende for andre end 
voksne, mandlige Arbejdere. 

Pristalsreduktionen ophorer ved P11istal 100. 

21. Apr. - l\'lidl. Best. Nr. 11 om DYiRTiiDST1'LLÆ;G til Alder$- og Invaliderente· 
nydere, P.EHSONER I KONTROLIJERET FAMIUEP.l.JEJE samt Enkehorn. 

2 F·or Finansaaret 19,l~iftM tillægges der dem, hos ~1vem en Pel'Son er anbragt 
i kontrolleret Familiepleje, jfr. § 6 i Kundgorel-se Nr. :il af 1. Oktober 1940, et 
Dyrtidstillæg af 225 Kr.I) 

4 De i §§ 1, 2 og 3 omhandlede Dyrt id~tillæg afholdes af Amtsfonden. 

21. Apr. - l\·lidl. Be5t. Nr. 12 om DYHTIDSTIU..ÆG TIL TJENESTIEMÆND 
m.fl. 

4 Der tillægges Die:triktsjordemodrene paa Færoerne, herunder ogsaa de pen
sionerede Distriktsjordemodre, el Dyrtidstillæg pna 400 Kr. for Finnnsaaret 19•13f1-1, 
hvilket Dyrtidstillæg afholdes af Amtsf onden.2) 

6. Juli - Bek. Nr. 21 om VALGD1S11RIKTER. (lndfOjet i Bek. a.f 1. Okt 1940). 

:U. Juli - Bek. Nr. 2-1 om V.AiLCDISTHIKTER. (Indf6jet i Bek. af 19-IO) . 

10. Aug. - Reglement for POLITIB:ETJENT I NÆS KOMMl NiE. 
(AI noget lignende Indhold som Reglementet a•f 7. Fehr. 1931) . 

28. Sept. - Skr. fra Skoledirekt. om VEDLIGBHOLilELSE AF SKOLER. 
Skoledirektionen har haft Opmærk'5omheden henvendt paa. at flere Kommuner 

ikke tilstrækkelig omlhyggeligt opf.ylder deres Pligt til at holde Kommunens Skoler 
i god og behorig Stund. 

i\lan skal i den Anledning indskærpe, at det paahviler Kommunerne al sarge 
for, at Skolerne holdes i god for~Ynrli g Stand og at bære de dermed forbundne 
Udgifter. Under denne Vedligeholdelsespligt falder saaledes: 

a. Kommunen skal sarge for Skolens Renholdelse i Overensstemmelse med den af 
Skoledirektionen herom udfærdigede lnstrub. 

1) If. midi. Best. Nr. 22 of 21. Sept. 1945 om·endes Reglerne uændret fro 1. Apr. 1945 o. t 
regne og indtil \·iderc. Jfr. og5na midi. Best. Nr. 13 af 14. Apr. 1947. 

2) If. midi. Best. Nr. 22 af 21. Sept. 19,15 nm·endes Reglerne uændret fro 1. Ap r. 1945 
at regne og indtil \·idere. 
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28. Se1>1. 1943 

b. Kommunen "kal sifr~e for, al alle nodvcndige mindre Reparationer, ~aasom 
Indsætning d nye Ruder, Tætning af Vinduer, Dore, Tag o. i;. v. straks fore· 
lages. 

Kommunen bor derlh.os hver Sommer i Maj --Juni Muaned foretage et al· 
mindeligt Syn af Skolerne summen med Forstela:reren og Skolekommissionen, 
hvor der lages Bestemmelse om UdfOrel~en af slorre Arbejder, saasom J:\fo. 
Jing udvendig og indvendig, Heparution eller Fornyel~e af lnvenlariel, ~amt 
andre nodvendige Heparalioner og Forandringer. 

c. Kommunen skal sorgc for, al der findes Vu:k med rindende Vand ved hver 
Skole saml mindst 2 W. C.'er, el for Drenge og el for P.iger. Saavel Vask 
som W. C. skal holde,;; i praper Stand. 

d. Kommunen skal sorge for, at der li'I enhver Tid forefindes det nodvendige 
Undenisningsmateriale 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 merl, at VCLHigeholdelsespligten efterkommes, bemærkes fO\. 
gende: 

I Overensstemmelse med Lagtfogets Vedtagelse i Samlingen 19-1·2 skal Forstan· 
derskaberne fremtidig een Gang om Anret inden den 1. Juli tibende Skoledirek
tionen en Indberetning over stedfundne Reparationsarbejder ved Skolen med Op
lysning -0m Skolematerialets Tilstand, om Legepladsen, Vask, W. C" Rengoring 
etc. Indberetningen skal forinden Indsendelsen forelægges Skolekommi-s.sionen og 
Forstelæreren og forsynes med dere..; Paategnfog. 

Indberetning for Anret 19113 skal dog fOrst indsendes inden Udgangen af Anret 
19-1-3. 

Skoledirektionen vil drage Omsorg for, at Bygdeskoleinspekti.onen, Idrætsinspek
toren og Embedslægerne fOrer Tilsyn med Skolernes Tilstand og indberetter mulige 
Mangler til Direktionen. 

Forsaa\iidt en Kommune trods Paalæg skulde forsomme al udfore paakrævede 
Ved~;g&ioldelsesarbejder, vil dette blive indberettet til Lagtingels Landsnævn, der 
ll'f Lagtinget er bemyndiget til at lade Arbejderne udfOre for K-0mmunens Heg· 
ning. 

Et Eksemplar af nærværende Cirkulære og Instruksen om Renholdelse af Sk-0le
lokalerne bedes af Forslandel'!!kabet udleveret Forstelærercn i Sognet. 

16. Nov. - l\lidl. Best. Nr. 29 om BORTEBLEVNE PERSONER FRA KRIGS
FOltLISTE SKHlE. 

1 Uanset Bestemmelserne i Forordning af 11. September 1839,. jfr. Heskript 
af 11. November 18'16 nngaaende Behandlingen wr en bortebleven Persons F.or
mue bli\•er borteble'1ne Personer, om lwilke det ·vides, at de rnr om Bord i krigs· 
forliste Sk!ibe, al anse som dode, medmindre der foreligger særlige Om,;;tændigheder, 
der giver Grund til at antage, at de fremdeles er i Live. 

2 Et Skib anses som krigsforlist, forsaavidt det godtgores at være forlist som 
Folge af krig. eller forsvarsmæssige Foranstaltn~nger, eller der er overvejende Grund 
til al antage, at det er forsvundet under Rejse inden for Omraader, h·vor saadanne 
Foranstaltninger man paaregnes at have fundet Sted, og forlist som Folge a'f d·isse. 

3 For de a f § 1 ·omfattede Personer skal Doden anses som indtraadt ved Ud· 
lobet af det Dogn, hvori det paagældende Skib er forlist, eller, hvis Skibet er 
forsyundet, ved Udlobet af det Dogn, i h'·ilket det har været saa længe borte, at 
Forsikringssummen for det kan kræves udbetalt, jfr. § 71 i Lov Nr. 129 a1f 15. 
April 1930 om Forsikringsaftaler. 

4 Afgiirelse i Medfor a·f § 1 træffes ved Kendelse ll'f den Sk>iifteret, som det efter 
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Lovgivningens almindelige Hegler vilde tilkomme at behandle Di:idsboet efter den 
paagældende. 

Skifterellens Kendelse er Genstand for Kære, der, foruden af vedkommende Ægte· 
fælle og Arvinger, kan iværk~ælles af Pautalemyndigl1eden. Denne har fri Proces 
under Sagen. Udskrift af Kendelser, hvorved en Per.son i lWedfi:ir af disse Be
stemmelser anses som di:id, skal u·f vedkommende Ret straks Lilsbilles Puatalemyndig· 
heden. 

Forinden Kærefristens Ud'liiL man Boet ikke udle\'eres til Hensidden i uskiftet 
Bo eller til privat SkHte, medmindre Paatalemyndigheden har givet Atfkald pua 
Kære. 

5 Saafremt den borteblevne var gift, ~kul huns Ægtefælle ikke være beretliget til al 
iindgaa nyt Ægte~1kuh, forinden der er f.orli:ibel l Aar fra det Tidspunkt, da hans 
Di:id anses som indtraadt efter Reglerne i § 3 . 

Skulde det, inden den borteblevnes Ægtefælle har indgaael nyl Ægteskab, 'ise 
sig, al den borteblevne er i Live, kan Justitsministeren efter begges Begæring be
stemme, al deres Ægteskab fornyes. 

6 Saafremt det maatte vise sig, at den borteblevne er i u,·e, ~al han i 20 Aar 
ha det •i § 3 omhandlede Tidspunkt være berettiget til at kræve sin Formue tilbage 
fru den, til hvem den er udlagt. 

7 Disse Bestemmelser finder Anvendel~e i alle Tilfælde, lwor den paagældende 
har været om Bord i et Skib, der maa ant.ages al \'ære krigsforlisl efter den l. Sep· 
tember 1939 og inden Udlii:bet af el Tidsrum af 6 'lnnneder efter Mslutningen 
af den nuværende europæiske Krig. Ju:;«itsminisleriet fastsætter, hrnrnaar dette 
-sidste Tid~punkt ~kul anses al foreligge. I Tilfælde, hvor den borteblevnes Formue 
allerede er behandlet efter Reglerne i Forordning af Il. September 1839, \•il Be
handlingen være ut genoptage af vedkommende Skifteret. 

8 l\'led de ar Fonholdenes Natur fOlgende Lempelser finder disse Bestemmelser 
tilsvarende Atl'\'endelse paa Passagerer i og Besætning paa Luftfartojer, der er 
krigsforl•istc. 

22. Nov. - Midi. Best. Nr. 28 om ELEKTRISKE STÆRKSTRØ;\'JSANLÆG. 
(lnclfojet \'ed An. Nr. 6:1af27. Marts 1936 § 5). 

21. Dec. - Tillæg Nr. 35 til Kundg. Nr. 60 uf 23. Dec. 191,2 om EKSTHAORDI· 
NÆRE HAVNEINDTÆGTER. (lndfOjet i Kundg. uf 19-J.2). 

21. Dec. - Regulath· for færoske DANSESTUEH. 
1 Ingen ny Dansestue man tages i Brug til offentlig Duns, fi:irend den er godkendt 

af Bygnings- og Sundohed"-kommissionen. 
Gumle Dansestuer siknl inden den 1. April 19 l·I· indrettes i Overensstemmelse 

med Fors'kr.ifterne i næn·ærcnde Hegulat•i\' og godkendes af Bygnings- og Sund
hedskommissionen. 

2 For al kunne godkendes mau en Dansestue opfylde fi:ilgende Kro\•: 
a. Til Dan~estuen skal hore en rummelig Forstue med et Gulvareal paa mindst 

l}r. af Dansesluens Areal. For~tuen skal være udskilt fra Dansestuen \'ed dobbelte 
Di:ire (Flojdore), der aabner udad. Der skul mindst være to Udgange fra Dunse
sluen, een i Iwer Ende eller Side af Lokalet. 

b. Ved Damestuen skal der til Brug for Gæsterne \'ære indrettet mindst' 2 W. C.' 
er med Se1•tictank, særskilt for Herrer og Damer, samt et Pissoir for Herrer. I Til
fælde, hvor det \1il \'ære forbundet med særlige Vanskeligheder at indrette W. C., 
kan Sundhedskommissionen efter Forhandling med vedkommende Embedslæge god
kende en anden fors\'arlig Ordning. 

c. Der s-knl \'ære inclrettet Hoand\·a~k enten ~ær~kilt for Herrer og Damer i 
Forbindeh;e med W. C. eller som en for all~ tilgængel·ig Haand\'ask. 
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3 Mindst 2 Gange om Aaret skal der foretages en fuldstændig Afva!kning af 
Gulve, Vægge, Lofter og alt Inventar i Dansestuen. 

For hYer Danseaften skal Gulvet afraskes, og efter Dansen skal hele Gulvet 
sæbevaskes. 

Ved hver Danseaften skal der forefindes Sæbe og rent Haandklæde ved Haand
vasken. 

4 Efter 11\'er Danseaften skal Vinduerne aabnes, og Dansestuen grundigt ud
luftes. 

I Morklægningstiden skal Morklægningsmaterialet nedtages, saasnan Dunsen er 
for.hi, eller i\'IOrklægningen 011horer. 

5 Sundhed~kommis~ionen fOrer Tilsyn med, at Dansestuernc 01>fylder de i nær· 
værende Regulativ stillede Kra\'. 

Der vil ikke af Politiet bli.ve givet Tilladelse til Afholdelse af offentlig Dans i 
Dansestuer, der ikke er godkendt af Sundhedskommissionen. 

G Et ·Eksemplar af delte Regulativ skal være 01:lhængl i enhver Dansestue. 
Overtrædelse af nærværende Hegulativ straffes efter Politivedtægten. 

23. Dec. - l\'lidl. Best. Nr. 39 om forskellige FOHSIKRINGSFORHOLD. 
• 

31) De under Tryggingarsambandi~ :.Foroyur« horende Forsikringsafdelinger mua 
kun tegne Heussurance for de uf dem overtagne •Hisid, forsaavidt dette uf Afde
lingens Bestyrelse efter Samruad med TPyggingamambandi~'.s Bestyrelse skonnes for
nodent. 

Hvis Tegning af Heassurance uanset foranstaaende skonnes forniiden, bliver saadun 
Heassurance at tegne i et 1'aa Færiierne hjemmehorende Forsikriinf:?;selskab :i det 
Omfang, delte skannes forsvarligt, og ellers i et i det ovrige Kongerige hjemme
horende Selska·b eller i et briti11~ Sehkab. 

Herværende Sel~kuber og Agenturer kan uan~et Uestemmelserne i § 2, Stk. 2, i 
Kundgorelse Nr. M a!f 17. Juni 1940 overtage .Reasrsurunce for Tryggingnn>nm· 
bandi~ ~ Fiiroyar« og dettes Af delinger, men ii>YJligl forbliver nævnte Bestemmel
ser i Kraft, saalccles ut Nytegning uf ·Forsikringer paa Færoerne, .borl~el fru Re
assurance for Tryggingarsamhundi~ ~·Fiiroyar« og deres Afdelinger ·kun gyldigt 
kan ske i Tryggi11ga1•sambandi<~ >Fiiroyur« og dettes Arclelinger, jfr. dog § 4, 
Stk. 2, i Kundgiirclse Nr. 14 af 17. Juni 19,10. 

Tl'yggingarsambandi~ >.Foroyar« og dens Afdelinger er berettiget til Ul over· 
tage Henssurance for de i andre 1herværende Forsikring:13el.skaober lovligt tegnede 
Forsikringer. Ønsker Try~~ingarsumlmndi~ ikke al overtage iSaadun lfoo,;;surancc, 
kun den tegnes i britisk Selskab. 

23. Dec. - Bek. Nr. 40 om Godkenclclse af Ændringer i Vedtægter for KHIGS. 
FOHSIKHINGE:N FOH 1FISK:EFIA1HTØJEH puu Færiiernc. 

(lndWjel i Vedt. af 22, No\·. 19,10). 

4. Jun. 19,14 - i\lidl. Best. Nr. 2 om CennemfOrelse af Lov Nr. 122 af 15. Marts 
1939 om Statstilskud t·il SÆIH'ORSORG for Personer, bosat paa Færi:ieme. 

1 Kommunalbestyrelsen drager i Trangstilfælde, naar den modtager Henvendelse 
fra de nærmeste om ut tage sig af en sindssyg Person, eller naar Kommunalbe~tyrel
sen selv skiinner, al der dertil er Anledning, snarest muligt Omsorg for, al clet ved 
Lægeunder5iigelse a:fgores, om det maa anses for uforsvnrli·gt, al paugældencle ikke 
indlægges til Behandling paa el Sindssygehospital, enten fordi den syge er far
lig for sig selv eller, fordi Udsigterne for hans Helbredelse væsentligt ' •il forringes, 
hvis Indlæggelse ikke finder Sted. Saafremt vedkommende Læge skiinner, ul Ind· 
læggelse bor finde Sted, retter ·hn!l efter foruclgaaende tA:hule med Kommunal· 
bestyrelsen Henvendelse Lil Overlægen for Dronning Alexandrines Hospital i T·hors· 
havn. Det pnahviler Kommunulheslyrelsen i forniident Fald at bislan ved Indlæg-

1) Sorn a'.n<lrct \"Ccl Kundi;. Nr. S•l nf 11. Dec. 19<1-l, 
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gelsens Iværksættelse og at drage Om.sorg for Patientens forsvarlige Forsorg i Ti
den, ·indtil Indlæggelse pau Hospitalet finder St.ed. 

21) .Overlægen ved Dronning Alexandr. Hospital i Thorshavn afgor, hvorvidt 
den sindssy.ge kan indlægges til Behandling pau Sindssygeanstalt. Om Afgorelsen 
sender Overlægen Meddelelse til Kommunutbestyrelsen og til Amtet. Meddelelsen 
til Amtet muu indeholde Oplysning om, hvontldt Opholdet mau antages at blive 
ganske kortvarig eller uf længere Vaiiiglhed og om, fro lwilken Dato den .puagæl
dende man betragtes som inddra·gel under Særforsorg. 

3 Forsaavidt den sindssyge skonnes at opfiylde Betingelserne for al oppebære 
Invaliderente, jfr. midlertidig rLov for Fær<>erne Nr. 120 af 15. Marts 1939 om 
Invalideforsikring eller Aldersrente, jfr. Lov for Færoerne Nr. 10-t uf 31. Marts 1933 
om Aldersrente og midlertidig Lov for Færoerne Nr. 92 af 31. Marts 1938,2) og ikke 
allerede oppebærer Invaliderente eller Aldersrente, paahviler det Kommunalbesty
relsen at drage Omsorg for, at behiOrigt Andragende herom indsendes til heniltolds
''is Ulykkesforsikrings-Haudet paa Færoerne eller Amtet. 

Den Invalide- eller Aldersrente, 5mn herefter tillægges eller allerede er tillagt 
den sindi;syge, kun efter Omstændighederne efter forud indhentet Erklæning fra 
Kommunalbestyrelsen, saalænge Anstaltsbehandlingen varer, efter Amtels nærmere 
Bestemmelse helt eller delvis anvendes til Dækning af den sindssyges Ophold pau 
Sindssygeunst.alt, jfr. § 17 i Lov Nr. 120 uf 15. Marts 1939. 

Eventuelt overEkydende Beloib udbetales til den sindssyges Familie eller Værge. 
4 Nærværende Bestemmelse træder i Kraft den 1. Januar 1914. Snarest efter 

Bestemmelsernes Ikrafttræden indsender Overlægen for Dr. Alexandnines Hospi
tal Meddelelse til Amtet om, il1vilke Personer der allerede er indlagt pau Sinds· 
sygeanstalt paa Færiierne i Herd10ld til Lov Nr. 122 a-f 15. Mal"ls 1939. Amtet 
drager derefter snarest Omsorg for, at der i Overensstemmelse med § 3, Stk. I, 
tillægges de paagælclende Invalide- eller Aldersrente, forsaav.idt de opfylder Be
lin·gelserne herfor. 

, i._ Jan. - Bek. Nr. 3 om BWHAGSPAAILÆGGELSE FOR SÆH•FOHSOHGS
PATIEN11ER paa Færoerne. 

1 ·l\fodfOr af § 3 i Lov Nr. 122 af 15. Marts 1939 om Stu'lstilskud til Særforsorg 
for Personer bosat paa Færoerne fastsætter Amtet herved paa Socialminiisteriets 
Vegne efter indhentet Erklæring fra Færoernes Lagting fOlgende Regler for Bi· 
dragspaulæggelse ·til Særforsorgsputienter: 

1 Naar Kommunalbestyrelsen i Henhold til§ 2 i Kundgorelse Nr. 2 af ,i_ Jan. 19c14 
modtager Underretning om, at en Person vil kunne indlægges til Behandling paa 
Sinclssygcunstult, puaGrniler det Kommunalbestyrel~en snarest muligt ut afgive Ind· 
beretning it.il Amtet om Patientens Forhold. Indberetningen man indeholde noj· 
ugtige uf Kommunal:bestyrelsen attesterede Oply~ninger om den sindssyges og For· 
sorgerens personlige og okonomiskc F01~hold, i hvilken Kommune den sindseyge er 
forsorgelsesberelligel samt om dennes Sygekasseforhold m. v. Indberetningen af
gives efter nærmere af Amtet fastsatte Hegler. 

2 Erter :Modtageli;en af den i § 1 nævnte Incll1eretning ufgi.ir Amtet, hvorvidt den 
paagældende eller h:rns Forsifrger maa unses for trængende, jfr. § 1 i LDV Nr. 122 
uf 15. Marts 1939 om Statstilskud til Særforsorg for Patienter bosat pau Færoerne 
eller om den .paagældende eller Forsorgercn er i Stund til uden Hjælp efter nævnte 
Lov at udrede den for Anbringelsen fastsatte Takst. 

Hvis den paugældende eller hans Fon;orger ikke kan udrede hele den fustsaHe 
Betaling, men vel en Del deraf, fastsætter Amtet, ln·ilke Bidrag paagældende eller 
Forsorgeren skal udrede. Bidraget paalægges \Ted særlig Hesolution. hvoraf en Gen
part tilstilles den bidragspligtige eller denne$ Værge. 

1) Hr. Bek. Nr. 3 of 4. Jnn. 1944. 
2) Nu Lov for Færocrne Nr. 116 af 31. l\larts 1949 om Altlcrsrcnle og Lo\' Nr. 1'17 nf 

s. D. om ln\'nlitlcforsikrin 11. 

806 



11.. Jan. 1944 

3 Bidrag pnnlægges kun, nnnr Opholdet pnn Sindssygennstalten man antages 
ikke nt blive ganske kortvarigt. 

Bidragets Storrelse fastsættes under Hensyn til, hvad Patienten eller Forsorgeren 
skonnes nt kunne og burde udrede til delvis Dækning aI Udgifterne ·ved Opholdet. 

Bidraget kan - nnar som helst og uanset det oprindelige Grunding - forhojes 
eller nedsættes. 

4 Inddrivelse af Bidrag sker ved Færiiernes Oppeborselskontors Foranstaltning 
efter de i Lov Nr. 133 af 7. Maj 1937 om Inddrivelse og Sikring af Underholds. 
bidrag g;rvne Regler. De inddrevne BelOb ind.betales til Færoernes Oppeborselskon
tor og go~krives Statskassen og vedkommende Kommune i det Forhold, Stats· 
kassen og Kommunen har udredet den takstmæssige .Betalfog i Henihold til Lov 
Nr. 122 af 15. Marts 1939. 

5 Nærværende Bestemmelser træder i Kraft den 1. Januar 19-l·L 
Snarest efter Bestemmelsernes Ikrafttræden uf.gor Amtet, hvorvidt der bor pnn

lægges nogle ·ai de Per.soner, der i Henhold til Lov Nr. 122 af 15. l\fort.s 1939 
allerede er undergivet Anstaltsbehandling pan Færoerne eller disses Forsorgere, 
Bidragspligt. I bekræftende Fald panlægges Bidraget fra nærværende Bestemmelsers 
lkraf.ttræden. 

3. Jan. - Midi. Hest. Nr. 5 vedr. VALG TIL .F ÆRØEH~ES LAGTING. 
(lndC.Ojet i Bek. Nr. 21.9 nf 24.. Juni 1939). 

J.. Jan. - Midi. Best. 6 om Ændring i Lov for Fa:roerne Nr. 172 af 18. Maj 
1937 om HAUGERS STYRELSE OG DRIFT m. v. (Indf-Ojet i Loven af 1937). 

11·. Jun. - Midi. Hest. Nr. 8 om Æmlring i ltETSP.I..;EJELOVEN. 
(lndfOjet i Loven af 1935) . 

5. J.an. - l\'lidl. Best. Nr. 15 om OPHÆVELSE AF LAGTINGETS ØKONO
MISKE FOND. 

1 Fra I. Jon. 191·1· opfooves Lngtingets okonomiske Fond, og dens Midler over
Wres til Færo Amts Repnrtitfonsfond. 

2 Alle lnd,tægter, der i MedfOr af gældende Lovregler er tilfaldet Lagtingets 
okonomiske Fond, tilfalder fremtidig Færo Amts Hepartitionsfond, der ligeledes 
overtn·ger Udredelsen nf de Bevillinger og Forpligtelser, som pnahviiler okonomi•k 
Fond. 

18. Jan. - Bek. Nr. 16 om VALODISTHIKTiEH. {In<lfOjet i Bek. af 1. Okt. 1930). 

20. Jun. - Midi. Best. Nr. 17 om Tilfojelse til Lov Nr. 69 af 7. Mnj 1881 om 
Forpligtelse til JOHiDS AFGIVELSE TIL OFFENTLIGE V.EJE, HAVNE OG LAN
DINGSSTEDBR SA~1T TIL OF1FEN'I~LIGE SKOLER pan Fær-Oerne. 

( lndfOjet i Lo\'en .af 1881). 

23. Muj - Færo Amts Cirkulære vedr. Betaling for BITEHSØGNING AF FÆR
ØSK FARTØJ. 

Da der har hersket nogen Usikkerhed med Hensyn til S11orgsmaalet om Afhol
delsen af Udgifter ved Eftersogning nf sn'\·nede færoske Duade og Fnrlojer, har 
Amtet forelagt Sporgsmanlet for Lngtingets Lundsnævn og er med delle en•igt om 
at meddele fOlgende til lngllagelse: 

A. Hovedregelen er, at alle Eftersi.igningsudgif.ter man Letales nf den eller dem, 
i hvis Interesse Eftersogning er iværksat. Fartojsejere og Mnndskuh, der har del
taget i Hedningsforanstaltninger, Lor derfor normalt ihenvi~es til at siige Ersla·l
ning for deres Udgi.fter hos den eller de Personer, der er eftersogt, eller hos Eje
ren uf det eftersi.igte FarLiij. 
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B. Amtet kan i \'isse Tilfælde tillade, at Eftersogningsudgifter forelooig ud· 
lægges af Amtsfonden. Saadan Tilladelse kan kun forventes, nanr Redningsforan· 
stahningerne er i•værksal af eller forud godkendt af Politimyndighederne, og Ind· 
krævning hos de betalingspli.gLige skannes al ville medfOre Forsinkelse med Beta· 
!ingen. Indstilling om forelObig Betaling af Amtsfonden mu,a indsendes gennem 
vedkommende Politimyndighed til Amtet. 

C. I Und~ngelsestilfælde kan Amtet tillade, at Eftersogningsud·gifter l1elt eller 
delvis afholdes endeligt af Amtsfonden, men saadan Tilladelse kan kun farven · 
tes, nanr Redningsforanstaltningerne er h•ærksat af eller godkendt af Poli~imyndig· 
hederne og de betaHngspligtige ikke er i Stand til selv at betale. Indstilling om Ile· 
tnling af Amtsfonden maa i disEe Tilfo:lde indsendes af vedkommende Politirnyn· 
<lighed til Amtet, og kun positive Udgifter ved Eftersogning og Redning kun J dis.se 
Tilfælde for~ntes refunderet. 

D. De forun angivne Regler finder ikke Anvendelse paa Foranstaltninger, der 
falder ind under Reglerne i Strandingslo\'en for Fær-Oerne af 2 l. Marts 1899. 

11. Juli - Midi. Best. Nr. 26 om UND.ERSØGEL.SE AF KOl\'I.PiASSEB. 
I MedfOr uf Lo\' om Tilsyn med Skibe af 29. Marts 1920, jfr. Loivbekendtgorelse 

Nr. 177 af 15. Apr.il 1930 fastsa:Ues herved fOlgende: 
1 Ved Provekammerel for Skiibsl1ys i Thorshavn forelages fremtidig tillige mid· 

lertidig Undersogelse af Kompasser, og Provek.ammerel betegnes herefter indtil vi· 
dere som :.iProveknmmerel for Skibslys og Kompasser i Thorshavn«. 

2 Pro·vekummeret bestyres af en af Landfogeden dertil udpeget Person og ud
færdiger efter foretagen Undersogelse rnidlerbidige Certifikater for Skibslys og Korn· 
passer efter de i Bekendtgorelse l\'r. •IO og Nr. •I.I ·af 30. Januar 1930 indeholdte 
Hegler. 

3 Om Gyldigheden af Kompascertifikuter gælder vedblivende Bes.temmelserne i 
Bekendtgorelse Nr. •J.l af 30. Januar 1930, sualedes al der for etiltvert Kompas, som 
ved nærværende Bestemrr;clsers Ikrafttræden har et Certifikat, der er mere end tf. 
A·ar gammelt, skal suges nyt Ccritiftikat inden 6 l\laaneder fru Bestemmelsernes 
Ikrafttræden. 

4 Udgifterne \'cd Prih'ckammerets Drift ufiholdes af Statskassen, der samtidig 
oppebærer de i fornævnte Bekendtgorelser uf 30. Januar 1930 Iastsulle Gebyrer 
for Unders0gelser og Udstedelse af Certifikater. 

26. Okt. - i\Iidl. Be~t. Nr. 29 om DEN UiDVIDEDE FISKESKIPPEHPRØVE. 
(lndfOjet i Lo\'en uf 1927). 

26. Okt. - )lid!. Beat. Nr. 30 om Ændr. i Lo\' for F æriierne af 28. Marts 
1923 om FÆRØERNES LAGTING, jf r . Bek. Nr. 2•19 uf 2 L Juni 19:i9. 

(lndfOjet i Bek. af 1939). 

15. Nov. - Bek. Nr. 83 om Ændr. i Foritegnelsen over VALGDISTHIKT.ER. 
(lndfOjel i Bek. af 19:·m). 

16. Nov. - Bek. Nr. :~5 om Ændr. i Bek. Nr. 95 af 25. Juni 1896 ang. nogle 
Forandringer i Lov af 1. Marts 185:1. om Ændr. i SKOLE· OG UNIDEHVISNINGS· 
VÆSENET paa Færoerne, forsaavidt ungaar Thorshavns Kommuneskole. 

(lndfo jet i Bek. af 1896). 

22. Nov. - i\lidl. Best. Nr. 36 om VALGHETSALU.E:H.EN. (lnclfojet i puag. Love) . 

28. 'fo\'. - Bek. Nr. 38 om Ændr. i Kundg. Nr. 23 af 1. Juni 1940 om Hegle· 
ment for GHINDEFANGSTEN paa Færiierne. (lnclfiijet i Bek. 1910). 
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11. Dec. - Midi. Besl. Nr. 42 om Ændr. i Kundg. Nr. 69 uf 23. Dec. 19·t.l 
om Oprettelse uf et LIGNINGSHAu\D. (lndIOjet i 19:U). 

11. Dec. - Ændr. Nr. •J.9 i An. for Færocrnc j\;r, 39·1· om KIUGS.ULYK~ESFOR
SIKHING FOH SØFARENDE uf 8. Nov. 1939. (lndfojet i 1939). 

11. Dec. - Ændr. \Tr. 50 i An. Nr. 161 om FORSIKRING MOD FØLGER AF 
ULYKK.ESTILFÆLDE uf 29. l\'lart.s 1939. (lndfOjet i 1939). 

11. Dec. - Midi. Besl. Nr. 51 om Ændr. i Lo\' for Færoerne Nr. 115 uf J.. Apr. 
1928 om Fonhud mod at driNe Erhverv med HERUSENDiE lDRIKlKE m. m" jfr. 
Lov Nr. 98 af 27. l\lurls 193'1. (Indfi.ijel i Loven af 1928). 

11. Dec. - Bek. Nr. 52 om Studfæ5telse af Ændr. i Vedtægterne for TRYGGING· 
AHSAMBANDltJ :.Foroyarc. ( lndfOjet i Veclt. af 1910}. 

11. Dec. - l\lidl. Be"t. Nr. 5:-J om Ændr. i Kundg. Nr. H af 17. Juni 19·l0 
om FORSIKRINGSVIRKSOMHED. (lndfOjeL i Kundg. af 1910). 

11. Dec. -- l\lidl. Best. l\r. 5.1. vedr. TRYGGINGARSAMBANDID :tFØROYARc. 
1 Indenfor Tryggingnrsurnhundii'S :b1fi.iro1yarc oprettes fra 1. J unuar 19-J.5 at regne 

en særlig Afdeling til Overtagel!'e af al Heassurance, som Selskabet muutte onske 
al overtage. 

Fra nærnte Da(o al regne muu Tryggingarsumbundii'S's uvrige Afdelinger ikke 
tegne Heassurance. 

2 For de af Tryggingursumhundii'S >-Fiiroyar«s Reussurunce·Afdeling overtagne 
Hisici •hæfter alene AfdeHni;ens l\licller. Sualænge disse ikke andrager % Million 
Kroner, hæfter dog Lilt.ige Tryggingarsarnhnndii5 :.Foroyurcs Hovedafdelings Midler. 

3 ·~'ledens Tryggingarsumbandii5 P-F.Oroyurcs Heassurance-Afdeling, der ikke vir· 
ker paa Grundlag af Gensidighed mellem de enkelte Forsikringstagere, undergives 
kommunal og amtskommunal Skuttepligt efter den almindelige Lovgivning, er snu· 
vel Try.ggingursambandii'S >Foroyur«s Hovedafdeling som dets nuværende Under· 
afdelinger fra deres Oprellel:e al regne samt dets fremtidige Underafdelinger, der 
virker paa Grunding af Gensidighed mellem de enkelte Forsikringstagere, fritaget 
for enhver direkte kommunal og amtskommunal Skat. 

4 Fra 1. Januar 19:1.5 at regne pnalruggcs der Hovedafdelingen en aurlig Af.gift 
Lil Vinnulnns.grunn Foro}a Li>gliings svarende ti!, hvad Hovedafdelingens samlede 
direkte Skul til Amtskommunen og Thorshavn Kommune (vedkommende Sognekorn· 
mune) vilde have ud·gjort for de•L 1iaagældendc Aur efter den til enhver Tid gæl· 
elende Skuttelovgiming. I T\·ivlstilfælcle afgiir Amtmanden 1) med bindende Virk· 
ning, hvilken Afgift der skul betales. 

21. Dec. - Ændringer i ViEDTÆGT FOR FÆHØEHNES SEMINAHIUM. 
(lndfiijet i Vedtægten uf 1939). 

25. Jun. 1915 - Tillæg Nr. l til Heglem. af 25. Juni 1928 for JOHDBONITERING. 
{lndfOjel i 1928). 

7. Juli - Bek. Nr. 8 om INDFØHSBL AF VISSE VAitEH. 
I \'ledfor nf Lov Nr. 288 u-f 2. September 1939, jfr. Kundgiirelse Nr. 38 af 

23. Oktober 19·10, bc~•emmes herved folgende: 
1 Den Fær-Oernes offentlige V urefors} ning ifiilge Bekenchgorelse Nr. 16 uf 30. 

Marts 1942, § I, Stk. l, tilkommende Eneret til lndfOrsel fru Storbritannien uf 

I) N 11 1.un d•styn' I. 
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Hvede, Hvedemel, Hvedekornsmel, Rug, Rugmel, Mel indeholdende Blnndinger 
af Rug og Hvede, Sukker, al Slags, Kaffe, al Slags, 11he, skal ogsaa omfotte lnd
forsel af de samme Varer fra andre Lande, herunder det ovrige Kongerige. · 

Partier af forannævnte Varer, cl er be'Visligt er afskibet inden nærværende Be
kendlgorelses Ikrafttræden, kan dog indfiires af andre lmportorer. 

Partier af forannævnte Varer, der er bestilt, men ikke afskibet inden nærvæ· 
rende Bekendtgorelses Ikrafttræden, er Færoernes offentlige Vareforsyning pligtig 
at overtage mod Betaling af Eksportorens Fakturapris + Fragt og Assurance, Im
portorer, der J1ar bestilt saadanne Varer, skal inden den 15. Juli 19·'1.5 til Vare
forsyningen indsende Indberetning om, hvilke Varer der er bestilt, hos hvilke Eks· 
portorer og paa hvilke Vilkaar. 

2 Overtrædelser af de i § 1 indeholdte Bestemmelser straffes efter Loven. 

31. Aug. - Best. Nr. 12 om OPHÆVELSE af forskellige Best. vedr. PROCES
SUELLE OG ADMINIST.fiATIV·E FOHHOLD. 

1 Bestemmelserne i §§ 1-8 i Kundgorelse Nr. 13 af 17. Juni 19-1-0 saml Be
stemmelserne i Kundgorclse Nr. 50 af 17. December 19-1·2 ophæves. 

Endvidere ophæves de i § 12 i Kundgorebe Nr. 13 af 17. Juni 19•10 indeholdte 
Bestemmelser om midlertidigt Tilsyn med Banker og Sparekasser pna Færoerne. 

2 Nærværende Bestemmelser træder i Kraft straks. 

8. Sept. - !\tidl. Best. Nr. 14 om KHONEKURSEN m.v. 
(lndfOjet i Best. af 18. Dec. 19-10). 

24·. Sept. - Midi. Best. Nr.2<1. om LEJEFORHOLD. 
((lndfOjel i Kund·g. af 2. Dec. 1940). 

24" Sept. - Midi. Best. Nr. 25 om Ændring i Lov af 4. Apnil 1928 om JAGT 
m. m. (lndfOjet i 1928). 

2·t. Sept. - Midi. Hest. Nr. 26 om Inddrivelse af personlig SKAT TIL AMTS
KOMMUNEN. 

1 Kendelse om Udpantning for personlig Skat til Amtskommunen afsiges af 
Fogeden. 

2 Naur Hestancer af 11erson!ig Skat til Amtskommunen er autoriseret til Ud
pantning af Fogeden, sker Forkyndelse ved en af Færoernes Oppeborselskontor i 
det til Offenlliggorelse af retsHge l\leddelelser autoriserede Blad indrykket l\'led
delelse om den stedfundne Autorisation og om ,Datoen for Udpan•tningens Paa
begyndelse, h\•ilken Dato ikke maa fastsættes til noget tidligere Tidspunkt end en 
Uge efter Meddeleh<ens Indrykning i Bindet. Yderligere Forkyndelse for eller Med
delelse om Udpanlningen til den enkelle Skyldner er ufornoden, 

3 Udpantning for personlig Skat Lil Amt;:kommunen foretages nf Chefen for 
Færoernes Oppeh(irselskontor eller en uf denne dertil bemyndiget Person. 

Med Hensyn til Indsigelser forholdes sam forekrevet i Prgf. 7, 3die Stk. i Lov 
Nr. 85 af 30. Marts 1935. 

4 De med disse Udpantninger forbundne Gebyrer, jfr. Kundgorelse Nr. 27 af 
2•1" Septemberl9•15I) tilfalder Amtsfonden, der afholder samtlige Udgifter ved 
Udpantningernes Foretagelse, herunder Vidnegebyrer og Rejseudgif.ter, forsnavidl 
der ikke opnans Dækning hos RekviEilus. Udgifterne til den for Ohefen for Fær
oernes Oppebor5el~konlor fornoclne Medhjælp til Udpantningerne afholdes ligeledes 
af Amtsfonden. 

5 Med de af foransluaende Bestemmelsers fOlgende Ændringer forbliver Reglerne 
i Lov Nr. 85 af 30. 'l\larts 1935 i Kraft. 

6 Nærværende Bestemmel5er træder i Kraft den 1. Oktober 1945. 

1) Jfr. nu Ll. Nr. 10 ur 10. Apr. 1953. 
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24.. Sept. - Midi. Best. Nr. 27 om GEBYRERNE FOR UDPANTNING. 
1 Ved Foreta·gelse af Udpantning erlægges samme Gebyrer og samme Vidne· 

godtg0relser som ved Foretagelse af Udlæg, jfr. Sportelreglement for Heltens 
Betjente af 30. Marts 1836, Prgf. 16, som ændret ved Lov af 29. December 1857, 
Prgf. 1, Litra cl, samt samme Reglement Prgf. 65.I) 

2 Nærværende Be~·temmelser træder i Kraft den 1. Oktober 194.S. 
Samtidig ophæves de for Færoerne hidtil gældende Bestemmelser om Gebyrer 

og Vidnegodtgorelser ved Foretagelse of Udpantninger. 

15. Marlis 19:16 - Bek. Nr. 2 om FOltH.A:NiDLING AF TØMMER OG TRÆ. 
I IMedIOr af Lov Nr. 288 ol 2. September 1939, jlr. Kundgorelse Nr. 33 af 23. 

Oktober 19·10, Iastsæt•tes herved Iiilgendc: 
1 Fr.a Da·gs Dato at regne moa Tommer og Træ of enhver Art kun kobes og sæl· 

ges plUl Færoerne efter nedenstaaende Regler, der lj.gcledes gælder Importorero; og 
Forhandleres Forbrug af egne Beholdninger. 

2 Tommer og Træ, cler i Henhold til Volutacentralens Bevillinger ved lndforselen 
fro Storbritannien er bestemt til Skibsbygning eller Skibsreparationer, maa kobes, 
sælges og udleveres til Brug ved Uygning eller Rep'aration o( Fartojer og Bande 
uden særlig Tilladelse. 
~Haardt Træ« (.Egetræ, M!!Jhogni, Teaktræ o. 1.), som ikke omfalle.s af denne 

Para·gr.afs 1. StY*ke, man kobes, sælges og udleveres uden særlig THradelse. 
3 Alt andet Tommer og Træ, herunder ho,•lede og p!Ojede Brædder, men ikke 

Kriydsfiner eller videre forar.bejdet Træ, man kun kobes, sælges og udleveres efter 
særlig Till.adelse fru Valullacentralen. Til Leveringer i Henhold til tidligere indgaaet 
Aftale udkræves tilsvarende TiUudelse fra Valutacentralen. 

4 An5ogning om Tilladelse til Kob, Salg eller Udlevering i Henhold til § 3 
indgives in{ Koberen eller Sælgeren paa en af Valutacentralen udfærdi·get Blanket 
(rod), (ny), Formular b, der indsendes gennem Kommunalbestyrelsen. Blanketterne 
fous udleveret hos Vulutacentrulen, Kommunalbestyrelserne og de Firmaer, der for· 
handler Tommer og Træ. 

I saadanne Tilfælde, ihvor IndfOrsel af Træ og Tommer kan finde Sted uden 
Valutabevilling, er vedkommende lmportor pli·gtig til overfor Valutacentralen at 
lude foretage skriftlig Anmeldelse, indeholdende Oplyo;ning om lndIOrselens Art og 
Mængde. 

5 Alle Importerer og 1Forhandlere af Tommer og Træ, der ikke allerede har ind· 
sendt Bdholdningsopgorelser, skul inden 8 Dage fra Dato til Valutacentralen indsende 
en Opgorel:e over derru ·Beholdninger pr. 2. iMurts 19'16 ved Di:ignets Begyndelse. 
Opgorelsen slwl oplyse Beholdningens samlede Antal Kubikfod for henholdsvis Skibs· 
og Bygning,:;tommer nf enhver Art. 

Inden den 15. i h\'er J\faaned, forstc Gang inden den 15, April 1916, skal enhver 
Fonhundler til Valutacentralen indeende en Fortegnelse over lndTOrselen, Ko.bet, 
Salget og Udleveringen i den forlobne Kalendermaaned, indeholdende 1) Begiyndel· 
sesbeholdningen, 2) lndfOrselen, 3) Kobet, f.) Salget og Udleveringen, ihenholds· 
vis .Forbruget, bilagt Valutat.entrulens Tilladelse for h\'erl Salg eller ~H'er Udle\'e· 
ring eller Henvisning til 'I'illade~ens Lit ru og N11mmer, og 5) Slutbeholdningen, 
nit for 1}1\'er Varekategori for sig. 

G Overtrædel.se af nærværende Restemmeiser struHes efter Heglerne i Lov af 2. 
September 1939. 

9. Maj - Ilroyt. i samt. fyr i VINNULANSGHUNNIN av 18. No\'. 1911. 
( samtyktum f yri Vinnulånsgrunnin gangu lit or~ini ·i grein 5 >Renten er 1. ~n p. u.c 

og i stai'5in veri'.Sur sell: Styrii'5 kann åseta i1tlånsre11Luna UJ>J> i 1 ~·f. y\'ir rentustigii'5 
f yri læntnn pening. 

I) Jfr. nu Lo\' Nr. 10 of 10. Apr. 195.'3. 
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6. Juni - Lov Nr. 301 om STAT.ENS TJiENE.5T~MÆND. 
(Som ændret ved Normeringslovene for 19·191l50, 1952,153 og 1953/S•J.). 
429 I. Lonningsklnsse: a) Lonning 12000 Kr. nnrlig, stigende efter 5 Aar til 13200 

Kr. Hertil henfores: Rigsombudsmanden. Der tillægges Higsomhudsmanden et Re· 
præsenlnlionslillæg, hvis Stiirrelse fastsættes 1•aa Finansloven. 

b) Lonning 9600 Kr. narlig, .stigende med 600 Kr. hverl 3. Aar indtil 10.800 
Kr. Hertil !henIOres: Landslægen. Der tillægges Landslægen et Bestilling<slillrug paa 
11800 Kr. aarlig. 

430 I 2. Lonningsklasse er Uinnen 8100 Kr. aarlig, stigende efter 3 Aar med 
600 Kr. indtil 9.600 Kr. Hertil henfOres: Dommeren. Politimesteren. Der tillægges 
Politimesteren et Bestillingstillæg paa 1200 Kr. anrlig. 

431 I 3. Lonningsklnsse er LOnnen 6.900 Kr. aarlig, stigende efter 5 Aar til 7500 
Kr. Hertil henfOre.s: Ohefen for Oppebiirselskontoret.•) 

432 'J.. LOnningskla:.se: n) Lonn1ng 50:JO Kr. aarlig, stigende hvel't 3. Aar med 
360 Kr. indtil 5760 Kr. Hertil henfiires: Fuldmægtigen ved Oppebiirselskontoret.2) 

h) Lonning 1800 Kr. narlig. Hertil hcnfiires: Overvrageren.:1) 
433 5. LOnningckla~e: a) Liinning 1U40 Kr., stigende hvert 3. Aar med J.80 

Kr. indtil 5100 Kr. Hertil ihenfi.ires: Sf sselmændene for Norderoernes og Østerii 
Sysler. 

b) Liinning 3600 Kr., s tigende h\'ert 3. Aar med 360 Kr. ·indtil 1·320 Kr. Hertil 
henWres: Sy.s.selmændene for Stromii, Vaago, Sudero nordre og SucJero sondre 
Sy.sier. Saalænge den hidtidige Sysselmand for Sudero Sys.se\ beklæder Stillingen 
som Sysselmand for Suderii nordre Syssel, liinne$ denne Stilling dog som bestemt 
under Pkt. u. 

c) Luuning 3300 Kr., stigende hvert 3. Aar med 300 Kr. indtil 3900 Kr. Hertil 
henWres: Sysselmanden for Sand<> Syssel. Der tillægges Sysselmændene hver et 
Bestillingstillæg pua 600 Kr. 

434 I 6. Liinningskln!~c er Liinncn 2370 Kr. uarlig, stigende hvert il. Aur med 
300 Kr. til 2970 Kr. og derpuu efter 3 Aar ,med :-rno Kr. indtil 3;100 Kr. Hertil hen
fiires: Politibetjente i 'rhorshavn (1). 

435 Lundbrugskonsulenten og Dyrlægen - - (Nu Landsstyrets Tjene3temænd). 
436 Gebyrer efter Lov om Navneforandring af 22. April 190'1· § I· og Gebyrer 

for de i Jm.Hlsminis leriet.s Skri\'else af 27. Jun. lP.60 Nr. 2 og 3 omhandlede For• 
retninger tilfalder Politimesteren personlig. 

Alle undre Gebyrer, der i Henlhold til Lovgivningen erlægges til Politimesteren, 
Sysselmændene og Sognefogden i Vang, tilfalder Stal5kassen. For Op1iehorselen af 
disse Gebyrer aJ'lrugger Politimesteren Hegnskab i O\'erensslemmelse med de gæl
dende Hegler om Hegn.skub for Sporlelafgir.ter. For Sysselmændenes Vedkommende 
fast;m•lles de nærmere Hegler vedriirende HegnskuJ)saflæggelsen uf Ju;:titsministe· 
ren. 

Det har sil Forblivende ved de i Lo\' om Sy.s~clmændene paa Færiiernc uf 2. 
Juni 1917 og Lov om Liinning for ·Land fogden paa Færiierne af 31. :\forts s. A. 
fastsalte Bestemmelser, hvorefter: 

de Landfogden (nu Politimesteren ), Sy~elmændene og Sognefogden i Vaag 
\'ed Lov am forskellige Skaller og Afg ifter paa Færiierne af 30. i\[arts 1892, 
§ 13, 2. Stk., jfr. Lov for Fær.Oerne om Forundring i forskelli ge Skaller og 
Afgifter af 7. Marts 1912, § 1, samt Lov om Hvalfangst ved Færoerne 
af 2. Maj 1902, § 6, 2. Stk., sidste Punktum, jfr. Lov om Ændring i denne 
Lo\' af 25. Februar 1916, tillagte Bcliib af 4 % af de i næmte Lo\'e fastsatte 
Afgifter bortfalder til Fordel for <le puagældende orfentlige Kasser, 
den Sys~elmændene \•ed Lov for Færiierne om Afliisning af Tiende og For· 

1) Hr. Ll. Nr. 16 af 2H. l\lnrLq 1949 og Ll. Nr. 29 ar 1. l\lnrts 1950. 
!) Hr. Ll. Nr. 16 af 28. l\lurls 1949 og Nr. 16 nf 13. J\Inrls 19.'il. 
a) Hr. Ll. Nr. 16 af 28. l\lurts 1949. 
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6. Juni 1946 

andring i forskellige Skaller og Afgifter rnf L April 1908 § 5 tiJlagte Erstat· 
ning af Stats-kussen for Tiende bortfalder, og 
Renten uf den ved kgl. Resolutioner uf 7. J unuar og 18. November 1829 op· 
retlede Lonningsfond for Sysselmændene indgaur i Sta~kassen. 

Med Hensyn lil de uf Politimesteren, Sysselmændene og Sognefogeden i Vaag 
i Embeds MedfDr oppebaarne I ncltæ!!ter, som hverken om falles af de i denne 
Paragraf givne Regler eller af Bestemmel!!.erne i Lov om Lonninger for Ret.sbeLjent· 
og l\fogistratsembeder af I. Juli 1870, bestemmer Justitsministeren, om Indtæg
ten skul tilfalde Oppeborselsbetjenten personlig eller en offcntli i.i; Kusse. Spor.gsmau· 
let herom kun ikke indbringes for Domstolene. 

Heglen i § G, Stk. 5, gælder ikke for de i § 433 nævnte Tjenestemænd. F'or Politi· 
.betjente i Thorsha\'n kan Tjenestetid som Tjenc;;temænd i kommunal Politi træde 
i Stede! for Aspirunlljencsle. 

13. Juni - Hest. Nr. 10 om FOLKlEAFSTiE~INING ANG. F'ÆRØERNES FHEJ\J. 
TIDIGE STiATSRETSLIGE STJI.;LING. 

1 Inden 15. September 1946 afholdes Folkeafstemning p.uu Fæ roerne anguaende 
Øernes f remticlige stuts retslige Stilling. Dagen for Afstemningen fastsælles af Lug· 
tingets Landsnævn. 

De Sporgsmaal, der forelægges Vælgerne, bliver ved Landsnævnets F'oranstaltning 
Ul offentliggiire mindst 8 Uger ror den fa$.\Salte Afstemningsdag. 

2 Ret til at deltage i Afstemningen thur enh\'er, der pua den Dag Afstemningen 
finder Sted, har fyldt sit 2lcle Aur o·g iovrigt opfylder Betingelserne for Valgret 
til Lagtinget, jfr. Lagtingslovens § 2, saaledes som den er affattet ved § 6 i Lov 
Nr. 88 uf 15. Marls 1939, dog ut Personer, der er fodt udenfor Færoerne og ikke 
har haft fast Bopæl paa Øerne fra Tiden fOr 9. April 191!0 er undtagne, uanset 
at de iovrigt opfylder Valgbetingelserne. 

3 Ingen kan udii\'e Stemmeret uden at være oplagen paa nedennævnte V·alglisler. 
Ved Afstemningen finder iiivrigt Anvendelse Reglerne i Lov Nr. 12-1. uf 28. 

Marts 1923 om Færoernes Lagting som ændret senere med fiilgende Ændringer: 
I. Den i Lagtingslovens § 11, Stk. 1, foreskrevne endelige Opgorelse i h'er 

Valgkreds foretages af Valgnævnet senest paa Ugedagen efter Afstemningen. 
2. Kommunalbest1yrel~ernc udfærdiger i Tiden fra 1. Juni til 15. Juni 19•16 

nye Valglister, der fremlægges til Eftersyn i Tiden fra 17. Juni til 27. Juni 19cl.6, 
begge Dage indhefuUel. Klager om Li~·lernc .i:•kul fremsættes i;cne.sl 1. Juli 1916. 
Fremkomne Klager skul paakendes af Kommunalbestyrelserne inclen 6. Juli 19.16. 

Afskrift uf de fornyede Valglister udsendes til Vulgnævnene inden 15. Juli 19<16. 
3. Sofolk samt Personer, der har midlertidigt Arbejde udenfor Færoerne, har 

Adgung til al deltage i Afstemningen efter Reglerne i Folketingsvulglo\'ens §§ ·14- 5-J.. 
Dog skal Afstemningen foregaa skriftlig ved Afgivelse uf de i nærværende Bestem· 
melsers § 4 omhandlede trykte Stemmesedler, saaledes at Stemmcafgimingen sker 
derved, al den, der stemmer for el Punkt, sætter Kryds vecl dette. 

I. Foruden de i Punkt 3 nævnte Personer kan nedennæ\•nte Personer afgive 
Stemme paa tilsvarende l\foudc, forsuavidt de puagældende paa Afstemningsdagen 
er forhindret i al gi\'e J\fode pau Afstemningsstedet. 

u. Patienter paa Sy[!cihu: e og Sanatorier, sauledes at en ved Sygehmet eller 
Sanatoriet ansat Læge eller en Tjenestemand bekræfter Stemmeafgivningen . 

• b. Andre syge Per~oner, sualedes at en Læge, en Stutsljeneslemund eller en 
af Sysselmanden der·til udpeget troværdig Per.son bekræfter Stemmeafgivnin~en og 
Grunden til, at clen paagældende er fothindret i al give l\lOde puu Afstemnings
stedet. 

c. Personer, der pau Færoerne har Arbejde eller deltager i Undervisning pua 
en Pinds udenfor den Kommune, hor de er optaget paa Valglisten, forsau,·idt 
Arbejdet eller Unden•isnini:en er paubegyndt efller 1. Juli 1946, d. \'. s. efter Ud. 
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lobel nf den O\'erfor angivne Frist, inden hvilken den pangældende ved Kluge kunde 
begære sig opta·gel paa Valglisten i sin midlertidige Opholdskommune. 

4 Afstemningen foreganr skriftlig ved Afgivelse af dertil trrkte Stemmesedler, 
Paa hver Stemmeseddel skal fOlgende Sporgsmnal tydeligt være trykt, adskilte ved 
en trykt vandret Streg: 
1. Ønsker De den danske Regerings Forslag sal i Kraft? 

li. Ønsker De Færoerne losrevet fru Danmark? 
Stemmeafgivningen sker derved, at den, der stemmer for et Punkt, sætter Kryds 

ved dette. Stemmesedlen er ui:;iyldig, naar det ikke med Sikikerhed kan afgiires, 
fivilkel Punkt Vælgeren har villet give sin Stemme. eller naar der er pnafOrt Stem· 
mesedlen andel end et Kryds. 

12. Juli - - Lov Nr. J.18 om FOIJKEKIHKEJNS LØNNINGSV ÆSEN udenfor 
Koben ha\ n og Frederiksberg. 

8 Præsterne pan Færoerne oppe.bærer ud o\'er den normerede LOnning i Op· 
holdstillæg 1000 Kr. aarlig. 

1 Udrustningshjælp ydes der 100 Kr. \'cd den fOrste Oprejse til Færiierne. 
Der tilstnas Præsterne fri Rejse for dem selv og deres Husstand til og fra Fær· 

oerne og Flyllcgodtgorel~e i Tilfælde af Ansæuelse, Afskedigelse og Forflyttelse. 
Endvidere kan der tilstaus Præsterne med Familie fri Rej~e til og fra Færiierne 
en Gang hvert 5. Anr efter Kirkeministerens nærmere Bestemmelse. 

44 Til Dækning af Udgifterne i Henhold til denne Lov udreder Statsk·assen: 
2) Udrustning;;hjælp og Or•holdslillæg saml Flytte- og Rejsegodtgorelse til Præ· 

sierne pan Færoerne. 
81 Ved Gennemforeisen af denne Lov paa Færoerne bemyndiges Hegeringen til 

ved kgl. Anordning al foretage sandanne Ændringer i Loven, som efter de særlige 
Forhold dersteds man anses for pnakrævede. 

15. Aug. - Bek. ~r. 17 om OPHÆVELSE AF MIDL. BEST. OM MEDICIN
TAK5'rER. 

I MedfOr af § 7 i Lov om Apotekervæsenet pua Færoerne af 29. April 1913 
fn.stsælles herved folgende: 

l Bestemmelserne i Amtets Kundgorelser Nr. 37 uf 9. November 19110 og Nr. 10 
nf 22. August 194·1 om Medicintakster ophæves fra 1. September 19:16 at regne. 

2 Fra samme Dato M regne sættes de for det ovrige Kongerige gældende alminde
lige danske Medicintakster i Kraft paa Færoerne, dog sanledes, nl Gebyret for Eks· 
pedition af Lægemidler med Undtagelse nf medicinske Specialiteter indtil videre 
fostsælles til 60 Øre. 

5. Februar 19-J.7 - U. M. Skr. om REJSETILSKUD til Færingers HØJSKOLE
OPHOLD. 

Under Henvisning til tidligere Bre\'\'eksling, senest Amtets Skrivelse af 5. April 
f. A. nngaaende Fothojel~e af del Færinger efter de almindelige Regler ydede 
Statstilskud til Ophold pua anerkendte FolkehOjt>koler i det uvrige Kongerige, skal 
man efter stedfunden Brevveksling med Stnlsministeriel, Finansministeriet og Folke· 
tingets FinansudYalg herved meddele Amtet, at man knn tiltræde, al Tilskuddet til 
Færingernes Hoj.~koleophold, der ydes nf Finunslo\•konto § 21 V. E. b., under 
Hensyn til de uforholdsmæssigt store Rejseudgifter, der er forbundet med Rej· 
sen fra Færoerne til Danmark, forhojes med 300 Kr. for h\'er enkelt Elev ud over 
det ham iOvrigt tildelte Undersliillelsesbelob. 

13. Fcbr. - HUSIJEJEGOOTGØHELSE til LÆRERE VEiD MELLDtSKOLEN 
i Tlirshavn . (Lagting::besl.). 
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I. Tingi~ samtykkir, at tail fyrihils frå 1. januar 19<1·7 verilur veitt lærarunum 
viil :.Thorshavns Mellem- og Renlskolec sum samsyning fyri hUsaleiguvii'Surgjald 
munin millum husavii'5urgjuldii'5 og stuilarvii'Sbotina. 

2. Hesin munur er fyri lii'Sina fyri giftar lærarar 252 kr. og fyri ågiftar 72 kr. 
årliga. 

2·1·. Febr. - HEK. Nit 50 ANG. OPRETTFJLSE AF NYT PHÆSTEGÆLD PAA 
ØSTiERØ. 

Efter Kirkeministeriets •Indstilling er det ved kgl. Resolution af 2'!.. Februar 19.J7 
bifaldet, at der pau Østero blandt 1Færoerne oprettes et nyt Præstegæld omfattende 
Bygderne Ejde og Nordskaale, der udskilles fra Næs Præstegæld, saml Bygderne 
Funding og Gjov, der udskilles fra Fuglefjord Præstegæld, fra den Dag al regne, 
da Embedet -som Sognepræst for det nyoprettede Præstegæld.besættes. 

H. Marts - l\HDL. BEST. NR 2 OM ÆNDH. I LOV FOR FÆRØERNE NR. 76 
AF 12. "MA<RTS 1923 OM DBN KOMMUNALE BESKA11NING. (lndfOjet i 1923). 

17. Marts -l\UDL. BEST. NR. 3 OM TVUNGEN HVILETrD I FÆRØSKE 
FISKESK1'BE. 

1 Mand~kabet ombord pun færoske Fiskeskibe har Ret til 6 Timers uafbrudt 
Hvilet.id i Dognet, for snu vidt Omstændighederne ikke umuliggor det. 

2 Skipperen har Ansvaret 'for, at denne Lov.bestemmelse bliver overholdt. 
3 Overtrædelse af disse Bestemmelser straffes med Bode eller Hæfte. Boderne 

tilfalder Amtsfattigkassen. 

17. Marts - ÆNDR. NR. 5 I KUNDG. AF 30. DEC. 19:J.l O.M TlLSKUD TIL 
HUSDYRBRUGETS FlREJMME. Ondfiijet i 191J.l). 

18. Marts - STA!DFÆS'f.ELSE AF FUNDATS FOR HVIIÆHJIEl\'IMET NAINAS 
BYGGE. OG INVBNTAINEFOND. 

Legatets Kapital udgor 20.000 Kr., ihvoraf 1Renlernc anvendes til Anskaffelse 
af sti:irre og mere kostbart Inventarium til Brug for Hvilehjemmet. Legatet bestyres 
uf Sorenskriveren pnu 1Færoerne, Formanden for Hvilehjemmets Bestyrelse saml 
Hvilehjemmets Besllyrerinde. Dets Regnskab revideres af en uf Indenrigsministeriet 
udnævnt Revisor og decideres af Indenrigsministeriet. 

Bl. MarB - BEK. NR. 9 OM ViALGDJSTRIK11ER. (lndfojet Bek. af 1. Okt. 
1930) . 

15. Apr. - i\HDL. BEST. NR. H 0~'1 HUNDE. 
1 I Thorshavn Kommune er det forbudt al lade Hunde færdes paa Gader, Veje, 

Stier eller Pladser m. v., efor er aahne for almindelig Færdsel, uden at de en
ten fOres i Buand eller er i Folge med en Person, som har fuldt Herredomme over 
dem. En Hund anses ikke for at være under 1Ledsagelse, fordi den er under Tilsyn 
fra Besidderens Bolig eller Forretningslokale. Fores Hunde i Baand, skal dette 
være snu kort, at Hunden holdes tæt ind til Ledsageren. Saafremt Hunde paa de 
nævnte Steder færdes !ose uden ut være i Folge med en Person, som har fuldt 

I) Nu Landsstyret. 
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Herredomme over dem, lader Politiet dem optage og fremlyse; hvis Be~idderen ikke 
inden 3 Dogn indli:iser dem ved al betale de Udgifter, som Optagelsen og Frem· 
lysningen !har foranlediget, lader Politiet dem dræbe. Skanner Politiet, at Omkosl· 
ningerne ved Fremlysningen vil overstige den optagne Hunds Værdi, kan Hunden 
uden Fremlysning dræbes. 

Godkendte Faarchunde er undtaget fra HPglcrnc i fiirstc Sty1kke. 
2 I Kommuner uden for Thorshavn kan Forstanderskabet med Lagtingets Sam· 

tykket) lade Bestemmelserne i § 1, riirsle Stykke, lræde i Kraft, dog saaledes ut 
de for godkendte Fnnrehunde fastsatte Regler ikke berore.s af de nye Regler. 

3 Overtrædelse af disse Bestemmelser straffes med Boder, der tilfalder Kommune· 
kussen. 

4 Db se Bestemmelser træder i Krnh straks. Kundgorelse Nr. l.S nf 11. December 
19-14 ophæves. 

15. Apr. - MIDL. UEST. NB. 15 01\1 ÆNDlt 1 AN . .i\lt i9 AF 11. F·EBH. 
1920 Oi\I JORDEi\lODEBVÆSENET, JF'R . AN. I. MARTS 1939. (IndfOjet i 1920). 

28. APHIL - ltEGLEMENT NH. 19 FOH OHDENS OVEBHOLDELSE I GØTE 
HAVN. 
Htw11c115 Omrmul.1•. 

Til Havnens Siiomrnade henregnes Farvandet inden for en Linje mellem Logdalså 
paa Sydsiden og r,orgjåir paa Gotu Bugtens l\'ordsidc. 

Grænsen er paa begge Sider af Bugten markeret ved en lnid Varde. 
Havnen dannes af en naturlig Bugt, i hvilken der i Nordregi.ile er hygget Kajanlæg ; 

de.suden findes der en Del mindre Landingssteder i Harnen. 
For det under Harnen horende Omrnade 1har Ministeriet under D. D. i Hen· 

hold til Lov uf 30. Januar 1875 om Udfærdigelse uf reglementariske Bestemmelser 
for Benyttelsen af Havne m. m. stadfæstet fOlgende Reglement : 
Regler Jor Sejlads. 

For Sejladsen inden for Havnens Omruade gælder de i den af Ministeriet for 
Handel Industri og Sofnrt under 29. Juli 1927 udfærdigede Bekendtgore\se an· 
gaaende >Særlige Regler for Sejlads i indre danske Farvande« anfOrte Bestemmel
ser. 
0 rden.sbestn11melser. 

For Overholdel~e uf Orden gælder det i l\linisteriet for offentlige Arbejders Cir· 
kulære af 19. No\'. 1931 omhandlede ved Cirkulære af 29. September 1938 ændrede 
>Standardreglement for Overholdelse af Orden m. v. i (ved) danske Havne (Broer)« 
med fiilgende Undtagelser eller Tilfojelser: 

Til § 9 fojes som 3. S~k. : 
>Fart<Ojer og Bande, som ligger fortojct paa anvist Sted, skal i Tilfælde ur indtræf· 

fonde Grindefangst være forpligtet til at skifte Plads efter Havneopsynels An· 
visning.« 

Til § 11, Stk. 6, fiijes: 
>Det er dog tilladt Pussager::kihe al benylle Sirene eller Dumpflojte til ved en 

lang henholds\•is en. to eller tre korte Toner at avertere. al Afgang \'il finde Sted 
om 1 Time, lh Time eller er umiddelbart fore.stuaende.c 

Til § ·1.3 fOjes ;;om 2. Stk. : 
>Fiske\askning og Fiskeremning paa Harnen,; Kajer, Broer eller onige Arealer 

man kun finde Sted efter særlig Tilladel!e fra Ha' neopsynet, og saovel Fisken som 
Affaldet skal straks efter Arbejdets Tilendebringehe fjernes. og Pladsen ombygge· 
ligt spule5.c 

§ 55 affalles saaledes: 
>Intet Fartoj mua forlade Harnen. forinden Beril!tigehe af de anordnede Havne· 

I} Nu Lond~styrtt. Reglerne i ~ 1 er ~at i Kraft for Frodehii Kommune ved Logtingshesl. 
'.!i. :\lort;; 19·ii og for Voo g Kommune R. Dec. 19-li. 
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penge af Skib og Ladning saml af Pladsleje og ovrige Afgifter har fundet Sted. 
Overtrædelse heraf !:navel som urigtig Angivelse af Skib eller Ladning til Skade 

for Havnekassen straffes med Bode efter § Su, ·hvonhos de tak.stmæssige Afgifter 
.h\iver al erlægge.~ 

Dette Reglement træder i Kraft den I. Januar 19117. 

19. Maj - KGL. RES. 01\'I OPll'ETTELSE AF ET KAP.ELANEMBF.IDE FOH 
SUDERØ NORDRE PHÆSTEGÆLD. 

Ved kgl. Re$olution af 19. i\Iaj er der oprettet cl Embede som Kaldskapelan for 
Sudero nordre Præstegæld blandt Færuerne under Kiibenhavns Stift fra den Dag at 
regne. da Embedet b~ælles, og med Forpligtelse for den Mand, der kaldes ,til al 
tage Bopæl paa Suderii, hvor Ministeriet nærmere maatte be:;temme, og Lil at deltage 
i Betjeningen af Suderi.i siindrc Præstegæld blandt Færoerne efter et af Biskoppen 
over Kobenhavns Stift godkendt Regulati\'. 

:n. l\laj - Heglem. Nr. 20 for OHDEJ,\\S OVERHOLDELSE I HALDERSVIG 
HAVN. 

Til Havnens Soomraade ·henregnes Farvandet indenfor en Linie, der gnar fra et 
ved en hvid Varde markeret Punkt Syd for Vikane:; sydefter mod Tiirgarå, og en 
Linie fra Skor<largil mod »Rætt< paa Østero. Ved Skor~agil opsættes en hvid 
Varde. 

Havnen dannes af en naturlig Bugt ved Haldi>rsvik, hvor der er .bygget et Kaj· 
anlæg. 

For det under Havnen horende Omraade har Amtet under Dags Dato paa l\lini· 
sterict for offentlige Arbejders Vegne i Henhold til Lov af 30. Januar 1875 om Ud
fænligelse af reglementariske Bestemmelser for Benyttelsen af Havne m. m. stadfæstet 
fiilgende Reglement: 

Rl'glcr for Sejlads. 
For Sejlad.;:en indenfor Havnens Omrnade gælder de i den af Ministeriet for 

Handel, Industri og Siifart under 29. Juli 1927 udfærdigede Hekendtgorelsc an· 
guaende »Sa•rlige Regler for Sejlads i indre danske Farvande« an fiirte Hestem· 
mel ser. 

0 nl cn.s/J cst cm 1111•ls1• r. 
For Overholdelse af Orden gælder det i l\Iinisteriel for ofrentlige Arbejders Cirku

lære uf 19. November 1931 om'hundlcclc, ved Cirkulære aI 29. September 19~8 æn· 
drede »Standardreglement for o,•erholdel~e uf Orden m. v. i (ved) danske Hu\'ne 
(Broer)« med fiilgcnde Undtagelser eller TilfOjelser: 

Til § 9 fi:ijes som 3. Stk.: 
» Farli)jer og Bande. som ligger fortojel paa am·ist Sted, skal i Tilfælde uf ind

lræfrcnde Grindefangst \'1Cre forpligtet til al skifte Plads efter Hameopsynels An· 
visning.« 

Til § 11, S~k. 6, fOjes: 
:i.Det er dog tilladt Passagerskibe at benytte Sirene eller Dampflujte. til \'ed en 

lang og henholdsvis en. to eller tre korlc Toner al a\'ertere, at Af gang \•il finde 
Sted om l Time, Jh Time eller er umiddelbart f orestauende.« 

Til § ·13 fi:ijes som nyt 2. Stk. : 
»Fiskeruskning og Fi.;:kerensning paa .Harnens Kajer, Broer eller onii;e A renler 

man kun finde Sted efter særlig Tilladelse fra Hamcopsynel, og snavel Fi ~ken som 
Aff nldet skul straks efter Ar.bcjdets Tilendebringelse fjernes, og Pladsen ombygge· 
ligt spules.« 

§ 55 affattes sualedes: 
»Intet Fartiij mnu forlade Havnen, forind en Berigtigelse uf de anordnede Havne· 

penge af Skib og Ladning ~uml af Pindsleje og Cinige Afgifter har fundet Sted. 
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Overtrædcl.se heraf suavel som urigtig Angi,•elsc af Skih eller Ladning til Skade 
for Havnekussen straffes med ·Bode efter -§ 56, hvorhos de tukstmæssige Afgifter 
hliver at erlægge.« 

Delle Reglement træder i Kraft den 1. Maj 1917. 

i. Juni Politibek. om ØVl~LSESl\ØHSEL. 
I MedfOr nf § 17 i Lov af 19. Marls 1930 om Motorkoretojer he:,ternmes her

·ved, al Øvcl.s,•skorsel for Personer, der uddanner sig til Chauffiirer, kun man finde 
Sted med snudanne Motoroogn'C, som er udstyrel med el ekstra Sæt Pedaler til Fod· 
bremse og KGhliog, der uf Korelæreren kan betjenes uafhængigt af Ele\'en. 

De pangældcnde Motorvogne skal desuden suavel foran som hagpau under Øvel
seskorscl være forsynet med cl emaillercl Jernskilt med Paaskrifl > kolevogn«. 
Skiltene vil kunne bestilles pau Politikontoret i Thorsha\ n eller hos Sysselmæn
dene. 

Overtrædelse af foranstauendc vil fra den 15. Juli d. A. medfOre Strafansvar i 
l\lcdfOr af Motorlovens § :·m. 

7. Juli 19\.7 - Heglem. Nr. W om PASSAGEIM1FGIFT ved Landin~shrocn VED 
ØHE. (Herefter betales en Ar gift uf 25 Øre for Il\' er Passager med Hutehuadcnc 
til eller fra Øre. Afgiften opkræves summen med Billetprisen). 

25. Juli l\lidl. Bcst. Nr. 25 \edr. FlSKEHI PAA SØTEHBJTOHIET \cd 
Færiierne. 

2 Forsnavidt angaar Fangst af Hummer med ,Bundslæhevaad, kan Lagtin1,;els 
Lundsnruvn meoclcle Samtyk•ke til ,fangst for nærmere fastsat Tidsrum og 11ua nær
mere angime Betingelser, især angauemle Hedska.bernes Form, 1rnnset F'orhudel 
mod <len Slags Fan&;:!t i Lov Nr. 90 af 1. April 1925 § 1. 

25. Juli - .Midi. Bc:.t. Nr. 26 om RA•DIOUDSTYiH I FÆHØSKE SKIBE. 
1 Alle færo•ke Fisker:okihc og ·Fraglskihc over :~o Br. Hcg. Tons, der er irul· 

rcgislrercl pau ·F'æriicrnc, er pli gtige at have tidssvarende Hadioscnder og -mod· 
tager om Bord. 

2 Alle færoske Skibe over 20 Br. Heg. Tons, ocr sejler i Pu~ugerfart, er pli g
tige al have tidssrnrcnde H1ulio~e11dcr o~ ·modtager om Bord. 

3 Di!>!!e Beslemmel!'-er træder i K rufl den 1. Januar 19118. Om sa:rligc F'orhol<l 
giir oet noo\ eruligt. kan Dispensation hli\'e givet af Landsnævnet. 

4 Overtrædelse af dist<e Bestcmmclrnr straffes med Hæfte eller Boclcr. cler tiHul
der Amtsfolligkussen. 

5 ') Landsstyret bemyndiges til III træffe nod\·endige Foranstaltninger til. Ul del 
.hli,·er muligt paa Fn•roerne at erhvcr\'c t<ig den nodvendige Uddannelse til Drug 
af Racliotelcfon, og fast5ællc, ul fra en nærmere angiven Dato skul cler i færoskc 
Skibe \'ære paumonstret en Mand, der kan bevise at have den nodvcndigc Kend:.kub 
til Brug af Hadiotelcfon. 

6. Aug. - Ændr. i Vedtægt for Færiierne~ SE~ll~AHIU~I. (lndfOjct Vecl-
tægten af 1939). 

2. Sept. - l\lidl. Best. Nr. 30 om UDFØHSELSAFClFT. 
1 Af ·hvert kg Saltfok og Klipfbk, som udfOres fra Færiierne. s\arca UdfOr~et~

afgift til Amtsfonden, 1 Øre. 

t) Som \·cdtagcl \ed Ll. Nr. 70 af 21. Dec. 19·19. 
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Betalingspligten omfuller ogsau Fi5k, som Skihe, registrerede her i Landet, fun
ger, sel\' om den er Iongel udenfor Si.iterritoriel og i·kke ilandLragL eller tilvirket 
paa Land, .saml Fisk fanget af Fartoj, som ikke er indregistreret her i Landet, 
men tilvirket 0her eller transporleret fra Skib til Skib inden for Siilerriloriet, selv om 
den er fan gel udenfor. 

2 ,J\rgiflen for.falder til Betaling, naar Fisken indlades i Ek5porlo.kih eller ud~kihcs 
fra færosk Skib i udenlandsk Havn. 

3 Forfaldne Af giftsbeloh kan inddrives ved Utlpanlnin;r. 
4 Nærmere Bestemmelser om Afgifternes Opkrærning og Kontrolheslcmmel;,cr 

fastsættes ved Bekendtgiirelsc, der uclsteclcs eher Indstilling fra Landsnævnel.1) 
5 O\'erlrmdelse af Beslcmmeherne i nærværende Lov og de i MedfOr af Lo\'cn 

fastsalle Hegler eller Forsiig herpaa straffes med Biider, der tilralclcr Amt~fonclen. 

2. Sept. - Lagtingshcsl. \'e1lr. HANSENSKE LEGAT. 
Bræ\' fni Del Kongelige Dan~ke Lnmlhucltoldningsselskah a\' 17. juli 1917. 
". Henter Kr. 420 aarlig - cher en 5-aarig Periodes U<lliib fra 1/.1 1916 til :11 1:1 

195l Lilraliler Færii Arni. - Finmarken ... lidt mest under Kri1:1en ". foresporµ:e 
dispenseres snalecles al Finmarken Lraadle i111l nu og Færii fOrst nanr den nuværende 
5-aarige Periode er ucllohet i 1951. For næste Periodes Vedkommende 1966-71 vil 
man \'C111lc tilhagc til den lrnditionellc Hækkefiilge. 

5. Sept. - VIS'foAHHA'IJDS(JTBEmSLUH Tl,G:\·IA.N~A. 
Tingmonnum og limmn av millumti11ga111.'\'111lum a\' .byµ-cl \cr~ur al gjalcla \'islur

halcl,;~amsyning vi~ kr. 8 ryri hviinn clagin, lcir cru hurlur frå hcimi ~inum til lin~ 
clla ·millumlingastun'. 

12. Sept. - Heglugcri' fyri ;\ll;;NTUl\'AHGHUil\N FØHO'I A LØGTl-1'\GS. 
(Vie~ broyting frå 8. rehr. 1950). 
1. Foroya liigting sam~ykti \'i~ 6, mei 19•16 (80 åra Wilingarclegi Ji1u1111e5ur 

l'aturssonar) o.um slo\·ningurclegi al scla ii slovn >;\lcnlunargrunn Fiiroya Lngtings«. 
2. Stornsfæ grunnsins cru 200.000 kr., sum liiglingiiS jållaili irr tiltaksgrunni 

tingsins, umframt 10.000 kr. itrlign frå Li11gi1111m, Lil peningurin er komin upp i 
~00.000 kr .. cins og annar peningur, sum karm \'eriSn latin til grunnin Lil iikjan 
av stovnsfænum. 

~. Encla111:'1I grunnsin,- er at sty()ja stan ryri fiiroyskum nuili, hi1krne11tum, list, 
\ isincl og iii~rum menlunarmålum. 

L A ,. slo\ nsfænum vcr~a 30.1100 .kr. at J...urma nylasL Lil rakstrarpening til iit
gå\ u U\ htikaverkum. Annnrs mi1 slovnsfæi~ ikki skerjust. Styr-il~ eigur al fåa slo\·no.
fæiil rentai~ å try:;gan hi1tt i samrå~ vi~ landsstyriit 

5. Grunnurin \'er{)° ur slyrclur a\' :~.mannanc\'J\cl (vi~ trimum tiltnksmonnum) 
\ aldari a\' Fiiroya Liigtingi upp å ;~ ur soleiifo, at eirr fer frå årliga. Styri(°) kann 
til grunnsins cndamål niiSa )'\'ir teimum inntiikum, sum grunnurin Cær fra log
tinginum ella å nnnnn hålt. 

6. Roknskaparår gn111115ins er ålmannkkaåri(). lfoknskupur-in 'cr~u r al gran
sko~a av loglingsre\ isor og al leggja fy ri liiglingi~ al goi~kenna. 

l~. Sept. - ''litll. Bt>..sl. Nr. 31 om Ændr. i Lov af l·l. ;\forts 19.H 0111 HJ'.:STE
AVl.JE~S F'HE~l~IE. (lndfi>jct i Lo\'en af 19:H). 

16. Dec. - Bek. ~ r. ~7 om Opkrævning af UID.FØHSELSAFGI FT for Salt- og 
Klipfisk. 

1 Den i § l i 1'.unclgorelse No. 30 uf 2. September 1917 nævnte UdfOrscl;;afgih 

I) Jfr. llcl. .. Nr. 37 ur 16. Ucr. 19-17. 
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1947 16. Dec. 

til Amtsfonden, 1 Øre af hvert kg Saltfisk og Klipfisk opkræves af Færoernes 
Oppeborselskontor og forfalder til Betaling, nnar Fisken indlades i Eksportskih el· 
ler udskibes Ira f æriisk Skib i udenlandsk Havn. 

2 Eksporlorerne har Pligt Lil senest den 15. i hver Maaned til Færiiernes Oppebor· 
selskonlor al give Indberetning om hvilket Kvantum Saltfisk og Klipfisk, der er 
afskibet for deres Regning i den foregaaende l\foaned, fOrslc Gang dog inden 15. 
Januar 1948 for Tidsrummet 2. September 194·7 til 31. December 19·1·7. 

3 Sammenslutninger af Fiskeexportorer, der er eller maalle blive oprettede, er 
indenfor den i § 2 nævnte Frist pligtige til til Færoernes Oppeborselskonlor at ind· 
sende en specificeret Opgore~c over hvilke Kvanta Saltfisk og Klipfisk, der inden· 
for Sammenslutningen er eksporteret samt al tilsvare Afgiften for dennes Med
lemmer. 

4 Forfaldne Afgifter kan, nanr de ikke er indbetalt senest 14. Dage efter mod
tagen Opkrævning Ira Færoernes Oppeborselskonlor, inddrives ved Udpantning. 

5 Vragerkonlrollorcrne saml i deres Forfald Vragerne er pliglg til samtidig med 
Ud;;tedelse af Vragerattest, at indsende Kopi af denne til Færoernes Oppehorsels· 
kontor. 

6 Overtrædelse af Bestemmelserne i nærværende Bekendtgorclse eller Forsog her
paa slrnff es med Boder, der tilfalder Amtsfonden. 

22. Dec. - Lov Nr. 538 om Ændring i Lov om FOLKETI NGSVALG paa Fær· 
iierne. (lndfOjet i Loven af 1916). 

23. Dec. - Midi. Hest. Nr. R9 om Ændr. i Lov for Færoerne Nr. 73 af 19. l\Iarls 
1930 om l\IOTORKØHETØJEH m. " · (lndfOjet i 1930) . 

27. Dec. - Ændr. Nr. 10 i Lo\' af 12. 1\lnrl~ 192.'i om den KOMi\'IUNAI.Æ BE
SKATNING. (lndfOjet i 192H). 

29. Dec. - Ændr. Nr. H i Lo\' for Færiierne Nr. 76 uf 12. l\larls 192~ om den 
KO:MM L'NALE BESKATNING. (lndfOjeL i 1923). 

~O. De<". - Bek. Nr. 15 om Æn<lr. i VALGDISTHIKTEHNE. 
(lndfojet i Bek. 1. Okt. 1930). 

5. Jan. 19,18 - Færii AmLs Skr. om K0:\11\IUNELÆGERS FiLYTI1EUDGl·FT1EH. 
I en til Laglingskonlorct inclsendl, ·hertil fremsendt Skrivelse af 5. December 19·17 

har De udbedt Dem Oplysning om, ·hvorvidt der kan yde:; Dem Godtgorelse for de 
af Dem afholdte Udgifter ved Flytning fra Sand til V nag for at overtage Stillingen 
som Kommunelæge i Vaag. 

Foranlediget heruf skal man meddele, at der i !\ledfi.ir af Lagtings.beslutnin~ af 
27. September 1928 veclrorende Kommunelægernes Rejsegodtgorelse kun kan ydes 
Flyllegodtgorclse til de til færo!'ke Kommunelægepladser antagne Læger. der flyt
ter hertil fra det o\'rige Kongerige, og al der sauledes ikke er Hjemmel til at yde 
Dem Godtgorelse for Deres l 'dgifter \·ed Flytning fra Sund til Vang i Anledning 
af Dere~ O\•erlngelse af Kommunelægestillingen sidstnævnte Sted. 

10. Jan. - Alment IOroyskt LISTASAV:N. 
(Skipnn, samtykt å Lingi 10. jan. 19·18) . 
l Foroya Logting rnrnlykti 10. januar 19·18 al sela å stoV?1 alment listusavn. Heiti 

less er ~Alment fOroyskt listnsnvn c. 
2 iEndarniili~ vi~ hesum savn i er: 
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I. al veiln fOroyska folkinum best mogulignr umsloour til al gern seg kunnugl 
vio målara- og myndæhoggarnlist - serstakliga ta foroy,;ku, 

2. at veila skulum og skeioum hest moguliga hjalp i undini~ingini, 
3. Ul geva UtJendingum, iiJ Vilja higar, hovi til al gera seg kunnugar vio fOr

oyska list, 
•I. vii'5 framsyningum og keypi av IOroiy;;kari lisl at stuola okknrn listamenn. 

3 Listasavnio verour styrt n\' stjorn viO 7 limum. Av hesum velur Loglingio 
3, Listafelag Foroya 2, Tor51hnvnar hyr.lo I. og å årsai'Salf undi velur Foroyu Lær
arnfelag 1 lim. - Stjornin silur 1 iir i senn. S1ji'1rnurlimur kunn veljast nftur. 

4 Stj ornin ski par seg sjålv vio forman ni og skaumei::tara. Um tao vio utkvoou 
kemur at standu ii jovnum, vinnur tarm partur, io fær formannsins atk\'oou. 

5 Stjornin heldur vanligar fundir eina fer<l hviirt fj!lroingsår. Eykafunclir \'eroa 
hildnir, lå formaiforin ella 2 nevndarlimir kre,•ju tao. 

6 Våttan vegna listasavnio kann ver<la gi\'in av formanni ella 2 nevndarlimum. 
Veoselan av fastognum og si>luskjiil skulu rnra undir~krivao av allari stji>rnini. 

7 Figgjarliga stooio und ir sarninum verour eitt årligt tilskot frå Logtinginum.1 ) 
Umfrumt heuu kunn stjornin taka lmoli gåvum, kre\·ja inn utgongupening elln å 
annan håll veita suvninum inntokur. 

8 Hoknskaparårio er ålmanakkaiirio. År.5rokmkapurin skal vera liougur 1. murs, 
og innan 1. april skal tai.') vera grannskooao av liigtingsins grnnnskooara. Viohefl 
roknskapinum ~:kul vera skjul, io gjolla lysir ognir savnsins. 

9 Hvori år innun 1. august ;;endir sljornin IOgtinginum grnnnskoi~uoan rokn
skap viohefl frågreii!ing frå furna årinum. 

2. Febr. - Tillæg Nr. 5 til Kundg. Nr. 60 uf 23. Dec. 1942 og Kundg. Nr. 35 
af 21. Dec. 19·13 om EK511RAORID·INÆRE HAVNEINDT ÆG'fiEH. 

Den i Kundgorelse Nr. 60, uf 23. December 19:J2, jfr. Kundgorelse Nr. 35 uf 
21. December 19.J.3, omhandlede Afgift kan, naar Amtet og Landsnævnet godken· 
der Kommunnlheslyrelsens Be~lutning herom, opkræves uarlig, snaledes ut Af gift 
for hvert Aar hi>jsl erlægges af Fartojels •t. fiirste Landinger, efter al en truffet 
Beslutning om Opkrævning er godkendt. 

3. Febr. - Ændring Nr. 7 i An. Nr. 11 af 16. lun. 1912 ang. for:'kellige Forhold 
vedr. FOLKESKOLEN i Bygderne paa Færoerne. (lndfOjel i An. 1912) . 

•I·. Fehr. - Midi. Besl. Nr. 8 om iEndr. i Lov Nr. 30 af 28. FeLr. 1872 om 
de FÆHØSKE LANDKO:VIM UNEHS STYHELSE. (lndfojet i Lornn af 1872) . 

7. Febr. - Justm. Skr. om ABLØNNI~G AF SYSSELKONTOHEHNES PER
SONALE. 

Under Henvisning til tidligere Bre\'\'eksling, senest Juslit5mini$teriets Skri\'else 
af 27. December 1947, godkender J ustitsmini~teriet herved, al det pan de fær
oske Sysselkontorer nnsalle Kontorpersonale fra den 1. Oktober 1947 al regne 
uflonnes i Overensstemmelse -med Reglerne i Finansministeriets Regulativ uf 12. Juli 
1946 om Aflonning m. v. uf cle i Statens Tjeneste ansalle Konlormedhjælpere, 
der ikke er Tjenestemænd, dog saaldes, at Konlori :;ler, <ler antages uden forud
guaende Kontoruddannelse, aflonnes med 200 Kr. i del fOrste Aar og 250 Kr. i 
det andet Aar, og sauledes at Artiinning efter hojere Liinsuts end KontorlOn ikke 
kun finde Sted uden særlig Godkendelse af Justitsministeriet i det enkelte Til· 
fælde. 

J) Tingi~ sumtykti Ul n~it~ 10.000 k r. u rli~u. 
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10. Febr. - Bek. Nr. 9 om Ændr. af f.EHIEiPLANEN for THORSHAV~ KOM
MUNESKOLE. (f ndfOjet i Ilek. af 15. Nov. 192•1}. 

23. l\fort.:; - Lov Nr. LH om FA~HØEHNES HJEMMESTYRE. 
I Erkendel~e uf den Særstilling, som Færoerne i national, historisk og geografisk 

Henseende indtager indenfor Riget, har Higsdugen i 0\-erensstemmel.se med Ved· 
tagelse i Færoernes Lagting vedtaget og Vi \'ed Vort Samtykke stadfæstet fiilgende 
Lov om Færoernes iorfatning.5mæssige Stilling i Higet: 

1 .Færnerne udgi)r inden for denne Lovs Rummer et selv.styrende Folkesamfund 
i det danske Hige. I Ilenholcl hertil overtager det færUske Folk ved sin folkevalgte 
Hepræsenlalion, Laglin~el , og en af dette oprettet Forvaltning, Landsstyret, inden 
for Higsenhedcn Ordningen og Styrelsen uf færii ske Særanliggender som angivet 
i denne Lov. 

2 De paa den som Dilug til denne Lov \edfojede Liste under A. 011fiirte Suger 
og Sugomraucler helragles principielt som færii~ke Særanliggender. Det fa:rii!ke 
Hjemmestyret) (de i § l, Pkt. 2, nævnte Organer) kun bestemme, al alle disse 
Sager og Sagomraader eller nogle uf dem straks skal overgaa til 1Hjemme"tyrel 
med den Fi.ilge, at dette overtager de dermed forbundne Udgifter. :Vled den summe 
Fulge kun Hjemme:>l1yrel pau el senere Tidspunkt bestemme, al Sager og Sag· 
omrnader pau Listen, der ikke straks o\•ertages, skul overgaa til Hjemmeslyrel. Pau 
til,;vurende Munde er Hjemmestyret forpligtet til al overlage Suger og Sugsomruader 
der er opfiirl pau Lislen, naar det iinskes uf Higsmyndighederne. 

3 For de pau Lislen under B. opfiirle Sagomruuclers Vedkommende afgiires 
del \ed nærmere Forhundling, om og i hvilket Omfung disse Spiirgsmaal kun hen· 
fiires til f ærijske Særunliggender. 

4 For de Omraader, der henli(irer under Hjemmestyret, hur dette den lovgivendr 
og administrative Myndighed . De af Luglingel ,·edtugne og uf La111ls,;lyrets For
mand stuclfæstedc Lo\•e hena.:vnes Lagling~love. 

5 De fa.:ri.iske l\Iyndigheders Kompetence er undergi.vet den Begrænsning, der 
fiilger af ,Je til enhver Tid heslaaendc traklalnuc.ssige og andre inlernulionale Hel
ligheder og Forpligtelser. 

Hig,;rny11cli1:rl1ederne hur Afgiirelsen i Sporg:m1aal, der angaur Bigets For11old til 
Udlandet. 

6 Anliggender, der ikke i MedfOr nf denne Lov henhorer under det .færoske 
Hjemmestyre, \'arelages som Higets Fællesanliggender nf Rigsmyn<lighcdcrne.:!) 

Tvivlsspiirgsmaul om det færo!-.ke Hjemmestyres Kompetence i Forhold til Higs· 
myndighederne forelægges for el Nævn, be5luue11de uf lo uf Begeringen og lo uf 
Landsstyret \•olgte 1Medlemmer samt tre af Hojeslerets Præ;;ident udpegede Hi.ijeste· 
relsdommere, af hvilke den ene udpege;; som Formand. Er der Enighed mellem tic 
fire af Hegeringen og Lunds::tyret ,•ulgte i\ledlemmer, er Sagen hermed e111leligt 
afgjort. I modsat Fald ufgiires Sagen af ile tre Hojcsteretsdommerc. 

Stalsminisleren kan rnspendere en Beslutning, som er forelagt for ~æ\•net. ind· 
til delles Afgorelse foreligger. 

7 For al sikre, al Lagtinget i videst muligt Omfang Caar Indflydelse paa Ud· 
formningen uf særlige Bestemmelser for Færiierne i Lo\'e, der give!> af Higets 1\lyn
di~heder, skal Hegeringsforslng indeholdende Bestemmelser, der udelukkende ved· 
rurer Færoernc, forelægges det færi.iske Hjemmestyre til llctænkning, forinden de 
fremsættes for Higsdagen. I Uvrigl skal Higslove, der vedrorer lokale færi)ske For
hold, forelægge;; del færii:.ke Hj~mmestyrc til Belænkning, forinden de sættes i 
Kraft paa Øerne. Der kun i (let cnkchc Tilfælde sa•llcs en fri st, inden dn·is Udliib 
Hjemmesllyrcts Betænkning skal foreligge. Har den i dette Stykke omtahe Forelæg-

l) Jrr. Lngtingi,lwsl. 13. Mnj 1948 og 15. ~lnrts 19,19. 
2) Jfr. Stnlsm. Skr. ni 111. S1~pl . 19~1. 
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gelse paa Grund af tvingende Omstændigheder ikke kunnel linde Sted, skal Loven 
snarest Lilstilles Hjemmestyret til Udtalelse. 

Paa tilsvarende Maade forholdes der med Traktater og undre internalionale Over
enskomster, der l.ræver Rigsdagens Samtykke, og som berorer .særlige færiiske 
Interesser. 

8 Naur det færiiske Hjemmestyre maulle udtale Ønske derom, ansættes der eher 
Forhandling med Landsstyret i Udenrigi.minislericl en i færoske Forhold særlig 
sagkyndig til Bistand for Ministeriet ved Behandlingen ar Suger vcclriirende Fær· 
iiernes Eærlige Erhvet''l'.Sinteresser. Omkostningerne hen·ecl ufhol<les ar Stal5kas
scn. 

Nuar det færii: ke Hjemmestyre mantte udtale Ønske derom, un:ælles der efter 
Forhandling med Landsstyret ved de danske Uepræ~enlationer i de Lande, hvor 
Færi.ierne har særlige 1Erhven•!!'i11teresser, Medarhejdere til særlig Varetagelse ar clis
se Interesser. Omkostningerne herved ufholde5 uf ,færoernc. 

Efter Samraud med det Iæro~ke Hjemmestyre gives der i de enkelte Tilrælde 
tlellc Adgang til al gi.ire Færoerncs ::ærlige lnte res:-er gældende ved For-handlinger 
med Udlandet om Handels. og Fiskerinftuler. 

Hvor det drejer sig om specielle Iæriii<ke Sager, kan Udenrigsministeren, hvi ~ 
del ikke skiinnes uforenelii;L med Higets Interesser, hemyndige Hjemmestyrets He· 
præsentanter Lil efter derom fremsat Ønske direkte ut fiire Forhundlinger under 
Medvirken ar Udenrigstjene:;ten. 

9 J~fter F'o11handli11g træffes der Aftale om. i hviHce TilCældc og i hvilket Om
Caug del er muligt inden for Omraucler, der henhiirer under Fællesanliggender, al 
overlade det færii~ke Hjemmestyre ut give de nænnere Bestemmelser for de sær
lil!e færiiskc ·Forhold og overluge Admi11istrutio11en af del pungældende Omruude. 

10 I cl pua Færiicme for en Færing udstedt 1Pas og Nationalitetsbevis indfiijes : 
>Foroyingurc og >foroyar.: efter Ordene >Dansk« og >Danmark«. Som Færing 
anses den. der har dunsk Stats.borgerret og er hjemmehiirende puu Færiierne. 

Valgret og Valgharl1ed til Organer, der henhiirer under det rærfo;ke Hjemme
styre. kun gifres afhængig af, at vedkommende er Fa·ring. I iivrigt kun der ikke 
i Lovgivning eller Forvultning giires For!'lkel pua Færinger og anrlre damke Stals· 
horgcre. 

11 Færii!>k anerkendes som Hovedsproget, men Dansk !-!ml læres godt og onrhygge· 
ligt, og Dunsk kan lige sua vel som Færii~k anvendes i offentlige .Forhold. 

Ved Forelæggelse af Appelsager skul iler medCillge dansk Oversættelse ar alle 
Akler pau .Færnsk. 

12 Der unerke11tles cl !'-ærlig færiisk Flag. I) Higsmy11tligheclerne arwender pua 
Færi>ernc Dannehrog, ogsua for Skihenes Vedkommende. Der skal være Hel for 
vrivate - saa,·el Personer som se1~4.::aher, Foreninger og Institutioner - til paa 
Land at anvende Higsrtuget. l iivrigt er Bestemmelserne om det f ærii~ke Flag.i An· 
vcrulelsc pua Færiierue og pau Skibe, der er indregistreret pau .Færiierue, cl Sær
unliggende.:!) 

13 Alle nu paa Færiierne gældende Jk;temmelser, der ikke strider mod denne 
Lov, forblh er i Kraft, indtil de ændres eller op·hæves ar rette i\·lyndighed. 

14 Færiierne er pua fligsdugen repræ~enteret ,·ed mindst 2 Medlemmer. Saa 
længe Higsclagen er delt i de nnværende 2 Ting, er Færiierne reprn~enlerel ved 1 
:\fed lem i Landstinget, j fr. Gruncllo,·ens § %, og 2 Medlemmer i Folketinget. 

15 Embedet som Amtmand o\'er Færiierne nedlæi.rse~. 
I Stedet oprettes en Stilling som Bigi;ombud:,mund. Rigsomhudsmanclcn er Hi

gets iiyersle Repræsentant pau Færoerne og Leder af Higets Administration puu 
Øerne. Hun har i Embeds l\'ledfiir Adgang til Lagtinget og til al deltage i For· 
handlinger om alle Fællesunlig!!ender, dog uden Stemmeret. i\lcdclclelse om Bc. 

1) .I fr. l\t-k. 27. Aug. 194H. 
2) Cirk. fru Skole1l. B. \pr. 1%0. 
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slutninger i Lagtinget eller Landsstyret skal slruks gh·es ham, ligesom der 
struks skal tilstilles ham Eksemplarer af Lugtingslove og undre af det færoske 
Hjemmestyre udfærdigede Bestemmelser. 

Higsombud~munden indtræder med de af denne Lov fOlgcnde Ændringer i Aml· 
mandens Funktioner, indtil Nyordning af det paagældende Omraade finder Sted. 

16 Denne Lo\· træder i Kraft den 1. April 1918. 

FÆHØSKE SÆBANLIGGENDEH 

List1• A. 
Folgende Omrauder betegnes som Smranliggendcr, sualedes al de straks overgaur 

til del færi.iske Selvstyre eller senere o\•erfOres til delle efter Begæring fra Lagtin· 
gel eller Hegeringen. 

1. Færoernes egen Styrelsesordning inden for de \'ed Nyordningen angh•ne Ham· 
merl) 

Herunder folder - inden for ile nævnte Hammer - Bestemmelser om Lag· 
tinget, Lo\· om Valg til delle, del administrative Styre, Lagtingslovenes Til· 
blivelse, Vedtagelrn og Stadfæstehc og deres Bekendtgiirelse, egne Tjeneste· 
mænds Ansættelse, Afskedigelse, Tjcnestevilkaar, Lonning og Pensionering. 

2. Kommunale Fonhold. 
·Herunder falder Kommunernes Styre, Tilsynet med dem, kommunale Sknt· 

ler. 
;{. Bygnings· og Brundvæscn, Byplaner, Boligspi.irgsmaal, Lejesporg5maul, Folke· 

register. 
·L Sundhedsvæsen, Lægern!5en, Jordemodervæsen, Hospitalsvæsen, Apotekervæ· 

sen. 
Herunder falder Embedslægerne, K vaksah-erlovgivning, Bekæmpelse af Tu· 

berkulose og andre smitsomme Sygdomme, Sindss.yge\'æsenet, Vacci11utio11. 
5. Den offentlige Forsorg. 

Særforsorg. 
Folkeforsikring. 
Lovpligtig Ulykkesforsikring. 
Arbejdere, Arbejdsforhold,!!) Lærlinge, Medhjælpere, Ferie. 

6. Direkte og indirekte Skaller. 
Herunder folder ogsaa Stempelofgift, Afgift af Totalisatorspil, Afgift af særligt 
færosk Lotteri, medens Afgifter for Ekspedition, som Skifteafgifter, Retssport· 
ler, Tinglysningsafgifter tilfalder den, der bekoster \'edkommende Institution. 

7. Bevillingsrel og i det hele Dispositionsret o\'er alle egne Indtægter. 
Ordningen af Regn!lkabsfOr.ing, Revision og Decision med Hensyn til egne 

Indtægter og Udgifter. 
B. Godkendelse af Hovneafgifter. 
9. Skolevæsenet. 

Herunder folder bande Folkc:-kolen, Eksomensskoler og Kursus, Læreruddon· 
nelse, Folkchojskoler, Efterskoler, Ungdoms- og Aftenskoler, Hmholdningssko· 
ler og Fagskoler som Handels~koler, tekniske Skoler, Navigationsskoler o. s. ' '· 

10. Arkiver, Biblioteker, Museer. 
Herfra undtages Statens Arkivsager, Forbehold tages om Pligtaflevering til 

Det kgl. Bibliotek. 
11. Bygningsfre1lning, Naturfredning. 
12. Ha\'nc, Kystsikring, Kanaler, Vaudkrartanlæg, Trafikvæsen, herunder Veje. 

Jernbaner, Sponeje, Færge' æsen, Omnibus- og Fragtkorse!. 

1) Hr. Ll. Nr. 1 og Nr. 2 nf 13. l\lnj 1918. 
2) Jfr. Stotsm. Skr. n[ 31. J\lnj 1951 om l\lnskintilsyn og H11n1folsm. Skr. 19. Juni 1951 om 

Siim1mJslo\'cn og Læi;eundcrsiil!cl~c nf l\lnnd~koh. 



Motor- og Færdselsforhold. 
Stedligt Post· og Telegraf- og Telefonvæsen. 
Elektriske Anlæg. 

Hl. Landbo. og Lnndvæsensforhold. 

2:·t Murh 1948 

Herunder almindelig Landbolovgivning, Fæste, Forpagtning, Udstykning, Ud· 
skiftning, Hui;mandsbrug, Planteavlen, Husdyravlen, Havebrug, Landbrugets 
Bierhverv, Grundforbedring, Skovvæ;1en. 

Veterinærvæsenet. IJekæmpelse af Skadedyr. Husdyr, Voldgift, Dyreværn, 
Hundelov. Jagt og Fredning af Dyr pun TerrilorieL. Fh-kcri og Fredning af 
Fisk pna Territoriet. Matriikulsvæsen. 

Jil.. Teater- og Biografbevillinger, Forlystelser. lndsamliniicr og Bortlodninger. 
Strandinger. Hittegods. Gihsloffer, eksplosi\•e Stoffer, Vnnhen. 

15. Forsynings- og Produktions- og Fordelingssplirgsmnul. Priskontrol, Maksimal
priser. Hutioneringer, Habat- og Tilkudsordninger. Tunlicme- og Udhylle
bcgrænsning. Om!Oben med Varer. Hegler om ~lærke Drikke. Regler om Lukke· 
tid. Beværtning og Gæ;;tgiveri. Næringsvæ3enel. Handels· og Foreningsregisire. 
Skibsrcgi,slrering.1) Mæglere, Trun;;lullirer, Dispnchi.irer, Vejere, Maulere. Revi· 
sorer. Oplagshuse. Kommission, Agentur, HundcL~rejsende. Agentur for uden· 
lundske Firmaer. RogHiringsvæ:enel. Kreditforeninger o. lign., stedlig Forsik· 
rings\ irkso.mhed. 

16. Stedligt Overformynderi.!!) Tinglysning. Turistvæsen. Ek:spropriution til Sær
formuul. Beslemmeber om Fremstillingen uf Tryksager. Specielle Bestemmelser 
om særli~ Tidsregning. Borgerlige Ombud. Ligeret for !\lænd og Kvinder. 

liste B. 
Flilgende Omrander gifres til Genstand for yderligere Forhandling, fi;r der tages 

endelig Stilling til, om og i hvilket Omfang de kun anerkendes som Særanliggender 
1. Folkekirken. 

Herunder folder hele den kirkelige Ordning, Hitualerne, Kirkens Tjeneste· 
mænd, deres Lon og Pension, Kirker, Kirkegunrde, Udtrædelse og lndtru:dclse 
i Foilcckirken, Menigthedsruad, Valgmenigheder, Sognebaandslosning. 

De fra Folkekirken afvigende Trossamfund. Helligdngslovgivningen. 
2. Politiet. 
3. Raastofler i Undergrunden. Rudio. Luftfart. 
4. Jordfonden.3) 
5. Import· og ,Eksport.kontrol: •) 

30 . .Marts - Bek. Nr. 10 om Ændr. i Kundg. Nr. •10 n( 27. Dec. 1915 om UD
FØRSEL AF FEBSKFJSK. (lndfojet i 191-5). 

5 . .Maj. - Tingskipan Foroyo Lligtings. 
Almcn11ar mglur. 
1 Ta liigtingi~ kemur suman uflanå nyvul, skal elsti tingmuilur styru umro~unum, 

til vol1rovini eru grnnskail og formn<11ur og næstformu~ur \'nldir. 
Elsti tingma~ur bi~ur seks lingmenn gern hesa grnnsknn. Teir gr.nnska i tveimum 

deildum vnlbr°'ini tijiii teimum tingmonnum, sum vnldir eru 1) fyri Nor5oyar, 
Eysturoy, Norllstreymoy og Vågur og 2) f.yri Sullurslreymoy, Sandoy og Suiluroy 
og fnrn uftur um aftur utrokningur IOgmnnnsins og gera upp~kot til tingi~. 

I) Jfr. Stntsm. Skr. 21. l\larts 19·19 og HanJclsm. Skr. ni 1. Juli 1919. 
2) Jlr. Justilsm. Skr. 24. Juni 1919. 
O) Jlr. Tillægshe\illingslO\ af 7. Juni 1952. Tekstanmærkning til § U. 
~) Hr. Lagtingshcsl. nf 15. Dec. 19·18. 



1948 5. Maj 

Uppskotini kunnu berast fram munnliga, og lingii'> knnn ~nk.n nvger<S um vnlini 
u sama fundi, sum upp~kotini cru Irnmborin. 

Avger3 um gildi ella ogildi av vnlunum ver3ur tikin eftir alkvui'>u vii'> ella imoli. 
Tingmai'>ur knnn ikki, fyrr enn val hnnsnrn er goi'>kent, vcr3a nevndnrma<Sur 

clla taka lut i tingsins umrii5um clla ntkvo<Sugrcii'>slum; to knnn hann vi<S val
hrævugranskingina takn lut i umr.O(jum og grei<l'a alkviii'>u, til hansara egna val 
er gjort 6gildugt clln uvger(Sin iitskotin. 

2 Tingii'> velur formunn, næstformnnn og 2 skrivnrar. Eingin knnn ullan loyvi 
tingsins nokla al laka vi3 vnli. Formn3ur næstformn<Sur og skriv.arnr kunnu 
cins og styrismenn noklu at lala seg velja i tingne\•ndir. 

Valini fora frnm, hvi.irja fer(j ein liiglings.selu byrjar, og tå ein tingscln, ii'> er 
sli1in, li lii ~tingi(j er upploysl, vcr(jur uppafturtikin . Forma(jur skul framvegi s 
ver(ja vnldur av nyggjum, lu 7 tingmenn skrivliga og vii'> minst 3 duga .frcisl 
krcvja ta3. 

3 Furmui'>ur og næstform.a(jur verifo valdir vii~ lut·hundnum vali, so ni hin fyrst 
valdi er formuifor, og hin n:c3t vnldi er uæstformai'>ur. lfm tveir ellu fleiri 
lii1lkar cru ltku stt1rir, ræ3ur lutnkast. 

4 Formui'>urin styrir umriii'>ur å liigtingi og unsur, ut alt fer frum •i gtii'Sum 
la:,!i. Vil formuiforin lcggja U)IJ•i umrii(Suua mcir.a enn hunsarn formann sstun• 
krcvur, skul Jinnn, eins og tii hnrm J1ernr fodall, lala næstformnnnin elln i ·hnnsaru 
forfull u11nu11 Lingskri\•aran luku forrnunnssessin so lcingi. Er eingi11 skrivnri it 
lin;d, skal hin elsti tingmui'Sur, ii'S inni er, vcra fun<larstji1ri. 

5 Skri\'.arurnir \'Crila valdir vill lul,hundnum \·uli shr. § :1. 
6 Skri\·urnmir haldn ~-erlfoht1k unclir umsjtm formunnsins t0g skri\•a S huna le) 

mål, sum huva \'erill til \'iilger(hr ~·, fumlum, og urslit leirru. r hyrjun funda skal 
gcri'fabc'1k fni sii'Sslu fundi \'crllu lisin og un<lirskrivui'5 av formanni og skrivura. Mot· 
mæli vii'S\•ikjundi gcri'>ahc'1kini skulu straks ~ clasl frum, og verifor so a\'gerl~ al 
Inka vii~ uthiii'>ugreii'S;,.lu ullun kjuk og eflir uppskoti formunnsins. 

7 Viil utkvi>ilugreii'Sslu telju ~krivururnir atkviiifornar, ·Lå tcir f yrsl i' jålvir ·ha,·u 
t!reitt ath,iiilu. Orsliti(j sign teir formunninum, sum so kunnger linginurn lu3. Skri\ • 
urarnir skiftu slarvii'5 sin åmillum ·i sumr;ii'5 vii'S formunnin. 

8 Formui'\urin åsctir, ui'Srenn Il\ iir fundur er lokin, <lags~kru frri næsta fund. Ti1 
karm skn:iin åsclasl cftir sumtykt tingi.ins, um 6 Lingrnenn krcvja ta3 skrivliga og 
i;eru uppskot til serstaka dagsskrå. 

Tå dagsskrå ikki er åscll cftir t ing:mmtykt, kuun formui'Surin broytn romna å 
tcimurn målum, sum cru å dugsskrå cllu tuku rrnil uv clugsskri1, tå ii'S harrn .,;igur ting· 
inum orsiikinu, men liurm kur111 i.kki ullun :;aml.ykt lin gi'i11s cftir § i\H Laku upp 
111ål, sum ikki cru [1 dugsskrå. 

Nm1ndir. 
9 Tingii'\ ·kann skipa fastar llC\ ndir. har mål, iil samun hoyru, \'eri'Sn ·heind i, 

og nevnclir f;yri cinst~ik mål. Til he~ur kur111u eisini scinri nyggj mål vcri'>n ,·i~t . 
tii lcy eru knyll til ellu eru skyld viil hil't fyrra målii'5. Eill mål kann \'Cri'>n \•isl 
til nevn<lar å eirmm ~1viirjum \ iilger(S:irstigi ellu \'eri'\a ' ' ist til ra1111sl1knar i ein· 
ari nevnd, ii'5 fyrr er sell. Vcri~ur hcMa gjiirl, tå ein \•iilgeri'S er hyrjai'5, ver3ur \'ill . 
gcri'>in sle3gai'5. 

10 f ll\·iirjuri liigtingssetu, lå tingii'5 er !'ell, rcri'\n skipulfor hesar f~islu ncvnclir: 
1. F.iggjarnevnd vi~ 7 tingmonnum, ii'5 silur til næ.~tu vunligu tingsclu. 
2. Nevnd vi(j 3 Lingmonnum vi~vikjancli um"!1knum. 
:i. Ncvnd vi~ 3 tingmonnum til vi3gcr3ar av frågrcii'>slu fru landsstyrinum. 

11 So skj<ill nevndin kemur snma11. velur hon formann, og hann i;kal vera fram· 
siiguma~ur, um ne\'ndin ik.lci samtykkir annai'S. Ncvndin ger umhug;;an sina til 
frumleggingur. lkki må .mål L:ikast til umriiifo, fyrrenn minst 2 samdiigur uftunå, 
at 11e\'11clar11mh11g~an rnri~ frnmliiµ11. 
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Framloga. 
12 Øl! nevndar-, tin~manna-, landsslyri;;manna- olla rikisumhoihmannsins fram· 

Jiiga skul vera so rukilig, at hvi<.ir LingmaiSur fær sill eintaki~. 
B roytingarup("kot. 
13 Broytingarupp~kol til upp~kot, :;um eru til vil'Sgeri'5ar, !'kulu veri'Sa gl\'ln ting· 

formanni 1i hendi i ~o goi'5ari ~ii'5, al tey kunnu veri'5a framliigd u fundi dagin fyri, 
tey koma til umriii'5u. Ilroytingaruppskot um hyti av atkvol'Sugreii'5sluni vii'5wkjandi 
einari .\oggrein ella einum iii'5rum upprunuligu.m uppskoti kann ti> setasl fram munn· 
liga, lika til greinin ella uppskotii'5 fer til atkvoi'5ugreii'5slu. Undi11broytingaruwskot 
kann tingmai'5ur bero fram vii'5 ~>yrjan av ti fundi, tai'5 skal veri'5a tikii'5 til umroi'5u. 
Øl! ncvndin kann eisini hera Crum broytingaruppskot vii'5 sama stulla freisti, men 
ai'5rir einuns tu tingii'5 samtykkir tui'5. Vii'5 sumtykt lingsins kunnu eisini hroytingur
uppskot og undirhroylinguru1tpskot, ii'S \'eri'5a horin from å fundi, koma til vii'5-
geri'5ar. U1111irh1•c1) tingarupp:kot i1crnr hviir li11gmai'5ur cimæri s ræll Hl al hera 
fram (shr. § 17). 

Tit ii'5 eHt upp"kol, hoytingaruppskot clla 1111dirhroylingarup11:ikot \eri~ur aft11r-
1ikii'5, hevur mmar lingmalfor loyvi al laka tui'5 uppaftur. 

Lngarup1ukot. 
14 Li1garupp5'cot skal ohava lt'1g;.niit 
U11pskot ka1111 verifo sell frum av larulsstyri:mu1111i, rikisumhoi'5~manninum (i fe). 

ugsmåli) ella cinum cllu fleiri tingmonnum, og boifoi'5 veri'Sur frit l'i it liiµtingsfuncli. 
Tingformai'Surin ge\'ur upp5kotsmanninum hiivi at heru tai'S frarn. 

'l'alutii'5in fyri hu1111, i i~ frumlier, er trpp til If:! l1ima. Tii kano formaiforin 11111 

ncyifogt lcingja riiifotii'5i11a. 
Uppskolini skulu vcri'5a hyll ling1110111111111 ·i ~einusla lagi 2 1laµar 1111111111 fyrslu 

vii'Sgcri'5. 
Logaruppskot skal 1huva ~ \'i<'lgcr<'Sir å tingi. 
15 Vii'i fyrstu \'ii'Sg.eri.'> vcri'Sur uppskotii'5 umriitt i sfoi heild. TC. kunn hoifai~ , ·eri'Sa 

fru ætlu11 um hwytingaruppskot og slull riill 11111 tai'S. L<l)'\'I er ongum undir J1cs
ari \'rngcrl'S at talu 111eir enn l\•ær rcisur, hi cru landsstyrismenn og rikisumboi~s
mul'Surin u11du11tik11ir. Talutii'Sin er fyri fram5(;µ11mcn11 flokka1111a: fyrslu feri'S :111 
Lim i, ui'Sru ferl'S 15 minullir; fyri ai'Srur ·ti11gme1111: fyrstu feri'5 ao minullir, ni'Sm 
feri'5 10 minullir; fyri lundsstyrismenn og 11ikisumboi'5smanni11: fyr:;tu feriJ a_1 t·imi, 
ni'5ru feri'5 15 minullir og hvorjn fylgjnndi ferl'S 10 minuttir. Formai'5urin kann har
umfrwnt gevn tingmnnni orl'Sii'5 ·til al geru slulln rællleii'5ing. 

Um tingmuifor talar longur enn °\0f'' l, tckur fornmi'Surin ori'Sii'S fr.i ·honum ahun:i 
einaferi'5 at havn mint hann å, at tii'Sin er uti. Um so veri'5ur, .karm iivarumli ikki 
nhur fim ori'5ii'5 ,j sama mul i. 

Um målii'S er ri1gvumikii'5, ella ai'5rnr sCr$lakar .or;ukir lala fyri, knnn formaiforin 
loyvu leingjan av teimum taluti i'5um, ii'5 eru itsellar i hcsari grci11. Åhcila11 11111 hclla 
\'eri'Sur al beru fram fyri formannin, åi'Srenn vii'igerilin hyrjar. 

Tå ill målil'S er umrott å henda hått, ger lin git5 av, um li1garupp!ikotii~ ska.I koma 
til ai'Sm vii'Sgeri'S. 

16 Vii'5 ai'5ru vii'5geri'5. ii'5 ikki må faru fram. fyrrcnn 3 dugar aflan:i I. vii'Sgeri'S, 
kunnu vcri'5a umriidd bæi'Si liigaruppskot i sini heild, einstakar grcinir og frumsell 
hroytingarupp~kol. 

Tingmenn mu gu undanlikii'S >slullnr rættlcii'5ingarc (smbr. § 15. 1. stk.) J1ert 
lala tvær rci sur. Framsiigumenn fyri nevndir, fyri cin meiriluta ella fyri ein minni
lutu i rrerndini og frumsiigumai'Sur fyri flokk. ii'S er ullunnevndur. megu l. feri'S teir 
huvu ori'Sii'S, la.Ja hith·un t1ima, ai'Sru feri'S 15 minultir. A<Srir 1ingmen11 mugn hcrl 
lala atviku\'ist 20 minuttir o~ 10 minullir. Talul•iilin fyri limir landsslyrisins og 
rikisumlioi'Ssmannin er r yrs-lu feri'S 1 1.imi, a~ru fcro 1h l•imi øg so 10 min. 

Hcglun i § J !1, 2. ~lk, vcri'Sur tilsvur:111cli nyll \•ii'S al'fru vii~gcri'S av h"1gnrnp11~kot
inu111. 
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Beinl aflunii umro<lunu vertiur atkviill um greinir l(1guruppsk0Lsins og Ley fram
seL·lu broylinguruppskol. 

At endn ver<lur uvgjorl vits aLkvii<Jugreiihlu, um loguruppskoti<J, so vor<Ji<J, skul 
fara til 3. vH'Sgerts. 

17 Tril'Sja vil'Sgerts må ikki fora fram fyrr enn 3 dngar uflanå ui!ru vi(iger<J. Til 
3. vii1iger<l kunnu ·broylingaruppskol berl ver(Sa framsell uts vi<lgerilarnevndini, av 
meirilulu ellu minnilulu i nerndini, ellu av 4 Lingmonnum i felag (smbr. tci § 13 
um undirbroylinguruppskot). BroyLinguruppskot og tær .greinir, ley eru framsell 
til, vertsa al umr-Otsa fyrst. 

Vitsvikjundi h11oytinguruppsko-tum karm nevndarframsiiguma<Jurin og cin frumsiig· 
uma<lur fyri J1von11 uv hinum flokkunum vits hesa viilger<J Ella or<Jits tvær fer<Jir 
hvor, fyrru (erts 15 minullir, u(iru fcrti 5 minultir. A(Srir lingmenn kunna fåa or<liJ 
cinufer<l i 5 minullir. LundssLyrismcnn og rikisumho(ismal'Surin .kunnu Lala fyrstu 
feril 15 minutlir, hvorju fylgjandi fcrts 5 minullir. 

BroyLingarnppskolini kOJTia fyrst til atkviiJugrci(i5tu. 
AL cnda ku1111 tingii! stull ·umroila loguruppskotii1i so vor('Sii5 og atkvutiuhållin. Til 

hesa umrii~u (ær cingin meiru cnn 5 minullir. 
So fer frum utk\'oougrcil'Sslu um enduligu samLykL Lingsim av li'1garuppskotinum. 
Heglun i § 15, 2. stk., ver<lur Lilsvurandi nyll Lil Lrii'iju vi<Jger<Jur av loguruppskoL

inurn. 
SamLykL lugaruppskot vertia undirskrh·a~ av formunninum O.!! iiorum sb-ivura og 

sr.nd liigmanni. 
Omiur sjå/113Jol511g 1111psk!.'t. 
18 Onnur sjulvsLii<lug uppskot enn lugaruppskot \'crifo al ~Jcnvu sum uppskot 

Lil snmlyktnr. Boila<l verl'Sur frå leimu.m u fundi . Um vii!ger<larhåtturin ikki sersLukligu 
er åsettur ,j tingskipnnini, fyriskipur tingi(i å einum seinri Cundi cflir Uj>pskoti frå 
formanninum, å ll\'onn håll hcsi miil vcri!a al \'iilgeru. To knnn einki uppskot ver<'Sn 
samlykt a suma fundi, sum hevur tikiil viilgerti um vi(iger<larhaLtin. 

Fyri.spumfogur. 
19 Ynskir tingmui'Sur al fiia alment mål til umro(iu .ag krevja !rågrei<ling ti vii'S· 

vikjandi frå einum ella fleiri lnndsslyrismonnum ella rikiswnboihmanninum, ver<'Sur 
hella at skipu vi<l einum fyrispurningi, i<'S væl grciddur verour givin formunninum 
i hendi. Formaourin bo<lar frå fyrispurninginum å samn ella fyrslkomandi fundi. 
A næsta fundi ger lingi<'S av, um lyrispurningurin kann veriln frumsellur. Um loyvi 
- sum s.kul veru uUnn umro<lu - verilur giviil, sigur formailurin åvarundi lands
styrismanni ellu ..monnum elln rikisumbo<l:.manninum fru orilnljo(iinum. Fyrispurn
ingurin \•erifor frumsettur og viogjordur u seinri fundi, lo i seinusta Ingi vikudagin 
uftanå, at tingi(i hernr jåt1n<'S viilgero. Um hann, i(i spurdur verour, heldur, at 
ulmenn umri:i<lu av målinum i IOluni vertsur lnndinum til bågu, gevur ihnnn fyri· 
SJ>yrjnranum boo um het-ta. Vii'iger<lin verilur so goymd. Talutiilin er samsvurnndi 
reglunum i § 15. 

A/lurtoka, av11i.sing, yvirgong.d til næsta mål å dags,skrånn.i. 
20 Lppskot kunnu å hviirjum vi(igerilurstigi veri'5u ufturtikin . Beint nftanå at ah· 

urtoka er bo(iai'5 tinginum, ~pyr forma<lurin, um uppskutiil \'crtiur upptiki<'S uv ting· 
man ni. 

21 Uppskot cllu broylingaruppskot kunnu eftir åheitun frå tingmanni verila huri· 
urvisl. Ålheitanin verour at seta frum, åilrenn annur tingmu<lur enn hann, i<l har 
uppskotiil frum, hevur huvt or<li<l. T ingii'S uvger so uttan ortiaskifti, um ln<l ver(Sur 
at burLurv.isu. 

22 l:ndir ll\'orjuri umroilu kann \'ertia sell (ram nærri greinl krav um yvir
gongd til næstu mål å dugsskråmri (~reind dagsskrå). Hella krav mii Lo skrivliga 
\'er<lu botsuil formann inum, åtirenn ta<'S v-erilur vi(igjort. Broytingurupp~k-01 og und
irbroytingaruppskot til kraviil kunnu verila selt fram skrivliga å sama fundi undir 
vi<lger<lin i. 
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U.m tnik grcind dugsskrå ikki verilur selt fram i sambnndi viil ein fyrispurning 
( § 19), men undir almcnnari viilgeril å Lin gi, eru tnlutiilirnar, undanlikiil >Slullar 
rættleiilingnr«, hesnr: uppskotsfrnmherarin og ein framsogumnilur fyri hvonn av 
hinum f.lokkunurn kunnu fån ori'Siil l''ær reisur, ntviknvist 1h tima og 15 minultir. 
Ailrir Lingrnenn kunnu fåa ori'Sii'S tvær reisur, alvikavist 15 minultir og 5 minullir. 
Talutiilin er fyri landsstyrismenn og rikisurnboilsmannin fyrslu feril 45 rninullir, 
ailru fcril 15 minuttir og hvorja fiylgjandi feril 5 minullir. 

Umsoknir. 
23 Eingin umsokn knnn verila flydd tinginum ullnn av tingmanni. Til umsoknar 

verila roknail bæili honarhrov, adressur, kærur og Hknandi aheilanir f rå monnum, 
iil ikki eru lingmcnn. Tå iil formuilurin he\'UT hoilail fra umsaknini å fundi, verilur 
han av formanninum eflir samråil viil La i § 10, 2 pt. sellu nevnd heind til nevndnr· 
viilgeril. 

Nevndin, iil umsoknin er beind Lil, ge\•ur, serstakt ella i sambnnd viil ailrar 
umsåknir, ålit i .målinum, og ger av, um hon hcldur orsok vern til al seln uppskot 
fram fyri Lingiil. Verifor uppskol sell fram, fer lnil til nilru viilgeril eftir reglunum 
um ailru viilgcril av logar·upp~kotum; vcrl'5ur einki uppskol sett frnm, er loyvl 
·hvorjum tingmanni at seta fram uppskol til sumtyktur vii'5vikjnndi umsoknini (smbr. 
§ 18). 

Umrij'(fon. 
24 Tingmnilur, sum hevur biiliil um oriliil og fingiil lail, skal riii'5a frit talurapalli 

tingsins. 
25 Loyvi for.mannsins krevst til upJ>lestur. 
26 FormulSurin gevur tingmonnum oriliil i teirri roil, sum Leir ha\'a hiiliil um 

Lnil; lo knnn hann gera und an Luk frå hesum viilvikjundi frumsogumonnunum f yri 
teir ymsu flokkurnar eins og fyri at lala ymsnr ihugsunir skifla elln oriladrålt um 
å\'lS punkt enda, eins og hann kann gevn Lingmunni oriliil uttunum skipunina Lil 
al gera slutta rællleioing. Landsstyrisrnonnum og rikisumbol5smanninum er heimih 
al krevjn ori'5iil, so ofla leirn \y,;tir. Annars skulu leir fylgja tingskipunini. 

27 Tingmaour skal geva ::eg undir avgeri'S formannsins i otium, sum vil5\iiki r 
li al halda gi'iilun tingsio. og kann cisini \•isn formanninum ii, tå ii'S giiilur tin gsil'5ur 
ikki veri'Sur hildin av oi5rum. Tå ii5 ein lingmailur å sama fundi er åtalai'Sur tvær 
feri'Sir f yri (1skil, kann lingii'S cflir uppskoti formunnsins noklu honum nl fåa orilii'S 
a flur å sama fundi. Veri5ur iifrii'Sur, stei'Sgar formaourin fundinum ella um neyougl 
endar hann. 

28 Viomælis- clla miitma:lisromur er iisiour å tingi. 
29 Hcldur formai'Surin. nl umroournar gerasl O\T mikii'S langr~iknar, knnn hunn 

skjola upp, al ta:r verl'5n cndailar, og tingiil tekur tå uvgeril av hesum ullan um· 
roilu. Somuleil'5is kunnu l tingmenn kre\·ja, al greidd veri'Sur nlkvoi'Sn um, anlin um· 
roilurnar skulu cnda ella ikki. Novnini å hesum lingmonnum skulu skrivasl i gerifo· 
biikina. 

Val og aikar r1'krol5u.greio.:;/ur. 
30 Tingii5 kann ikki gcra nukra ~amtykt. tå iil ikki mcm cnn helmingur ting· 

manna er å fundi og fyri. 
31 Formai'Surin ræi'Sur fyri. hVll Sl; ll atkviii'Sugreii5slan verour skih. og h\'USSU hon 

fer fram, lo rællur lingiil fyri hesum, um ·l lingmenn kre\'ja tail. Formaourin og 
ein av hinum 11· lingmonnunum kunnu hvor takn til ori'Sa einaferil um Jietta. 

32 Formailurin he,·ur hcimild Lil, tå iil hann kann ælla, al nllir eru ii. einum måli, 
at gera kunnugl. al upp~kotii'S er samtykt uttnn nthoilugreii'Sslu. um eingin krernr 
tilika, to undnntikiil hina a\'gerandi samtykt U\' logaruppskoti elln Mrum sj åh·· 
stoilugum uppskoti, 

An nars fer atkvoou g:reiili.lun fram å Lnnn håll, Ul tingmenn reisa ~eg ur sæt i. og 
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ulkvoi)°u cigur altii'S al roiynasl vii'S og im1ili. ·Er alk\•oi'Sugrcii'Sslan fallin so, al ikki 
nctg nogvar alkvoi'Sur eru .greiddar, kann formai'Surin lala nuvnakull fura fram. 
Somuleii'Sis er f ormanni heimih al lala al•kvoi'Sugreii'Sslu fara fram vii'S navnakulli 
annai'Shviirl all fyri eill ella, um alkvoifogreii'S"la er åilur farin lram, men Lykisl 
honum eftir frasiign skrivarannu c"1grciil. Somulei<fos kunnu ·I· lingmcnn krevja nuvna· 
kall, åilrenn alkviii'Sugrcii'Sslan byrjar, og e.kulu novn Leirra vcri'Sa skrivul'S i geri'Sa· 
luikinu. 

33 Lutfallsval vcrifor al nyta, har meir enn ein mui'Sur skal veri'fa valdur. Manna
gongdiner henda: Tingmcnninir \"Crl'fa al bytu i flokkur hviir fyri ~cg umfutnndi teir. 
sum i einslokum milli, fyri cinu tii'S clla fyri fyrst, ha\a sagt formanninum Irå, al 
tcir vilju grcii'Sa atkvoi'Su •i fclagsska11i. 

Limutalii'S å hvi:irjum flokki \'cri'Sur so <krivai'S å cin ~er~Lukan lista. Talii'S veri'iur 
h}·u å lislanum viil l, 2, ~ o. s. fr., Lil alk\ iiilutalii'S hjå Uwiirjum lh•ta er •hylt \'iil 
cinum so slorum tali, sum talii'S uv monnmn, ~um hægst kunnu a·tla'-t al follu til 
hausura. Hin stiirslu av lulaliilunnm, ii'S it hendu J1iill kemur fram, gevur li flokki, 
sum lutasl l'i, ra:LI til al fåa fyr~ln mann millum hinur valdu, hill næsbtiirstu gevur 
ræll 1il al fiia næsta mann o. s. fr., lil fullskipui'S er. Vm lulnlolini cru ja\'nsllir, skul 
l111aka5l gcru av, hviir lisli fær munnin. Ta ii'S tai~ å henda hiill er funnii'S, 'h\'Ussu 
manl!ar 1hiir flokkur, sum er upp~i\in formanninum. l'kal havu \'iil \'alii~, skal 
h\·or tilikur flokkur sum skji'>lasl siga formunni1111111 frå, ll\orjar harm dl \'clja, og 
lcirra 11iiv11 l-.111111ger formuiforin fyri tini;inum. 

Val av leimum almcnnu umhoilm101111um, l'nm liiglinl!iil hc\llr at kj(1~a. fer fram 
cflir munnlil!um uppskoli fr;i tingm:mni, lå io I uv tcimum tingmonnum, sum cm å 
funcli, cru å ci1111m m{1li harum. Annar" vcrifor valt ;;l..ri\·li~a. 

Tå ii'S ci11a11;; cin mai'iur ,i.kal \'clja:>t. kre\'SI meira cr111 hclminµur ti11~ma111m f.yri. 
\·cri'iur cinki t11ikt alhooutal niill viil fyr"ta kosningi, skal \'crll:t rnh av njggjum 
\ ii'i i1bundiil val. F'ær heldur ikki t•i nakar nitg nogvur alkvoi'Sur. ~kal vcri'Sa val 
millum Lvcis-. Vii'i trioju alhiii'iugrcii'i;;:lu \'Crour mit millum Leirra, ii'S fingu flestar 
alkvoi'iur \' ii'S 2. alkvoifogreiilslu og um fleiri fingu jurnn(igvar atkviii'Sur vii'S val, 
ræuur lutakust. l ' m teir :båi'iir do himl bundnu utkvoi'iugreii'Sslunu eisini f:iu jurn-
11l1gvar alk\•iiilur, ræilur lutukust. 

A1.hiii'i11.sei'iil er ullun gild i, lå iil hur111 1hc\'11r flciri nii' 11 cnn mcnn, io skulu 
\'Crila vuldir, clla nakai~ nu\'n, sum er ogreinili~t clla i1vii'Skomaudi. 

34 Upp5kol kunn ikki vcr<fo 1hroyll å ~amu funcli, sum tao er s11 mlykt. Fyri al 
hroylu eitl av linginum i ~onm tingsetu avgerancli samlykt uppskol krcv3t, al minst:lf:, 
U\' ollum lingmonnum greii'iu atkvoilu fyri. 

Fmui<1rskip11n. 
35 Fmulir ting:-in~ ~kulu halrlasl fyri opuum durum. Tit ka1111 formaourin clla I 

lingmenn krevju, al allir åhoyrarar skulu fara i1t, ol! ger tå tinsm a\ , um målio 
skal til umriii'iu fyri opnum ella aflurlutnum clurum. 

36 Formaiforin skipar fyri atgon~dini til funclar fyri opnum rlurum. L'm iihoyrurar 
ikki eru kvirrir. kunn formuiforin visa iit leimum, ii'S geru uljoli, og um ton ur er å, 
iillum åhoyrarunum. 

Farlorri. 
37 Tingmai'Sur hcrnr fu11dursk)hlt1, ullun so al 'hunn hevur lc>gligt forfall ellu 

f arloyvi. 
Hann skal senda Cormanninum ·boo um forfall, og formailurin ger tinginum hcllu 

kunnugt. 
Fer mai'iur frj sum lininnalfor. skul rnrumuilur l·akn sæli å tingi. Tingio kann 

s:untykkja, al varumnliur bråiHengi:; lekur sæti å tingi, lå il> tingmaliur boliar for· 
manninum, al hann vegnu sjiiku, hurturfcri'S ·i almennum slarvi ella nv u<3rnri orsok 
i minsta Ingi ·i ein månai'i ikki konn luttaka i lingfundum. Tingii'i gevur honum so 
f:1rloy\"i. Tingsamlyktin veri'iur gjiir<l ullun umriii'iu eftir munnligum uppskoti frå 
formunninum. Stan \'aramannsins endur. lå å\•arumli Lingmal5ur boi'iar formunni· 
num fr:i, al hann nftur kann miitu å lingi. 
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fr(l.l'ik. 
38 Ertir uppskoti rri't formanninum clln ehir skri\'ligum uppskoli frit 6 Lingmonnum 

kunnu ·i sera åtro~kan<li rilrum i1~urncvncl11 rcglur \-er~u friiv:iktur, um tær ikki ~lwila 
å reglum i slyrisskipanarlogini, tå minsl lhelvtin av tingmonnum grei~a atkvoifo. 

l:i. J\faj - Lal:!ting"lov (Nr. 1) om FÆHØEHNES STYHELSESOHDNINC I 
S.T·:HANLIGGEl\ DEit 

I O\'ercns-:tcmmclsc med Vedtagelse ar færiierne~ Lagting stadfa:ster og kundgiir 
Lagma11drn fi>lgcn<lc Lagtingslov: 

1 Færiierne uclgiir inden for Hammerne ur Higslov Nr. 137 ar 2:-\. Marts 19:18 og 
Kundgorclse Nr. 11 ur i\l. !\fort:; 1918 om Færiicrncs Hjcmmes~yrc et sclvstyrcnclc 
Folkcsamfond i det llanske Hige. 

2 Lovl!ivningmyndigheden i færiiskc Særanliggendcr er hos Lagtinget. 
3 Lagmanden stacHæstcr og kundgiir cle Love, cler vedtages i Henhold til § 2. 
Disi'e Love, clcr uHnlles pau Færiisk og Dansk, hcnævncs Lagtingslove. 
Til Stadfa·stel"en kræves U111ler:;krih af Lagmanden sammen med en anden Lands-

styresmand. 
4 1.agtinl!el mlna•vner Lanclsstyret. 
De nærmere Hegler ·herfor \'il nl!rc at fa ;;t.,:a•lle ved Lagting.!lo\'. 
Landsstyrets Formand benævnes Lagmand. 
5 Landstyret er ansvarligt for Forvaltningen ur Særanliggcnderne. Landsstyrets 

Ansvarlii-.ilhed liestemmes nærmere 'cd Lagtingslov. 
6 Alle Lovfor!'lug og ,·igtigere Foranstaltninger skal heharullc,; af Lundsstyret. 
Etll\erl l\fodlem skul afgive sil Votum til Protokollen . . Beslutning tuge.s vecl Stem· 

meflerhcll. Ved Stemmelighed er Lagmandens Stemme afgiirende. 
7 Lagmanden sammenkalder Lagtinget Lil ordentlig Sumling h\'erl Aars Olajda;?, 

29. ] uli, efter afholdt Guclstjcneste. Er denne Dag Siinclag. sættes Tinget clen fiil
genclc Dag. 

Lagtingcts Miider er oHentligc, 1log kan Tinget i enkehe Tilfælde bc,;lulle Behand
ling ar en Sag for lukkede Diire. 

Lagmanden tager Bestemmelse om. d1rnrnaar Lagtinget skal slulle. Delle kun dog 
ikke ske, fiircnd der er tih·ejehrngt Lovhjemmel for Skallernes Opkra:ming og for 
Afholdelse af Lagtinget;; Udgifter. 

Lagmanden kan indkalde Lagtinget til o\'erordentlig Samling, og hertil er han 
pligtig, naar mindst Halvclclen af Lugtingcts Medlemmer rorlanger clet, for suu viclt 
ikke Tingets Samling er udsat i Henhold til § 8. 

8 Lugmanden kan uclsællc det ordentlil!c Luglings i\liider paa bestemt Ticl, dog 
ikke uden Lagtingets Samtykke længere end 2 l\founeder. 

9 Lagmanden opliiser Lagtinget, nuar der herom foreligger Lagtingshcslutning. og 
udskriver slrak.s dter nye Valg. 

Tinget træder igen sammen inden een :\laanecl. efter at Valget har fundet Sted. 
10 Lan1lsslyret kun for Lagtinget frcm,;ællc Forslag til .Lo,·e og andre Beslutninger. 
11 Landsstyret udnævner og afskediger de Tjenestemænd, som ifiilgc Lagtingslo\' 

er k111yllet til det færoskc Hjemmestyre. 
Tjenestcmændene.s Liinningcr, Pension m. v. bestemmes ved Lagtinir,;lov. 
12 Valgret og Vulgbarhed Lil Lagtinget har enhver l\fand og Kvinde, som har fyl1h 

sit 21. Aur, har lndfiidsret og har fast Bopæl pau Færiierne. medmindre vedkommende 
'ed Dom er fundet skyldig i en i den offentlige Mening rnnæren1le Handling. uden 
at denne Virkning nf Dommen er bortfaldet. En strafbar Handling kun ikke unses 
for vanærende, med mindre domfældte paa Gerningstiden var fyldt 18 Aar, og der er 
idiimt ubetinget Straf af fængsel i 4 vlnancder eller clerover. Arbejdshus eller Sikker
hedsforvaring, ejheller nanr der er forliibet 5 Aar fra Straffens Udstuilelsc, Foræl
delse eller Eftergivelse eller fra den endelige ·Loslaclelse fra Arbejdshus eller Sikker. 
heclslon•uring, 
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Vulgret og Vulgbnrhed hnr heller ikke den, cler nyder eller har nydt Underslottelse 
af Fnttigvæsenel, som ikke er en eftergivet eller tilbagebelult, eller 
er ude af Raadighed over sit Bo paa Grund af Konkurs eller Umyndiggorelsc. 

J ngen kan udove Valgret uden at være optaget pna Valglisten. 
13 Nærmere Regler om Lagtingsvalg fastsættes ved Lagtingslo'. 
14 Lagtinget afgor Gyldigheden af sine l\fodlemmers Valg. 
15 Lagtinget vælger selv s in Formand og Næstformand. Valget sker ved Forholds

talsyalg. 
16 Lngtingets Medlemmer vælges pau •t. Aar. De fuur et Vederlag, hvis Storrelse 

bestemmes ved Lagling;;lov. 
17 Lllglingels Samlin~setecl er Thorshavn. I overordentlige Tilfælde kan dog Lag· 

manden sammenkalde Tinget til i\liider paa andet Sted puu Færoerne. 
18 Tinget kan af sine Medlemmer nedsætte Kommissioner til nl undersoge almen· 

vigtige Sager. Saadanne Kommissioner er berellil(et til at fordre sig tforelugt skrift· 
lige eller mundtlige Oplysninger, saavel af primle Borgere som af offentlige l\'lyn
digheder. 

Valg af i\ledlemmer til Kommissioner og Hverv sker ved 1Forlholdstnlsvalg. 
19 Ingen Skat knn paalægges, forundres eller ophæves uden ved Lngtingslov, ej· 

heller noget Laan, som forpligter Lagtinget, optages eller nogen Lagtinget tilhorende 
fast Ejendom eller nrugsret O\'Cr snudann nfhændes uden ifOlge Luglingslov. 

20 I hver ordinær Laglingssumling forelægger Landsstyret inden 1. September 
Forslug til Finanslov for det fOlgende Finnnsnar. 

Finnnsuurel regnes fra 1. April til 31. Marts. 
Kan Behandlingen a.f Finnns)o,·sforslugel ikke ventes lilenclehrugl inden Finans· 

narcis Bcgymlelse, forelægger 1Landsslyret Forslag til en midlertidig Tievillingslov 
med dertil horende Skallelm•e, saaledes al Lundshusholdningen uforstyrret kan fort
sælte og pantagne Forpligtelser opfyldes. 

21 Forinden Finansloven eller en mi<llerliclig Bevillingslo\' er vedtaget af Lagtinget, 
mua Skaller ikke opkræves. 

lnt?en Udg'ift man afiholdes, som ikke har Hjemmel i den paa Anvisningstiden gæl· 
elende Finanslov eller anden gældende Bevillingslov. De ved Finanslov eller ved anden 
Revillingslo,· fastsatte Bevilinger kan kun udhetales i det Finansaar, i lnilket Finans
lo,·en gælder. Dog kan Landsstyret i el Tidsrum af indtil ~ Muuneder efter Finans· 
aarets Ud!Ob (S111111lementsperioclen) anvise Bclob, som maalle \ære bevilgede paa 
Finunslo,•en for det forlOlme Aar. 

22 Lagtinget vælger een eller flere lonnede Hevisorcr. Disse gennemguar de narlige 
Hegnskaber o~ pauser, al oumtlir;e Landets Indtægter er opfOrt oeri, og at ingen 
l'dgirt uden Hjemmel i Finanslov eller anden Bevillingslov har fondet Sted. De 
kan fordre sig alle forniiclne Oplysninger og Aktstykker meddelt. Landsstyret kan 
ved Bekendtgiirclse lfastsælle nærmere Hegler for deres Virksomhed. De aarlige Hegn
>lkuher med Hevisorerncs Bemil'Tkninger forelægges Lagtinget til Behandling og 
Afgorelse. 

Forundringer i disse Bestemmelser kan ske ved Lagtingslo\'. 
23 Intet Lo\'forslag kan endeligt Yecltagc~ .• forinclen det tre Gange har været he

handlet i Lagtinget. 
24 Saa længe -lagtinget er samlet. kun ingen Luglingsmand tiltales eller under· 

kastes Fængsling af nogen Art uden Lagtini?Cts Samtykke, med mindre han er grebet 
pan fersk Gerning. 

For sine Ytringer i Lngtingel kan intet uf dels Medlemmer uden Tingets Snmllykke 
drage:s til Ans\•ar udenfor summe. 

25 Lnndsstyrets Medlemmer og Rigsombudsmanden har i Embeds :\ledfOr Adgang 
til Lagtinget og er berelligede til muler Forhandlingerne al begære Ordet, snu ofte 
cle skonner det pnnkræ,•et, idel de iOvrigt ·hnr al iagllnge Forretningsordenen. Stem· 
merel udover de kun, naar de tillige er Medlemmer af Lagtinget. 
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26 Lagtinget kan ikke tage tage nogen Be3lutning, naar ikke o\'er Hal\'dclen aif 
dets Medlemmer er tilstede og stemmer for Forslaget. 

27 Enhver Lagtingsmand kan med Lagtingels Samtykke bringe ethvert oftfentligt 
Anliggende under Forhandling og derom afæske Landsstyrets Forklaring. 

28 Intet ,Andragende man overgives Lagtinget uden gennem dets Medlemmer eller 
Landsstyret. 

29 Tinget fastsætter de nærmere Be<"temmelser, der vedkommer Forretnings· 
gangen.i) 

30 Forslag til Ændring i eller Tillæg til denne Lov kan fremsættes i Lagtinget 
i ordentlig eller overordentlig Samling. Vedtage> Forslaget, oplOses Tinget, oi; Ny· 
valg afholdes. Bliver Forslaget vedtaget uf del nyvalgte Ting, bliver det at stad· 
fæste. 

31 Denne Lov træder straks i Kruft. 

13. l\laj - Logtingslog nr. 1 um STYHISSKIPA ~ FØROYA I SEH\IALUi\I. 
Samsvarnndi samtykt Foroya Lagting! stai'5festir og kunnger l.ogma'C5ur ·hesa log· 

tingslog : 
l Foroyur eru innanf yri mark i Cl i rikislog nr. U7, 23. mars 19·18. og kunngeril 

nr. 11. 31. murs 19-18, um Foroyu heimastyri sjål\'styrandi tjo<l i dnnska rikinum. 
2 Loggåvuvaldi<l ·i fOroy~kum sermålum er hjii Loglingi. 
3 Logmn<lur sta<Hestir og kunnger logirnar, i<l sarntyktar eru sambært § 2. 
Hesar litgir, i<l veri'5a al or<ln å fOroyskum og donskum, nemast IOgting.::logir. 
Til stu<lfestingina kre\"st undirskrifl av logmanni :ouman vii'5 oi'5rum landsstyris· 

man ni. 
4 Logtingi<l setur lanclsstyri<l. 
Nærri reglur hesurn vii'5vikjandi veri'5a al åseta vil'S logtingslog. 
Formal'Sur lands1;tyrisins ' 'er<lur nerndur logmal'Sur. 
5 Land~styrii'S stendur til svars fyri um~ilingini a\' scrmålunum. Ahyrgd lunds· 

styrisins verour nærri åsett vi<l IOgting;;Jug. 
6 I landsslyrinum skulu vii'Sgerast i.ill IOgting;;uppskot og tydningurmiklar fyri· 

!'ki1•anir. 
Hvor landsstyrisrnuour gevur i;foa stoi'Su til geri'Sabitkinu. Avgcrl'S veri'Sur tikin 

\"iu utkviiuumeirilutu. Um atkvi.ii'Surnar standa å jovnurn, ræi'Sur utkviii'Sa log· 
mimnsins. 

7 Logmai'Sur stcvnir Logtingi til vanli~u tingsetu ·hvort år olavsokudag 29. juli, 
eftir al gudstænustu er hildin. Er hesin clugur sunnudugur, veri'Sur tingii'S sett dagin 
cftir. 

Fundir Liigtingsins vcri'Sa hildnir fyri opnum huroum. Ti) kann tingii'5 i cinstokum 
fOrum sumt.ykkja vii'Sger<l uv måli fyri .stongdum durum. 

Logmai'iur åsetir, nær tingi~ veri'Sur slitio. Hella må ti> ikki veri'Su gjort, {yrr e1111 
givin er liigurheimild til uppkre,•jan av skatturn og til gjald av utrci<'5slum Loglingsins. 

Logrnalfor kann stevnu tinginum Lil cykutingsclu, og hett-a er harm skyldugur at 
gern, tå •i minsta lagi :helmingur av tingmonnum krernr tao, um ikki ting;;etun er 
stei'5gai'5 sumsvarandi § 8. 

8 Logrnaifor kunn ·i \'anlignri logtingssetu leggja 1fundirnur nii'Sur u\1isu tii'S, to 
ikki longur enn 2 mnnai'Sar ullun samtykt lingsins. 

9 Logmai'5ur loysir upp Li.igtingio, tå ii'5 tingsamtykt er gjord ti vii'S,\ikjancli, og 
skrivar ut nyval beinl 11.ftunå. 

Tin~i<l kemur saman aflur innan månau altan å valii'5. 
10 Lands:>Lyriu kann leggja fyri Logtingiu uppskot til log.i r og al'Srar ~amty.ktir. 
11 Landsstyriu setir i og loysir .ur embæti teir tænastumcnn, sum sam~vurandi liig· 

linglog slandu undir fOwyka heirnastyrinum. 
Lonir, eftirliinir o. s. fr .. hjn tænastumonnunum \'eri'5a ~etlar vii'S logt ingsU1g. 

1) Hr. Tingskipun Fiiroya Liigt ings 5. 1\lnj 1948. 
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12 Volrælt og valfori vii'5 logtingsval hava menn og kvinnur, ii'5 eru 21 år, havn 
heimarætl og faston bustui'5 i Foroyum. 

Valrætt og volfori 'hevur to ikki tnnn, ii'5 er kendur sekur i geri'5, ii'5 er vonærnndi 
i almennari hugsan, um ikki henda ·fylgja av dominum er burturfollin. Strdfverd 
geri'S virkar ikki vonærandi, uttan hin domdi 'hevi'Si fyh 18 år, tå ii'5 gerilin varil .Utint, 
og ~1evi'5i Iingii'5 treytuleysan dom til fon gsul i minst I månai'5ar. arbeiilslnis ellu trygd· 
arvori'Shold, og heldur ikki, tå ii'5 5 år eru farin aftan å slroffurin er iitstoi'5in, av· 
oldoi'5ur ello eftirgivin, ello eftir tai'5 n\'arandi endaliga er sloppin leysur ur orbeii'Ss· 
hl1si ella trygdorvori'5holdi. 

Held ur ikki hevur hann valrætl ella valfori, sum !ær ella lhevur Iingi<'l f åtækra· 
studnai'5, sum ikki antin er eftirgivin cllu afturgoldin, ella hevur mist ræi'5i yvir 
bugvi sfoum orsukai'5 av troti ellu av, at hann er gjordur umyndigur. 

Eingin kunn atkvoi'5a uttan honn er å vallistanum. 
13 1'ærri rcglur um !Ogtingsval verih at åseto vii'5 lotingslog. 
14 Loglingii'5 avger gildi -av vali tingmanna. 
15 Logtingii1S velur sjalvt formonn og næstformonn. Valii'5 fer fram vii'5 lutfnllsvali. 
16 Logtingsmenn \1cri'5n valdir fyri 1- år. Teir fåa samsyning, ii'5 verifor åsett vii'5 

IOgtingsl6g. 
17 Samkomusta<'lur 1Logtin~sins er Torshavn. Tå serstokl er åfatt, kunn logmailur 

to kalla tingii'5 saman til fundar ii oi'Srum stai5i i Foro.yum. 
18 Tingii'5 kann skipa nevndir av tingmonnum at kannn almenn tyilandi mål. Tilikor 

nevndir havn rætt at krevja skrivligar ella munnlignr frågreii'Singar frå privatum 
borgarum eins og frå olmennum embæti~monnum. 

Val av nevndarmonnum og umboi'5um fer fram vii'5 lutfollsvali. 
19 Eingin ~kultur må veri'5o ålagdur, broyllur ellu avtikin utton vii5 logtingslog. 

Lån, ilJ skuldhindur Logtingii5, må ikki veri'Sa. tikii5, og må 1heldur ikki solo clln onnur 
latan av hendi ov fnstognum londsins elln nytslurælli teirra fora. fram uttan sam· 
svarondi loglingslog. 

20 f hvorjari vanligari tingselu leggur landsstyrii5 innan 1. september from upp· 
~kot til .friggja.rlog fyri komondi figgjoriir. 

Ffo:!?iariirii'S er frå 1. aoril til 31. mars. 
Um vii5geri5in av uppslrotinum til figgjarltig ikki kann ætlasl al vcri5a lii5ug, åi'5renn 

figgjuråriil =byrjur, leggur londsstyrii5 !ram uppskot til bråi'5fengis Hggjorlog vii'5 
hortil hoyrondi sknttulogum, soleii'Sis al hiishald londsins olarnoi5 kann fnro frnm og 
åtiknar skyldur ver<'la hildnor. 

21 Åi5rcnn figgjnrlog ella bråi5fengis figgjarlog er samtykt å Logtingi, må skuttur 
ikki veri5u krnvdur. 

Eingin utreii5slu må veri'Sa goldin, ii'5 ikki er heimilojlj •i fnggjarlog, galdandi, tå ii'5 
utreii'Sslun veri5ur iivist, elln i ai5rori goldandi 'hcimildorlbg. Tær jåttnnir, ii5 eru 
nsettor i figgjarlog ello ajljrori heimildarlog, mega bert veri'Sa goldnar i ti figgjoråri, 
sum figgjorlogin er galdandi. To konn landsstyri i tii5arskeii5i inntil 3 miinoi5ir, afton 
ii figgjanirii5 er endai5 iivisa pening, ii1S er jåttai5ur ii figgjarlogini 1fyri iirii5, ii5 for. 

22 LOgtingii'5 velur cin ellu fleiri IOntor roknskoporgrannskurar. Teir gronnska 
årsroknskopirnar og onsn, al inntokur londsins allar eru taldur, og at einki er 
goldii5 ullon heimild ·i fiiggjarl6g ello ai5rari heimildorlog. Teir kunno krevja. at fån 
allnr upplysingar og oll skjol, ii5 teimum torva. Landsstyrii'5 ka.nn vii5 kunngeri5 seto 
nærri reglur fyri virki teirrn. Årsroknskopirnir vii'5 vii5merking grannsk
aronno veri'fo ol leggja fyri LOgtingii5 til vii'5geri5nr og snmtyktnr. 

Broytinga.r i hesum reglum kunna veri'5u gjordar viil logtingslog. 
23 1Einki l6garu1>pskot konn veri'5a endaliga sumtykt ullnn al ·ha.va fingii5 3 vii'5· 

geri'5ir ii tingi. 
24 Mei1San Logtingii5 situr, må loglingsmoi5ur ikki ullan tingsins samtykt veri5u 

iita.loi5ur ella sellur fast.ur ii nu.kron hått, uttan so er, ol hunn \"eri'5ur tikin i brotsgeri5. 
Eingin logtingsmaifor kann utton tingsins somtykt veri5n krovdur til svars uttanlings 

f yri tai'5, hann hev ur tulai5 inna.ntings. 
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25 Landsstyrisr.ienn og riki~umboi'ismailur eigu emhætis vegna algongd til Log· 
Lingii'i og ræll til å fundum at lnka li\ ori'ia, tå ii'i teir halda tai'i verila neyilugt, 
men skulu nnnars halda tingskipanina. Atkvoi'iuræU hava leir bert, tå iil leir eisini 
t>ru logtingsmenn. 

26 Logtingii'i kann ikki gera ~·amt1ykt um nakai'i mal, uttun at meiri enn helming
urin av tingmonnum er 5 funcli og fyri målinum. 

27 Heimilni'i er hvorfom logting5manni vii'i ·lingsins loyvi at leggju (ram til vii'i
geri'iar nlmenn mål og .hesum vii'ivikjnndi krevja frågreii'iing fra land~styrinum. 

28 Eingin um~ukn veri'iur logd fyri logtingii'i, uttan tingmni'iur elln lnndsslyriil 
Ilytur hana fram. 

29 Tingii'i åselur nærri reglur tingskipanini vii'ivikjandi1). 
30 UppEkot til broytingar ella uppiskoyti til hesn log kunnu veri'ia logd f yri Log· 

tingii'i i \'anligari tingsetu ella eykatingsetu. Um upp~kotii'i veri'iur samt~kt, veri'iur 
Lingii'i upployst, og nyval fer fram. Veri'iur upp~kotii'i samtykt av hesum nyvalda 
lingi, veri'iur tai'S at slni'ifosta. 

31 Henda log kemur i gildi heinan vcgin. 

13. Maj - Lagtingslov (Nr. 2) om FÆRØERNES FORVALTNING. 
1 Den udo\'ende l\'lyndi~hed over og 1forvaltningen af Færoernes Særanliggender 

er hos Landsstyret. 
2 Særanliggender er de Sager, og Sogsomrnader, der med Hjemmel i Rigslov Nr. 

l ~\7 af 23. :\Jarls 1918 og Kundgorelse Nr. 11 af 31. Marts 19,18 om Færoernes 
Hjemmestyre er henlagt til det færoEke Hjemmestyre. 

3 Landsstyret bestaar af Lagmanden, der er Styrets Formand, samt af to eller flere 
undre Landsstyresmænd. 

Landsstyret udpeger blandt sine Medlemmer den. der i Lagmandens Forfald vil 
have at udfOre Lagmandens Funktioner. 

"1 Lagmanden vælges nf Lagtinget. 
Valgbar er enhver, der opfylder Betingelserne for V nlgbarhed til Lagtinget. 
Valget finder Sted som Flertalsvalg efter de Regler, der ifolge Lagtingets Forret

uing,orden gælder ved Valg nf Enkeltmænd, jfr • .Forretningsordenens § 33. 
5 De ovrige Landsstyresmænd vælges af Lagtinget efter Forslag fra Lagmanden. 
6 Landsstyrets Funktion~periode falder summen med Lagtingets Valgperiode. Efter 

h\'ert Lagtingsvalg skal Valg eller Genvalg 111f Landsstyret finde Sted. Landsstyret 
har Pligt til al fungere, indtil nyt Landsstyre er V·algt. 

l Tilfælde af, at Stillingen som Lagmand eller som anden Landsstyresmand maatte 
blive ledig i Lobet af Valgperioden, vælger Lagtinget ny Mand til Landsstyret for 
He5len af Valgperioden efter samme Regler som ovenfor i §§4 og 5 anfOrt. 

7 Lagmanden og de andre Landsstyresmænd oppebærer Lon som fastsat ved Lag· 
tings\ov,jfr. § 11 i Lagtingslov om Færoerne:; Styrelsesordning i Særanliggender.!!) 

8 Landsstyret thar sit Sæde i 'J1horshavn. Det træder sammen saa hyppigt, Lagman· 
den skonner dette paakrævet, eller naar en af de ovrige Landsstyre.;imænd kræver 
clette. 

Beslutninger trærfes ved Stemmeflerhed. Ved Stemmelighed er Lagmandens Stem
me afgorende. 

Over Moderne fores Forhandlingsprotokol, der ved Modets Slutning underskrives af 
de modte Landsstyresmænd. 

9 Hver Landsstyresmand er ansvarlig overfor Lagtinget for rigtig og forsvarlig 
Udovelse 111( den Administration og Forvaltning, som er betroet ham. 

Administrationen af de Omraader, der er underlagt Landsstyret, fordeler Lands· 
styresmændene imellem sig. 

Lagmanden anviser alle Udbetalinger af LandEkassen og pauser, at disse ikke 
overskrider de af Tinget givne Bevillinger. 

1) Sbr. tingskipnn 5. mni 1948. 
li) Jfr. LI. Nr. 5 ar 14. l\laj 1948. 
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10 Landsstyret ansætter de til Hjemmestyrets Forvaltning fornodne Tjenestemænd 
indenfor de Bevillinger, som er vedtaget af Lagtinget. Landsstyret bestemmer ved 
Instruks Tjenestemændenes Forvaltnings- og Embedsomrande. 

11 Det paahviler Landsstyret al forelægge Tinget Forslag til Finanslov for Fær· 
oerne for det Jolgende Finansaar, jir. § 20 i Lagtingslov om Færoernes Styrel~esord · 
ning i Særnnliggender. 

12 Det paahviler Landsstyret at paase, al ingen Udgift afholdes, som ikke har 
Hjemmel i den paa Anvisningstiden gældende Finanslov eller anden gældende Be
villingslov. De ved Finanslov eller ved anden Bevillingslov fastsatte Bevillinger kan 
kun udbetales i det Finansanr, i hvilket Finansloven gælder, ligesom Overforse! Ira en 
Post til en anden ikke kun finde Sted uden udtrykkelig Hjemmel hertil i Loven. 
Landsstyret har dog Ret til i et Tidsrum uf indtil 3 Mnnneder efter Finansnarets Ud
li:ib at anvise BelOb, som maalle være bevilgede paa Finansloven for det forlobne 
Aar. 

13 Lagtingets Regnskaber affattes for Finansnnret og i;kal aflægges pau den i\foade 
og til den Tid, som er bestemt af Lagtinget. 

14 Denne Lov træder straks i Kraft. 

13. Maj - Logtingslog nr. 2 um UMBODSVAlJD FØHOYA. 
1 Umboi'5sval~ii'5 vii'5,·ikjandi fOroyskum sermålum og umsilingin av leimum er hjå 

landsstyrinum. 
2 Sermål eru ley mål og målsoki, ii'5 samsvarandi rikislog nr. 137, 23. murs 1918, 

og kunngeri'5 nr. 11, 31. murs 1948 um Foroya heimastyri eru logd undir IOroyska 
heimastyrii'5. 

3 Landsstyrii'5 er skipai'5 vii'5 JOgmanni, ii'5 er styrisins Iormaifor, og 2 ella Ileiri 
oi'5rum \andsstyrismonnum. 

Landstyrii'5 \'elur ~inumillum hann, sum skal vcra i logmannsins stni'5, tå ii'5 log-
mai'5urin hevur forfall. 

4 Logtingii'5 velur logmannin. 
V al CO rur er hann, ii'5 uppf~\lur treylirnar f yri valfori til Logtingii'5. 
Vnlii'5 fer fram i;um meirilutal'al eftir teimum reglum, sum sumsvarnndi Logting· 

5ins lingskipan galda vii'5vikjandi \'ali av einslakum manni, sbr. Lingskipnnina. 
grein 33. 

5 Hinir landsstyri ;:mennini r veri'Su \'aldir av Logtinginum oflir uppskoti Ira Log
manni. 

6 Starvstil5 landsstyrisins fellur saman vil5 Logtingsins vulskeii'5i. Aflanå hvorl 
logtingval fer fram val ella aflurvul av landsslyrinum.Landsslyrii'5 hevur skyldu al 
virka, innlil nyll lnndsstyri er valt. 

Um emhætii'5 sum !Ogmai'5ur ellu sum unnnr \undsstyri ,;mai'5ur veri'5ur osett i vul
skeii5inum, velur Logtingii'5 nyggjan mann ·i landsstyrii'5 fyri la tii'5, sum eftir er av 
valskeii'5inum, eftir somu reglum, sum nevndar eru frammunundun i §§ ti. og 5. 

7 Logmni'5ur og hinir landsslyrismenninir fåa Jon sum iisetl vi3 logtings\i1g, snmnn· 
her § 11 i logling,;log um slyrisskipan Foroya ,j sermålum. t) 

8 Lnndsstyrii'5 hevur setur sill i Torshavn. Tai'5 kemur saman, so 01fta logmui'5urin 
heldur tai'5 \'ern neyl'fogl, ella tå ii'5 ein av hinum landsstyrismonnunum krevur tai'5. 

Avgeri'Sir veri'5a tiknar vii'5 atkvoi'5umeirilutn. Um atkvoi'5urnnr slanda å jovnum, er 
alkvoi'5a IOgmannsins avgerandi. 

Vii'5,,ikj:mdi fundunum veri'5ur ·hildin geri'5abok, sum, tå ii'5 fundurin er at enda, 
veri'5ur undirskrivai'5 nv teim moltu lanclsslyrismonnum. 

9 H\'OT landsstyrismai'5ur hevur yvir fyri Loglinginum åbyrgd av at rokja Lui'5 
umboi'5svald og tu umsitnn, sum teimum er latin upp i hendur. beint og forsvarliga. 

Umboilnnina av teimum okjum, ii'5 eru undir landsstyrisins ræi'5i, bylu lnndsslyri s.· 
menn sin åmillum. 

1 ) Shr. Il. nr. 5, M. mni 19•18. 

836 



13 Maj 1948 

Logmailur åvlsir allar utreiilslur ur kassa lundsins og unsar, al hesar utreiilslur 
eru ikki storri enn tær jåltanir, sum tingii'S hevur samlykt. 

10 Landsslyriil setur leir lænastumenn, sum lorvur er å viilvikjandi umsiling uv 
heimaslyrinum, innunfyri tær jållunir, iil eru givnur av Logtinginum. Landsslyriil 
åsctir viil reglugeril umsilingar- og emhælisoki lænaslumanna. 

11 Landsstyriil hevur skiyldu al leggja fyri lingiil uppskot til figgjarlog fyri For· 
oyar fyri komandi figgjarår, samanber § 20 i lagtingslog um styrisskipan Iyri For· 
oyar i sermiilum. 

12 Ta<1i er skylda lundsslyrisins at ansa, at ongur utrei~slur verila goldnur, sum ikki 
havn heimild i figgjarlog, iil er galdandi, tå åv>isun fer fram, ella i ailrari guldundi 
heimildarlog. Tær jåttunir, sum eru åsettar viil figgjurlog ella uilrari heimildurlog, 
kunnu berl verilu goldnar i ti lriggjariiri, tå figgjurlogin er galdundi, eins og yvir
flylun frii einum posti til annan ikki kann fara frum ullan greiniliga heimild til 
hella i lbgini. Lnndsstyriil l1evur Lo heimild liJ i einum ~iilarskeiili av innlil 3 man
a~ur, uftun ii al Hggjuråriil er lokiil, al åvisa pcning, sum er jåttailur i figgjurlbgini 
f yri farna åriil. 

13 Roknskapir Li:iglingsins verilu at gera f1yri figgjariiriil og veriln al greiila å 
tanr1 hått og til tær tiilir, sum Logtingiil åselir. 

14 Hcndu 16g kemur i gilrli heinan vegin. 

13. ::\faj - YVIHTØKA AV SEHMÅLUM (Logtingssumtiykt). 
Sumburt heimastyrislogini nr. 137 av 23. murs 19·18 og kunngeril a\' J l. i ~uma 

månuili ~amtykkir tingiil at leggja und ir heimustyriil hesi mål og målsoki: 
l. Foroya egna styrisskipan innanfyri avmarkanina i nyskipanini. 

Harundir hoyrir - innan f yri nevndu avmurkan - åsetanir um lf)gtingiil, lilg 
um val til te,;s, umsitingurvaldiil, sknpan, samtykkjan og stailCe~ting lågtings· 
ltiganna og kunngering teirra, sctan av egnum lænu:;tumonnum, avsetun teirru, 
lænastutreytir, li:inir og eftirliinir teirra. 

2. Kommunal mål. 
Hurunclir hoyra stj1irna11 av kommununum, eftirlit vii'5 leimum, kommunu· 
skallur. 

~t Byggingur- og hrunumå~, ætlanir yvir byir, hususpurningar, lciguspurningur, 
fillkuyvirlit. 

·i. Apotek. 
5. Arbeiilurar, urbeii'5aruviilurskifti, lærudreingir, hjålpurmenn, friti il. 
u. Beinleii'5is og åbeinleii'5is skuttur. 

Hurundir hoyra eisini stempulgjåld, gjald av totalisatorspæli, gjald av serligum 
fi.iroyskum happudratti, mcilan gjald fyri n\'greiilslu, so sum skiftigjold, rættar
sportlar, tinglesingargjold faru til lann, iil her ulreiilslurnar av nvarundi stovni. 

7. Jåttannrrætt og yvirhovur rætt til at råon yvir ollum egnum inntokum. Skipan 
U\T roknskaparfiirslu, grannEkoilan og clecisiiin vii'5vikjuncli egnum inntiikum og 
utreiilslum. 

8. Cookennun av havnagjoldum. 
9. Skjaluso\•n, bokasovn, gripugoymslur. 

Unduntikii'5 frå hcsum verifo skjOI rikisins; fyrivnrni verilur tikiil viilvikjandi 
skyldu til at lala prent til kgl. båkasuvnio. 

10. Frioan av byggningum og nåtturufriilan. 
11. T Pyggjan uv strond, kunalir, vatnorkustoilir, samferi'5slumål. harunclir ,·egir1 

jarnbreyt, sporvegir, fergur, buss- og farmakoyring. 
Motor- og feri'5sluviilurskifti. 
Telefonmiil i Foroyum . 
. Elektrisk virki. 

12. Landhimai'5urviilurskifti. 
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Harundir almenn hunai'Sarloggåva, fes.ti, leiga, sundurbytan, utskiiting, hus
mannsbnik, urlaalan, husdjorualan, urtugari'Ssbruk, hjiivinnur hunni'Sarsins, jari'S· 
nrbot, skogrokt. 
Dj6ralæknamiil. 
Fyriskipnnir moti skai'Sadjorum. 
Hii.sdj6r, valdger<l, dj6ravernd, hundslog. 
Jakt og frii'San av djorum å terriloriinum. 
Fiskiskapur og Irii'San av fiski å lerriloriinum. 
Matrikulsmiil. 

13. Sjonleiknr· og ljosmyndarloyvi, skemlunarmål. lnnsavnan og hurlurlutnn. Skipn· 
strandingar og reki. Finningargoi'Ss. Eitur, spreingievni, vapn. 

14. Ulgeri'5nr-, framleii'Ss\u. og bytingarmål. Prisansnn, håmarksprisir. Skamtnnir, 
rabat- og studningsskipnnir. Tantieme- og vinningnrmnrk. Umfaran vii'S vorum. 
Reglur um rusdrekkn. Reglur um ufturlatingartii'S. Matstovur og gistingnrhus. 
Vinnumål Handils- og felngsskråseling. Skipaskriiseting. Handilssemingsmenn. 
lranslalorar, dispnohorar, vegarar, må.lumr. Grnnn~koi'Snr-ar. G-Oymsluhus. Kom
mission, agentur, handilsieri'Snmenn. Agentur fyri utlendsk hnndilsfelog. Bok
fOrsla. Kreditfelog o. I., tnygginga"Ielog i Foroyum. 
15. Yvinformyndarnslova f Foroyum. Tinglesing. Fer<lnmannavii'Surskifli. Eks· 
proprialion til serlig endamål. Åsclnnir um framleii'Sslu av prenti. Serslaknr 
åsetanir um serliga t'ii'Sarrokning. Val av almennum ålitismonnum. Eins rætt· 
indi fyri menn og kvinnur. 
Harumfrnmt: F61kahåskulan. Navignti6nssl<iulan. 

Tingii'S samtykkir. at samråi'Singar skulu fara fram vii11 dnnska rikisstyrii'S vii'Svikj· 
andi B-malunum: 

Råevni i undirgrundini, 
Radio, 
Loftferi'Sslu, 
Eftirlit vii'S inn- og utfluttningi. 

H. Maj - Lagtingslov (Nr. •Il om VALG TIL FÆRØERNES LAGTING. (lncl
lojet i Bek. N. Juni 1939). 

H. Maj - Lagtingslov (Nr. 5) om LAINDSSTYREMÆNDENES LØNNINGER. 
11) Der tilkommer Lagmanden el aarligt Vederlag pau 12.000 Kr. og de andre 

Landsstyresmænd h\'er et aarligl Vederlag pna 10.000 Kr. Udover disse Belob ydes 
almindeligt Honorartillæg. 
Naar en Lnnclsslyresmand frnlrædcr Stillingen, tillægges der ham, for saa vidt han 
gnar over i anden Virksomhed med Liin uf ikke over BO % af clen Lon, han havde 
som Landsstyresmand, Ventepenge efler folgende Skala: 

Tjcnestelid 1-- - 2 Aar 1.000 Kr. nar\. 
Tjenestclid 2- tl- Anr 2.000 Kr. u11rl. 
Tjene.sleticl .J-6 Aar 3.000 Kr. nurl. 
Tjenestetid 6-8 Anr 4-.000 Kr. aarl. 
Tjenestetid B Aar 5.000 Kr. ·aarl. 

med nlmindeligl Honornrtillæg. 
Venlepengene ycles over el Tidsrum 11f 4 Anr efler Heglerne i St1ykke 2. 
Vederlaget uclbetales med 1J12 maanedlig forud fra den for5le Dag i clen efter Ud

nævnelsen fiilgende Mnnned og til Udgangen af den Man ned, i hvilken Afgangen fra 
Stillingen finder Sted. 

1) Som ænJrnt \'cd Ll. Nr. 28 nf 17. Marts 1951 og Nr. 51 af 29. Aug.1951. 
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2 I Repræsentationsvedering ydes der Lagmanden 6.000 Kr.1) aarlig, som udbc· 
tales overensstemmende med Reglerne i § 1, 2. Stk. 

Delle Tillæg er skattefrit. 
3 -Besidder en Landsstyresmnnd ved sin Tiltræden Hven• i offentlige eller pri1Vate 

Virksomheders, Foretagenders eller Institutioners Tjeneste, vil dis.se som Regel være 
at fratræde. Dog kan han undtagelsesvis med Iorelobig Billigelse af Lagmanden be
vare saadanne Hverv, hvis Varetagelse efter denne:> Skon ikke kan berede Vanskelig· 
heder i UdfOrelsen of hans Embedspligt som Landsstyresmnnd eller i hans Forhold 
til de forskellige Forvaltningsgrene. Lagmanden skul i saa Fald straks skriftligt til
stille Lugtingets Budgetudvalg Meddelelse J1erom. Udvalget kan inden Forlobet af 
H Dage efter Meddelelsens Modtagelse nægte den vedkommende Landsstyresmand 
Tilladelse til at bevare saadnnne Hverv. Eher Forlobet uf dette Tidsrum meddeler 
Lagmanden Tingets Formand, hvilke Hverv den vedkommende Landsstyresmand har 
Tilladelse til \'edblivende ot varetage. 

Er Lagtinget ikke inde, noar Lagmandens forelobige Billigelse indhentes, har 
<len Gyldighed, indtil 1Lagtingets Sommentræden og Valg af ·Budgetudvalg har fun· 
det Sted. Sagen vil derefter være at behandle som .forannævnt. 

Ingen Landsstyresmand man, medens han beklæder 5tillingen som saadon over
tage noget nyt Hverv af den i Poragraffens lste Stykke nævnte Art. 

Besidder Lagmanden ved et Landsstyres Tiltræden Hverv af den omhandlede Art, 
skal Meddelelse til Budgetudvalget finde Sted derom, ihvis han onsker at bevare 
noget af disse, lhvoreher der forholdes i Overensstemmelse med nærværende Para· 
grafs lsle Stykke, 

Hvervet som Laglingsmand er undtaget fro Bestemmelserne i denne Paragraf. 
4 Udnævnes en Tjenestemand til Landsstyresmand, kan den af ham hidtil be

klædte Tjenestemandsstilling holdes besat ved Konstitution for hans Funktionstid, 
hvis det skonnes forsvarligt aJ Hensyn til Stillingens Tarv, og for saa vidt og 
saa længe Konstitution i Stillingen overhovedet er tilladt. Lagmanden skol herom 
give Meddelelse til Lagtingets Budgetudvalg, hvorefter der forholdes i Overensstem· 
melse med § 3, 1. Stk. 

1 k Maj - Logtingslog nr. 5 um sumsyning landsstyrismannn. 
l!?) LiigmaClur fær i rnmsyning iirliga 12.000 kr. og 11inir )andsstyrismenninir 

10.000 kr. h\'or. Harumframt verClur veitt teim vanlig viClbot sum honorarlontir . 
Tå cin land!lStyrisma11ur fe r frå, fær hann, ifall hann gongur Y"ir ii sturv, sum 

gevur honum eina IOn, ii'5 ikki er omunfyri 80 C/t av ti liin, hann ihevi'ii sum lands
styrismai'iur, ' 'æntipening ehir fylgjandi skala : 

Tænastutii'i 1- 2 år 1.000 kr. å rl. 
Tn:nustutiCl 2- l år 2.000 kr. å rl. 
Tænastutii'i 1J--6 år 3.000 kr. iirl. 
Tænastutii'i 6- 8 år 1.000 kr. årl. 
Tænastutii'i 8 år 5.000 kr.urt. 

umf rumt vanliga viClbi1t sum fyri honorarlontar. 
Væntipeningurin verClur goldin ii , ~ iir eftir reglunum i 2. petti. 
Samsyningin veri'5ur goldin fr11mmunund1m viiS 1/ 12 um månui'5in frå fyrsta degi 

i månaClinum, aftunå hann er settur, til utlopi(l av L•i månul'ii, tå hann fer fra. 
2 .Logmai'5ur fær sum liorMæ 6.000 kr .• !I) sum verifa at rinda sumhærl reglurnar 

i § l , 2. pl. 
BoriHæil'i er skattafoitt. 

I) ÆnJret til 11.000 Kr. \cd Ll. nC 17. Marts 1951. 
2) Suni hroytt \ii'I li. nr. 211, 17. mors 1951 og nr. 51, 29. nu~. 1951. 
8) nroytt til 11000 kr. \'i i'I li. 17. mors 1951. 
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3 He\'ur landsslyrismai'5ur, tå ii'5 hann Lekur vii'5, slurv i nlmennari tænaslu ella 
privalum virkjum, samlokum ella stomum, skal hann vanliga siga Ley frå sær. 
To kann hann i d1endinga forum vii'S fyribils samlykki logmannsins hulda Lilikum 
storvum, um logmai'Sur heldur, at tey ikki kunna havn vii'S sær lrupulleikar i rokj
anini av embætisskyldu hansara sum lundsslyri:-mai'5ur ella ii hunsaru vii'Surskiftum 
iiraka teim ymsu rnkslrarlællunum. Logmai'Sur skal, um so er, alt fyri eill skrivliga 
senda f1iggjarnevnd Loglingsins boi'5 um hetlu. Figgjarnevndin kann innun fiyri 
1'I. dagar uflanå mollokuna syla åvarandi landsslyrismanni al halda Lilikum slorv
um, Aflanii utlopill av hcsum tii'Sarskeii'5i sigur l<igmallur IOgtingsiformanninum frii, 
hvorji storv iivarundi landsstyrismai'Sur framvegis hevur loyvi al rokja. 

Er IOgtingii'S ikki .saman, tii lugmannsins fyribils samtykki er fingii'S, hevur tai~ 
gildi, til Logtingii'5 er komii'S samun og hevur \'ah Jiggjarnevnd. 1\lålii'5 fær vii'5-
gcri'5, sum sagt er frii frammanundan, 

Landsstyrismai'Sur mii ikki Luka imoti niikrum uv teimum ·i 1. pl. i hesi gr. 
nevndu stiirvum, mei'5un hann silur sum landsstyrismai'Sur, 

Hevur liigmui'Sur, tii landsstyri 1ekur vrn starvi, sliirv av leim her umriiddu. skal 
Hggjarnevndin fåa boi'5 um tai'5, um hunn ynskir at haldu nokrum av teimum; um 
so er, veri'5ur at fara frum eftir reglunum i l. pl. i hesi gr. 

Slurvii'S sum liigtingsmui'Sur er undantikii'S f rii reglunum i hesi grein. 
4 Veri'5ur tænustumai'Sur vuldur landsstyrismai'5ur, kann embæti hansuru rokju.st 

vii'S settum tænaslumanni fyri \'alskeii'5 lundsstyrismannsins, um tai'S veri'Sur hildii'5, al 
embætii'S tolir tai'S, og um lai'S er, og so leingi tai'S er loyviligt, at riikja embætii'5 
vii'5 sellum manni. 

Lugmnifor skul gevn Logtingsins figgjarnevnd boi'S um hetta, og so veri'5ur furii'5 
frnm eftir reglunum i 1. pl. i § 3. 

2. Aug. - Bek. Nr. :·HB om Ophævelse af Bek. om Forsikring uf færoske Fiske
furtojer mod Krigsfure. 

;Efter al der uf Arnimanden og Lagtinget -under Krigen er gennemfOrt Bestemmelser 
om Forsikring af færoEke Fi!:kefartojer mod Krigsfure, hvilende pan Lov Nr. 183 uf 
•L ~(uj 1939, ophæ\'e& Bekendtgiirelse Nr. 307 af 7. Sept. 1939, jfr. Bek. Nr. 1'18 af 
2. Apr. 19,10. 

27. Aug. - Bek. Nr. 373 om Godkendelse af el ;;ærlig! FÆRØSK FLAG. 
1 § 12 i Lo\' Nr. 137 af 23. Marts 19118 om Færoernes Hjemmestyre bestemmes 

det, at der anerkende~ et særlig! færO.sk Flag. Pau derom uf Statsministeren efter 
Henvendelse fra Færoernes Lundsslyre nedlagt Forestilling har Huns 'faje.stæl 
Kongen under 25. Juli 19,18 allerhojest godkendt dette Flag sauledes : 

Det færiiske Flag er ih\'idt med cl hojrudt Kors med miirkeblau Rande. Kor
sets rode Del svarer til 1}8 u.f Flagcls Hojdc, den blaa Hund til Huh·dclcn af den 
rode Del. De ln•ide !-'eller nærmest Stangen er kvadratiske, de ydre er dobbelt 
sua lunge som disse. Flagets Hojde og Længde forholder sig som 8 til Il. 

Samtidig har Hans ·Maje.slæt Kongen bifaldet, al delle Flag uden særlig Tilladelse i 
de enkelte Tilfælde ogsaa mau anvendes i den iiHige Del af Kongeriget. 

15. Sept. - Lugtingslo\' Nr. 15 om lndfiir!'el og UdfOrsel, Behandling og Til
virkning af FISK og 1Fiskeriprodukter m. v. 

lUclforsell ) fra Færi.ierne uf Klipfisk og Sultfisk kan indtil \'idere ikke finde 
Sted uden Tilladelse fru LandM>tyret, hvortil Andragende indeholdende Oplysnin
ger om Salgshetingelser mau indsendes. 

I) Hr. Kundg. Nr. 22 nf 25. Sept. l~J<l.11. 
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Tilsvarende Hegler gælder for Afhændelse i Ham udenfor Færiierne af Sahrisk 
fanget af her hjemmehorende Skibe. som ikke anliiber Færoerne mecl Fungsten. 

2 I.ands.styret kan udstede Forbud mod lndfOrse!t 1 til Færoerne og Udfursel fra 
Færoerne af Ferskfisk, saltet Fisk og Fiskevarer, herunder Tran, saml Produkter 
af Hvalfangst, ligesom Landsstyret kan paahyde, al den nævnte Ind. og UdHirsel 
kun man fimJe Sted under Iagttagelse uf de Forskrifter, Landsstyret i son Hen· 
seende mnnttc fastsætte. 

Bestemmelserne kan omfatte Fisk, Fiskeriprodukter og Hvalfan1?stproclukter, der 
med pua Færoerne hjemmehorende Fnrtiij udfiires til Ucllandet clirckte fra Fangslste· 
clct eller fra fremmed lndkobsstecl. 

3 Landsstyret kan fust.c:ælle Bestemmelser om Behunclling og Tilvirkning af Fisk 
og Fiskeriprodukter, fom1uvidt Brstemmel~er herom ikke ullcrede er gi\'el i sær· 
lig Lo\'. 

De med Bestemmelserne.; GennemfOrelse forhundne Udgifter kan forlods afhol· 
des uf Landskn!'!'en og kan derefter fordeles J>aa Ek!'>portiirerne efter nærmere uf 
Landsstyret fo.stsutle Regler. 

4 Overlrædelrn eller Forsiig pau O\erlræclel::e af denne Lo\'S Hegler eller de i 
MedfOr nf næn·ærende Bestemmelser givne For.skrifter strnrfes med Boder, der til· 
folder Lundskassen. 

5 Denne Lo, træder i Kraft strak.;i., og samtidig 01~hawe:o Kunditiirel ~e Nr. n 
uf 11. Dec. 19-l 1. og Lugtingslo\' Nr. Hl af H. Juni 19·18. 

15. sept. - Logtingsli>g nr. 15 um inn· og i1tfluttning, vii'Sgeri'S og virknn a\' 
FISKI OG FISKOHiDRATTI o. o. 

I .Klippfiskur og saltfiskur kann ryribils ikki ver<ln utfluttur:!) ur Fiiroyum uttun 
landsstyrisins loyvi, og umsi>knir vi('S u11plysingum um solutreytir veri'Su al sen<la 
lnndsslyrinum. 

Tilsrnrandi reglur gnldn, tå skip heim11hoyr11ndi i Furoyum 11' hendu fisk i havn 
uttan ryri Fiiroyur uttnn Ul sigla inn i Fiiroyum viiS veii'Suni. 

2 Lnndsstyrie5 kunn bunnu innfluttninga) til Fiiroyu og utfluttning ur Foroyum 
·UV feskfiski, snllfiski og fisknvorum, herundir lysi, og urdråttum Ur hvuluveie5u, eins 
og lnndsslyrii'S knrm bji>iSu, nl nevndi inn· og utflullningur bert knnn fnrn frnm 
eftir teimum fyriskipanum, sum lnndsstyrill åsetir hesum vi('Svikjundi. 

Asetnnirnur kunnu umfnln fi:;;k, fiskurdrått og hvnluveiiSuurdråll, sum vit15 skipi 
heimahoyrundi i Fiiroyum vere5ur fluttur til utheimin beinleiiSis frå veiiSustnifoum 
ella frå fremmandum keypsstnt15i. 

3 L11ndsslyrii'S kann iiseln reglur um vii'Sger('S og virkun av fiski og fi skurdrålli, um 
ikki åsetnnir longu eru gjiirdar um hettu i serlignri log. 

Utreie5slurnar nv al seln hesar reglur i verk kunnu f rammanundnn vere5a goldnar 
ur lnndskassnnum og kunnu si~an verllu jamnllar å utfluuning:;menninur ehir nærri 
reglum åsellum av landsstyrinum. 

4 Brot ellu hrot-sroynd rnoti rcglunum i hesi log ella reglugere5um åsettum vi~ 
heimild i !te.si log ver<'Sa revsail vii'S sektum, sum Calla til lund.:;kass11n. 

5 Hendu li>g kemur i gildi heinan vegin, og sumstundis veri'Sur 11\·tikin kunngeriS 
nr. •H, 11. december 1944, og loglingslog nr. 10, 8. juni 19.(8. 

15. Sept. - Lagtingslov Nr. 16 om FHolTAGELSE FOH SKAT11ER OG AFGJF. 
TER FOR SYGEHUSE. 

Grunde og Bygninger, der anvendes til Sygehuse, fritages for alle Skaller, Af. 
gifler og Byrder, sna længe de anvendes til nævnte Forman!. 

De i Anledning af eller i Forbindelse med Sygehusbygning udfærdigede Doku-

1) Hr. KunJg. Nr. 21 or 25. Sept. 19.tB. 
1) Shr. kunng. nr. 22, 25. sept. 1948. 
D) Slir. kunng. nr. 21, 25. sept. 19·18. 
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menter, Udskrifter, Attesier m. \', fritages .for Tinglæsningsafgifter saml alle andre 
AfgiILer til del offentlige. 

15. sept. - Logtingslåg nr. 16 um FRITØKU FYRI SJOKiRAIHDS FRA GJALD
AN AV SKATTI OG AY.GIFTUM. 

Grundstiykki og byggningur, sum verl~a nyll til sjukrahus, veri5u fnitikin fyri ullan 
skatt, oll gjold og nllur ·hyri5ur, so leingi tey veri5n nytt Lil hettu endumål, 

Skjol, utskriftir, våltunir o. a" sum veri5a skrivui5 i sambandi vii5 sjukrahushyggjun, 
veri5a fritikin fyri tinglesingargjold og onnur gjold til ihitl ulmennu. 

16. Sept. - Lagtingslov Nr. 19 om FREDNiiNG AF FORTiiDSMINDiER OG BYC
NINGEH. (Jf r. Ll. Nr. 32 af 2. 11\laj 1952). 

1 Jordfaste Fortidsminder, snusom Bopladser, Gravplndser, Mindesmærker, Ind
skrifter, Voldsteder og Ruiner er fredet. Sporgsmaalet om, hvad der falder ind 
under disse Bestemmelser, og om de nærmere Grænser Jor det fredede Omraude 
nfgores af Landsstyret efter Indstilling af det i § 3 nævnte Udvalg. Hvor det uf 
Hensyn til Fortidsmindets Karakter og for at sikre Bevaringen skonnes paukrævel, 
kun omliggende Areal indenfor 100 m fru Fortidsmindet inddrages under ·Fred
ningen ved Bestemmelse af Landsstyret, der nærmere .fastsætter Frednings. og Or
densregler for Arealet. Der mua ikke foretages Ændringer i den fredede Tilstand 
uden Tilladelse fra Landsstyret. 

Stodes der under UdfOrelse uf et Arbejde puu et Fortidsminde uf den .foran an· 
givne Art, skul Arbejdet puu del puagældende Sted straks standses og Meddelelse 
gives til Landsstyret og det i § 3 nævnte Udvalg, og der man ikke gaas videre 
med Arbejdet, for ILandss.~yrels Samtykke er givet dertil. 

Landsstyret Inder udarbejde en 1Forlegnelse over kendte, i Henhold til foran· 
stnnende fredede Fortidsminder og foranlediger, at der gives Sorenskriveren Med
delelse, som bliver at tinglæse. SorenEkriveren giver Lundsstyret Meddelelse om Ejer· 
skifte. 

2 ·Landsstyret Inder udarbejde en stedordnet Fortegnelse over verdslige Bygnin
ger eller Bygningsdele, der skal undergives Fredning. Paa Fortegnelsen, der revide· 
re.s hvert 5. Aar, man til enhver Tid kun optages Bygninger eller Bygningsdele, 
som har kunstnerisk eller historisk Værdi og tillige som Regel er o\'er 100 Aur 
gamle. 

3 Beslutning om, hvorvidt en Bygnings kunstneriske eller historiske Værdi er 
tilstrækkelig stor til, nl Bygningen skal optages pnn Fortegnelsen, træffes af Lands
s~yret efter Indstilling fru Oldsagsudvulget, og Sporgsmualet kun ikke uf de paa
gældende indbringes for Domstolene. 

Landsstyret nedsætter Oldsngsudvalgel pau 3 Medlemmer, heslauende af For· 
standeren .for Færoernes Museum, en Jurist og el bygning3kyndigt Medlem, Lands
styret beskikker Formanden. Udvalget vælges for •I· Anr. 

4 Optagelse paa Fortegnelsen forkyndes Ejerne og Brugerne af de paugældende 
Bygninger efter Reglerne om D ommes Forkyndelse med udtrykkelig Angi\'else uf, 
hvilke Bygninger eller Bygningsdele, der skul fredes. Der tilstilles derhos hver 
Ejer eller Bruger et Eksemplar af Loven. Et Eksemplar nf Fortegnelsen skul sum· 
men med Loven tilstilles Kommunulbeslyrelsen for den pnngældende Kommune, 
Bygningskommissionen og Landfogden. Desuden gh·e3 der Sorem kriveren Med
delelse, som bliver at tinglæse, Hun er pligtig al give Landsstyret Meddelelse om 
Ejerskifte. 

5 Ønsker Ejeren af en pna 1Fortegnelsen opfOrL ..Bygning helt al nedrive denne, 
skal hun 3 Mdn. forud give Landsstyret Meddelelse herom, Finder delte ef.Ler 
Udtalelse fru Oldsngsudvnlget, at der ik·ke er Liblrækkelig Grund til ul modsætte 
sig Rygningens Nedrivning, giver LnndSSJtyrel Ejeren Meddelelse herom, og Eje
ren kan efte r Modtagelse af denne Meddelelse paabegynde Nedrivningen. Finder 
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Landsstyret, nt Bygningen fortjener nt bevares, kan det s<ige den enhvervel for det 
offentlige, eventuelt \'ed Ekspropriation, ved Bevilling paa Finansloven eller ved 
særlig Lov. Ejeren kan i dette Tilfælde ikke paabegynde Nedrivningen fOr det er 
endeligt afgjort, at det offentlige ikke onsker at erhverve Bygningen. 

6 1Ejeren og Brugeren af fredet Bygning eller Bygning~del er pligtig at holde 
den i forsvarlig Stand. 

Agtes der pan en af de paa Fortegnelsen opfOrte By~ninger udfort Arbejde, 
der gaar ud over almindelig VedligeholdelEe, er Ejeren pligtig til 8 Uger inden 
Arbejdets Paabegyndelse at indsende Meddelelse herom med Beskrivelse til Lands
styret. finder dette, at de foreslaaede Arbejder vil medfi:ire Forandringer i Bygnin
gens Stil, Karakter og historiske 1Be1ydning, kan det nægte Tilladelse til al udfOre 
Anbejderne anderledes end efter en i Samraad med Oldsagsudvalget udarbejdet 
Plan. MedfOrer denne, at Udgifterne oges, skul Udgiftsforiigclsen godtgores Eje
ren af det offentlige, for snnvidt han ikke Inar Vederlag gennem Bygningens for
hojede Nytteværdi. Oldsngsudvalgel har Ret til uden Udgift for Ejeren al Inde 
foretage nodvendige Undersogelser mod al god•tgore mulig Skade. 

7 Enhver ved Brand eller anden Ulykke foranr~aget Skade paa en aI de paa 
Fortegnelsen opfOrte By.gninger skal af Ejeren eller Brugeren ufortovel medde
les Lands~·tyret, der derpna snarest muligt lader Skaden syne. Ved den eventuelle 
hlnndsættel;e af Bygningen er Ejeren pligtig al fOlge de i § 6 givne Hegler. 

8 Kan der ikke opnaas Enighed mellem Ejeren o g Lands.styret om SLCirrelsen 
af en Ejeren tilkommende Godtgorelse eller Erstatning, fwstsælles Belobet af uvil
dige, uf Retten udmeldte Mænd. 

9 l Samrnad med Oldsagsudvulgel udanbejder Landsstyret Fortegnelse over Kir
ker og Kirkeinventar og fnst:;ælter, hvilke Kirker og hvilket !Kirkeinventar skal 
undergives Fredning. For disse gælder de i nærværende Lov indeholdte Regler om 
Fredning af verdslige Bygninger. 

10 Kommunalbestyrelser, Bygningskommio:;sioner og Landfoged, der blh·er be
kendt med et Forhold, hvorom det i MedfOr uf de foregaaende Paragraffer maolle 
have Interesse for Landsstyret at komme til Kundskab, skal uopholdeligt give dette 
Meddelelse herom. 

11 Den, der findes skyldig i Overtrædelse a.f nærværende .Lovs Bestemmelser, 
ikendes Boder. Sagen behandles som Politisag. 

16. sept. - Logtingslog um FRIDAN AV f.ORNMINNUM OG BYG0.1~INGUM. 
(Sbr. li. nr. 32, 2. mai 1952). 
1 Jur5fest fornminni, so sum bustai'5arleivcJir, gravstai'5ir, minnismerki, innskrivtir, 

skansar og lrusatoftir eru frii'5ai'5. Spurningurin um, hvat i<i kemur inn undir hesar 
å-setanir, og um nærri mark fyri tai'5 Crii'5ai'5u oki vcri'5ur al avgera av landsstyr
inum ohir tilmæli frå li i § 3 ummæhu nevnd. I-Ivar tai'5 orsakai'5 av eyi'Skennum 
fornminnsins og fyri al tryggja rnri'Sveilsluna er hildii'S at veri'5a neyi'Sugl, kann 
umliggjandi iiki innan[yri 100 m frit fornminninum ver<la lugt undir frii'5ing eftir 
avgeri'S i lund-sslyrinum, sum ger gjollari frii'5ingar og skillialdsreglur f yri iikii'S. 
Broytingar i frii'5ingini mega ikki fara frnm uttun loyvi frå land~tyrinum. 

Koma menn unclir anbeii'5i !ram n fornminni av åi'5urnevndu slOgum, skal ar
beii'5i tcirra å stui'5num beinan vegin hnlda upp at, hoi'S skulu \'eri'5u send land~t:Yr· 
inum og ti i § 3 umriiddu nevnd, og arheii'5ii'5 må ikki haldu itfrnm, fyrrenn sum· 
tykki lan<lsstyrisin5 er fingiti til \'ega. 

Lnnd~tyrii'S letur gera lista yvir kend ehir f ru.mman[yri standundi frii'Slyst forn
minni og ansar eftir, al .sorinskri\'arin fær fråscign, sum ver5ur al tinglesa. Sori11-
skrirnri11 ge\•ur landsstyrinum friisogn um ognar.skifti. 

2 Lnndsstyrii'5 letur gera stni'Sarskipui'San lista yvir ver~lignr byggningnr ella 
byggningspartnr, sum veroa at frii'Su. A listun, ii'5 veri'Sur kannni'5ur 5 . hvurt år, 
mega til ·h\•orja bii'S bert yeri'5a tiknir byggningor ella hyggningspnrlar, sum hava 
JistarJigt ella sogu\igt viri'Si og \1lt11iga eisini eru 'Y Vir 100 iira gamlir. 
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3 Avgeril um, hvorvitt hill listarliga ella soguliga viriliil i byggninginum er nog 
stort til, al byggningurin skal verila settur å listan, verilur tikin av lundsstyrinum 
eflir lilmæli frå fornminnisnevndini, og U\'Varilundi kunna ikki flytu måliil frum 
fyri domstol. 

Landsstyriil selur .fornrninnis nevndina viil 3 lirnurn, sum eru sljori fyri Foroyu 
F'orngripusuvni, ein logfroilingur og ein byggningskonur mailur. Landsstyrio velur 
formunnin. Nevndin verour vuld Jyri ti år. 

4 UpptOku å listan verifor kunngjord ånururn og brukarum av avvurilandi byggn
ingum eflir reglum ·um kunngeril av domum vio tyouligari åvjsun, hvorjir h.rggn· 
ingur ellu byggningapurtur friiluilir skulu verila. Hvor anari ella br.ukuri fær eisini 
citt eintuk av logini. Ei.tt eintak av lislanum skal samun viil logini verila sent sokn
arstyrinum fyri avvarilundi kommunu, bygginerndini og lundfutunum. Umframl 
fær -~orinskrivarin fråsogn, sum verour at Linglcsu. Skyldu ihansara er at ge\a 
lund~styrinum frii~ogn um ognarskifli. 

5 Yn!kir ånarin av byggningi, io stendur a listunum, at rivu hann niilur, skal 
hann ~ manai'!ir frammanundan ge\'U landsstyrinum hoo um tail. Heldur styriil eflir 
ummælinum .fru fomminnisnevndini, al Lao er ikki ni>g stbr grund til al seta scg 
imoti 11iilurr1iving, Jær ånarin boo 1um lietta, og ånarin kunn eflir miittoku av 
hesi fritsogn fora undir niilurrivingina. Heldur lundsstyrio, ut byggningurin er 
\"erdur ut vuril\·eita, kann Ino gera liltuk til at ogna hinum almenna ~JUnn, um 
neyougL vio tOku, \"iil pcning-sveilun å fiiggjarlogini ella viil ~erliguri log. f slikum 
fori kann ·ånarin ikki fara undir ni<'Surrivingina, åilrenn ~uo er endaliga avgjiirt, 
at hitt almenna ikki ynskir at ogna sær byggningin. 

6 Ånnrin ella hrukarin av frii'ilystum lliyggningi cllu hyggningsparti hevur skyldu 
at hnldu ·hunn .j ~Oifom standi. 

Er tai'i ·i umhuna at setu nrhcii'ii i gongd uppit hyggningar, Eum .slandu å list
anum, og .tao gongur ut um vanligt \'ii'iliku·hald, skal ånarin 8 vikur, åi'irenn ur
hei<'Sii'i verilur byrjao, sendu landsstyrinum fråsogn um hetta vio frågreiilslu. Heldur 
styrii'i Lå, ut tey arbeiili, sum liggja fyri i upp:koti, vilja hroyta sLilin, eyilkennini 
og -soguligu tydningin •i byggninginum, kann tail noklu arheiilsloyvi .til ailru hygg· 
ing enn slika, s um er fostlogd eflir ~umråo \'io Iornminnisnevndina. Forir hettn 
oktur •utreiilslur vm l!'ær, skal ånarin fåa iitreiilsluokjanina endurgoldna frå ti al
mcnna, •um hnnn ikki fær googjurslu i hægri nylluvir<!i av byggninginum. ·Forn
minnisnevndin eigur ræll til ultan utreioslu fyri ånaran al gera neyoturvuligar 
kunningnr miiti endurgjaldi av moguligum skn3a. 

7 Øllum a\' eldsbrunu ella ailruri rnnlukku orsakailum skui'ia å byggning, .sum 
.stendur å listanum. skul ånarin clln bruknrin hcinan vegin boi'in landsstyrinum frå, 
og .styriil letur tå sum skjulast skailan syna. Vi<'S moguligari umvolan av byggning
inum er ånarin skyldugur at fylgja teim i § 6 givnu reglum. 

8 Kunnu imurin og landsstyrii'i ikki koma åsamt um stoddina av gbilgjiirslu ella 
endurgjaldi, \"erour peningahæddin at fastsela av uttanvehnoum, av rættinum rnld
um monnum. 

9 f snmråil \'ii'i fornminnisnevndinu ger lundsstyriil listn yvir kirkjur og kirkj·u
innbugv og avger, 1hvorjar kirkjur og hval kirkjuinnbug\' .friiling .skal galda fyri. 
Fyri sliknr galdn reglurnnr i thesi log um fri<'Sing av rnrilsligum b.yggningu.m. 

10 Suknar;.tyri. bygginevnd og landfuli, sum fåu kunnleika um vi<!urskifti, iil 
eftir frammunfyri standandi greinum mega havu landsstyrisins åhuga al fåu vitan 
um, skulu ·ullan steilg siga styrinum frå. 

11 Tann, itl \"erilur Iunnin sekur i broli ntiJti rcglunum i hesi log, veri'iur al domu 
i bot. Sakarmål fer (mm sum alment politimål. 

25. Sept. - Bek. Nr. 21 om INDFØRSEL AiF FISK. 
:\fod Hjemmel i Lagtingslov Nr. 15 af 15. September 1918 om Ind- og UdfOrsel, 

Behandling og Til\'irkning uf Fisk og Fiskeriprodukter m. \'. fastsætter Landsstyret 
fOlgende Hegler: 
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1 Fi::Jc, der fanges med Skib, der ikke er hjemmehorende pua Færoerne, kun 
forelobig ikke indfores til Færoerne uden Landsstyrets Tilludelse.1) 

2 Q,•ertrædelse af disse Regler straffes med Boder, der tilfalder Lundskassen. 

25. sept. - Kunnger~ nr. 21 um INNFLYTAN AV FISKI. 
Vii5 hei.mild i logtingslog nr. 15, 15. september 19-18, um inn· og utflullning, 

vi~ger~ og virkan av fiski og fiskurdråtti o. o., åsetur lands~tyrill hesar reglur: 
1 Fiskur, ill er veiddur vi() skipi, ikki heimahoyrandi i Foroyum, kann f yrihils 

ikki ver<la innrlullur til Foroyar ullan landsslyrisins lo.yvi.t) 
2 Brot moti hesum reglum veri5a at revsa \' j() sektum, sum fal\u lundskassanum til. 

25. Sept. - Bek. Nr. 22 om UDFØRSEL AF FISKEVAREH OG HV~LFAi,CST
PHODUKTEIL 

~led Hjemmel i Lagtingslo\' Nr. 15 af 15. September 19,18 om Ind- og Udfor
sel, Behandling og Tilvirkning uf Fisk og .Fi::keriprodukter m. v. faslsæller Lands
styret fOlgende Regler: 

1 Fiskeriprodukter, derunder Tran og Hvalfangstprodukter, kan ikke udfiire5 
uden Landsstyrets Tilladelse. 

Bestemmelsen omfatter ogsaa Fiskeriprodukter og Hvalfangstprodukter, der med 
pau 1Færoerne hjemmehorende Furtoj udfores til Udlandet direkte fra Fangstsledet 
eller fra fremmed I ndkobssted. 

2 Overtrædelse af di.sse Regler straffes med Biicler, der tilfalder Lanclska,;sen. 

25. ;;ept. - Kunnger~ nr. 22 um 01'f1LYTAN AV FISKAVØHUJ\I OG OHDRATTI 
OH HVALAVEIHU. 

Vii5 heimild i logtingslog nr. 15, 15. september 19-18, um inn· og ·utflullning. vi~
ger~ og virkan av fiski og fiskurdråtti o. o. å.setm landsstyrii1 hernr reglur: 

1 Fiskurdrållur, harundir lysi og urdråttur ur ·h\•ulavcii5u, karm ikki veri'Sa ut· 
flutlur ut.tan landsstyrisin.s loyvi. 

Asetunin umfatar eisini fi:kurdråtl og h\'alaveii5uimlrålt, .sum vii'5 .skipi heima· 
hoyrundi i Foroyum \'eri'5ur fluttur til iitheimin heinleiilis frii vei~ustuilnum cllu frå 
f remmundum keypsstaili. 

2 Brot moti he.sum reglum \'eri'5a al rcvsa vii'5 seklum, ,.;um Calla lanclskassunum til. 

27. Sept. - Kgl. Hesolution om Oprettelse af et KAP.EIJLA~EMBEDE for NOH
DERØERNES vestre Præstegæld. 

Vecl kgl. Hesolution af 27. Sept. er der oprellel et .Embede som Kaldskapellan 
for Norderoerne.s ve:.tre 1Præstegæld blandt Færoerue under Kiihenhavns Stift fra 
clen Dug al regne, du Embedet besættes. 

11. Okt. - Finunsm. Skr. om DAGPENGE UNDEH TJEN.ESTEREJSEH til og 
Udstationering paa Færoerne. 

I Anledning af at 1Folketingets Finansucl\'alg har givet sin Til.slutning til, at der 
mod Opta~else uf en dertil sigtende Tekstanmærkning paa Forslag til Lov om Tillægs· 
he\•illing for indeværende Finansaar yde~ el af Finansministeriel nærmere fastsat 
Tillæg til Diæter under Tjenesterej~er til og Udstationering pna Færoerne, skal 
man herved meddele, al de i Finnn.~minisleriets Cirkulære af 17. August 19.18 
angaaende særlige Ydelser fastsatte Time- og Dagpenge, herunder Tillæg for 1., 2. 

1) Jfr. Kunilg. Nr. 38 n[ 27. Apr. 1949. 
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og 3. Dng somme Sted samt Nattillæg, fra 1. Oktober d. A. al regne forhojes med 
25 % for saa vidt angnar Tjenesterejser Lil og Udstationering paa Færoerne. 

l. Nov. - R1EOLEMENT FOR ORDENS OV'ERHOllDEI.JSE I LOPRANS HAVN. 
Økiil innanfyri einn linju, i~ gongur gjog1mm lveir havna1•ari5ar, nnnar uLi å 

Nupi, hin å Akrulanga, gbakent sum Loprnns havn. Reglugerilin fyri Lo.prans 
havn skipai5 å Hknandi hått sum reglugeri5in fyri Vågs ·havn, lo ikki bnugva. og 
vorugjold. 

lnntokur og utreiilslur viilv. havnini i Lopra veri5n al skiha millum ko.mmunur· 
nar, soleii5is al Vågs kommunu liknasl 113 og Sunnbiar kommuna 2,'3. Innlokurnar 
Calla til Ielags havnarkns.sa Iyri Loprnns havn, og ulreii5slurnar veri5a at gjalda ur 
samn knssa, harundir utreii5slurnar vii5 al ansu inn.siglingarvitarnar å Øgrum og i 
Lopra. 

1. Dec. - Statsm. Skr. om ELEKT.RICITIETSRAADETS tekniske Bistand. 
l\linisleriet for offentlige Arbejder har den 22. November 19·18 tils-krevet Sta~· 

ministeriet saaledes: 
»I Skrh·else af 16. f. !\t har Statsministeriet udbedt sig en Udtalelo;e over den 

ho.slagt tilbagefOlgende Sag, hvori Landsstyret for Færoerne anmoder ()m, al Elek· 
lricitetsrnndet fremtidig mna fungere som tekni,;k sagkyndig i Sporg&rnaal om elek
Lrif>ke Anlæg paa Fruroerne. 

I denne Anledning ~kal man under Hen\'isning til, hvad der tidligere er nnIOrt 
i den med Skrivelse herfra af 22. September d. A. til Statsministeriet oversendte 
Genpart af en af Elektriciletsrnndet afgiven Udtalelse, meddele, ni Randet sidst 
i forrige l\fonned havde en mundtlig Droftelse med Repræsenlnnler fra Færocrnes 
Landsstiyre om forskellige Sporgsmnnl vedrorende Elektriciletslovgivningen. Ved 
denne Lejlighed er man kommet lit Klarhed over, at Landsstyrets Ømker ganske 
noje falder sammen med Rnadets Indstilling om, at almindelige Sporgsmanl, særlig 
snadanne, der er nf sikkel'lhedsmæssig Ari, bor behandles af Landsstyret eller en 
af delle nedsat Myndighed, medens Randet i ovrigt yder Landsstyret sin Bistand 
i det Omfang, det muatte bli\·e omket, ~pccieh i Sager vedrorende Etablering af 
nye Elek.tricitetsværker, og hvor der kan blive Tale om el e\entuelt Samarbejde 
mellem Værkerne pna Færoerne.c 

15. des. - YVIRTØKA AV SERMALUM. (lnn· og utfluttningur). (Logi.) 
Eftirlit vii5 inn· og utfluuningi \'eri5ur fOroyskt sermål. 

17. Dec. - VALUTAB.E.511Bi1MELSER. (Lagt.) 
1 Den i <let ovrige rige gældende valutalovgivning tilpas5es gennem forl111ndlin· 

ger mellem lands.styret og de dam-ke vnlutamyndigiheder de særlige færoske for· 
hold. Inden for rammerne af denne lo\'gh•ning fastsættes reglerne for valutahan· 
delen paa færoerne efter fonhandling mellem Danmarks Na-tionnlhank og de færoske 
banker. 

2 Færoemes adgang til al modtage fremmed valuta fra Danmarks Nationalbank 
samt til nt modtage knappe \'arer frn det ovrige rige fast-sættes gennem periodiske 
forhandlinger. 

3 Forhandlingerne vedrorcnde de i punkt 2 nævnte forhold Jores mellem lo ud· 
\'alir, h\ert bestående nf 4 medlemmer. Det ene -udpeges nf statsministeriet, det 
andet af landsstyret. Rigsombudsmanden er medlem af det forstnævnte . udvalg. 
Formanden for deue leder de to udvalgs forhandlinger. 

4 .for hvert knlenderaars begyndelse udarbejder de lo udvalg i fælles~kab en 
oversigt, der vif'er de for det kommende år forventede samlede vnlutnindlægler og 
-udgifter for Færoerne, herunder særli!! den forventede ind. og udfi.irsels omfang. 
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De to udvalg forelægger den udarbejdede o\'ersigt til godkendelse henholdsvis af 
statsministeriet og det færoske landsstyre. 

5 De færo:·ke myndigheder udarbejder og afgi\'er til de to udvalg månedlige 
opgorelser til belysning uf, i hvilket omfang, den udarbejdede oversigt opfyldes. Hvis 
de månedlige opgorelser viser, al den for året op5tillede oversigt ikke kun o\·eriholdes 
på grund af ændrede forud~ætninger, ufghcr det færo~ke udvalg til landsstyret 
indstilling om en ændring uf oversigten, hvorefter landsstyret til statsministeriet 
kun indsende for,;lug om ændringer i oversigten. Sagen vil da \ære al forhandle 
mellem de to udvalg. 

17. Dec. - I ugtingslov Nr. 25 om OPIHÆVBLSE AF MATRIKULSKAT m. ' " 
(lndfOjet i Loven uf 2:{. Apr. 1897 og Loven af 12. Mar.ts 1923). 

2ii. Dec. - Rek. Nr. 62 om Udvidelse til Færoerne af BETAUNCSOV1ERENS
K-OMS11EN ~IEH STORBRI'I'\A'NNIEN og l\'ordirlnnd. 

Under 10. og 11. november 19·18 er der ved noteveksling mellem den danske am
hnssador i London og det briti:ke udenrigsministerium samt det briti:~kc finans
ministerium truffet fOJgende aftale, hvor\'ed den under 16. august 19-15 mellem 
Danmark og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland afslultede beta· 
lingsoverenskomst udvides til al gælde for Færoerne. 

FOREIGN OFFICE 
JO. n11vcmbcr 1948. 

Deres Exellence, 
I artikel 9 i den engel: k-dan ske betalingsoveren:-komt.t af 16. august 19·1.S \'Ur 

det foreskrevet, al overen:komsten ikke skulle gælde for Færoerne. fOrend de to 
regeringer traf aftale derom. 

2. Jeg har nu den ære at bekræfte, at det under droftelser mellem repræ~enlanter 
for IDanmark og for Det forenede Kongerige er blevet foreslået, al bestemmelserne 
i den engelsk-dan:ke betalingsoverenskomst af 16. august 19-1-5 i overensstem· 
melse med dennes artikel 9 skal gælde for Færoerne fra den 10. november 19·18 
at regne. 

3. Hans Majestæts regering i Det forenede Kongerige Storbritannien og Nord· 
irland ·hor tiltraadt dette forslng. Jeg vil være Deres Exellence taknemmelig for en 
meddelelse om, h\'orvidt den kgl. dan::ke regering ligeledes tiltræder deue forslag. 
Jeg ihenstiller, at den note, i hvilken Deres Exellence underretter mig om den ~anske 
regerings tiltræden, tilligemed nærværende note, betragtes som udgorende en over· 
en~komsl herom mellem de to regeringer. 

Huns Exellence 
Grev Eduard Reventlorv. 

KGL. DANSK AMBASSADE, 
London. 

Sir, 

(sign.} R. l\t A. HANKEY. 

JO. noi:cml•cr 19-18. 

Jeg har den ære ot anerkende modtagelsen af Deres note af d. d., der lyder som 
fOlger: - - -

Jeg har fornojelscn al udtale, at min regering tiltræder dette forslag, og at den 
er enig i, al Deres note oi; mil 5\'ar skol betragtes som udgorende en overens-
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ko.mst i så henseende mellem den kgl. danske regering og Hu.ns britiske Mujeslæls 
regering. 

The Right Honourable 
Ernest Bevin, 

Udenrigsminister. 

TREASUHY CllA~IBEHS 

Deres Exellence, 

(sign.) R·EV.ENTLOW. 

/(I. mncmbcr 19-18. 

Jeg hur den ære al meddele Dem. al den idag ved en noleveksling mellem Hnn.s 
~lnjeslæls regering og den kgl. dun~ke regering nfalullede overen~omst. hvorefter 
hestemmclscrne i den engel'k-dan~ke betalingsoverenskomst af 16. august 19-1.S i 
O\'eren5stemmehe med dennes artikel 9 skal gælde for Færoerne fm den 10. novem
ber 19:18 al regne, ikke herorer clcn dirc·kle handel mellem Det forenede Konge· 
rige og Færiierne, derunder adgangen til at la.ndc fersk fisk Ira Færoerne i Det 
forenede Kongerige i o\ercnsslcmmelse med be; temmelserne i den -til enhver tid 
mellem Hans Mujeslæls regering og den færo~ke ek ;;portkomile aftalte lundingsord· 
ning. 

Han:> Exellence 
Grev Eduard Røvc111low. 

KGL. l>ANSK AMBASSADE, 
London. 

Sir, 
Ul. 1wvcmbcr 19-18. 

Jeg tillader mig 0hen·ed UL meddele Dem, al den i dug ved note\•eksling mellem 
den kgl. dnnr.ke regering og Hun.; britiske Mujestæts regering afsluttede overens· 
komst, hvorefter bestemmelserne i den dansk-engelske betulingsoveren;;kom3t a( 16. 
august 1911.S i overem:stemmelse med dennes artikel 9 skal gælde for Færoerne Ira 
den 10. november 19•18 at regne, ikke heriirer den hidtil gældende ordning, hvor· 
efter Færoerne har rii.digihed o\'er deres sterlingindtægter Lil indkiib af varer m. v. 
i Det forenede Kongerige. 

Jeg skal endvidere meddele Dem, al der mellem de danske og de færiiske myn· 
<ligheder er tilvejebragt en ordning, hvorefter sådanne -sterlingbeloh, som måtte 
være niidvendige Lil dækning af de •udeElående betalinger, som Færi>erne skylder 
Det forenede Kongerige, stilles til rådighed af Danmark.; nationalbank. 

(sign.) REVENTLOW. 

Til 
The Sccretary to the Treasury 
London, 

30. Dec. - Kunng. nr. 26 um AVTØKU AV SK.Al\ffAN AV BRENNI. 
SumS\'tirandi tilmæli frå brenninemdini åsetur Lnndsstyrii'5. 
I Skamtan av brenni ver~ur a\•tikin, so ~a~ J1ereftir ikki er neyi'5ugt at havn 

loyvi frå brenninevndini til keyp n\' koli, koksi, cinders o. t. 
2 Gci~kennnn av kolhandlarum ver(5ur a\'tikin. To ver~ur iilagl ollum, i(5 hundla 

vii'S brenni, nl bo(5a l~ndshandlinum frå og innan t"iggjundn i hvorjum månni'Si at 
'5enda landshandlinum y\•irliL yvir: 
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a) tai5 J furna månai5i keypta brenni, 
·b) tai5 i farna månai5i selda brenni, 
c) brenninogdinn å goymslu vii5 månni5nrlok. 
Serstok uppgåva veri5ur al geva f yri iitlendskl hrenni og .fOroyskt ko!. 
3 Brot moti hesari kunngerl'S veri5ur ·~e.lttai5 samsvarandi reglum i log av 2. sep

tember 1939. 
4 Henda kunngeri5 kemur i gildi beinan vegin, og samstundis \'erl'Sur avtikin 

kunngcrl'S nr. 32, 25. Eeptemher 19·12, um skamtan li\" brenni og kunngerl'S nr. 32·, 
19. september 19 i7, um broytun av nevnclu kunngcri5. 

31. Dec. - Lagtingslov nr. 5 om FISK.EHI PÅ SØTEltlUTORIET. 
1 Be.-temmelserne i kundgiirel~e nr. 36 af 2'J.. november 19'1·2 forbliver frem

cleles gældende, dog således at den fastsatte grænse for, hvor det er tilladt at foke 
(jfr. § 1) ændres således (indfiijet i kundg. af 19,1'2). 

2 Maskestorrelsen .for skovlcvåd og snurrevåd, som må an\•endes på. den i kuncl
gi:irelsen af 2'1. november 194·2 om1hand!ede del af soterritoriet, skal være mindst 
lO cm strakt mål (5 cm fra knude til knude). 

Det er forbudt al anvende dobbeltgarn. 
3 .Mindstemål for fladfisk, som det er tilladt al ilandbringe, skal være: 

For rodspæue og rod tunge •..... ". 
for skrubber og ising ... " .•........ 
for skærising ...• . ............. •........ 
for helleflynder ......•.......•......... 

lotallængde 27 cm 
totallængde 25 tm 
totallængde 30 cm 
totallængde •JO cm 

Fisk under nrurnte mål udsættes igen levende i havet. 

31. dec. - Li:igtingslog nr. 5 um FISKIVINNU I:.\'NlAN FYRI SJoMARK. 
1 .Åselanirnar i kunngeri5 nr. 36, 211-. november 1942 veri5a framvegis galdandi, 

til soleii5is at tail åsetta markiil fiyri, hvar loyviligt er at fiskn (sbr. § I ), \'eri5ur 
broylt soleii5is ( innsett i kunng. frå 1942). 

2 :\Ieskusloddin i skodivåi5um og snurri\'å~um, sum kunnu verifo nytt å ti i kunn· 
ger~ini av 24. november 19,12 åsetta oki, ~kal i minsta Ingi vera 10 cm strekt mål 
(5 cm fra kntiti til knut). 

Forhjoi5ail er at nyta dupultgarn. 
3 )Jinsta mål fyri flatfisk, sum tail er loy\' ilig t at fOra I land, skal rnra: 

Fyri reyilsproku og tun gu " ..•.• "". 27 cm totullongd 
fyri skrubbu og sandsproku . ........ 25 cm totallongd 
fyri lållu ••.. ". .. ... .. .•. .. . .. . .. ........ 30 cm totallongd 
f1yri kalva ............................... " 1!0 cm totallongd 

1-~ iskur undir nemdu mål ~kal veri5a sleplur livandi aftur i havi~. 

l. fcbr. 1949 - Skr. fra socialm. om UDBETALING af belob til SMAFORtNØ· 
DENHED'ER til PATlBNTER PÅ SÆIWORSORGSANSTA:LT.EH. 

I en til rigsombudsmanden på færoerne stilet, hertil overs endt skrivelse har 
direktoratet under henvisning til, at der ydes samtlige patienter, der er indlagt i 
statens sindssygehospitaler for sociaiministeriets eller justitsministeriets regning 
samt patienter, der oppebæ rer invalide- eller aldersrente, og som henligger for en 
statsanerkendt sygekasses regning, et månedligt helob af 10 kr. til smiifornoden· 
heder. udbedt s ig minis teriets tilslutning til, al der fremtidi g for Færoernes reg· 
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ning an\'endes el tHsvarende belob til smllfornodenheder til patienter, der henlig· 
ger på statens sindssygehospitaler for Færoernes regning. 

Higsombudsmanden har anbefalet, al den af direktoratet foreslåede ordning gen· 
nemfores således, at udgifterne i overensstemmelse med § 1. stk. 2, i lov nr. 122 
af 15. marts 1939 om statstilskud til særforsorg for personer, bosat på Færoernc, 
endeligt afholdes med :y,-i af staten og 1/.t af vedkommende færoske sognekommune, 
hvorhos rigsombudsmanden har anbefalet, al en tilsvarende ordning gennemfOres 
også for så vidt angår de ovrige særforsorgsgrupper. 

I denne anledning i!kal man med bemærkning, al den omthundlede forhiijelse 
uf det Lil småfornodenheder afsatte belob kun er gennemfOrt for patienter på statens 
sindssygehospitaler, kolonien >Filadelfia«, afdelingen for sindssyge og epileptikere 
samt for alumnerne pi\ hjemmet ved Nyborg for dovstumrne mænd, meddele, ut 
socialministeriet kan godkende, at der til færoske patienter, der er indlagt pii 
nævnte særforsorgsanstalter, i samme omfang som foran anfOrl for ik.ke-færoske 
patienters ,·edkommende udbetales 10 kr. månedlig til småfornodenheder, således 
at belobet endeligt afholdes af staten med % og uf vedkommende sognekommune 
med lf.t. 

Det tilfojes, at man samtidig hermed har anmodet rigsombudsmanden om over· 
for de fornævnte institutioner at ville oplyse, hvilke patienter med fast bopæl på 
Færoerne, der efter foranstående må sidestilles med de patientgrupper, til h~·ilkc 
der fra statens side ydes lommepenge. 

15. murs - SYTINGARRÆTIUR LANDSSTYiRISlNS. (il..ogtingst.) 
Tingi~ uttalar: Villvikjundi spurninginum um yvirtoku av 1malum, må samtykt 

verlla gjord av heimastyrinum, m er landsstyrill og Logting. Vi<lvikjandi lysing 
av logtingslogum og umsiting av samtyktum er landsstyri~ bundill av Logtingsins 
a\•ger<lum. 

18. marts - An. for Færiierne nr. 101 om BØRNEBIDHAG TIL ENLIGE FOR
SØRGERE m. m. 

KAP. I. Uruler/10/dnirigsbtdrags udbetaling af det offentligt>. 
A. Til born udenfor ægteskab. 

Bctin.gelser for bidragct..s udbetaling. 
1 El underhold!'bidrag til et Larn udenfor ægteskab, der i henhold til IO\·givnin

gcn om retsforholdet mellem forældre og biirn udenfor ægteskab råhviler faderen 
(en bidragspligtig) ifOlge overovrighedens resolution eller en af samme godkendt 
overenskomst, kan uf .moderen under de i § 2 fastsatte betingelser fordres ud· 
hetalt af det offentlige indenfor den i §§ 11- 12, jfr. § 13, angivne grænse, så 
snart bidragets forfaldsdag er forlobct, uden nt bidraget er erlagt. 

2 l\foderens ret til at fil de i § 1 omhandlede underiholdsbidrng udbetalt af det 
offentlige er knyttet til fOlgende betingelser, som skal være opfyldt på bidragels 
forfaldsdag: 

l) at moderen eller barn el har dun;:k indFOdsre l, er ligestillet med en indfOdt, 
eller omfalles af en traktat om udbetaling af bidrag af denne urt; 

2) at moderen har fast bopæl på Færocrne, og at vedkommende barn har hoved· 
hjemsted her; 

3) at moderen opfylder cle i § rn angivne okonomiske betingelser; 
tJ.) at barnet ikke selv har indtægt eller formue, hvoraf dets forsvarlige under

.hold vil kunne afholdes; 
5) al moderen ikke ~amlever med barnets foder eller med en mand, der er un

set som bidragspligtig til barnet; 
6) at moderen har forældremyndigheden over barnet og lever sammen med og 

forsorger det. 
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3 Under de foran givne betingeh:er kan moderen fordre de faderen eller den, 
der er anset som bidragspligtig i medfor uf lov nr. 131 af 7. mnj 1937, § H, stk. 
2, 1. punktum, påhvilende særlige bidrag til barnets dåb, skoleundervisning, kon· 
firmalion, faglige uddannelse, sygdom og begravelse udbetalt nf det offentlige i 
de tilfælde og indenfor den grænse, som overiivrigheden efter en undersiigelse nf 
den enkelte sag for eller senere målte have fastsat. 

4 Et underholdsbidrag til et barn udenfor ægteskab, der i ·henhold til lovgiv
ningen om rel5forholdct mellem forældre og horn udenfor ægteskab paahviler mo
deren, kan af faderen under de i § 5 ungi\'ne betingelser fordres udbetalt af det 
offentlige indenfor den i §§ 11- 12, jfr. § 13, angivne grænse, så snart bidragets 
forfaldsdag er forlobet, uden al bidraget er erlagt. 

5 Faderens ret til at få de i § 1J. omhandlede underholdsbidrag udbetalt af det 
offentlige er knyttet til fOlgende betingelser, se.ro skul ' 'ære opfyldt på bidragets 
forfaldsdag: 

1) ut faderen eller barnet har dansk indfiidsret, er ligestillet med en indfodt eller 
omfalles af en traktat om udbetaling uf bidrag af denne art; 

2) at faderen har fnsl bopæl på Færoerne, og at vedkommende barn har hoved
hjemsted her; 

3) al faderen opfylder de i § 13 angivne okonomiske betingelser; 
I.) at barnet ikke selv har indtægt eller formue. hvoraf dets forsvarlige underhold 

\'il kunne afholdes; 
5) al faderen ikke samlever med moderen: 
6) at faderen lever sammen med og forsorger barnet samt enten har kuldLyst det 

eller er indehaver af forældremyndi~eden. 
Sl.f remt der er pålagt moderen ~ærlige bidrag af den i § 3 omhandlede arl, fin

der § 3 tilsvarende anvendelse. 
G Retten til al kræve det en af forældrene til cl barn udenfor ægtei'kab (en bi

dragspligtig) pålagte underhqldsbidrag udbetalt af det offentlige tilkommer dog: 
1) barnets værge, h' is denne har forældrcmyndi~heden over hnrnet. jfr. lov nr. 

277 af :10. juni 1922 om umyndighed og værgemål § 28; 
2) den, hos hvem Lnrnct opdrages. og hvem overovrigheden varig eller midlertidig 

har o\crdraget udovelsen uf forældremyndigheden, jfr. lo\' nr. 277 af 30. juni 
1922 §§ 30 og 31; 

3) den, som efter moderens (faderens} dod, forsvinden eller hortrejse fm lan
det har taget barnet til sig og forsorger det; 

•I·) den, hos hvem moderen (faderen) har anbragt barnet i fast fnmilieplcjc, jfr. 
§ 13. stk. 11.; 

5) adoptivforældre, såfremt de ikke har givet afkald på retten til bidraget og 
01}f ylder betingelserne efter § 13. Det moderen påhvilende bidrag kan ikke 
udbetales adoptivforældre; 

6) en i henhold til bekendtgorcl;;e nr. 139 ·af 31. marts 1926 af lo\• om værge
rådsforsorg § :i9 anerkendt forening for bornefor.;;org, der har o\ ertaget for
sorgen for barnet og af egne midler helt eller delvis udreder udgifterne ,·ed 
barnets forsorgelse; 

7) et i hen.hold til bekendtgorelrn nr. 139 af 31. marts 1926 af lov om værgeråds
forsorg § '10 anerkendt opdragelseshjcm, i 11"ilkel moderen har anbragt bar· 
net; 

8) den offentlige kas;;e, der som .sagsomkostninger i henhold til lov af 15. april 
1930 om ikrafttræden of borgerlig straffelov m. ' '· § 11, stk. 2, afholder ud
gifterne ved barnets forsorgelsc. 

7 Som fælles betingelser, gældende for samtlige de i § 6 nævnte tilfæhlr, kræves 
til bidr.agels udbetaling af det offentlige: 

1) at moderen eller barnet har dansk indfOdsret, er ligestillet med en in<lfiidt, eller 
omfnlles af en truktnl om udbetaling uf bidrug af denne art, eventuelt at mo· 
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deren ved sin dod, forsvinden eller bortrejse fra lundet opfyldte en af de 
nævnte betingelser; 

2) al barnet har hovedhjemsted på Færoerne; 
3) at barnet i.kke selv har indtægt eller formue, hvoru( dets forsvarlige underhold 

vil kunne afholdes. 
8 Forsåvidt en væsentlig del af harnets forsvarlige underilold kan afholdes af 

burnets egen indtægt, kan der udbetale:; mindre end del fastsatte bidrag, dog ikke 
under halvdelen af delle. 

Nærmere regfor 0111 udbetalirigen. 

9 Hellen til at kræve bidrag udbetalt af det offentlige vedvarer til og med års· 
dugen for bidragets forfaldsdag. 

Retten bortfalder ikke, selv om \'edkommende bidragsskyldige er di:id eller har 
.furlndt landet. 

10 Underholdsbidrng og bidrag til skoleundervisning og faglig uddannelse, jfr. 
§ 3. udbetales for 112 år ad gangen. H\'or bidraget kræves udbetalt til barnets 
moder eller fader eller til barnets værge, plejeforældre eller ndoptiYforældre, jfr. 
§ 6, nr. 1- 5, kan politimesteren af hensyn til barnets fo~varlige forsorgelse he· 
stemme, at bidrnget udbetales i kvartårlige eller månedlige rater. 

Såfremt flere bidrag til samme barn kommer til udbetaling på een gang. og del 
orfentlige indenfor samme tid har forsorgel barnet, tilbageholdes en til det tids
rum, i hvilket hjælpen er blevet ydet, svarende del af bidraget. 

Hvis ·barnet forsorges af det offentlige på det tidspunkt, da bidrnget kræves ud
betalt. kan der til den private forelobig kun udbetales for tiden indtil den dato. 
den oHentlige forsorgelse tog sin beID'ndelse. Forsåvidt moderen (faderen) på det 
tidspunkt, da bidraget kræves udbetalt, snmle\•er med barnets fader (moder) eller 
med en mand, der er anset som bidragspligtig til barnet, kan der kun udbetales 
bidrag for tiden indtil den dato, samlivet er begyndt. 

11 Underholchbidragel kan ikke kræves udbetalt med et storre belob, end reso· 
1ut1onen eller det godkendte forlig angiver, og ejheller med et slorre belOh end 
normalbidraget. Delte fastsættes forså\"idt angår faderens (en ibidragspligtigs) hi· 
drag&pligt, til 3/r, aJ samtlige de udgifter, .som et barns underhold ef.ter reglen i 
lov nr. 131 uf 7. mnj 1937, § 20, stk. 2, medforer, og, forsåvidt -angår moderens 
hidragspligt, til 2/r, af de nævnte udgifter. 

Uanset beS{emmelsen i stk. l skal det offentlige dog ved inddrivelsen af bidraget 
såvidt muligt soge hele det ·belob, resolutionen Jyder på, inddrevet hos den bi
drng.sskyldige for derefter at tilstille rette vedkommende det eventuelle restbelob 
udover normalbidraget. 

Har barnet i det tidsrum, for hvilket underholdsbidrag til dette forlanges, op· 
holdt sig på flere steder, hvor norma•hidragene er forskellige, lægges det nor· 
malbidrag til grund, der er gældende på det sted, hvor barnet har opholdt sig 
den storste del af vedkommende tidsrum. 

12 Socialministeren falsllsætler efter indstilling fra landslstyret eller forud indhen· 
let erklæring fra dette hvert 2. år, fot1Ste gang for perioden fra 1. april 1950, de 
i § 11 omhandlede normalbidrag, der i barnets 2 (orale leveår altid Lsknl være 20 
pct. hojere end for senere perioder.l) 

For tiden indtil 31. marts 1950 gælder fOlgende normalbidrag: 
1) for faderens (en bidrng15pligtigs) vedkommende: 372 kr.; 
2) for moderens vedkommende: 252 kr. 

1 barnets fOrate 2 leveår forhojes de anfOrte belob med 20 pct. 
:En ændring a•f normalbidragene fra en 1. april får -forst virkning for de halv

årsbidrag, der forfalder efter denne dato. 
Såfremt barnet ikke har ophold på Færoerne, er dets hovedhjemsted afgorende. 

1) Hr. bek. nr. lO·l nf 28. marts 1953. 



18. marts 1949 

13 Retten ·til al få normalbidrnget udbetalt med det fulde grundbe!Ob er betin
get af, al den bidrag.s.berettigede.s årlige indtægt, beregnet efaer reglerne i stk. 3, 
ikke overatiger IOlgende belob, jfr. § 47: 

1) forsåvidt den •bidragsberettigede er ugift eller ikke samlever med sin 
ægtefælle 3.060 kr. 

2) fo11Såvidt den bidragsberettigede er gift og samlever med sin ægte· 
fælle 3.660 kr. 

Såfremt den hidrag.sberettigedeis indtægt er ~forre end ovenfor angivet, bliver 60 
pct. af det overskydende indtægt.sbeli:ib at fradrage bidrage!. Bliver :bidraget ~om 
fOlge af fradraget mindre end 1Ji 2 af grundbelobet, bortfalder det. 

I betragtning kommer enhver indtægt, som den bidragsberettigede og de bom, 
hvortil bidrag suges, jfr. stk. 5, aaml den bidragsberettigedels eventuelle æg{efælle 
har haft i det foregåenile kalenderår, hv.ad enlen indtægten ihidrorer Ira personligt 
arbejde, vedvarende privat eller offendig understottelse (bidrag i ·henG1old til denne 
anordning dog undtaget}, pension eller besiddeloe af formue eller ejendom; ved 
opgorelse af indtægten .fradrages skatter saml udgifter til kontingent i anledning 
af medlem.sskab i ulykkes-, syge·, invaliditets- og hegravelsasfor.sikringen. Endvidere 
fradrages el helob af 200 kr. for hvert barn, for hvilket vedkommende nar forsor
gelsespligl, på nær eet. Hvis pågældendes indltægLoSlorhold er •undergået en meget 
væsentlig forandring uden egen skyld, kan der ved indtægt.sberegningen anvende.s de 
.sid5te 12 måneder i stedet for .det foregående k.alenderår. Hvor det drejer sig om 
en pludselig forandring, der f. eks. skyld&, a.t en Iorsorger er afgået ved doden, 
eller at pågældende har mistet sil hidtidige arbejde, kan den indtægt lægges til 
grund, .som den bidragsberettigede og de .h<.irn, hvortil bidrage{ l::>oges, :skonnes i 
stand til efter <len indtrufne forandring i forholdene at opnå, således al indtægten 
iOvrigt beregnes efter foranstående regler. Forsåvidt pågældende ejer Jast ejen· 
dom eller anden formue, lægges der til den årlige indtægt 5 pct. af den sam· 
lede fomues belob; delte tillæg beregnes dog, foraåvid! moderen eller faderen er 
gift og samlever med ægtefællen, kun af pågældendes .særeje eller af den andel i 
fællesboet, hvorover vedkommende har rådighed. Det indtæ~belOb, som i .henhold 
til denne paragraf skal lægges til grund ved beregningen oaf bidragets atorrelse, 
afrundes til .deleligihed med 10, således at et belob på. 5 kr. og opefter forhojes til 
10 kr" medens belob under 5 kr. fradrages. 

Saafremt bidrag soges af plejeforældre, iudregna; dette under hensyntagen til 
moderens (faderens) indtægt, foreåvidt .hun (hun} har ·kendt OJYholdssted her i 
landet og ·har forældremyndigheden over barnet. 

Forsåvidt der i henhold :til §§ 2, nr. 1)., 5, nr. •J., eller 7, nr. 3, på grund af bar
nets okonomi..ske forhold ikke ydes bidrag ·Lil det, eller der i henhold til § 8 kun 
ydes nedsat bidrag, mcdregne.s pågældende barns indtægt og formue - forsåvidt 
bidrag siiges til andre horn - ikke ved udfindelsen ·uf den bidra~berettigedes ind
tægt. 

·Efter samråd med lands.styret kan rigsombudsmanden fastlægge \ejledende ret
ning.slinier for indtægtsberegningen, herunder navnlig om ansættelsen af værdien 
uf naluralindtægter, såsom uf frit ophold, aftægt og bolig i eget 'hus. 

14 Begæringen om foiskudsvis udbetaling uf de i nærværende kapi.tel omhandlede 
bidrag indgives til politimesteren, der nfgor, hvorvidt .betingeLserne for hidragel.6 
udbetaling er opfyldt. Begæringen indleveres gennem .Jtommunalbeslyrelsen i opholds
kommunen. Ved opholdiskommunen forstås i denne forbindelse: 

1) hvor bidraget soges udbetalt af plejeforældre, den kommune, hvor barnets mo
der (fader) 1har fast bopæl, dog !hvis moderen (faderen} er dod eller forsvundet 
eller ikke har fost hopæl i nogen kommune, den kommune, hvor plejeforældrene 
har fast bopæl; 
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2) hvor bidraget suges udbetalt af moderen, Inderen, adoptivforældre, uf bar· 
nels værge eller af den, der har fåel overdraget forældremyndigheden, den 
kommune, hvor den, der kun kræve bidraget udbetalt, har fast bopæl; 

3) hvor bidraget kræves udbetalt uf en offentlig myndighed eller anerkendt for· 
cning, den kommune, hvor vedkommende myndighed eller anerkendte forening 
har sit sæde. 

15 Forinden bidragel kan udbetales, må opty.sning foreligge om: 

1) at barnet var i live på.bidragets forfaldsdag, hvilket må være konslulerel ved en 
af en troværdig person underskreven leveattest, hvortil blanket fås udleve
ret uf kommunalbestyrelsen eller af politimesteren, 'Leveattæten skal tillige 
indeholde oply:ming om, hvorvidt og i bekræftende fald !hoo hvem burnel er 
anbragt i pleje; 

2) moderens (stiffaderens), eventuelt faderens eller adoptivforældrenes og bar· 
nets Okonomiskc forhold, hvilket må ko115laleres ved en allest fra vedkommende 
opholdskommune; 

3) endvidere må bidrugsdokiumentet fremsendes eller medbringes, medmindre det 
befinder sig i den nuværende eller en tidligere udbetalende myndigheds ·vare· 
lægt; 

J.) endelig må barnets fOdsels- (dåbs-) attest og moderens (fode rens) fOdsels· 
.atte.st, samt, hvis hun er gift, stiffaderens fOdselsattesl og vielsesutte.sten ind· 
sendes eller medbringes, medmindre de allerede beror hos den udbetalende 
myndighed. 

16 Såsnurt de i § 15 omhandlede dokumenter er tilvejebragt, foreligger en be
horigt fremsat begæring om bidragets udbetaling, og det påhviler da opholdskom
munen uopholdelig nit optage de fornådne forklaringer eller .forelage de undersogel
ser, der er nodvendige for at konstatere, om de i det foregående krævede betin
gelser er til stede. 

Den, der kræver bidraget udbetalt, .samt i alle tilfælde moderen (faderen) er 
forpligtet til, .såfremt vedkommende har bopæl i den i § 14 omhandlede opholds· 

kommune, al afgive de Iornodne forklaringer ved personligt mode. !Enhver, der kan 
formodes al vide besked derom, er foFpligtet til på begæring at meddele politimesteren 
alle de til rådighed stående oply.minger om den bidrngsskyldige.s opholdssted. 

17 Eifter at have modtaget de fornodne dokumenter og oplysninger afgor politi
me;;teren, om ·bidraget i overensstemmelse med de foregående regler kan ud.betales til 
den bidragsberettigede eller til den, der paa dennes vegne ihar behorig fuldmagt 
til at modtage bidraget. Politimesteren foranlediger bidraget udbetalt, eventuelt 
portofrit tilstillet den pågældende, tilligemed de blanketter, der skal benyttes ved 
næste udbetaling. 

Politimesteren kan dog nægte at udbetale bidraget til andre end den bidrags· 
berettigede personlig, ll\'is han har mistanke om, at den, der moder med fuldmagt, 
er en peraon, der i egenskab af den bidragsberettigedes kreditor ~1ar fået transport 
pii bidragskravel. Bidragsdokumentet må overhove det ikke gives som sikkerhed 
for betaling uf den bidragsberettigedes gæld, og sker dette, Ekal politimesteren 
underrette 'ærgerådet, som derefter bor o\·erveje, om <ler er grund til at bringe 
bestemmelserne i bekendtgorelse nr. 139 uf 31. marts 1926 uf lov om værgeråds· 
forsorg § 51 m. fl. i anvendelse. 

tlfkrrcvning og inddrivel.~e uf el udbctu/J bid1ag. 
18 Nur el bidrag er udbetalt, være sig for faderen (en bidrags~.kyldig) eller 

moderen, afkræver politimesteren snarest muligt og senest inden I I dage efter 
udbetalingen den bi<lrag~kyldige bidraget. 

Suger om afkrævning skul frem:kyndes det me.sl muli ge. 
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19 Betales -bidraget ikke af den bidragsskyldige straks ved afkrævningen eller 
efter en af politimesteren indrommel passende kortere henstand, foretages der ud
pantning for bidraget, j fr. herved § 11, stk. 2, medmindre politimesteren efter sit 
kendskub til ham skanner, at der ikke 'herved vil kunne fås dækning for belobet 
eller nogen del deraf, hvorom resolutionen da får påtegning. 

Politimesteren bestemmer derefter ufortovet, hvorvidt den bidragsskyldige bor af· 
sone den del af bidraget, som han ikke har .betalt. Politimesterens be;;temmelse om, 
al afsoning skal finde sted, skal forelægges overovrigheden Lil godkendelse. Over· 
ovrigheden træffer snarest muligt ofgorelse i sagen. 

Ved ufgorelsen af, om den bidrags~·kyldige fuldt ud, delvis eller slet ikke skal 
afsone den del af bidraget, som han ikke har betalt, vil overovrigheden have al 
tage hensyn til pil den ene side den bidragsskyldiges forsiirgelsesbyrde som gilt 
og på den anden side hans betalingsevne, arbejdssomhed, ædr.uelighed, helhreds· 
tilstand og andre omstændigiheder, der egner sig til al tages i betragtning \'ed be· 
dommeisen af, om hun kan siges at tuge sig sit ansvar som for.sorger tilstrækkelig 
alvorligt. 

Overovrigheden er ·berettiget til for et kortere tidsrum at stille afsoningen i bero, 
når det efter en nærmere undersiigelse må antages, at pågældende uden egen 
brode, ved sygdom eller virkelig fattigdom, der ikke skyldes forsorgelsespligter 
udenfor ægteskab, dovenskab, drikfældighed cl. lign" for tiden er ude af stand til 
al betale. 

Overovrig.hedens afgorelse med hensyn til afsoning kun ikke af den bidrags.skyl
dige indankes for ·hojere myndighed, medens nægtelse a·[ al .fastsælle a[soningsrcl 
for hele bidraget eller en del a[ delle eller al iværksætte en begært afsoning af po· 
litimesteren k11.11 indankes for socialministeren. 

I de tilfælde, hvor det indstilles, at afsoning skal ske, er politimesteren berettiget 
til at sikre sig den bidragsskyldiges tilstedeværelse til endelig afgorelse træffes. 

20 Politimesteren er iovrigt berettiget til at .benytte 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 
til folkeregistret henviser til, og det ikke vides, hvor han opholder sig, eller skulle 
han iovrigt forsvinde, inden bidraget er betalt, skal politimesteren ufortovel drage 
omsorg for, at den på.gældende eflersoges og efterlyses. 

Viser det sig, al den bidragsskyldige er diid eller udvandret, skal .bidragsdokumen
tet forsynes med nojagtig oplysning om, hvad der foreligger desangående. 

22 Forsåvidt den bidragsskyldige opholder sig eller formodes at opholde sig i del 
ovrige kongerige finder reglerne i forsorgsloven om afkrævning og inddrivelse a[ 
et udbetalt bidrag og om retsvirkningerne af bidrags udbetaling m. v. anven
delse. 

Rets11irkn1'.ngrrne uf bidrags udbetuUng m. v. 
23 Betaler en bidragssk.yldig el bclob til politimesteren til dækning af skyldige 

bidrag, er han .berettiget til al forlange, at belObet fOrst anvendes til dækning af 
den del af de skyldige bidrag, for :h\'ilken der i henhold til lovgivningen om rets
forholdet mellem forældre og horn udenfor ægteskab er dekreteret eller kan dekre
teres afsoning. 

24 Den del af ethvert bidrag, der ikke kan betragtes som betalt i det iijehlik, 
da udpantning (skån) foretages, betragtes som en den bidragsskyldige ydet fattig
hjælp, således ut senere indbetalte beli.:.b betragtes som tilbagebetaling af fattig
hjælp. I de tilfælde, hvor cfterLysning har været foretaget, betragtes restgælden 
COrsl som fattighjælp månedsdugen efter den forgæves foretagne efterlysning. Po
litimesteren foranlediger, al det udbetalte bidrag ·herefter af vedkommende fattig
styrelse noteres som en den bidragsskyldige ydet fattighjælp. 

fa udhetull hidrug kun dog tidligst hetragtes som fattighjælp for den hidrags· 
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skyldige på 2 månedsdagen efter barnets fodsel. Har pågældende forinden dette tids· 
punkt begæret sporgsmålet om sin bidragspligt genoptaget for retten, kan el ud· 
betalt bidrag ikke betragtes som fattighjælp, Hir sagen om ibidragspligten er ende· 
lig afgjort. 

25 Såfremt den, der er tilpligtet al svare bidrag til el barn, senere måtte blive 
frifundet, kan kommunalbestJyrelsen bestemme, at de af det offentlige udbetalte 
bidrag betragtes som .fallighjælp, ydet moderen. 

Dette sidste gælder også, hvor moderen ved svig eller iOvrigt uberettiget har 
erdtoldt bidrug udbetalt af det offentlige, som hun ikke er i stand til at tilbage· 
betale. 

Til born i ægteskab. 
26 Et underholdsbidrag, der ifOlge overovrighedsbestemmelse, en af ovrigheden 

godkendt overenskomst, separations- eller skilsmissebevilling eller dom påhviler 
manden overfor hans ægtebarn, kan af hustruen, forsåvidt det ægteskabelige sam· 
liv er ~ævet, fordres udbetalt af det offentlige, såsnart bidragets forfaldsdag er 
forlobet uden at bidraget er erlagt. 

Med hensyn til betingelserne for det offentliges udbetaling af bidraget gælder de 
i §§ 2 og 6-8 indeholdte regler, dog at adoptivforældre ikke kan kræve faderens 
bidrag til ægtebarn udibetalt af det offentlige. 

Såfremt der er .pålagt særlige bidrag af den i § 3 omhandlede art, finder § 3 
tilsvarende anvendelse. 

27 Et bidrag, der ifolge overovrighedsbestemmelse, en af overovrig.heden godkendt 
overenskomst, separations- eller skilsmissebevilling eller dom påhviler hustruen over· 
for .hendes ægtebarn, kan af manden, forsåvidt det ægteskabelige samliv er hævet, 
fordres udbetalt af det offentlige, såsnart bidragets forfaldsdag er forlobet, 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 pålagt Jmstruen særlige bidrag af den i § 3 omhandlede art, finder 
§ 3 tilsvarende anvendelse. 

28 Bidrag, pålagt den ene ægtefælle overfor den anden personlig, kan ikke være 
genstand for udbetaling uf det offentlige. 

Det samme gælder lbidrag til den fælles husholdning, pålagt den ene eller begge 
ægtefæller. 

29 De i det foregående indeholdte bestemmelser angående forskudsvis udbeta· 
Jing fru det offentlige af bidrag, der påhviler den ene ægtefælle eller .begge over· 
for ægtehorn, finder også anvendelse med hensyn til •bidrag, som ved overovrig· 
hedens bestemmelse, en af overovrigheden stadfæstet overenskomst, separations· 
eller skilsmissebevilling eller dom - skul udredes til andre under den anden ægte· 
fælles forsorg værende ibiirn, overfor •hvilke den, hvem bidraget pålægges, har 
forsiirgelsespligt. Forskudsvis udbetaling kan dog ikke ske, hvis den af ibarnets 
egne forældre, som ikke er indtraadt i ægteskabet, er tilpligtet at svare underholds
bidrag til barnet, og hustruen · (munden) i 1heruhold til de tidligere paragraffer 
har ret til at kræve dette bidrag forskudsvis udbetalt af det offentlige. 

30 Hvis det oplyses, at ægtefællerne (de tidligere ægtefæller) efter overiivrig· 
hedshestemmelsens udfærdigelse bor sammen eller mere vedvarende står i for· 
hold til hinanden, kun bidraget til vedkommende horn ikke af det offentlige ud· 
betales til den bidragsberettigede hustru (mund) personlig. 

31 Med hensyn til reglerne om bidragenes stiirrelse, udbetaling, afkrævning og 
inddrivelse gælder §§ 9-21 med de fornodne lempelser. 

32 Heglerne i §§ 23-25 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til virknin· 
gerne af det offentliges udbetaling uf ·bidrag til ægtehorn, dog at regelen i § 2·l , 
stk. 2, ikke kommer tilanvendelse. 
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KAP. II. Bidrag til bom ti/ enker og enkemænd .samt til forældre/ose bom. 

Biårag.s udbt!Ulling til den overlevende ægtc/æ!le m. m. 
33 En enke eller en enkemand skal have rel til efter nedenstående regler af det 

offentlige at oppebære en understottelse som bidrag til udgifterne ved underhold og 
opdragelse af sit ægLebarn eller under ægte:;kab adopterede ham. 

Det årlige ·bidrag udgor samme belOb som det faderen eller moderen påhvilende 
normalbidrag, henholdsvis eftersom understolleisen udbetales en enke eller en 
enkemand. 

Efter undersogelse i hvert enkelt tilfælde kan rigsombudsmanden cher samråd 
med landsstyret yde ·hjælp til omkostningerne ved barnets dåb, skoleundervisning, 
konfirmation, faglige uddannelse, sygdom og begravelse. 

34 Helten til al få hi draget udbetalt med det fulde gr.undobelob er betinget af, 
at enkens eller enkemandens indtægt ikke overstiger de i § 13 nævnte belOh, 
lige::om reglerne i samme paragraf om indtægtens beregning og om bidragets bort
fald eller nedsættelse under hensyn til den bidragr.berettigedes indtægt finder til
svarende anvendelse. 

35 En enkes eller en enkemands ret Lil al få de i § 33 nævnte bidrag udbetalt 
er betinget af, at ægtefællernes samliv ikke retlig set var ophævet, j fr. dog § 38. 

lovrigt finder bestemmelserne i :§§ 2 og 5-8 - dog bortset fra bestemmel:erne 
i § 6. nr. 5 - tilsvarende anvendelse med de fornodne lempelser. 

36 Begæring om bidrag i hent.old til nærværende kapitel indgives til rigsom
·hudsmanden og indleveres gennem kommunalbestyrelsen i enkens opholdskommune 
pU. en blanket affattet efter en af rigsombudsmanden foreskreven formular. Efter 
modtagelsen af begæringen undersoger rig:;ombudsmanden, om betingelserne for 
bidragets udbetaling er til stede. RigEombudsmandens afgorclse skal om muligt 
foreligge inden l måned efter begæringens indgivelse. 

37 Retten til det i nærværende kapitel omhandlede bildag vedvarer til udgan
gen af det kvartal, i hvilket barnet fylder 18 år eller indgår ægteskab. 

38 Til horn af fraseparerede eller fraskilte forældre kan der, når en af for
ældrene er af g! el ved doden, og der ikke i ·henhold til lovgivningen om relsforholdet 
mc~lem forældre og bom kun fastsæt.tes underh"Oldsbidrag til hornene, på begæring af 
den efterlevende eller den, der i medIOr af § 6 ville være beret1iget til at kræve det 
denne tilkommende 'bidrag udbetalt til sig, iydes understottelse efter bestemmelserne 
i nærværende kapitel med et be!Ob svarende til det normalbidrag, der kunne have 
været .pålagt den fOrst afdode, Eåfremt han havde været i live. 

Til horn udenfor ægte~Jrnb kun der, når moderen i medfOr af § 5, stk. 5, i lov 
ur. lal af 7. maj 1937 om .born udenfor ægteskab er fritaget for den i na!vnte 
bestemmelse omhandlede 011lysningspligt, eller når faderskabet til barnet ikke aner
kendes eller f ustslås, eller ingen bliver anset som bidragspligtig til barnet, på be
gæring af moderen eller den, der i medfiir nf § 6 ville \'ære berettiget til at kræve 
det hende tilkommende bidrag udbetalt til sig, ydes understottelse efter bestemme!· 
serne i nærværende kapitel med et belii'h svarende til de1 en foder 11åhvilende nor· 
malbidrag. 

De i stk. 1 og 2 omhandlede understi)ttelser kun kun ydes, såfremt rigsombuds
manden i det enkelte tilfælde skanner, at omstændig·hedcrne taler herfor. 

Bestemmelsen i § 33, stk. 3, finder tilsvarende anvendel:;e. 

Bidraget.s udbetaling m. v. 
39 Bidraget udbetales af Færoernes 01>pebo rselskontor kvartalsvis forud, med

mindre det af hensyn til barnets forsorgelsc skiinnes rimeligt at udbetale det i 
månedlige rater. Forsle gang ud.betales bidraget for det kvartal (den måned), i 
hvilket begæringen indgives. Er begæringen indgivet i den sidste måned i et .kvar· 
tul, kan kvartnlsvis udbetaling dog fiirst ske fra den 1. i den fOlgende måned. 

Forsåvidt afgorelsen af, •hvorvidt der skal udbetales bidrag for et harn, har 
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trukket ud, således al der, når afgorelsen er truffet, forfalder bidrag for mere end 
1 kvartal, tilbageholdes, såfremt det offentlige indenfor pågældende tidsrum har 
ydet hjælp til barnets forsorgelse, et belob svarende til den således ydede hjælp. 

Rellen til al kræve et forfaldent bidrag udbetalt vedvarer til og med årsdagen 
for bidragets forfaldsdag. 

40 Forinden bidraget udbetales, må der præsteres allest om, al barnet var i 
live på bi<lrngets forfaldsdag, ·hvorhos rigsombudsmanden ved attestation fra op· 
holdskommunen må sikre sig, at enkens (enkemandens) eller .barnets okonomiske 
forhold ikke udelukker udbetaling af bidrag. 

41 Den hjælp, det inden afgorelse træffes om, hvorvidt der kun fås bidrag i 
henhold til delle kapitel, målte blive ni:idvendigt at yde Lil barnets underhold og 
opdragelse, .betragtes, hvis det viser sig, al betingelserne ikke er opfyldt, som væ· 
rende uden fattighjælps virkning, medmindre kommunalbe.slyrelsen efter de fore· 
liggende omstændigheder finder, at hjælpen bi:ir 1ydes som fattighjælp. 

42 Retten til bidrag bortfalder, når nyt ægteskab indgås, medmindre rigsom· 
budsmanden be.stemmer, al bidrag fortsat vil være at udbetale. Retten til bidrag 
genindtræder, 1hvis det nye ægte.skab oplOses, eller ægtefællerne bliver separeret. 

JJidrag til forældre/ose barn. 
43 'Den, der har t:uget .el forældrelost ægtebarn til si·g, skal indtil udgangen af det 

kvartal, i hvilket barnet fylder 18 år, eller indgår ægteskab, have ret til al oppe· 
bære en understottelse til barnet svarende til summen af de en fader og en moder 
i henhold til § 12, stk. 2, påhvilende normalbidrag. 

Samme understottelse tilkommer den, der har taget et adoptivbarn til sig, når 
adoptanten (adoptanterne) er afgået ved doden, dog at understolleisen ikke vil 
kunne udbetales til barnets virkelige forældre. 

Samme underslottelse tilkommer derhos den, der har laget et barn udenfor 
ægteskab til sig, når såvel harnels moder som dets foder (den eller de bidragsplig· 
llige) er afgået ved doden. 

Såfremt der i medfOr af bestemmelserne i kapitel I kan ske forskudsvis udbeta· 
Jing al underholdsbidrag til vedkommende barn, kan understotteisen i medfOr af 
nærværende paragraf ikke overstige forskellen mellem bidraget og el ihelob sva· 
rende til summen af de en fader og en moder i ·henhold til § 12, stk. 2, påhvilende 
normalbidrag. 

Det er en betingelse for understottelsens udbetaling: 

1) al barnet har dansk indfOdsret, er ligestillet med en indfOdt, eller omfalles af 
en traktat om udbetaling af bidrag af denne art; 

2) al barnet har hovedhjemsted på Færoerne; 
3) at .barnet opfylder den i § 2, nr. '1·, fastsatte 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 bidragsberettigedes opholdskommune. 
Med hensyn til bidragets udbtaling m. v. finder med de fornodne lempelser reg· 

Jerne i §§ 36 og 39 tilsvarende anvendelse. 

KA'P. Ill. Anke, Refusion 111. v. 
45 Klager over de uf politimesteren eller vedkommende kommunale myndigheder 

i medfOr af denne anordning trufne bestemmelser kun forelægges rigsombudsman· 
den, hvis afgorelser, også når de er truffet i samråd med landsstyret, kan indankes 
for socialministeren, jfr. dog § 19, stk. 5. 

De af de i stk. 1 nævnte myndigiheder i medfiir af denne anordning trufne af· 
giirelser kan ikke indbringes for domstolene. 

46 Af udgifterne til bornebidrag paa Færijerne i henhold til nærværende anord· 
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ning bærer stati;kassen halvdelen, medens den anden l1alvdel afholdes fra færo11k 
side efter hjemmesLyrets nærmere bctemmelse.t) 

De nærmere regler om refusion og regnskabsaflæggelse fastsælles af socialmini
steren eher samråd med lunds5tyret.2) 

47 Si:Jreml leveomkostningerne på Færocrne stiger eller falder, fastsætter social
ministeren - efter indstilling Ira landsstyret eller efter for-ud indhentet erklæring 
fra delle - en tilsvarende forhojel•e eller nedsællel~e uf den i § 13 omhandlede 
indtægtsgrænse.:!) 

48 Denne anordning træder i kraft den I. april 19·19. Samtidig ophæves lov 
indeholdende bestemmelser om biirn udenfor ægteskab og disses forældre nr. 130 
af 27. maj 1908, §§ 4.....--8, ~ 10, stk. 1--1" og ~ 13, stk. .~, jfr. lov nr. 113 af 29. 
april 1913, §§ 2 og J., lov nr. 676 af 22. december 1919 og lov indeholdende 
nogle bestemmelser om hustruers og ægteborns rebstilling nr. 131 af 27. maj 
1908, §§ 11-8, jfr. lov nr. 112 uf 29. april 1913, § 2, lov nr. 121 uf 15. marts 1939 
om refusion fra staten for forskudsvi:s udbetalte underholdsbidrag på Færoerne samt 
anordning nr. <1-30 af 4. december 1939 om understollelse til horn ar enker. 

Til enker, som ved nærværende anordnings ikrnfllræden oppebærer enkehorns
bidrag, kun bidrag ikke udbetales med lavere belob end efter de hidtil gældende 
regler. 

21. marts - Skr. fra statsm. om SKIBSMALING SOM SÆRANLIGCENDE. 
Skibsmåling anses ifOlge statsministeriets skrivel:.e u{ 2113 1949 for fær· 

o~k særanliggende, dog således ol skihsmåling udfOres af Statens skibstilsyn, men 
for færosk regning. Landsstyret hor \ed skrivel~e af 6. februar 1950 erklæret sig 
indforstået med, al der af hjemmestyret ydes de to under Stolens skibstilsyn an· 
salte skibsbygning~~yndige tjenestemænd el vederlag på 1.200 kr. årlig til hver. 

28. marts - Lagtingslov nr. 10 om SP.IRITUSRATION~ERING. 
P) Ingen person hor ret til al indfonkrive mere end 9 liter spid.tus i kvartalet, 

bortset fro ol. 
Som spiritus regnes i henhold til nærværende lov ni vædske, der indeholder over 

23 rumprocent alkohol. 
2 Enhver, der indforskriver 5piritus, skol være i besiddelse uf kobekorl, hvori 

toldmyndighederne noterer enhver indklareret forsendelse af spiritus. 
Kiibekortene udleveres gennem vedkommende forslanderskab imod erlæggelse af et 

gebyr på 10 kr., dworuf -halvdelen tilfalder kommunekussen og halvdelen lunds· 
kussen. 

Kobekortene Lyder pii navn og udleveres kun personer, der er fyldt 20 ur. 
Kobekortene, der gælder for et år ad gongen ( 1. npril-31. marts) er strengt 

personlige og må ikke udlånes eller benyttes af undre. 
3 Landsstyret kan i særlige tilfælde gore undtagelser fra reglerne i § 1. 
4 O\•ertrædelser af denne lov straffes med boder af ikke under 20 kr., for sii vidt 

ikke hiijere straf er forskyldt. 
Boderne tilfalder landskassen. 

28. mors - Logtingslog nr. 10 um SKA.MTAN AV HOSDHiEKKA. 
14) Ongum er loyvt at innflyta meiri enn 9 litrar :av rusdrekku um fjore5ings· 

åri~, ol undantiki~. 
Fyri spiritus ver<Sur eftir hesi lbg rokna~ur ullur liigur, sum i sær hevur meir enn 

23 rumprocent av alkoholi. 

1) Jfr. li. nr. 14 ar 15. maj 1953. 
:l) Jfr. hek. nr. 104 ar 28. marts 1953. 
8) Som ændret \'Cd li. nr. 6·1 ur 17. Jer. 19•19. 
~) Sum hroyll vi~ li. nr. fri , 17. dec. 19•19. 
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2 Hvor Lnnn, io innflylir ruiSdrekka, .~kal l1uva kcypikorl, harå Lollreglan forir 
hvorjn innklarernoa sending av spiritus. 

Avvaroandi s6knarstyri flyggjar keypikortini moti gjaldi uppå 10 kr" harav helvtin 
fer til kommunukassan og helvtin Lil landskassnn. 

Keypikortini ljåoa uppå navn, og veroa bert flyggjao personurn yvir 20 iir. 
Keypikortini galdn fyri eiu år i senn (1. april- 31. murs); tey eru strangt per

sonlig og mugu ikki veron lænt ella nytt av oorum. 
3 Landsstyrio kann i serligum COrum gera undantok Crå reglunum i § l. 
4 Brot moli hesi 16g veroa revsao vio sektum ikki undir 20 kr., um ikki hægri 

revsing eigur at veroa givin. - Sektirnur fora i landskassan. 

28. marts - Lugtingslov nr. 12 om FÆRØERNES OPPEBØRSELSKONTOR. 
1 -Fra l. april 1949 overtager hjemmestyret Færoernes Oppeborselskontor. 
Til oppeborselskontoret henlægges: 

1) al regmkabsforelse vedrorende landskassen og undre laglingsfonde, der nu er 
henlagt til oppeborselskontoret, 

2) regnskabsCOrelse vedrorende inslilutioner, fonde og lignende under offentlig be
slyrelse eller tilsyn efter landsstyrets be;ilemmelse i hvert enkelt tilfælde. 

3 ) Told og toldkontrol. 

Statskassens regn~kuhsfiirel~e vedrurende Færoerne kan efter forhandling med 
landsstyret foretages på oppeborselskontoret.t) 

2 Tjenestemændene ved oppeborselskontoret aJJsælles af landsstyret i henhold til 
lonningslov for landets tjenestemænd. Andet personale ansættes efter regler, fast· 
salte af landssLyret indenfor de på finansloven opfOrte bevillinger. 

3 Landsstyret fastsætter regler vedrorende oppeborselskontorets virksomhed. 

28. murs - Ll. nr. 12 um FØROYA GJALDS~OVU. 
1 Frå 1. april 19cl.9 yvirtekur heimastyrio Foroya Gjuldstovu. 
Til hesa gjaldstovu ver<lur lagt: 

1) oll roknskapar!Orsla vi<lvikjandi landskassanum og o~rum logtingsgrunnum, 
sum nu hava roknskaparfi.irslu å gjaldstovuni, 

2) roknskaparforsla vi~v1kjandi stovnum, grunnum og t. undir nlmennum styri 
elln eftirliti eftir åsetan av Lnndsstyrinum i hvorjum einstOkum fOri. 

3) Tollur og tolleftirlit. 
RoknskaparfOrsla rikisk.aS5ans vi<lvikjnndi Foroyum kann eirtir sarnrå<l vi<l Lunds

styrio ver<la skipao å gjuldstovuni.2) 
2 Tænastumenn vi~ gjuldstovuna ver<la settir a\' Landsstyrinum sarnsvarnndi log 

um tænustumanna landsins. Ann·a<l stan~folk veri'5ur sett eftir reglum, åsellum av 
Landsstyrinum innan fyri tær jåttanir, sum eru å figgjarlugini. 

3 Lundsstyrio åselur reglur vi~vikjandi virki gjaldstovunnar. 

28. marts - Lagtingslov nr. M om APOTEKiEIW ÆSEN:ET. 
l:J) Til oprettelse uf nye apoteker kræves landsstyrets ,beslutning. Spi.irgsmål om 

oprellelse og beliggenhed uf nye apoteker forelægges Lagtinget. Landsstyret kan 
yde tilskud eller lån af den færoske apotekerfond til apoteker efter regler, som 
landsstyret fastsætter. 

2 Tilladelse til at drive apotek meddeles \'ed bevilling fra landsstyret. For at 
opnl bevilling Lil drift af et apot6k udkræ\'es indfOdsret, 25 års alder og forma· 

1) Jfr. stutsm. skr. 20. muj 1950. 
2) Slir. stutsm. skr. 20. mui 1950. 
U) J rr. Il. nr. (.0 uf 2. dec', 1949 og nr. 63 ur 16. dec. 1949. 
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ceutisk kandidateksamen. Vedkommende skal derhos godtgorc at \'ære rådi~ over 
sit ho og skul i sin tidligere virksomhed have udvist et efter landsstyrets skon udad· 
leligt forhold. Forinden bevillingen udleveres, hur den pågældende at underskrive 
en forsikring på tro og love eller på ære og samvittighed om med flid og sam· 
vittighedsfuldhed al ville opfylde de ham som apoteker påhvilende pligter. Forsik· 
ringens form faet.sættes af landsstyret. For at anerkendes som bestyrer på eget 
ansvar a.f el apotek må den pågældende opfylde de for meddelelse af apotekerbevil
ling stillede betingelser og er i sin funklion underkastet de summe .bestemmelser 
som apotekere. For nt fungere som medhjælper på et apotek må vedkommende 
have beslået farmnceutiek medhjælpereksamen. For al antages som discipel pii el 
apotek må \'edkommende have en fordannelse, om hvilken de nærmere bestem· 
melser Cnstsættes af landsstyret. 

3 Fra færo~ke apoteker må de samme varer forhandles som fru apoteker i rigel. 
for så vidt det ikke strider mod nogen særlig for Færoerne gældende lov. 

4 I enhver bygd kan landssliyret på begæring uf det kommunale forst:anderskah 
tillade, at der opreltcs et håndkiibsudsalg af medikamenler hos en af forstander· 
!'kabel udpeget forhandler, hvis \'alg skal god.kendes af landsstyret, efter at ved· 
kommende apoleker og landslægen er horle. Såfremt det .beslulles at oprette el 
h~dkobsudsalg i en bygd, hvor der bor en distribuerende læge, er denne beret· 
liget til at overinge delle. For ~ådnnne udsalgs forsyning med og udlevering af 
medikamenter gæld~r de i'nmme regler som for håndkiibsudsnlg i riget. Det af· 
gores af lnndsstyret, hvilket apolek der i det enkelte tilfælde skal være berettiget 
og forpligtet til at oprelte hiindkobsudsalgel. Læger kan, for så vidt afstanden 
fra nærmeste apotek gor det oni<keligt, forvente nt e!'holde landsstyrets tilladel~ 
til at distri'buere medicin, som forskrives fra et apotek, efter landsstyrets nær· 
mere bestemmelser. 

5 ~fed henyn til hvilke varer det efter denne lovs ikrafttræden •kal være forbudt 
at forhandle i en almindelig kobmand$handel, skal de regler, der fastsættes af 
landsstyret, være gældende. 

6 Af apoteker udredes en årlig afgift efter regler, der Iastsælles af landssLyret. 
Afgiften indgår i den færoske apoteker.fond. Landsstyret Cnstsæller nærmere regler 
for denne fond. 

7 Nærmere regler for eftersynet af freroske apotekers drift fa5tsælles af lands· 
styret. Andre sporgsmål vedrorende apotekervæ•enet og medikamenthandelen, som 
ikke omhandles i denne lov, afgores af landsstyret. 

28. mars - Logtingslog nr. 14 um AiPOTEK. 
l t) Til stovnan av nyggjum apotekum krevst sumtykt landsstyrisins. Mål um 

stovnan av apotekum, og um hvar tey skulu standa, verih at leggjn f yri Logtingii'S. 
Lnndsstyrii5 kann veitn studning ella lån ur foroyska npotekargrunninum samsvar
andi reglum, sum lnndsstyrii5 åsetur. 

2 Loyvi til at havn apotek veri'Sur givii5 vii5 l<>yvishrævi frå lantlsstyrinum. Til 
at fåa slikt loyvisbræ\' krevst heimarættur, 25 åra aldur og pharmaceutisk kandi
<latsprogv. Avvnri5andi ~kal umframt å\,isn, at hnnn hevur ræi5i yvir bugvi sinum, 
og skal i teimum virkjum, hann åilur hevur hnvt, hava \•ist framferi5, lytnleysn 
eftir landsst}'risins ætlan. Ai5renn loyvisbræv veri5ur givii5, Ekal nvvari5andi undir· 
skriva våttan ii triigv og rættsinni clla æru og samvitsku um, at hann vii5 idni 
og samvitskufult vil iitinna lni'S, hnnn sum npotekari er skyldugur. Ori'Saljoi5ii'S i 
våttanini verilur å~ett nv l:mdsstyrinum. Fyri at vera stjori av npoteki undir egn· 
ari åibyrgd, må avvnrilnndi ltika lreytirnnr fiyri at fåa apotekaraloyvi , og er hann 
i virki sinum undir somu treytum sum apotekarnr. Fyri at virka sum hjålparmai'Sur 
å apoleki må avvar<Sandi huvu pharmaceulisk hjålparmannnprogv. Fyri at veri5a 

I) Shr. li. nr. 60, 2. dec. 1949 og nr. 63, 16. dec. 1949. 
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sellur sum næmingur å apoteki må avvar~andi frnmmanundan havn fingi~ læru 
samsvarandi nærri åsetingum landsstyrisins. 

3 Frå -foroyskum apotekum kunna veri~a seldar somu Norur, sum seldar ver3a 
frå apotekum j rlikinum, um lhetta ikki er imoti serstakari log galdandi fyri For
oyar. 

4 Lnndsstyri11 knnn a bygd, tå soknarstyri3 krevur ta11, loyva, ·at stovna3 ver3ur 
handkeypssOla av medikamentum hjå folki, sum kommunuslyri3 velur; vali3 ver3ur 
at gol5kenna av landsstyrinum nftanå, .at avvarl511ndi apotekari og landslækni hava 
givi3 ummæli. Um snmtykl verl5ur at stQvna i1andkeypslitsolu i .bygd, har lækni 
hyr, :sum utflyggjar medicin, hevur hann rætt til at Ian soluna. ·Fiyri at keypa medi
kament til og seljn medikament frii tilikari sOlu gnlda somu reglur 'Sum !yri hand
ke}~pssolu •i rikinum. •Landsstyril5 avger, J1vort iapotek o;;knl havn loyvi og skyldu til 
i ti einstaka Jorinum at stovna •handkeypssoluna. Um næsln apotek er so langt burlur, 
og tn3 er torvur å, kunnu læknar rokna vi3 al ·fan landsstyrisins loyvi til al flyggja 
ut medisin, sum ver3ur kcypt frå npoteki cftir ~nmlsstyrisins nærri åsctan. 

S Vi3\•ikjnndi hvorjar vorur forho3 skulu vera fyri at at selja i vanli gari kram· 
bl13, aftanå at henda log er komin li gildi, skuldu galdn tær reglur, sum landsstyri~ 
iisctur. 

6 Apotek lala årligt gjald eftir reglum, sum landi.>styri3 å!'elur. Gjaldii5 fer ii IOr
oyska apotekaragrunnin. Landsstyri3 åsetur nærri reglur f1yri henda grunn. 

7 Nærri reglur um eftirlit vil5 IOroyskum apotekum veri'fo åsettar av land~,;tyrinum. 
Lnndsstyri3 tekur avgcri5 vi3V'jkjandi apotekum og medikamenthandlum 'i ollurn 
spurningurn, sum ikki eru umroddir i hesi li>g. 

28. marts - Lagtingslov nr. 16 om LØ\TREGUd..EIHl\'G ,fOR LANDETS TJE
~EST1EMÆND. 

CENTRALADllflNISTRATIONEN 
1 Laridssryrrls lw11tcrchef: Grundlon 7.800 kr. årlig, 5ligcnde efter 5 år til 8.'100 

kr., efter IO år til 9.000 kr., efter 15 år til 10.800 kr. og efter 20 år til 11.700 kr. 
Fuldmægtige 1. grad (2): Grundlon 6.000 kr. årlig, stigende h\'ert 5. år med 

500 kr. indtil 7.500 kr. 
Det kræves, al i det mindste den ene nf disse fuldmægtige er jurist eller nalional

okonom. 
Fuldmægtige 2. grad (2): Grundlon 3.600 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 

360 kr. indtil 5.760 kr. 

01'/'EBØRSELSKONTORETl) 
2 l..a11dsboglwldcren: Grundlon 6.000 kr., s tigende hvert 5. iir med 500 kr. til 

7.500 kr. 
Fuldmægtigr.: 5.°'JO kr. årlig, stigende hvert 3. år med 360 kr. indtil 5.760 

kr. 
Ka1serer og boglwfdc>re (2): Grund Ion 4.200 kr. årlig, sligende med 100 kr. hivert 

3. år til 5.800 kr. 

TOLD V Æ~SEN ET!!) 
OverJolder af 1. grad: Grund Ion 2AOO kr. årlig, sligende hvert 3. år med 150 

kr. til 2.850 kr. 
Ot•crtolder af 2. grad: Grundliin 2.100 kr. årlig, s tigende ~1vert 3. år med 150 

kr. til 2.550 kr. 

1) If. Il. nr. 29 af l. marts 1950 og li. nr. 16 af 13. marts 1951 arlonncs mm1.:rend1• lnnd&
hogholdcr dog med 7.800 kr., sligende h,·ert 5. år med 600 kr. til 9000 kr., og nuvie· 
rende kosscrcr og bogholdere får liinningsnnciennitet fm det tidspunkt, de hle\' onsoL 
Landshoi;holdcn•n får nn~icnni1et fro 1. okt. 1947. 

~) Som ændret 'cd li. nr. 29 nf I. morts 1950. 
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Toldere (5): Grundliin 1.950 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 150 kr. til 
2. IOO kr. 

INCENIØRKONTORET 
31) larulsingeniorcn: Grundliin 7.800 kr. årlig, stigende efter 5 år til 8.400 kr., 

efter 10 år til 9.000 kr., efter 15 år Lil 10.800 kr. og efter 20 år til 11.700 kr. 
lngeniorcr (1): Grundliin 6.000 kr. årlig, stigende hvert 5. år med 500 kr. Lil 

7.500 kr. 
Teknisk assistent: Grundliin 3.900 kr. årlig, stigende hvert 3. år med '180 kr. 

incllil 4.860 kr. 

TELEFONVÆSENET 
4 Tele/onbesf.yrere11: Gruncl\iin 6.900 kr. årlig, stigende h\·ert 5. år med 600 kr. 

indtil 8.700 kr. 
Kont.orlcdrr: GrundlOn ·5.0·IO kr. årlig, stigende 'h\'erl 3. år med 360 kr. indtil 

5.760 kr. Efter 10 års tjeneste i stillingen ydes et yderligere alderstillæg på 5'IO 
kr. 

TUBERKULOSESANATORIET 
5 01-erlægen: Crundliin 10.800 kr. årlig, ·stigende efter 5 år til 11.700 kr. Der 

ydes overlægen el ikke pensionsgivende tillæg på 2.000 kr.2) 
Oversygeplejersken: Grund!On 3.660 kr. årli·g, stigende hvert 3. år med 330 kr. 

indtil 4.320 kr. 
A/delin.gnygoplt•jerskcn og ok01wma: Grundliin 2.700 kr. årlig, stigende h"ert 

3. år med 300 kr. op til 3.300 kr. 
Kedelpasser og håndværk<'r: GrundlOn 2AOO kr. årlig, stigende hvert 3. år med 

150 kr. indtil 3.300 kr. 
Sygrplejerskcr: Grundliin 2.200 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 210 kr. indtil 

2.850 kr. 

LANDBRUGET 
6 La11.dbmgsskolc og For.sog.utalinn: 
For.~tandcr: Grundlun 5.700 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 600 kr. indtil 

8.100 kr. 
7:1) Udskiftnings- og matrikulkontor: 
Forstander: Grundlon 6.000 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 700 kr. Lil 8.100 

kr. 
Laridin..~pcktorer (2): Grundlon 5.01JO kr. årlig, stigende hvert 3. år med 360 

kr. indtil 5.760 kr. 
As#.~lertt (1): Grundliin 2.670 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 270 kr. indtil 

3.750 kr. 
Medens en tjenestemand er udpeget som udskiftningsformand, får han 20.JO kr. 

årlig i ikke pensionsgivende tillæg. 
Landbrug.~kon..mlenlen: Gruncllon 5. 700 kr. årlig, stigende hvert 3, år med 600 

kr. til 8.100 kr. Tjenestetillæg 600 kr. 
Dyrlrz.·g1•11: Grundliin 5.700 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 600 kr. li) 8.100 

kr. Tjeneslclillæg 600 kr. årlig. Nusiddende dyrlæge Iår tillagt liinningsunciennitel 
fru L april 19!18 el regne. 

1) Som ændret ved Il. nr. 29 nf 1. marts 1950. 
2) H. Il. nr. 29 nf 1. marts 1950 dliinncs nm·æren<lc ornrlægu i o\·ercnsstcmmcl~c med 

ornrenskomst mellem Sygclmsforcningen og 1lansk Lægeforening. Ordningen er g;rldcrulc 
fra 1. apr. 1916. 

n) Som ændret ved 11. nr. 76 af 22. dec. 1951. 
If. li. nr. 29 af 1. mnrls 1950 fiir nuværende lnnndhrugskonsulent 3 alderstillæg pensions
givende fra 1. npr. 1949. Anciennileten regnes frn 1. apr. 1949. 

86~ 



1949 28. mnrls 

FISKERI Al. V. 

81) Fi..fkeriiilconomisk laboratorium. Forstanderl'/i: Grund!On 5700 kr. årlig, sti
gende •hverl 3. år med 600 kr. Lil 7.500 kr. 

Overvrageren : Grundlon 4.800 kr. årlig, sligende h\·erl 3. år med IOO kr. 
Lil 6.000 kr. 

Vragerkontrolliirer (6): GrundlOn 3.000 kr., sligende lwerl 3. år med· 300 kr. 
Lil 3.600 kr. 

9 Naviga.lion.sskolen: 
Forstander: Grundlon 6.800 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 600 kr. til 8.600 

kr. 
lærert• (2): Grundliin 3.780 kr. årlig, stigende }l\'erl 8. år med 180 kr. indtil 

-1. 710 kr. og derefter hvert 3. år med 600 kr. indtil 5.910 kr. 

STT I nENT ER SKO I.EN 
10 For.ttaudcrc1i: Grundlon 9.000 kr. årlig, stigende h\'erl 3. iir med 600 kr. 

indtil 10.200 kr. 
lektort'r (2): Grundlon 5.700 kr. årlig, sligernfo hvert 3. år med 600 kr. indtil 

8.100 kr. 
Adjunkter ( 3): Grundlon 3.780 kr. itrlig, stigende hverl 3. år med 180 kr. indtil 

l.7-10 kr. og derefter hver1 ·3. år med 600 kr. indtil 5.9110 kr. 

lANDSBIBUOTEKET 
11 BiWotrkurr11: Grundlon k200 kr. årlig, stigende med IOO kr. h\'ert 3. år 

til 5.800 kr. 

UDSENDINGE 
12 Fuldmægtige: Grundlon 5.0.10 kr.årlig, stigende hvert ii. år med 360 kr. 

indtil 5.760 kr. 
St>kretærer: Grundlon 3.600 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 360 kr. indtil 

1.680 kr. · 
Medens en ud;;ending er i udlandet, ydes der bom el tillæg. Dette tillægs stor· 

relse foslsælles på finansloven efler indstilling fra budgetudvalget. 
13 Der ydes ljencslemænd, for hvilke der er fnstsot grundlon, almindeligt lon· 

tillæg, reguleringstillæg og stedtillæg, svarende til de statens tjenestemænd ydede 
tillæg. 

Landsstyret bemyndiges til al fasl.!;æt'te nærmere regler vcdrorende tjenestemæn
dene, dog al regler om tjenestemænds pension bliver at foslsætle ved lagtingslov. 

Landsstyret meddeler landets tjenestemænd forhandlingsret. Denne ret kan ud
ovcs af de pågældende godkendte organisationer eller for disse bemyndigede. 

28. mors - Logtingslog nr. 16 um LØN T ÆNASTUMANNA LANDSINS. 

MlfJSTØfJUUMSITING/N 
1 Skritlstovustjnri lund.fstjridins Grundlon 7.800 kr. årligo, hækkondi eflir 5 iir

um til 8.<100 kr., eflir 10 årum til 9.000 kr" eflir 15 årum til 10.800 kr. og eftir 
20 iirum til 11.700 kr. 

FuJ/J.rliar 1. stig (2) : Grundlon 6.000 kr. årlign, hækkandi 5. hvori år vi~ 500 
kr. upp til 7.500 kr. 
Ta~ \'er~ur kravl, at i minnsla Ingi unnur av hesum fulltruum er logf ro~ingur 

clla hngfro~ingur. 
Fulltruar 2. stig (2) : Grundlon 3.600 kr. årliga, hækkandi 3. hvori år vi«J 360 kr. 

upp til 5.760 kr. 

1) Som ændret \'ed 11. nr. 29 ar I. marts 1950. 
3) If. Il. nr. 29 of I. marts 1950 får nuværende lærer anciennitet frll I. okt. 19,i2. 
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GJALDST01' ANt) 
f,andsb6khaldariri: Grundlon 6.000 kr. årHgn, hækknndi 5. hvort år via 500 

kr. til 7.500 kr. 
Fulltriii: 5.010 kr. årliga, hækknndi 3. hvorl år vm 360 kr. til 5.760 kr. 
Kas.mmeistari og bålchaldarar (2): Grund!On 4.200 kr. årlign, hækknndi via 400 

kr. 3. hvorl år til 5.800 kr. 

TOLLSKIPAN/N2) 
Y1:irtollari au 1. stigi: Grundlon 2.400 kr. årlign, hækkundi 3. hvorl år via 150 

kr. til 2.850 kr. 
Y virtollari a.v 2. stigi: Grundlon 2.100 kr. årlign, hækknndi 3. hvorl år vi~ 150 

kr. til 2.550 kr. 
Tollnrur (5): Grundlon 1.950 kr. årlign, hækkandi 3. hvori år vill 150 kr. til 2.400 

kr. 

VERKFRØDINGSSKRf11ST011 AN 
32) f.nndsvcrlcjro'{jingurin: Grundlon 7.800 kr. årlign, hækkandi eftir 5 årum til 

8.'100 kr., eftir 10 :irum til 9.000 kr" eftir 15 årum til 10.800 kr. og eflir 20 årum 
til 11. 700 kr. 

V crlcf ro'(Jillgar (1): Grundlon 6000 kr. i1rliga, hækkandi 5. hvort år vi(i 500 kr. 
upp til 7.500 kr. 

Scrkiinrtr lijtilparma't5ur: Grundlon 3.900 kr. årlign, hækkandi 3. hvort år vi(i 
,130 kr. upp til 4.860 kr. 

TELEFONVERK/fJ 
4 Telefon.stjori11: Gnmdli:in 6.900 kr. årlign, hækknndi 5. h\'ort år vi~ 600 kr. 

upp til 8.700 kr. 
Skrfosto1111stjorfo: Grundlon 5.040 kr. årliga, hækknndi 3. hvorl år vi(i 360 kr. 

upp til 5.760 kr. Eftir 10 årn tænastu i plåssinum veri5ur veitt ein nldursvii5b6t nftrnt 
uppå 5 IO kr. 

BIWSTSJOKRAHOS/fJ 
5 }' rirlælmin: Gru111lli:in 10.800 kr. årliga, hækknndi eftir 5 årum til 11.700 

kr. Veilt vcrifor yvirtæknanum ein ikki pensi6nsgevandi vi(ib6t uppå 2.000 kr.3) 
Y1 1irsjukra.systurin: Gnmdlon 3.660 kr. årliga, bækknndi 3. bvorl år vii5 330 kr. 

upp Lil J..320 kr. 
Dcildarsjrllcrasysturiri og okonoma: Grundlon 2.700 kr. årliga, hækkandi 3. hvort 

lir cl' i~ 300 kr. upp til :t300 kr. 
l\etilpa.uari 05 lw11d1·crkari: Grundlon 2.400 kr. årliga, hækkandi 3. hvort år 

yj(i 150 kr. urr til 3.300 kr. 
Sjtikrasystrar: Grundlon 2.200 kr. itrliga, hækkandi 3. hvori år vi~ 210 kr. upp 

til 2.850 kr. 

LANDBONAfJUR 
6 lamlbruksskiili og royudarstii3: 
Fyristooumaf5ur: GrundWu 5.700 kr. årliga, hækkandi 3. hvort år vii5 600 kr. 

upp til 8.100 kr. 

$5 

1) Sømsv. li. nr. 29, 1. marts 1950 og nr. 16, 13. mor~ 1951 fær miveronJi lnnJshokhnltl· 
nri 7.800 kr., hækkandi 5. h\·urt år vH'l 600 kr. til 9000 kr., og nuv1!ron<li knssømcistnri 
og hokha!Jnrnr fån nnciennitct frå, tå tcir vor!iu scuir. Lnndsh6khn!J11rin frå t. okt. 1947. 

~) Sum hroylt vil5 11. nr. 29, t. mars 1950. 
• ) Ehir li. nr. 29, l . mnrs 1950 rær nuverandi yvir·lækni dcin snmsv. semju millum Sygehus· 

foreningen og dansk Lægeforening, roknnt'I frå l. apr. 1946. 
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71) Otski/tirigar- og nwtrilml.~lcrivstova: Fyristo'iSumai~u r: GrundlOn 6.000 kr. år
liga, hækkandi \'io 700 kr. 3. hvi:irt år til 8.100 kr. 

La11din.spcklorar (2) : Grunclli:in 5.0.IO kr. iirliga, hækkundi 3. hvorl år vio 360 
kr . .til 5.760 kr. 

lljålparma'C511r (1): Grundlon 2670 kr. årliga, hækkandi 3. hvorl år \•io 270 kr. 
til 3750 kr. 

l\leoan lænaslumnifor er scllur i1l~kifti11garformaour, fær hnnn 20-JO kr. årligu i 
ikki cflirlongevaudi vii'Sbot. 

l.a11db1l11alJamiogr.i:llrin: Grundlon 5.700 kr. iirliga, hækkandi \'io 600 kr. i( 
hvorl år 1il lUOO kr. Trenasluviohot 600 kr. 
Djoralækni11: Gnmdliin 5.700 kr. iirliga, hækkandi \io 600 kr. 3. hvorl år til 8.100 
kr. Tæuusluvi~bot 600 kr. årlign. Tænastuuldur 11i1sitandi djornlæknu veri'Sur rokn
a<Sur frå 1. april 19 m. 

FISK/VINNA 0. A. 
8:!) Fiskcri;JkLJnomi.sk laboratori1un: Fyri~tot511.mat511.ritt : Grun1dl<;n 5700 kr. iu

lign, hækkancli 3. hvort år ''io 600 kr, -til 7500 kr. 
Yvirvralmri: GrundlOn •L800 kr. {uili·gu, hæk!Jcuncli 3. 'hvi:irt iir \•ii'S ·100 kr. Uf~P til 

6.000 kr. 
Vrakarae/tirlit.smenn (6): GrundPOn 3.000 kr. iir'ligu, hækkanidi vii'S 300 kr. 3. 

hvori år tH 3.600 kr. 
9 Nu11ig11JJ01usl>1ilin: 
Fyristo'i511111aiforin: Grundliin 6.BOO kr. årligu, hækkancli vii'S 600 kr. 3. ll\'ort 

ar til 8.600 kr. 
l,a•rarur (2): Grundliin 3.780 kr. årliga, hækkandi 3. ll\'or\ år vil5 480 kr. upp 

til J..7 IO kr. og so :1. hvorl iir vil5 600 kr. upp til 5.9 JO kr. 

STU1DENT ASKOLIN 
10 Fyri~toi~umai~urin: Grundlon 9.000 kr. kr. årliga, hækkandi 3. hviirl år vio 

600 kr. upp til 10.200 kr. 
Lektomr (2) :Grundlon 5.700 kr. årliga, hækkandi 3. hvort år vi<S 600 kr. llJIJ> til 

B.100 kr. 
Acljunktar (.~): Grundlun :-t780 kr. årliga, hækkancli 3. h\·iirl år vil5 180 kr. upp 

til 4.7•10 kr. og :-\. hviirt i1r vii11 600 kr. upp til 5.940 kr. 

IJANDSB6KASAVN/fJ 
/Jokr11'iiriSiit: Grundli.in 4 .200 kr. årliga, hækkancli vil5 t.00 kr. 3. hvori år Ufll' 

til 5.800 kr. 
SENDIMENN 

12 Sc11di/11lltruar: Grundliin 5.0•10 kr. iirliga, hækkandi 3. hviirt år vi<l 360 kr. 
upp til 5.760 kr. 

Skrfoamr: Grundlon 3.600 kr. iirliga, hækkandi 3. h\1orL iir vi<l 360 kr. upp til 
tl.630 kr. 

Mc15an sendimaifor er i utheiminum, fær hann eina viobf1t. Hæddin ver15ur å~cll 
å f.iggjarlogini dtir ummæli frå r1i~gjarncvndini. 

13 Tcir tæna~tumcnn, ryri hviirjar grumlliin er åsell, fåa ulmennn lonvil5bot, 
regulering5vil5.b6L og stal5arvii'Sbi'1t, svaruncli til la vii'Sbol, sum rikisins tænnstumenn 
fiia. 

Lunclsstyri<l vcrl5ur heimilaiS at iiscla nærri reglur tænaslumonnum vil5vikjandi, tf> 
at rcglur um dtirliin fæna~lumanna \·crl5ur al ii~ela vii11 liiglingslog. 

Lundsstyril5 gcvur landsins tæna~lumonnum tingingarræll. Hesin rællur kann ger
asl galdandi av tcim anarl5ancli g615kendu fclogum ella umboo3monnum leirra. 

I) Sum hroyu vii'S li. nr. 76, 22. d1:1:. 1951. Somsv. li. nr. 29, 1. murs 1950 fær 11usi1nn1li 
lnndhruk~riii'Sgc\•nri .l nldursvii'Shiltur sum pel"'«inlignr cftirlongcvnndi \i i'Shiitur rni 1. 
nrril 1949. Tænnstunldur roknn~ur rni 1. nrril 1949. 

') Sum hro)' ll \'i3 li. nr. 29, 1. mnrs 1950. 
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28. marts LagLingslov nr. 18 om IDRÆTSRÅDGIV1ER. 
1 Der oprettes et err.bede som iclrætHiidgiver. Han ansælles af lundsstyret. t) 
2 Idrætsrådgiveren skul fiirc tilsyn med idrætsundervisning i folkeskolen på Fær· 

iierne og være rådgiver for skoledirektionen angående skoleidræt og for lundsstyret 
angåemlc anden idræt, ligernm ,det kun pålægges ham at fiire tilsyn med og være 
rådgiver ved idrætsundervisnin g ved andre skoler pii Færi.iernc og ni Hire tilsyn 
med skolebyl!ninirer og disses im•entar, dog ikke ved forberedelse og godkendelse 
af skolehygninger. 

Han skal fiire tilsyn med s\·iimmehas~iner, idrætsplæner og lignende over hele 
landet og 11nderretle landsstiyrel, hvis nod\'cncligt vedligehold mangler. 

3 ldrætsr:~.dgi\-eren er underkaEtct de almindelige for lærere i folkeskolen gæl
dende bestemmelser, og landsstyret fastsætter de nærmere regler for hans virksom· 
hed.:!) 

4 /drætsrildgivcren Iannes ~om overlærer med kr. 'l.500, ~tigende ll\'ert 3. år 
med kr. 600 til kr. 6.300. 

Hun får :peno3ion og ef~rindtægt, pensiomgiivende lontillrug, reguleri.ngstillæg og 
!5tedtillæg efter samme regler, som gælder for lærere i folkeskolen. 

5 Udgifterne afholdes uf lnnd ~knssen. 

28. murs - Liigtiugslog nr. rn um fTH6TT A HRAfJGEVARA. 
1 Sett \'er~ur å stom embæti !!Um itrl>Ltnrrii~gevari. Harm ver~ur sellur av lands

styrinum.:1) 
2 ftrii.ttarråoge\'arin ~kul .havn umsjon vio itrotturkcnsluni i folknski1lnnum i 

Fiiroyum og ,vera rii~gevuri hjii skitlnstjornini i spurninginum vi~vikjnndi skulailrolt 
og hjii lanclsstyrinum um unnnn itrott, eins og honum kunn veron alagt al hava 
umsjon vi~ og veru råogevari vii'S •itrottnrkenslunn i oorum ski1lum og havn um· 
sj on vii'5 skitlahygningum og innL ugvi teirra. to ikki vi~ fyrireikan og gå~kennnn .av 
ski1lahygningum. 

Hann skul havn umsjon vio &vimjingarhyljum, leikviillum og tHikum .iJti um lnndi~ 
og s ign landsstyrinum frå, um lorvandi åbotur ikki ver~n gjordar. 

3 ftrbttarriiogevnrin er undirgivin tær ulmennu Iyriskipunir, sum galda fyri lær
arar i folkaskulnnum og lundsst}•ri~ åsetur gjo}luri reglur fyri virki •huns.-1) 

4 ltrotl.arråogevarin verour liintur sum yvi rlærari vi~ kr. 4.500 um åri~, hækk· 
andi lrioju hviirt iir vi~ kr. 600 til kr. 6.300. 

Hann fær eftirliin og eftirinntoku, eftirliingevundi tillegg, reguleringarlillegg og 
slnourtillegg eftir somu reglum, sum gnldu fyri læraruT i folkuskulunum. 

5 Dtrei~slurnnr faru -lir lundskussunum. 

28. marts - Lagtingslov nr. 19 om NAVIGATIONSSKOLER. 
I Landsstyret godkender navigationsskoler. 
2 Navigationsskole med maskinistafdeling drives for landets regning. Vedkom

mende kommune deltager efter overenskomst i udgifterne til bygning og irn•entnr. 
3 Landsstyret ansætter og afskediger bestyrer og fast ansatte lærere, 

så mange som fastsat i normeringsloven. •De lonnes som fastsat i lug· 
tingslov om ljenestemandsliinninger. 

Timelærerne amætles og afskediges af landsstyret inden for de på finansloven 
givne .bevillinger efter indstilling fm bestyreren og iiinigl efter regler, der fast· 
sættes af landsstyret. , 

En fastansat lærer er pligtig til at undervise indtil 39 timer ugentlig samt at 

1) Hr. Finnnsll. 1953/54 anm. til § 19 om embedets nedlæggelse fru 1. aug. 1953 og opret· 
lelse uf lnn«ls."koleknnsulentemheclc. 

~) J fr. stnn·srcglug. nr. 74 ur 2. nov. 1950. 
3 ) Shr. figgjnrll. 1953!54 vii'!m. til § 19. 
4) Shr. starvsreglug. nr. 74, 2. no,·. 1950. 
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afholde obser.vationsovelser og lignende uden for skoletiden i sådant omfang, som 
undervisningens formål kræver. For •bestyreren nedsættes det ugentlige timetal, så· 
vidt hensynet til vedkommende skoles administrationsforhold nodvendiggor det. 

4 !Eleverne erlægger månedlige skolepenge, hvis storrelse fastsættes ved bekendt· 
gorelse fra landsstyret. 

5 I henhold til ;bevilling på finansloven kan der tilstås trængende elever ved 
navigationsskoler understottelse. Dernæst kan der tilstås elever, der læser til styr· 
mandseksamen, hjmlp til anskaffelse af hogcr. Understotteisen udbetales eleverne 
ved udgangen ni hver måned; dog kan det for de elevers vedkommende, der læ· 
ser til kystskipperproven eller sætieskipperproven" bestemmes, at udbetalingen ikke 
finder sted fOr proven er afholdt. 

6 Nærmere regler for navigationsskolens drift og virksomhed fastsættes af lands· 
styret, der foranstaller tilsyn med skolen. 

28. mars - Logtingslog nr. 19 um NAVIGATI6NSSKOLAR. 
1 Landsstyrii5 goi5tekur navigationsskt'.tlar. 
2 •Landi(S drivur navigationsskt'.tla vi(S maskindeild. Avvarandi kommuna luttekur 

cftir semju i kostna(Sinum 1w bygging og umsiting skt'.tlans. 
3 Lnndsstyrii5 setur i embæti og loysir ur embæti fyristoi5umann og so nogvar 

fastar lærnrnr, sum åsett er i normeringslogini Teir veri5a \ontir sum åselt er r. !Og· 
tingslog um IOn tænastumanna landsins. 

Timalærarnr vcr<'Sa settir i stnrv og tiknir 1ir starvi av lnndsstyrinum ehir upp· 
skoti av fyristoi5umanni sktilans innan f.yri tær jåttanir, ii5 givnar eru i Hggjarlog· 
ini og annars ehir reglum åsettum av landsstyrinum. 

Faslur lærari hevur skyldu at undirvisa upp til 39 timar um vikuna og hava 
kanningarslnrv uttan fyri skitlati(S i tann mun, sum lær.an krevur. Fyri fyristoifo· 
mannin ver<'Sur timata\ii5 lækka<'S, so vtitt la<'S er ncy<'Sugt av umsitingarvii'Surskihum 
skt'.tlans. 

4 Næmingarnir gjalda hvonn månai'5 ski1lapening, og åsetir landsstyrii'S vii5 reglu· 
~cri'i stoddina. 

5 Samsvarondi jållan 1i Hggjarlogini kann veri5a vcill treingjandi næmingum å 
navigatiånssk>ulanum sludning. Harnæsl kann ver(Sa vcit.t treingjandi næmingum, 
ii'i lesa til styrimannsprogv, bokahjnlp. S1udningurin veri'5ur goldin vi<'S man· 
a<'Snrlok. To kann veri'5a åselt Iyri næmingar, ii5 lesa til strandskiparaprogv ella 
scliskiparaprogv, at studningurin ikki veri5ur goldin, fyrrenn royndin er lii'Sug. 

6 Nærri reglur f•yri rakslur og virki navigaLionsskt'.tlans ver<'Sa åsellar av lands· 
styrinum, ii'5 skipnr f yri eftirliti vi Cl sJ..-t'.tlanum. 

28. marts - Lngtingslov nr. 20 om FREDNING AF SØAREAlEH. 
1 Landsstyret .bemyndiges til al påbyde fredning for alt fiskeri fra Færoerne på 

cl soomraade, der begrænses af 620 35' n., 60 30' v., 70 15' v. og soterritoriet, i 
tiden 20. marts til 20. april, forudsat at andre lande, der driver fiskeri ved Fær· 
oerne, også påbyder fredning af arealet. 

2 Overtrædelse af disse .bestemmelser straffes med biidcr. 

28. mars - Logtingslog nr. 20 um FHlfJAN AV LANDGRUNNUM. 
1 Landsstyrii5 veri'5ur heimilai5 at åseta, at havoki, avmarkai5 av 620 ;~5· n., 60 

:-tO' v" 70 15' v. og sjomarkinum, veri'5ur Iri<'Sai'i fyri allan fiskiskap frå Foroyum i 
t·ii'5orskei(Sinum 20. mars til 20. april treytai'S av, al onnur !ond, j(l fiska undir 
Foroyum, eisini frii'5a oki<'S. 

2 Drot av hesum reglum veri5a rcvsai'5i vi<S sektum. 

31. marts - Lov for Færoerne nr. 116 om ALDERSRENTE. 
1. Almindelige regler. 
1 Enhver, der har dansk indfOdsrcl og er bosiddende på Færoernc eller for· 
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hyret med skib hjemmehorende på Færoerne, er berettiget til efter det fyldte 65, 
år - enlige kvinder efter det IyJdte 60. dr - al nyde alder~renle efter neden
stående regler. Som ligeberettiget med indflidte anses med hensyn til aldersrente 
en frasepareret eller fraskilt hustru eller enke, der ikke selv har indfOdsret, men 
som er eller senest har været i ægteskab med en mand med dansk indfOdsret. 

Fra bestemmelsen i nærværende paragrafs i;tk. 1, der gor dansk indfOdsret og 
bopæl på ·Færoerne til betingelse for rettigheder efter loven, jfr. dog § 18, kan 
regeringen efter forud indhentet erklæring fra landsstyret gore undtagelse med 
hensyn til statrborgerc i andre stater eller dele af disse, såfremt der med de på· 
gældende stater er opniiet gensidig ovcrenskom3l. 

2 Hellen til nlder.srente, der er begræn! et ved de i § 7 fastsatte bestemmelser 
om renlemodtngerens ovrige incltægter, er endvidere betinget af: 

1. al andragerens okonomiske stilling j )(i.bet 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 horn eller undre har betaget 
sig selv midlerne til sit underhold, således al han derved er bragt til at opfylde 
de i § 7 fastsnue okonomil:ke betingelser. Ej ih.eller må han.s okonomiske -stilling 
være forringet ved hans uordentilige eller odsle levned eller på anden lignende 
måde. Hvis omstændi,ghederne taler derfor, kan der dog ydes pågældende den rente, 
som han ville have kunnet opnå, hvis han ikke havde forringet sine kår på nævnte 
miide. Ved anvendelsen cif disse regler ses der hoiit fra, hvad pågældende har .for
brugt til 6ine horns opdragelse og undervisning. 

21) 
3. al a.ndraogeren ikke i lobet af de sidste 5 år viuerlig har lort et levned, der 

det almindelige omdomme vækker forargelse . 
.J.. al undr.ageren ikke oppebærer eller i de sidste 3 år for begæringens ind

givelse har oppebåret hjæ'lp, dor ifOlgc fattiglovgivningens regler har •fallighjælps 
virkning for vedkommende. For hustruers, herunder fraskilte, fraseparerede og for
ladte hustruers saml enkers vedkommende 'kan dette tidsrum i henseende til virk
ningen af den æg1efællerne til 'hornene ydede fattighjælp forkortes, når de kom
munale rnyndi·gheder i op'holds· og forsorgcls~kommunen er enige herom. For en 
enke, fraskilt, frasepareret eller forladt hustru .betragtes hjælp, der er ydet man· 
den Lil biirnene, efter nærværende lov ikke som fattighjælp, for så vidt hjælpen 
er ydet efter samlivets ophor. Hjælp ydet Li) sygel.iehandling, herunder medicin og 
hospitalsbediandling, bandager og lignende, regnes med hensyn til at opnå alders
rente ikke som fotti,ghjælp. 

5, at an<lra.geren i de !J<lste 5 år fol>r be,gærin~ens ind·~ivelse har haft fast ophold 
i rigel eller har faret med dansk skib; det•te tidsrum er rigsombudsmanden efter 
samråd med landsstyret, for så vidt angår personer, der er hjemvendt fra udlan· 
det, dog 'berettiget til a t forkorte, når omstændighederne særlig taler derfor, lige· 
som der med hensyn til somæ.nd kan bortses fra kortere tids fart med fremmed 
skib. 

3 Begæring om aldersrente indgives til kommunalbestyrelsen på blankeller, hvor
tm 'der fasts-ælles formularer af isoaia'lmiruisteren,:!) og som fås hos kommuneme. 
For sofolks vedkommende indgives begæringen, for så vidt de, når de er i land, 
har fast ophold i en kommune, til kommunalbestyrelsen i denne, men iOvri·gt til 
kommunalbestyrelsen i den k'ommune, i hvilken del pågældende skib horer hjemme. 

Begæringen Ekal indeholde de til bedommelsen af vedkommende.s ret Lil alders· 
rente fornodne oplysninger. Be~æringen skal være ledsaget af fomodne legitima· 
tionspapirer og ovrige bevisli·g•lieder, som vedkommende kan fremskaffe, og den 
skal være forsynet med en af den rerflebegærende på tro og love underskreven 
erklæring om, at dens indhold er stemmende med sand1heden. Er den rentebegæ-

1) udgår Uolge lov nr. 266 af 18. juni 1951. 
I) Hr. eirk. af 12. apr. 1949. 
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rende ude uf stand til al ud! tede en skriftlig erklæri.rig, skal rigtigheden af de i 
begæringen indeholdte oply:minger være allesleret af to med vedkommendes for· 
hold noje kendte personer, hvis troværdighed om fornodenl bevidnes af ovrig· 
heden. 

4 De i § 3 nævnte kommunale myndigheder under.;oger de indkomne ·hegærin· 
ger. Trt brug ved undersogelsen !;kol der uden betaling meddeles udskrifter eller 
attester af rets- og ovri·ghed"Jtrotokoller, kirke'hoger og deslige, saml ydes hisloml 
af ovrigheden. I fornodent fold skol den, der begærer aldersrente, eller andre, 
der moatte kunne meddele manglende oplysninger, være forpligtet til ved retsligt 
forhor ol give sådanne. 

Eher endt unde~ogelse indsender kommunalbestyrelsen begæringen med bilag 
til rigsombudsmanden med sin indstilling -om, hvorvidt ulderijrente kan ydes. Kom· 
munnlbestyrelsen afgiver samticlig en begrundet indstilling om, hvorvidt der bor 
ydes el personligt tillæg i henhold ·Lil § 6 og i bekræhende fald med hvNket belob. 

Hentens storrelse fns~ælles dereher af rig~ombudsmanden efter IS<lmrud med 
land93tyrel i O\'erensstemmel;;e med reglerne i §§ 5- 7. 

2. Aldcrsrc1uc1u storrelse m. m. 
5 Den til:;ikrede alderHente udredes med fOlgende årlige grundhelob, jfr. dog 

§§ 7, 19 og 20. 
Til ægtepar, nur begge opfylder betingelserne for at opnå rente ""..... 1.812 kr. 
Til enlige personer saml ægtepar, når kun den ene af ægtefællerne opfyl· 

der betingelserne ..•.•. . .•.•• . .•• " ." .. . •..•.•••• • " •.••.... . 1) 1.212 kr. 
Ved den yngste ægtefælles ·opnåelse af 65 års alderen drager rigsombu~mnn· 

den efter kommunalbestyrelsens ind,stilling om'!lorg for, al den ægteparret tilkom· 
mencle aldersrente fnstsælle5 efter de regler, der gælder for ægtepar, når 'begge er 
fyldt 65 år. 

Ved op.sæHel~e af begæring om aldersrente til det fyldte 67. år og 70. år ydes 
der cl tillæg til den i $Lk. 1 nævnte rente. For ægtepar, hvor begge ægtefæller 
oppebærer aldersrente, regnes der herved med <len ældste ægtefælles alder, da ægte· 
parret eller en af ægtefællerne begyndte at oppebære rente. 

Tit.læggene!!) udgor IOlgende årlige belo•b, j fr. § 20. 
Til ægleP'ar, når begge opfylder 'betingelserne for al opnå rente. Ved op· 

sællelse til den æld.>te ægtefælles fyldte 67. år ". 
70 år og derefter 
Til enltge samt ægtepar, når kun den ene ægtefælle opfylder betingelserne. 

BJ. kr. 
168 kr. 

Ved opsællelse Lil det fyldte 67.·år . .. 60 kr. 
70 år og derefter 120 kr. 
Afgår en med sin ægtefælle ~amleven<le alder,;rentemodtager ved doden, beregnes 
tillægget efter den alder, den ældste af ægtefællerne havde, da ægteparret eller en 
af ægtefællerne begyndte at 011pebære uldersrenle, for så vidt pågældende ved ægte
fællens cliid iOvrigl opfylder betingelserne for al oppebære aldersrente. 'fils.varende 
regel gælder, når wgtefællernes samliv oplhæves uf grunde, de ikke selv er herre 
over, f. eks. pii grund af den ene ægtcfæll~ indlæggelse på sindssy·gehospitul. 

1) Har en uldersrentemo<ltager forsiirgelsespligt overfor born under 15 år, ydes 
der for hvert bum el bornetillæg. Tillægget ydes endvidere rentemo<ltu·gere, der 
har IorslirgelsespligL o\•er for horn mellem 15 år og 18 år, til J1vis skolegang, lære 
eller anden uddannelse ren le modtageren har Væ5cntlige udgifter. Tillægget ydes dog 
ikke til en frasepareret eller frn~kilt rentemo<ltugcr, der ikke bidrager Lil barnets 
forsorgekse, og hvem der ikke er pålugl bidrag til delle. Har flere rentemodtagere 
forsurgclsespli·gl over for samme barn, tilkommer Cillægget kun den, der heil eller 
overvejende underholder barnet. For så vidt og så længe et ham er f1ernet fru 
hjemmel i henhold til <len til enh\'er tid på Færoerne gældende borneforsorgslo\'· 

I) Ui.ili;e lov nr. 41 nf 17. mnrts 1953 a•ndret til henholJs\•is 2280 kr. oi: 1512 kr. 
IJ Æmlrt'I ved nærnlt! lm· til hrnl1olds\i~ 100, 216, 72 ni; 156 kr. 
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givning, bmtfalder det heromhandlede tillæg for pågældende barns vedkommende. 
2) Uornetillægget udgor et belob, svarende til det en enke efter de til enhver 

tid for Færoerne gældende bestemmelser, for tiden § 3tJ. i kongelig 'l!nordning nr 
101 af 18. marts 19tl-9 for Færoerne tilkommende bornebidrag, dog al tillægget ikke 
kan overstige det beliih, som vedkommende er tilpligtet at •yde til barnets for
sorgelse. Tillægget beregnes efter reglerne i kapitel l i kongeli·g anordning nr. 101 
af 18. marts 1949 for Færoeme, dog al tillægget udbetales sammen med renten. 

3) Dersom en rentemodtager er bcrett:1;el til underholdsbidrag til sine horn i 
henholil til overiivrighedsbestemmebe, en af overovrighcden godkendt overenskomst, 
.;eparations- 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 Fmrocrne, 
udbetales der ikke biirnelillæg. Det samme gælder i tilfælde, hvor der i hen·hold 
til resolution eller dom, jfr. fornn, ville kunne pålægges bidrag, men hvor resolu
tion m. v. ikke er udfærdiget, saml i tilfælde, hvor resolution ikke kan udfærdiges, 
f. eks. fordi barnefaderen ikke kan identificeres. 

J.) Enhver forandring i antallet af en renlemodtagers bom under 18 itr får virk
ning fra den fOrslkommende renleudbetaling:;dng. 

6 Til ydelse af peraonli•ge tillæg til aldersrentemodtagere, navnlig i tilfælde, hvor 
de pi\gælder.ides foriholrd er særli.g vt11nskeli.ge, f1tiJles der et belob l1il rådighed 
svarende til 121;2 pct. af grundheliibet, som i del f.oregående år er udredet på 
fæ roerne. 

Afgcird.sen af, hvorvidt og med hvilket 'belob der skal ydes personligt tillæg, 
træffes efter skon i hvert enkelt tilfælde af ri·gsombudsmnnden efter samråll med 
landsstyret. En del af rådighedsbe!Obet kan d'Og anvende; til nt yde tillæg til rente
modtagere efter mere generelle regler, således f. eks. som brændse~- eller beklæd
ningstillæg eller som tillæg til rentemodtagere, der er gift uden at ægtefællen oppe· 
bærer rente, eller hvis ægtefælle er afgået ved doden. Sådanne regler iastsælles af 
rigsombudsmanden efter samråd med landsstyret. 

Yderligere kan rigsombudsmanden efter samråd med lands.styret i forncident fald 
udover den i henhold til § 5, jfr. § 7, fosl~.allc rente i sygdomstilfælde, når der 
foreligger indstilling fra en læge, tilstå hospitalsbehandling, medicin, bandager, kun
stige lemmer og lignende ydelEer samt lonnet •y·gehjælp i hjemmet. Til aiclersrente
modtagere, der indenfor cl tidsrum af 6 måneder, Wr de har indgivet begæring 
om aldersrente, er ophort eller senere ophorer al \ære medlemmer af en stats· 
anerkendt sygekaæe, uden al kassens hjælp er opbrugt, kan nævnte hjælp i .,;yg· 
domstilfælde dog kun ydes i det omfang, i hvilket den pågældende sygekasse ikke 
havde kunnet yde den. 

7 Hellen Lil al oppebære aldersrente med dennc.s grundbeli)'b eifter § 5 er betin· 
gel af, at vedkommendes årlige indlæg·l, beregnet efter reglerne i stk. 3, ikke re· 
præsenterer en værdi, der overstiger 50 pct . . af grundheliibet. 

Sl.f remt indtægten overstiger det i stk. I omhandlede fradra-gsfri bcloh, l1liver 
60 pct. af det oven:;kydende indtægtsbeloh al fradrage renten og eventuelt tillæg 
efter § 5, stk. 3. Uliver aldersrenten med det nævnte tillæg som 10lge af fradrnget 
mindre end l it :! af gruJl(lbeliibet, bortfalder den. 

Den indlicgt, som kommer i 'betragtning i henhold til foransliienclc, beregnes 
efter Wlgende regler: 

1) n. Enhver imhægt, som pugæl<lende har 011peburet i det foregiicnde kalender
år, medregnes, hvnd enten indtægten hidrorer fra 11ensonligt arbejde, ved· 
'arende ·privat eller offentlig understollelse (invalide- og alder:.rente und
taget), pensi'On eller besiddelse af formue eller ejendom. 

li. Ved 01,gorel~en af indtægten, fradragei skaller samt udgifter til kontingen· 
ler i -anledning af medlemsskah i ulykkes-, syge·, invaliditets· og begravelses· 
for;;ikringen. 

c. V cd opgiirel5en af indtægten til en rentemodiager, der modtager under-
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holdsbidrag Lil sine horn i henhold til overovri,gliedsbeslemmelse, en af 
overovrigheden godkendt overenskomst, separations· eller skilsmissebevil· 
ling eller dom eller oppebærer bidrag i henhold Lil kgl. anordning nr. 101 
uf 18. murls 194.9 for Færoerne, vil der være al se bort fra en så stor 
del af bornebidragel, som svarer til enkabornsbidraget. 

d. Dersom kun den ene uf lo samlevende ægtefæller er beretti-gel til at oppe
bære rente, skul kun halvdelen uf ægtefællernes s11mlede indkomst komme 
i betragtning ved fradrag i renten i henhold til denne para
graf, ligæom det under 2) omhandlede tillæg kun skal beregnes uf ·halv
delen uf ægtefa:illernes samlede formue, dog så'1edcs .at der ikke kan ydes 
pågældende slorre rente end den, et sådant ægtepar ville have kunnet 
oppebære, 1hvis begge ægtefæller havde været berelfrgcl dertil. 

e. For så vidt pågældende pludselig har mistet mulighedeq for al opnå den 
hidtidige urbejdsfor~jenesle, skul den IOrste renteberegning foretages uden 
hensyn Lil den indtægt, som skyldes personligt arbejde i det foregående ka
lenderår, men under hensyntagen Lil den mindre arbejdsfortjeneste, som 
hun efter den indtrådte forandring skonnes i stund til al opnå på egnen. 

f. iEher samråd med land1SStyrel kun rigsombudsmanden fastlægge vejledende 
relningslinierl) for indtægtsberegningen, herunder nuvnli'g om ansættelsen 
af værdien af nuluralindlægter, såsom uf frit ophold, aftægt og uf bolig 
i eget hus. 

2) Ved :beregnin'g uf alderarenle til en person, der efor f.ust ejendom eller an
den formue, lægges der til ·huns årlige indtægt et belob svarende til :!fo uf 

den samlede formueindtægt, dog at kapitalen skal beregnes mindst al give 
normal sparekusserente på opsigelse. 

3) :Det indlægtJ.Sbeliib, som i henhold til nærværende paragraf skal lægges til grund 
ved beregningen au rentens slorrelse, afrundes til delelighed med 20 kr., således 
al el belob på IO kr. og opefter forhojes til 20 kr., medens 'belob under 10 
kr. fradr11ge.s. 

Oppebærer pågældende pension fra staten, lagtinget eller fru en kommune i hen- . 
hold til en pensionsvedtægt, bliver der i renten, således som denne må beregnes 
efter Ioruruståe.nde regler, yderligere at fradrage 20 pcl. af det belob, hvormed 
pensionen overstiger det ifiilge stk. 1 fradragsfri be\ii'b. 

8 Aldersrenten udbetales forud for 2 måneder ad gangen uf Færoernes oppe· 
borse\skonror. 

Renten kun kun oppeha:.res, for .så vidt pågældende •bor her i riget, jfr. dog .§ 1, 
stk. 2. 

Bliver rigsombudsmanden eller landsstyret f. eks. gennem meddelelser fru kom
munalbestyrelsen, rentemodtagerens påriirende eller andre private, opmærksom på, 
at en aldersrenlemodtuger ikke hor have dis1rnsitionsrel over den hum tilståede 
rente, træffer han efter samråd med landsstyret bestemmelse om, på hvilken måde 
renten skul komme pågældende til gode, idet rigsombudsmanden om forniident dra
ger omsorg for, 11t vedkommende umyndiggiires, jfr. herved reglerne i lov om 
urnyndighed o•g værgemål af 30. j•uni 1922, §§ 2, 3, 38 og 46, eller at der på an
den måde gribes ind efter lovgivningens regler. 

9 Sålænge en rentemodtagers okonomiske og personlige forhold, herunder hans 
ægteskubeli<ge stilling og forsi.irgenfot hold, er uforandrede, beholder hun den een 
gang fastsatte rente, jfr. dog § 20. 

Foroges eller nedsælle.s en rentemodtagers indtægt eller formue mere end mid
lertidigt så meget, at beregningen af renten efter § 7 nu må give et andet •resul· 
tut, træffer rigsombudsmanden efter indstilling af kommunulbrutyrelsen og under 
iagttagelse af reglerne i §~ 6 og 7 foranstaltning til, at renten fremtidig nedsættes 
eller Iorhiijes i overensstemmelse med den nye beregning. 

1) Jfr. skr. rigsomhudsm. 14. mai 1949, 
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Ligelede5 drager ri gsombudsmanden omsorg for en omregning af renten, såfremt 
der sker en sådan forandring i pågældende.; ægteskabelige stilling, fmsorgerforhold 
eller ulder, at rentens storrelse må påvirkes deraf. 

Det påhviler en rentemodtager al meddele kommunalbestyrelsen underretning om 
enhver forandring i huns okonomiske og personlige forhold, som kan formodes al 
medfOre nedsættelse e1ller bortfald af renten, ligesom kommunalbestyrelsen selv skal 
være opmærksom på, om sl!dan forundring indtræder, og underrette rigsombuds
manden :herom. 

Når en rentemodtager flytter til en anden kommune, må hun sende rigsombuds
manden meddelelse om sin nye adresse_ Hig15ombudsmunde11 meddeler du den til
flyttede kommune, hvilken rente den på·gældende får, og vedlægger en udskrHt uf 
oplysningerne om rentemodtagerens personlige og okonomiske forhold. Kommu
nulbesLyrelsen mfgiver derefter indstilling til rigsomlmdsmanden i overensstemmelse 
med reglen i § 4·, stk. 2. 

Foretager en rentemodtager handlinger, der efter § 2 ville udelukke hum fru 
adgang til renlc, eller o'ppebærer han fattighjælp af den i § 2, nr. <J, nævnte art 
eller hjælpekassehjælp, bortfalder renten. 

, 10 Den hjælp, der inden sagens endelige afgiirclse tilstås vedkommende, betrag
tes, for så vidt han findes heretti·get til aldersrente, som en del af denne; i mod
s at fald opforcs belobet som fattigudgift, men •har dog ikke for modtageren de 
almindelige med fattighjælps modtagelse forbundne virkninger, medmindre hun har 
fremfOrt vitterlig urigli·ge oplysninger om sine i betragtning kommende forhold. 

11 De regler, der overfor trængende i almindelighed gælder for 'benyttelsen uf 
læger og jordemodre og for vederlag til sådanne sumt for begravels~hjælp, gælder 
også for personer, der nyder aldersrente cfler nærværende lov. For så vidt der 
derved påfOres kommunen udgifter, bliver disse ·Ul refundere efter reglerne i § 17. 

12 Når en rentemodtager ·anbringes eller er anbragt for offentJi.g regning eller 
for en anerkendt sygekusses regning på en i henhold til lovgivningen om futtigvæse
nel på Færoerne, § 72, eller lov om offenllig forsor·g anerkendt anistalt eller af en 
sådan anstalt under dennes vedvarende tilsyn hos private, og når anbringelsen 
strækker sig ud over indlæggelsesmåneden og den fOlgende måned, drager rigs· 
ombudsmanden efler forud indhentet erklæring fra kommunalbestyrelsen og efter 
samrl.d med landsstyret omsorg Ior, ut pågældend~ rente efter omstændighederne 
udbetales til dækning af de med opholdet forbundne udgifter; det eventuelt tilovers· 
blevne belob udbetales pågældende selv, jfr. dog § B, stk. 3. 

Ved anvendelsen af reglen i stk. 1 lages der hensyn til, om pågældende har 
forsorgelsespligt overfa.r andre. Renten skal da i trangstilfælde fortrinsvis anvendes 
til f yldeslgorelse uf sådan forsorgelsespligt. 

For så vidt det betob, der i henhold til stk. 1- 2 i det enkelte tilfælde kan an· 
vendes til dækning af udgifler ved pågreldencles anbringelse, måtte overstige det 
belob, det efter de til enhver tid gæ1ldende regler påhviler pati~nten .selv eller i 
trangstilfælde det offentlige at udrede, anvendes restbelobet til nedsættelse af det 
eventuelle statstilskud til anbringelsen. 

Foranstående bestemmelse finder efter forhandling med justitsministeriet også 
anvendelse på rentemodtagere, der hensidder til afsoning af straf, eller som er in· 
ternerede i henhold til dom. 

13 Hvor omslændighederne taler derfor, kun optagelse i særlige dertil bestemle 
alderdomshjem, der skal give renlcmodlugeren mindst li-ge så gode kår som mod· 
lageisen af aldersrenten, træde i stedet for udbetaling af denne. 

For ophold på kommunentcs alderdomshjem bemyndiges rigsombudsmanden til 
efter samråd med landS1:>tyret at appro'bere takster, der lægges til grund ved he· 
regning af refusion. 

Til aldersrentemodtagere, der er optaget i et kommunalt alderdomshjem, og som 
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ikke har nogen indtægt, udbetales til snuifornoclenheder til enlige 20 f. kr.,t) jfr. 
§ 20, og til ægtepar det dobbelte belOL. Såfremt rentemodtagerne har egen ind
tægt, bliver 60 pct. af denne at fradrage i de fornævnte lommepenge. Overatiger 
indtægten 5fo af lomme11engene, indbetales 60 pct. af den over;ikydende indtægt 
Lil kommunens kasse. Overstiger indtægten lOfo af lommepengene, indbetales hele 
det derover liggende belob til kommunens koi;se. Ved indtægtsopgorelsen forhoje~ 
formueindtægten med :!fo. De indbetahe belob fradrages, forinden refusion bereg· 
nes, i den udgift, som opholdskommunen i medfiir af stk. 2 er beretti get til al få 
refunderet. 

14 Hvis en pereon mod bedre vidende uberettiget har oppebåret aldersrente, vil 
det belob, der med urette er oppebåret, være at erstatte af pågældende, eventuelt 
huns dodsbo efter socialministerens nærmere 'bestemmel3C. Socialministeren kan 
overlade rigsombudsmanden i et nærmere angivet omfang at træffe sådanne nfgorel
ser efter samråd med landsstyret. Afgoreli;erne kan indankes for .socialministeren. 

15 Klager over de af vedkommende kommunale myndigheder trufne bestemmel· 
ser vedrorende aldersrenten kan ikke indbringes for ,domstolene, men forelægges 
rigsombudsmanden. Higsombud&mnndens afgorelser kan - og~å når de er truffet 
o[tcr samråd med landsstyret - indankes for socialministeren. 

16 De forsikredes kra'' på ydelser i medIOr af denne lov kan ikke sores til 
gertsland for arrest, eksekutioll eller anden retsforfolgning. Retshandler, der af
sluttes af de forsikrede med hensyn til de nævnte krav, er ugyldige. 

3. Refusion m. v. 
17 Af udgifterne Lil uldersrente på Færiierne bærer slat5kassen halvdelen, me

dens den anden halvdel ufholdes fra færosk i;ide efter hjemme;ilyret~ nærmere be
stemmelse.!!) 

18 FLyller en person, der oppebærer aldersrente i henhold Lil nærYærende lov, 
Lil den i.ivrige del af rigel, udredes huns aldersrente fremtidigt af det sociale ud
vulg i den nye opholdskommune after de for denne gældende satser. Til brug ved 
af gorelsen modtager udrnlget rentesagens akter fra rigsombudsmanden. 

De nærmere regler for, hvorledes der vil være al forholde, .når personer, der 
011pebærer aldersrente i henhold ti'] denne lov, flytter til den iivrige del af riget, 
og når personer, der oppebærer aldersrente i henhOJld til folkeforsi'~ringsloven, 
Hyller .til 1Færiierne, fustsælles af socialministeren. 

19 Henlen til enlige kvinder, der ved denne lov~ ikrwfttræden er fyldt 60 år, og 
som enten oppebærer nlder.srenle eller inden det fyldte 65. år begærer aldersrente, 
heregnes efter nærværende lovs regler, jfr. særlig §§ 5- 7. Det samme gælder 
renten Lil personer, der ved lovens ikrafttræden er fyldt 65 år, og som enten oppe
bærer aldersrente eller senere begærer aldersrente. 

Henlen Lil andre personer, der \1ed lovens ikrafllræden er fyldt 60 år, men ikke 
er fyldt 65 år, og som enten oppe.bærer uldersrenle efter den hidtil gældende lov 
eller suger rente ofler nærværende ]O\' inden det fyldte 65. år, beregnes ligeledes 
efter denne lov, dog sålcdæ at rcnle.11 kun kommer til udbetaling med :?fo af det 
beregnede Leliib. Fra den fOrste renleudbetalingsdng efter pågældendes fyldte 65. 
år udbetales renten med det fulde beregnede belob. 

Henlen til invaliderentemodtagere, der ved lovens ikrafttræden er overgået Lil 
al oppebrore a'ldersrente, beregnes efter denne lov med eventuelle tillæg i hen.hold 
til den ved nærværende lo\~ ikrnfllræden gældende lov for Færoerne om invalide· 
forsikring. SUfreml de pågældende ved nærværende lovs ikrafttræden ikke er fyldt 
65 år, finder reglen i stk. 2 tilsvarende anvendelse på rentens grundbeli:ib. 

Del i § 6 omhandlede rådighedsbei(i!L fastsættes .for finansåret 19'19- 50 tB 250.000 
kr. 

20 Såfremt le\'eomkostningerne på Færuerne stiger ~Iler falder, fastsætter social-

I) VcJ lov nr. 44 ar 17. morls 1953 æ1ulrcl til 2M kr. 
~) Hr. li. nr. l ·l ar 15. mai 1953. 
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ministeren - efter indstilling fra landsstyret eller efter tforud indhentet erklæring 
fra dette - en tilsvarende forhojelse eller nedsættelse af det i § 5 nævnte grund· 
belOb og vcnteti-llæggene saml fommepenge til beboere på kommunalt alderdoms· 
hjem (§ 13) . 

De så lede.; fremkomne beliib kan afrundes med henblik på, at renteudbetalingen 
normalt kun ske i hele kronebelob. 

21 Sociulmini~teren kan :bemyndige rigsombudsmn.nden til efter samråd med 
landsstyret at fust.sætte de nærmere regler om lovens gennemfOrelse, herunder om 
rentens beregning og udbetaling samt til ·at ud\5ende fornoden vejledning for kom· 
munalbestyrelserne. 

22 Lov for Færoerne nr. 10•1· af 31. marts 1933 om aldersrente" samt midlertidig 
lov nr. 92 af 31. marts 1938 og lov nr. 106 a1f 20. rnnrls 1940 ophæves. 

31. marts - Lov for Færiierne nr. 147 om INVAUDEFORSIKRING. 
1. Almu1dcligc b~emnie!IScr. 
1 Enhver person, der er ubemidlet nydende medlem af en i J1enhold til den t>å 

Færoerne .gældende syigekasselovgivning anerkendt sygekasse er, for så vidt han 
har dansk indfO<lsret og er bosat på tF'æroerne eller forhyret med skib hjemme· 
horende på Færi.ierne, indtil det f.yldte 65. år forsikret mod invaliditet eher neden· 
stående regler. For denne forsikring påhviler det de pågældende sygekassemed· 
lemmer i alderen mellem 18 og 60 år at erlægge en særlig præmie i forbindelse 
med sygekassekontingentet, jfr. § 7. 

Lige med en indWdt anses med hensyn til adgangen til invaliderente en fra3epa· 
rerct eller fraskilt 1huslru eller enke, der ikke selv har indfodsret, men som er 
eller senest ·Jmr været i ægte;;kab med en mand med dansk indfOdsret. 

Fra bestemmelsen om, at dansk ind!odsreL og bopæl på Færoerne - jfr. dog 
§§ 29 og 30 - er betingelse for forsikring efter denne lov, kan regeringen efter 
forud indhentet erklæring fra landsstyret gore undtagelse med hensyn t il stuts· 
bor·gere i undre stater eller dele ·af disse, såfremt der med de pågældende stater 
er opnået gensidig overemkomsl. 

2 SåfremL en i henhold til § 1 invulideforsikrel person ophorer med ut være 
ubemidlet i sygekasselovgivningens forstand, J1ar opbrugt den hum fra i:;ygekas
sen tilkommende J1jælp, eller midlertidigt forlader sygekasaens område, men for
lili\·er i en anerkendL sygekasse som liidrag.ydende medlem eller overgår til den 
i henhold til sygekasselovgivningen for 1Færoerne godkendte statskontrollerede syge· 
forening, Iorliliver han stående i invalideforsikringen og får mod vedblivende ul 
betale invalidepræmie efter reglerne i .§ 7 samme udgang til forsikringens ydelser 
som hidtil. 

Pen;oner, der ved lo\'ens ikraftlræ<len er eller senere på anden måde bliver 
medlemmer uf en anerkendt S},gekasse eller ·aJf den nævnte syge( orening, ind· 
træder fra delte tidspunkt i invalideforsikringen. · 

2. /Jctingt•lser for al apt1ti invalidere11tc. 
3 Ved invuliditet forstås i denne lov en nedsæ1telse af erhvervsevnen til l/:i eller 

derunder. En sådan ned:aittclse af erll\'en...,evnen foreligger, når den tforsikrede 
ikke længere er i stand til ved en til hans kræfter og færdigheder svarende bc· 
skæftigel::e, der under billigt henGyn til huns uddannelse og tidligere virksomhed 
kun forlanges af ham, al erhverve 1/:i af det, ~om legemli~t og åndeligt sunde per· 
soner med •lignende uddannelse og i samme egn plejer al fortjene ved arbejde. 

4 Hellen til invaliderente, der er begrærl'3et ved de i § 6 fu;;tsalte bestemmelser 
om rentemodtageren;; ovrige indtægter, er endvidere betinget af: 

1. al den forsikredes i.ikonomiske stilling i lo.bet af de sidste 10 år ikke er 
forringet ved handlinger, ved hvilke han - i tilfælde af ægteskab ej heller ægte· 
fællen med den andens \•idende og \•ilje - til .fordel for horn eller undre J1ar bc· 
taget sig selv midlerne til sit 11nderJ1old, således ut han derved er bragt til at op· 
fylde Je i § 6 fastsatte iiko110111b ke hetingcher. Ej ·heller må hans (ikonomiske stil· 
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ling være forringet ved hans uordentlige eller odsle levned eller på anden lig· 
nende m{1de. Hvis omstændighederne taler derfor, kan der dog ydes pågældende 
den rente, som hnn ville have kunnet opnå, hvis hnn ikke havde forringet sine 
kår på nævnte måde. Ved anvendelsen af disse regler ses der bort fra, .hvad på
gældende har .forbrugt til sine horns opdragelse og undervisning. Invaliderenten 
kun ikke nedsælles under 113 af grundbelobet. 

21) 
3. at den forsikrede ikke i IObet af de sidste 5 år villerlig hnr IOrt el levned, 

der i det almindelige omdcimme vækker forargelse . 
.J.. •al den forsikrede ikke oppebærer eller i de sidste 3 år fOr begæringens 

indgivelse har oppebåret hjælp, der ifolge tfottiglovgivningens regler har fattig· 
hjælps virkning for vedkommende. For hustruera, herunder fraskilte, fraseparerede 
og forladte .hustruers saml enkers vedkommende kan delle tidsrum i .henseende 
til virkningen af den ægtefællerne til hornene ·ydede fallighjælp Jorkorles, når de 
kommunale myndigheder i opholds- og forsorgelseskommunen er enige •herom. For 
en enke, fraskilt, fra!ieparnrct eller forladt hustru betragtes hjælp, der er ydet 
manden til hornene, efter nærværende lov ikke som ifattighjælp, for så vidt hjæl· 
pen er ydet eher samlivets aphor. Hjælp ydet til sygebehandling, herunder medi· 
cin og hospital~behandling, bandager og lignende, regnes med hensyn til at opnå 
invuliderente ikke som fnuighjælp. 
· 5. at den forsikrede ikke med for~æl mil huve fremkaldt eller i væsentlig grad 
have foroget invaliditeten eller pådraget sig denne ved længere tids misbrug af ni· 
kohol eller narkotiske midler. 

Invaliderente kan kun oppebæres, Jor så vidt og så længe vedkommende er med· 
lem af sygekassen (sygeforeningen). Såfremt en person, der iovrigt opfylder betin· 
gelserne for al opnå invaliderente, er hidragydende medlem af en sygekasse eller 
sygeforening, er retten til nt oppebære renten betinget af, al han soger optagelse 
som nydende medlem og forbliver stående som sådnn, så længe han opfylder be· 
tingelserne derfor. 

3. lnvalidcrcute11.5 slorrelse m. m. 
5 Invaliderenten udredes med ifolgende årlige grundhelob, jfr. dog §§ 6 og 33: 

Til æ~tepar, når begge opfylder betingelserne for at opnå invn·liderenle 1812 kr. 
Til enJj.ge 1Jersoner samt ægtepar, når kun den ene af ægt<Jfællerne op-

fylder hetingelserne ." 1212 kr.:?) 
a. Til grundhelobet •ydes et invaliditets•tillmg, som udgor 192 kr.:J) årligt, jfr. 

dog § 33. 
h. MedfOrer invaliditeten en tilstand af hjælpeloshed, der nodvendiggiir, at in· 

validen må have ,hist-and uf andre, og yderligere aifskærer iham ifra at påtage sig 
e1'1wervsmæs.sigt arbejde af praktisk betydning, Iojes der til invalidite~tHlægget 
et l1jælpeJloshedstiHæg på 5'10 kr;l) årligt, jfr. dog § 33. Opfylder to samlevende 
ægtefæller hver især betingel~erne for al oppebære hjælpeloshedstillæg, nedsælles 
det med 1/.i, fior hver. Når en invalid overgår til aldersrente, jlfr. § 20, bevarer han 
invaliditets· og hjælpelornedstillæg. 

1. Har en invaliderentemodtager iforsorgelsespligt over for .horn under 15 år, 
ydes der tfor hvert barn et bornetillæg.Tillægget ydes endvidere rentemodtagere, 
der ·har forsorgelsespligt over for horn mellem 15 og 18 år, til hvis skolegang, 
lære eller anden .uddannelse rentemodtageren ·hor væsentlige udgifter. Tillægget 
ydes dog ikke til en .frasepareret eller fraskilt rentemocl:t.ager, der ikke bidrager til 
barnets 1fiorsorgelse, og hvem der ikke er pålagt bidrag til delle. Har flere rente
modtagere forsorgelsespligt over tfor samme barn, tilkommer !liHægget ·kun den, 
der helt eller overvejende under-holder barnet. For så vidt og .så længe et barn er 

1) udgår ifOlge lov nr. 286 al 18. juni 1951. 
!!) Ændret \'ed lo\' nr. 44 af 17. marts 1953 til henholds\'ii 2280 kr. og 1512 kr. 
O) Ændret \'ed nævnte lov til 252 kr. 
~) Jo'orhojet til 684 kr. 
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fjernet fra hjemmet i henhold til den til enhver tid på Færoerne gældende borne· 
forsorgslovgivning, ·Oortfalder det herom'handlede tillæg for pågældende barns ved· 
kommende. 

2. Bornetillægget udgor et heliib svarende til det en enke efter de til en·hver tid 
for Færoerne gældende ·bestemmelser, for tiden •§ 34. i kongelig anordning nr. 101 
af 18. marts 194.9 ' for 1Færoerne tilkommende bornebidrag, dog æt tillægget ikke 
kan over.stige det belob, som vedkmnmende er ti•lpligtet at yde til barnets forsor· 
gelse. Tillægget beregnes after reglerne i kapitel 1 i kongelig anordning nr. 101 
af 18. marts 19•1.9 for Færoerne og udbelales sammen med renten, 

3. Dersom en rentemodtager er berettiget til underholdsbidrag til sine horn 
i henhold tM overovrig;hed$bestemmelse, en nf overovrigheden godkendt O\'erens· 
komst, separations· eller skilsmissebevilling eller dom eller er bereuiget til bidrag 
i !henhold til kapitel 2 i kongelig anordn ing nr. 101 af 18. marts 19·19 for •Færiierne, 
udbetales der ikke .bornetillæg. Det ·samme gælder i tilfælde, hvor der i ~henhold 
til resolution eller dom, jfr. fornn, vi•lle kunne pålægges ·bidrag, men hvor resolu· 
tionen m. v. ikke er udfærdiget, .s-amt i tilfælde, hvor resolution ikke kan udfær· 
diges. [. eks. fordi barnefaderen ikke kan identificeres, 

•L 1Enhver forandring i antallet lllf en rentemodtager.;; horn under 18 år får 
virkning fra den 1f0rstkommende renteudbetalingsdag. 

Til ydelse af personlige tillæg til invaliderentemodtagere, navnlig i •tilfælde, !hvor 
de pågældendes forhold er særlig vanskelige, stille.s der el belOb til rådighed sva· 
rende til 121h pct. af grundbelobet, som i det foregående år er udredet på Fær· 
oerne. 

Afgorelsen al, hvorvidt og med hvilket belob der ~kal ydes per.fonligt tillæ~. 
træfifes efter skon i hvert enkelt tHfælde af rigsombud~manden efter samråd med 
landsstyret. 1En del af rådighedsbelObet kan dog anvendes til at yde tillæg 1til rente· 
modiagere efter mere generelle regler, således for eksempel til brændsels· 
eller beklædningstillæg eller som tillæg til rentemodtagere, der er gift, uden at 
æglefrellen oppebærer rente. Sådanne regler fastsælles nf rigsomhudsmanclen efter 
samråd med landsstyret. 

6 Re~ten til at oppebære invaliderente med dennes grunclbelob flher § 5 er he· 
tinget af, at vedkommendes årlige indtægt, beregnet efter reglerne i stk. 3, ikke 
repræsenterer en værdi, der over.stiger 50 pct. a1f grundbelohet. 

Såfremt indtægten overstiger det i stk. 1 omhandlede .fradragsfri ·beloh, bliver 
60 pct. af det '°verskydende indtægtsbelob at fradrage renten og eventueJ.le tillæg 
efter § 5 • .stk. 2. Renten med de nævnte tillæg 'kan dog ikke nedsættes under 1/a 
af grundbelObel. 

Den indtægt, som kommer i hetraglning i henhold til forunståemle, beregnes efter 
fiilgende regler: 

1) a. Enhver incl.tægl, som på•gældende har oppebåret i del foregående kwlen· 
derår, medregnes, hvad enten indtægten hidriirer fra personligt arbejde. 
\'edvarende privat eller offentlig under.stottelse (invalide. og aldersrente 
undtaget), pension eller ·besiddelse af 1formue eller ejendom. 

h. Ved opgorelsen af indtægten fradrages skaller saml udgiifter til k'lmtin• 
genter i anledning af medlems-skab i ulykkes·, syge·, invaliditets· og he· 
gravelsesforsikringen. 

c. Ved opgorelsen af indlægten til en renlemodtuger, der modtager underholds· 
bidrag til sine horn i henhold til overovrighcdsbestemmelse, en af over· 
iivri gheden godkendt overen 1<komst, separations· eller skilsmi.ssebevilling 
eller dom eUer oppebærer bidrag i henhold til kgl. ane>rdning nr. 101 af 
18. marts 19-19 for ·Færoerne, vil der være at se bort fra en så stor del 
af bårnebidraget, som svarer til enkehornsbidraget. 

d. Dersom kun den ene af lo samlevende ægtefæller er 0herettiget til at oppe· 
bære renle, Ekal kun 'halvdelen af ægtefællernes samlede indtægt komme i 
betragtning Yed fradrag i renten i hen'hold til denne paragrruf, dog således 
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:r.t der ikke kan ydes pågældende s1i>rrc rente end den, cl sådant ægtepar 
ville have kunnet oppebære, hvi:s begge æg1"ræller havde \'ærel hcrclligcl 
dertil. 

e. For så vicll pågældende plud elig •har mislel muligheden for al opnå den 
·hidtidige ar.bejdsfortjeneste skal clen 1forste renteberegning foretages uden 
hensyn til den indtægt, -som skyldes personligt arbejde i det .foregående 
kalenderår. men under hensyntagen li~ den mindre arbejdsfortjeneste, som 
han efter den indtrådte for.andring skonnes i stand ti•I at opni'l på .egnen. 

f. Eher ! amråd med lanclsslyret kan rigsombudsmanden fastlægge vejledende 
relningslinierl) for indlæglsberegningen, herunder navnli'g om nnsællel
sen af værdien af naturalindtægter, så som af frit ophold, a1ftægt og af 
holig i eget hus. 

2) For in\'aliderentemodtageren ' 'il der i alle tilfælde \'ære at se hont fra indtægt 
ved personligt arbejde, for så ,·idt angår et beliib svarende til rentens grund· 
helob. 

~) Det incllæglsheloh, som i henhold lil nær\'ærende paragraf !lokal lægges .til 
grund ,·ed heregningen af rentens s torrelse, ufrundes til delelighed med 20 
kr., således al el beloh på 10 kr. og opefter forhojes til 20 kr., mens et belob 
under 10 kr. frnclrages. 

Oppeba•rer pågældende pension fra ~ lr-ten, lagtinget eller frn en ·kommune i hen
·hoM -til en pensionsvedtægt. hli\'er der i renten således som denne må heregnes 
efter foranstående regler, yderligere al fradrage 20 pcl. mf det heli:ib, hvormed pen
sionen overstiger det ifOlge stk. I lraclrn;l.!fri helob. 

Silfrem.t rentemodtageren i anledning of im·alidileten hor fået tilkendt (tillagt) 
erslatnin!! ifior en ncdsæltelse af erh\'eno ~evnen af over 20 pct. i henhold til ulyk
kesforsikring!"anordningen eller lov, dansk eller fremmed, fradrage.!\ der 20 pct. of 
clel heliih. hvormed ul1ylckesforsikringsrenlen eller. hvis er,;;tatningen er kapitaliseret, 
den livren:te, der i statsanstalten .for livsforsikring er eller kunne \'ære indkoht 
for kapitalheliihet på det tidl.'punkt, do det blev udredet, o\'erstiger det ifOlge stk. 
1 Jradrngsfri helcib. SMremt erstatnin gen målte \'ære forbrugt helt eller delvis 
for denne .lovs ikrafttræden, kan rig~ombudsmanden efter forud indhentet erklæ
ring fra landsstyret undlade at bringe foranstående regel om yderligere fradrag 
til am·endelse. Hvis en invalidcrentemodtnger trods 01~fordring fra rigsombudsman
den ikke selv gi>r et ham i anledning 111f invaliditeten tilkommende erstatningskrav 
gældende, er rigsombud~manclen herelliget ti·I )lå rentemodtagerens vegne at gore 
kravet µældende mod den er~tatningspligtige og derefter lade den erstatning, som 
måtte hli\'e ydet, komme til fradrag i renten efter foran stående regler. 

4. /n.f'(llidejorsikringem~ midler. 
1 Den færoske invalideforsikrings midler ti•lvejebringes ved invalidepræmier fra 

de forsikrede samt ved tilskud. 
fnvalidepræmien erlægges af de !fors ikrede i alderen mellem 18 og 60 år og 

udµiir 8 kr. :10 i>re pr. år for IJ\'er forsikret. Såfremt invaliderente Lilsliis en for
sikret, vH der ikke være al erlægge invalidepræmie i det tidsrum, for hvilket der 
udhetales rente. 

Af den clel af udgifterne til invalid~forsikringen på Færoerne, som ikke dækkes 
af de indgåede præmier, udreder ;;taten hal.vdelen. medens den anden 'halvdel af· 
ho.Jdes fra færosk side efter hjemmestyrets nærmere bestemmelse.:?) 

8 /nvalidepræmien opkræves af den syl:?ekasse eller sygeforening, hvoraf den for· 
sikrede er medlem, samtidig med medlems.bidroget. Undladelse af reltidig beta
ling .af invalidcpræmien .har summe virkning som undladelse af betaling aif med
lemsbidraget. 

De nærmere regler for de sygekassernes og sygeforeningens bestyrelser i henhold 

1) .lfr. skr. rig5omlm1lsm. 14. maj 1949. 
S) Jfr. Il. nr. 14 ar 15. maj 1953. 
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til denne lo\ pil.hvilende administrative forpligtcber saml for medlemmernes pligt 
til ut betale invalidepræmie 1fastsælles af socill'lministeren efter forud indhentet er· 
klæring fra land5slyret.1) 

Til dækning af sygeka;:sernes og sygeforeningens særlige administrnli-onsudgifter 
i anledning uf denne lov til.Jægges der dem el belob af 5 pct. aif de indbetalte invalicle
præmicr, hvilket bclob udredes af den færoske invalidoforsikrings midler. 

De i hvcr-t kvartal til sygekus~erne (sygeforeningen) indgåede invalidepræmier 
\'i•I - efter at o\'ennævnle 5 pct. og belob, som er udlagt til helbredelsesforanstalt
ninger rn. v. i henhold til §§ 21-22, er fmdrnget - være al indbetale til Færiierncs 
oppehorsel~kontor inden den 15. i det fOlgende kvartals fOrste miined. 

9 Den færiiske inw1lideforsikrii1gs midler bestyres som en særlig afdeling uf in· 
'ulicleforsikrinl!sfonden af di rektoren for sygekassevæsenet. 

Stat;;kasl:'en udreder udgifterne ved den til direktoren henlagte admini !!lration 
\'edrorende invaliclefor~ikringen på Færoerne. 

De nærmere •regler angående bestyrelsen!.!) af den færoske invalideforsikrings 
·midler fi:U.ifml\es af socialministeren efter forud indhentet erklæring fra land!'lstyrel 
og efter ind i>tilling fra direkloren. De i Iolkeforsikringslovens § '11· nævnte reviso· 
rcr reviderer ligeledes re·gnekn1bel over invalideforsikringen på Færoerne i over
en~stemmel~e med den i o\'ennævntc lovbestemmelse omhandlede instruks. 

Statens tilskud ·til invalideforsikrirrnen pii Færoerne indbetales til invalideforsik-
ringsfonden efter årets udgang på grundlag wf opgornlse fra direktoren. 

Den færiiskc invalidcf orsikrings midler garanteres af statskassen. 
5. Om d1!t /æroske ulykke.</or.iikringsråd og invaUde/or~ikringmHlen. 
10 Bestemmel~cr om f orre·'.ningsgangen for clet Iæro"ke ulykkesf-0rsikrin~~råd i 

sager vedriircnde invalideforsikring ra~tsælles i en forretningsorden n.f socialmini· 
steren efter forslug fra rådet. 

Formanden for rådet <kz::.1 være berettiget til i foreliggende ti!Jælde at indhente 
en udtnlelsc fru invalideforsikringsretten. 

De uf rådet i 'henhold til nærværende lov trufne af gorel~er kan indankes for in· 
valideforsikringsreHen, hvis n.ifgorelse er endelig. 

Rådet - i tiUælde af anke: invnlideforsikringsrellen - kan, forinden afgorclse · 
træffes, give den for;;ikrede ndgnng til a·t giire sig bekendt med sagens akter. 

For deres vin1csomhed i henhold til næI'Værende liJv erholder rådets medlemmer 
et honorar. Udgifterne ved rådets og invalideforsikringsrettens behandling af sager 
vedrorende nærværende lov udredes af st'Utskassen, jfr. dog § 18, stk. 2. 

Hådet indsender årlig til socialministeren, lagtinget, landsstyret, invalicleforsik
rinf!sretlen og direktoren for sygekassevæsenet beretning om sin virksomhed i hen· 
hold til nærværende lov. Beretningen trykkes og offentliggores pil. den miide, so
ciulmini'steren bestemmer. 

6. Bl'gæring om invaliderente. 
11 Bel!æring om invaliderente indgives af den forsikrede til kommunalbestyrelsen 

pli hlnnkeller, hvortil der fastsættes formularer nf socialmini!steren, og som erhol
des hos kommunerne og direktoratet for sygekassevæsenet, For sofolks vedkom
mende indgives begærinl!en, .for su vidt de, når de er i land, har fast ophold i en 
kommune, til kowmunalbestyre~en i denne, men i1ivrigt til kommunalbestyrelsen 
i den kommune, i hvilken det pågældende skib horer hjemme. 

Begæringen skal indeholde de til bedommelse af vedkommendes ret til invalide
rente fornodne oplysninger, derunder en erklæring fra vedkommende sygekasse 
eller S}'geforening. Begæringen skal være ledsaget af fornodne legitimations· 
papirer og bevisligheder, og den !;;kul være forsynet med en uf den forsikrede på 
tro og love underskreven erklæring om, at dens indhold er overensstemmende med 
sandheden. Er hun ude .af stand til al udstede en skriftlig erklæring, skal rigtigheden 

1) Jrr. regler nr. 230 af 12. npr. 1949. 
S) Jfr. regler nr. 231 nf 12. apr. 1949. 
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af de i begæringen indeholdte oplysninger være attesteret af to med vedkommendes 
forhold naje kendte personer, hvis troværdighed om fornodent bevidnes af ovrig· 
heden. 

Det påhviler den, der fremsender begæring om invaliderente, samtidig med be· 
gæringens indgivelse al Crems-kaff e en lægeerklæring, der affattes og indsendes 
efter socialministerens nærmere bestemmehe. Denne erklæring betales af invalide· 
forsikringen, såfremt begæringen om rente irnodekommes, eller der iværksætte3 
helbredelsesforanstaltninger i ihenhold til §§ 21- 22; ellers betales den ni pågæl· 
dende selv. 

Såfremt en forsikrets erhvervse\•ne onces vedvarende nedsat, har såvel direkto· 
ren for sygekassevæsenet og sygekassen eller sygeforeningens bestyrelse ;;om rigs· 
ombudsmanden, landsstyret og pågældende kommunalbestyrelse ret til at begære 
o;porgsmålet om, hvorvidt pågældende hor krav på invaliderente, taget op til he· 
handling. 

121) Begæringen om invn·liderente videresendes .af kommunaFbes~yrelsen til so· 
renskriveren (dommeren) på Fæ roerne, ledsaget af en erklæring fra kommunal· 
bestyrelsen om den forsi-kredes erh,·ervsforhold samt om hans olronomiske for. 
hold i det hele, derunder hans s&atteansættelse. Det påhviler kommunalbestyrelsen 
i de i § 4, stk. l, nr. 3 og 4, omhandlede tilfælde at standse begæringen. 

Soremkriveren (dommeren) undersoger den indkomne begæring, og såfremt 
han skonne-r, at betingelserne for im·.aliderentens ydelse iOvrigt er ti;) gtede, afgives 
sagen til det f reri:iske ulykkesforsikringsråd til afgorelse af spi:irgsmllet om, hvor
vidt der foreligger invaliditet i denne fovs forstand, jfr. § 3. 

13 Ulykkesforsikringsrådet afgor ved kendelse, om der foreligger en nedsættelse 
i erhvervsevnen a.f det i i§ 3 nævnte omfang, og fra hvi.lket tidspunkt invaliditeten 
må anses at være indtrådt, samt om den forsikrede opfylder betingelserne for at 
fii det i § 5, stk. 2, omhandlede hjælpeloshedstillæg. 

Skyldes invaliditelen el ulykkestilfælde, kan rådet ikke tage sagen under på· 
<lommelse i henhold til nærværende lov, forinden afgorel::e er truffet i henhold til 
ulykkesforsikringslovg'ivniingen. Rådet kan dog straks iværksællc de i § 21 nævnte 
helbredelse~foranstaltninger. 

14 Rådet er 1'erelliget til af vedkommende sygekasse· eller sygetoreningst>esty· 
relser, kommunalbestyrelser, arbejdsgivere, arbejdere og andre veclkommende, her
under klinikker, sygehuse, behandlende læger m. v. al begære og få meddelt en· 
hver oplysning, der er af 'betydning, herunder hospitalsjourna-ler og hvad <ler der· 
Lil horer eller af>krifler af samme; cnd,~idere er rådet beretliget Lil at f'(lrlange 
optaget ret.sligt f'orhor i O\'erensstemmehe med retsplejelovens § 1018 og få ud· 
skrift deraf. 

De forsikrede er fo"ltligtede til efter rådets ~1estcmmclse nl underkaste sig læge· 
undersogelse, evenluelt af rå<lcls læger, samt om fornodent indlæggelse til ohser· 
vation, ligesom de er fonpligtcde til efter tilsigelse at give mode i rådet for at 
afgive forklaring. Eventuelle hermed f()rbundne nodvendigc rejseudgifter bettales 
af rådet, ligesom de af rådet begærede lægeattester betales af clette. 

15 Har rådet fastsat, at der foreligger invalidilet, uden at denne skyldes de 
i § 4, slk. l, nr. 5, nævnte forh'old, og eventuelt tillige at betingelserne for tH· 
læg i henhold til § 5, iSLk. 2, foreligger, tilsendes der opholdskommunen og rigs· 
ombudsmanden meddelelse herom, idet der samtidig tilstilles kommunen en ud
skrift af, hvad der under ~'agen er oplyst om den forc;ikredes olmnomiske for
hold. 

Kommunalbestyreli:en indstiller derefter til rigsombudsmanden, med .hvilket he· 
liib renten skal udbetales. Kommunaibestyrelsen afgiver samtidig en begrundet ind· 
stilling om, hvorvidt der bor ydes et pers.onligt tillæg i J1enhold til § 5 og i bc· 
kræftende fold med hvilket l-etc1h. Renten tilslås fra det tidspunkt at regne, på 

1) Som ændret \'Cil lov nr. 286 ol 18. juni 1951. 
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fl\ ilkel ncd:ællel!cn ifolge rudel.; ufgorclse rrå an~es al være indtrådt, dog tidligst 
fru det liclspnnkt, på h\'ilJ..el begæringen om invaliderenle er indgivet. 

Hentens storrclse fastsætte,; derefter af rigs()mhudsmunden efter samråd med 
landsstyrel i o\ eren:.::temmel!'e med reglerne i §§ 5 og 6. 

i . /l,•11/t'llS 11Jbe/a/i11g. 

16 linalidcrcnten udbetales efter allcslation af pågældendes opholdcl<ommune 
forud for 2 111i111edcr ad gangen nf Fmrocrnc,; opJ>ehiirselskonLor. 

Henlen bn kun oppehrures, for :ii \ich pågælclende hor her i rigel, jfr. dog 
§ J, stk. :t 

BJiYer rigsomlhuclsmancJen eller Jandsslyrel, f. eks. gennem medde!cl.ser fra korn
lllllllUlheslyrelsen. renlemodlagcrens påriirende eller andre J>rh-nlc, opmærk~om på, 
al en inrnlirlerenlemodlager ilcike hor ha\'e di••-posilionsret over den hum tihtiieclc 
rente, tndfer han eher samråd med land"styrel heslemmclse om, på hvilken måde 
renten skal komme l•åg:rldcnde lilgode. iclct r ig"omhud"manrlen om forniidenl dra
ger onnmrg for, al vedkommende um}l1cliggiires, j fr. herved reglerne i lov om 
umyndighccl og værgemål af 80. juni 1922, §§ 2, :1, ~H og '16, eller al der på anrlcn 
måde gribes ind efter lovgivningens regler. 

17 Siilænge en renle>modtager.,, iikonomiskc og per:'onlige forhold, herunder hans 
ægteskabelige stilling, for~orgerforholcl og erh\'en•se\•ne er uforandrede, hel1older 
han den een gang fastsatte rente, jfr. dog § 3il. 

F<>roges eller nedsælles en rentemodiugers indtægt eller formue mere end midler· 
tidigl så meget, .al beregningen af renten efter § 6 111u må give el andel rcsu~tat, lræ.f
fer rigsorr.ijrndsmanden efter imlstilling af kommunalheslyrcl;;en og under iagtlagelse 
af reglerne i §§ 5 og 6 forunslnltning til, al renten fremtidig nedsætles eller for
hiijes i o\·eren~slemmelse med den nye beregning. 

Ligeledes clruger rigsombucl ~manclen omsorg for en omregning af renten, si1-
fremt <ler sker en $Uclun forandring i pågælclende5 æg:te!'ka.belige stilling, forsor
gerforhold eller alder, al rentens storrelse må 1uivirkes deraf. 

Det pUl1"iler en rentemodiuger nl meddele kommunalbestyrelsen underretning 
om enhver foranclr'ing i han;; iikonomi: ke o:r personlige forhold, som kan for
morles al medfOre nechættelse eller bortfuld af renten, lige'>om kommunulbeslyrel
sen selv skal \ære opmærk,rnm på, om ~ådun forandring indtræder, og underrette 
rigsombudsmanden herom. 

Indtræder der for en inrnliderentcmocltnger en sådan forandring i erln·ervs
e,•nen, nl der er grund til al for-mode, al hun ikke længere er inrnlid i lovens 
forstand, foranlediger kommunalbe>'t'}'relsen, ni dette spor~smål forelægges ulyk
kesforsikringsrådet til afgorclse. 

Indtræder der for en invaliderenlemodtagcr, cler oppebærer hjælpelii :;hedstillæg 
efter § 5, stk. 2. en ~ådan forandring, al del må antages, al han ikke længere 
opfylder betingelserne for at Op)lebære tillægget, sorger kommunnlhe3lyrelsen for, 
at f~>org;:mådel herom forc!æggcs uLykkesforsikringsrådet. l\U del om,·.endt an
tages, al en im alicle-renlemochnger, der ikke op1>ehærer 11jælpcli.ishedstillæg, på 
grun<l af en forværrcl:-c i ham; 1.ilstnml opf )'tder 'helingclseme, påh'1iler del ligdedo> 
kommunalbeslyrel~en al indhente rådets afgorelse; sporg·Emålel kan også rejses af 
renlemocltageren selv. 

BefOjel~erne i stk. 5 og 6 tilkommer og~å rigsombudsmanden og landsstyret. 
l'\iir en rentemodtager flytter til en anden .kommune, må han sende rigsombuds· 

manden meddelelse om sin nye ndres.5e. Hig~orrJhudsmanden meddeler du den 
tilflyttede kommune, hvilken rente den pågælclencle får, og vedlægger en udskrift 
af opl-rsningerne om rentemodtagerens personlige og okonomiske forhold. Kom
munnlhe~tyrehcn afgh·er derefter indstilling til rigsomhudsmanden i overen sslem· 
melse med reglen i § 15. stk. 2. 

Foretager en rentemodtager handlinger, der efter § tf., stk. 1, nr. 1 og 3. ville 
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udelukke hcm fra udgangen til rente, eller OJ>pebærer han fauighjælp af den i 
§ 4, stk. 1, nr. iJ., nævnte arl eller hjælpeikas! ehjælp, hortfalder renten.1) 

18 Skonner ulykkesforsikringsrådet på grundlag af modtagen indberetning fru 
kommunalbestyrelsen eller på grunding af gennemforte helbredelsesforanstultnin
ger og lignende, at rentemodtaperens erhverv.ocvne i kke længere er nedsat til 
1/a, afsiger det kenclch e herom samt om, fra hvilket tidspunkt invaliderenten skal 
s tandses. 

Tiitdet er 1>cmyndiget til at udsende een eller flere sagkyndige til ut udiive 
kontrol på stedet med J1ensy11 til er11vervi,evne11 hos invaliderenlcmodtngere eller 
inclkulde f;åd-anne rentemodtagere til kontrol. For så vidt for.sikrede vanskeliggiir 
rådets undersiigel~er, kun formanden, niir hun amer det for sandsynligt, at kcn
del~en vil komme til at gå ud på, at renten skul in<lclruge" , midlertidig starulse 
11d1hetalingen mod at sagen snarest mulig forclæ!!ges for rudet. Hådets n<lgi ftcr 
ved kontrol u<lrc1lcs af den færiio: ke invalideforsikring~ midler dter indsendt op
gorelse til direktoren for sygekassevæsenet. 

Hvis en invaliderentemodtager, der med rette er oplaget i im·ulideforsikringen. 
mod hedre vidende, jfr. § 17, .;:tk. 4, uberettiget har oppebaarel invaliderente, vil 
det hclob, der med urette er 1>ppehåret, efter socialministerens nærmere heslcm
mclse "\'ære al erstatte nf pågælclemle, eventuelt huns do1lsbo. Socialmini·5tercn 
kun overlade rigsom11ucli:manden i et nærmere angivet omfang at træffe sådanne 
nfgiirclscr efter csumråd med landsstyret. Af giirelsen kan indankes for socialmini
steren. 

19 Når en rentemodtager anbringes eller er anbragt for offentlig regninl! eller 
Ior en 11nerkcndt E1ygcka~es eller invulideforsikrinµen.3 regning på en i henhold 
til lo\' om fotl'i l!\'~enet på Færoerne, § 72, eller lov om offentlig forsorg aner
kendt ~m~talt eller af en ~ådun anstalt under dennes ,·edvaremle tilsyn hos pri
vate, og nur anbringelsen strækker sig ud over indlæggelsesmåneden og den fiil
gencle måned, drager rigmmhudsman<len efter forud indhentet erklæring fra kom
mun:i!lhcstyrcl~en og efter samråd med landsstyret omsorg for, nt pågældende;; 
rente efter omstændighederne udbetales til dækning af de med opholdet forbundne 
ndµ-ifler; det C\ enluelt tilo,·erehle\'ne 'hel oh udbetales pågældende selv, j fr. dog 
§ 16, stk. 3. 

Ved nnvcndolsen uf reglen i stk. l lages der hensyn t·il, om pågælrlende har 
forsorgcJsespli i; t o\'erfor andre. Henten skal da i tra.ngstilfælde fortrinsvi.s an
vendes til fy.tdestgorehe nf sådan forsorg elsespligt. 

For så vidt riet belilb, der i heniholrl til stk. 1- 2 i det enkelte tilfælde kan 
amemdes li~ dækning aJ udgifter \'ed pågældendes nnbringe1se, målle overstige det 
hcliib, det efter cle til enhver tid gældende regler påhviler patienten .,;elv eller i 
trangstiHældc del offentlige at udrede, anvendes restbel()bet til necl3æ'ttolse af del 
eventuelle stat.stilskud til anlbringel~en. 

Foran~tåendc }estemmelser finder efter forhandling med justitsmini.3teriet også 
anvendelse på rentemodiagere, der hensidder til afsoning uf cstraf, eller som er 
interneret i henhold til dom. 

Er der LiHagl rentemorltageren hjælpelol"hedstillæg i hen'hold til § 5, stk. 2, bort
falder dtltte, for så i •idL han for længere tid er anbragt som o\•enfor i stk. 1 
nnfOrt. 

20 Når en in\'afiderenlerrodtairer er fyldt 65 iir, overgår han til al modtage 
aldersrente, for ~ii vidt han opfylder helingel!:erne herfor. Det JHilwiler kommu
nalbestyrelsen i rimelig tid, forend han opru~r næ.vn~e alder. ut giire indstilling 
til rig·5ombudsmanclen om, h\•orvidt lian er hcrelliget til aldersrente og med hvil
ket beliill1. 

H. llelbrcdcb"~fora1~s1alt11.in.gcr m. t'. 
21 Fon;ikrede, Tentemo<ltagere, horn under 15 år og personer alderen 15- 18 

I) Som ændret \Cd lov nr. 286 ar 18. juni 1951. 
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år, der på grund af helhredsbelingelferne ikke har kunnet optages i en anerkendt 
syl!ekasse, er forpligtet Lil efter forlangende af ulykkesforsikringsnidet at under· 
kaste sig oplæring eller kur og pleje, herunder modtagebe af og opoveJ.se i bru
gen af handa~er, kunstige lemmer, briller, sygevogne og andre hjælpemidler, så
fremt der efter rådets skon er fare for, at en væfentlig og ikke blot forbigående 
ned5æ.Uol~e 11,f erh\•en'.!'e\me11 vil i'n'lltræde i en overskuelig f.t1CmllM, hvis 11ævnle 
foranstaltnin~er undlades, eller så fremt en sådan nedsættelse af erhvervsevnen 
ved <li~;;e foran!.'taltninger vil kunne !bedres betydeligt; dog skal \·edkommende ikke 
være forpligtet til nt underkaste sig nogen operation, der kan medfOre fore for 
hans liv eller fiirlighed. 

Under !<amme forhold som i ~tk. l næ\'nl knn der efter ulykke~forsikrin gsrådets 
hestemmehe ydes for5ikrede og rentemodtagere hjælp til anskaffelse a.f ar.hejds· 
maskiner og værktiij og - i særlige tilfælde - hjælp til iværksæHelse af selvstæn· 
dig virksomhed samt anden hjælp til opnåelse af beskæftigelse. 

Ulykkesforsikringsrådet er berettiget til al forlange, al pågældende lader sig incl· 
lægge pil sygehus eller kumnstult, medmindre han som gift, som indehaver af eµen 
husstand eller som .medlem aif sin familie$ .ht1s~tand sk.Om1es at k'llnne 
skaHe mg klen foranii-dne kur og p'leje i 1hjemmct. 

Såfremt oplæring ikke skonnes at kunne finde isted under sådanne forhold, at 
på:rældende knn bo i hjemmet, er rådet berettiget til at forlange, at han ~kal tage 
ophold udenfor hjemmet, sulænge oplæringen varer. 

Undlucler en forsikret eller rentemodtager al underkaste sig de foran omhandlede 
foranstaltninger, kan retten til invaliderenle efter rådets bestemmehe helt eller 
delivis forbryde!!, .d.o.g 1k1m 'såfremt pågælde~<lie forud ved anbefalet hrev er ad· 
varet om den retslige fiilge af sin undladelse. 

1\fodsætter rette vedkommende sig at Inde et barn under l8 år underkaste cle 
omhandlede foranstaltninger, kan rådet henlede værgerådets opmærksomhed på 
sn:ren. 

1Enhver forsikret og invaliderentemodtager, som anser sin erhvervsevne forringet 
eller udsat for al forringes som i stk. l angivet, kan af egen drift siige bistand 
hos rådel. Samme udgang står :i.ben med hensyn til horn under 15 år og per· 
soner i alderen 15-18 år. der på grund uf helbredshelingeher.ne ikke har kun· 
net oplages i forsikringen. 

Ethrnrl krav, der efter denne paragraf kan stilles af uly~kesfor;;ikring;rådet, kan 
li:reledes og med samme retsvirkninger stilles af invalideforsikringsretten i sager, 
der forelæ!?ges denne. 

22 Udgiflerne til kur og pleje m. v. samt det fornodne i anledning af oplæring. 
som iværksælle5 i henhold li) ulykkesforsikringsrådets forlangende, afholde<; for· 
skudsvis af vedkommende :Sygekasse eller sygeforening. Den del af ud g:ifternc, 
som det ifOlge sygeka~sens eller sygeforeningens vedtægt ikke påhviler den ende· 
ligt al afholde, refunderes den af den •færoske invalideforsikrings midler efter ind· 
sendt opgiirelse til direkliiren for ::ygekassevæsenet. Det påhviler ulykkesforsikrings· 
rådet at tilsende direlktiiren meddelelse, nfrr rådet i henhold til § 21 har heslut· 
let at iværksællc sådanne foranslahninger, der vil medfOre udgifter for forsikrin· 
gen, dier at yde hjælp af fonii-krirngens midler Lill allerede ivrurksatte fomrnstalt
ninge·r . 

Skyldes rlen sygdom, for hvilken vedkommende underkastes hellbredelsesforan· 
stallninger, el ulykkestilfælde, mod hvilkel han tillige er forsikret ifOl~e ulykkesfor· 
sikringrnnordningen, indtræder sygekassen eller sygeforeningen i tilskadekomnes 
krav mori vedkommende forsikringssel!"kab (arbejdsgiver). 

23 Klager over de af vedkommende kommunale myndighed tru[ne be~lernmel sc r 
vedrorende invalid.erenle kan ikke indbringes for domstolene, men forclægl!e!I rigs· 
ombudsmanden. Rigsombudsmandens afgorelser kan - også når de er truffet efter 
samråd med landsstyret - indankes for !"Ociulministeren. 

24 De forsikredes krav på ydelser i medfiir af denne lov kan ikke gores til 
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gen.!'land for arrest, ek~ekulion eller anden retsforfolgning. Ret"handler, der af
slulles af de forsikrede med hensyn til nævnte krav, er ugyldige. 

9. Rc/11.sion m. m. 
25 Ved udlohct af h\'erl k\'arlal ind!'ender rigsombudsmanden til direkloren for 

sygekas~e\'æscnel en forelclbig ovgiirebe over de af ham i kvartalet afholdte ud· 
gifter til in\'alidereuter saml O\ er de fra sygekasserne (sygeforeningen) i kvar
talet modtagne præmiebelob, jfr. § 8, stk. L 
Direktiiren fornnledigcr derefter. nl invalideforsikringsfonden forstrækker rigsom· 
hudsmanden med det forniidne belob gennem indbetaling til færciernes 011pcbor· 
sel~konlor. 

26 Ved udgangen af hvert finansiir indsender rigsombudsmanden til direktiircn 
cnclcliµl rcgnski:'b over cle i finun~årels IOh udhetuhe invaliderenier, hvorefter cven· 
luelle forniY<lne herigligel:;er finder sted ved direktiirens foranstnltnin!!. Det næ\'nlr 
.regn~kah mii '\'ære ledsa·h~l af en fortegnefse O\'er samrlige persenier, (ler lrnr oppe· 
båret ill\'aliclercnle inden for det påga·ldende Iinumår. med angivelse af, for hvil
ken periode der er udbetalt vedkommende rente. 

•Efter im:lstilling fra direkti:iren fonmlediger socialminislcrcn derefter, al de slats· 
km•JOen piihviknde belOh stilles til direktorens rådighed . 

Statens tilskud til invalideforsikringen pii færiiernc bevilges på finansloven. 
27 De i §§ 25 og 26 omhandlede opgorelser og regnskaber mHærdiges på ske· 

nrner, som godkendes a[ direktoren. 
10. S/11t11ingsbcstem111cl.ser. 
28 Såfremt en in\•aliiderenlcmodtager Holge sygeforsikrinircns regler ikke kan 

vedhlivc al \'ære n}'<lende mfkllem a.[ en anerkendt sygekasse, skal ophol1lskommut1en 
ycle ham forniiden lægel1jælp, kur og pleje i sygdomstilfælde. 

Er en forsikret eller renlemodtag:er i henhold til § 21 undergi\·el kur og pleje 
eller oplæring u1lcn for hjemmel. yder opholdskommunen i trangstilfælde den for
nodnc hjælp til familiens underhold, sålænge kuren eller oplæringen varer. Det 
samme gælcler, når pågældende, om han end forbliver i hjemmel, ved cle i hen· 
hold til § 21 pnhudte foranstaltninger er forhindret i al passe sit erhverv. 

De regler, der 0\1er for lrængen;de i almindelighed gælder for hcnyllelseu af 
læger og jordemiidre og for vederlag til sådanne !lamt hegru\•elseshjælp, gælder 
også for personer, der modtager im·nliderenle efter nærværende lov. 

Opholdskommunens udgifter i henhold til foranstående bestemmelser refunderes 
denne af rigsombudsmanden, som atter modtager refusion i overensstemmelse med 
rei.dernc i §§ 7, 25- 27. 

29 Flyller en person, der oppdhærer invaliderente i henhold til nærværende lov. 
til den ovrige idel af rigel, udredes hnns invaliderente fremtidigt af det sociale 
udvalg i den n·ye opholdskommune efter de for denne gældende sal~er. Til brug 
ved ufgorclrnn modtager udvalget rentesagens akter fra rigsombudsmanden. 

Opholdskommunens udgifter ved ydelse af denne invaliderente opfiires og refun· 
deres efter folkeforsikringslovens regler . 

.Del påhviler rig~omhudsmanden ved fraflytningen al tilstille den nye opholds
kommune saml direktoren for sygekasse\•æsenel meddelelse om, med hvilket be\Oh 
renten hidtil er udbetalt, saml på hvilken måde renten er blevet Iberegnet. 

30 De næ1mere regler for, h' orlcdes der vil være al forholde, når personer, der 
er im·alidelforsikrel i henhold til nærværende lov, flytt·er til den ovrige del nf ri· 
gel, og når personer, der er invalideforsikret i henhold til folkeforsikring51oven, 

1flytter til Færfrerne, fa.s.t:ælles af socialministeren efter forud indhentet erklæring 
·fra landsstyret efter indrtilling af direktoren for sygekassevæsenet. 

31 Socialministeren fast:æller efter forhan<dling med det færoske ulykkesforsik· 
ringsråd og di rektoren for sygekassevæ;;enet en takst for de under .behandlingen 
af suger i henhold til denne lov almindeligt forekommende lægeattester. 

32 Renten til personer, der oppebærer in\'aliderenle ved lovens ikrn[tlrædcn, 
beregnes dter denne lovs regler. 
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Det i § 5, stk. 4, omhancllede rådighedsbelOb fostsa:lles for finansåret 19·1-9- 50 
til 29.000 kr. 

33 Såfremt leveomkostningerne på Færoerne stiger eller folder, fastsætter so
eialministercn - efter indstilling fra landsstyret eller efter forud indhentet er
Jdæring fra delle - en tilsvarende forhojelse eller nedsællelse af det i § 5 næ\'nte 
grundlbelob, im•uliclitetslillægget og hjælpeloshedstillæggel. 

De således fremkomne be\Ob kan afrundes med henblik på, at renteudbetalingen 
normalt kan ske .i hele kronebelob. 

34 Socialministeren kan bemyndige rigsorr.lbudsmanden til efter samråd med 
landsstyret og efter indstilling fra direkloren for sygekasse\'æsenet at fostsa:lle de 
nærmere regler om lovens ge11nemf0re\5e, herunder om renternes beregning og ud· 
betaling, saml til al uclsende forniiden \'ejledning for kommunalbestyrelserne. 

35 Midlertidig lov for Færoerne nr. 120 uf 15. marts 1939 om invalideforsikring 
saml lov nr. 106 af 20. marts 1940 om midlertidigt tillæg til alders· og invalide
rentemodtagere på Færoerne ophæves. 

;n. marts - Lagli·ngslov nr. 2:i om FOLKiEH,EGISTER. 
li) I lobet af året 19,19 o-preltes på en uf lundsstyret fastsat dug folkeregistre 

for samtlige kommuner på Færoerne. Hegistrene tilvejebringes ved hja:l1• uf folke
tællingslister, pu h\'ilke enhver, som den pågældende dag er bosat eller midler· 
tidigt opholder sig inden for kommunen, er pligtig til for .sig og medlemmerne 
u{ sin husstand at meddele oplysning om fulde navn, kon, stilling eller erherv, 
bopæl, fOdselsur, ·Hidselsdng og fOdested, statsborgerforhold, ægteskabelig stilling, 
stilling i husstanden saml, hvis pågældende er tilflyttel kommunen i JObet uf de 
:>iclsle 5 iir, du til:flytningsår og fraHytning:.:sted. Lundsstyret fusLosætter frem· 
gangsmiiden ved registrenes oprellelse, 

2 Folkeregistrene fores ved kommunalbestyrelsens foranstaltning. Sysselmanden i 
hvert syssel påser, al folkeregislrene fOres efter denne lovs regler, dog druger 
sognefogeden i Våg omsorg herfor vedrorende Suderii sondre præstegæld. 

3 De myndigheder o\'erfor hvilke fiidsler, nu\·ngi\·e\ser og dodsfnld skul an· 
meldes, er efter landsstyreLs nærmere bestemmelse pligtige til al afgive indberetning 
til folkeregistrnne om de til dem skele anmeldelser. 

Sudunne indl:eretninger skul videregives senest 5 dage efter, at de er anmeldt 
for myndigheden. Indberetninger om rndsler skal indeholde oplysning om det på· 
gældende •hams kon, fiid~elsdag, fiidested og opholdssted saml om forældrenes 
navn og bo11æl. For uden for ægte.skah IOdte horn angives modrenes na\'n og 
lmpæl. 

Dodsfold skul indberettes til registeret senest 3 duge eher, al de er anmeldt for 
Færiie111es .i:kif.terel. lndberetniilgen skal indeholde oplysning om afclodes fulde 
navn, livsstilling, fulde bopæl, dodsdug og <lodssted. 

Lands.styret s:ka1l kUJ1T1e pålægge ancl·re mynclig'heder, end de ovennævnte at meddele 
folkeregistrene alle oplysninger. der mulle \'ære af !betydning for registrenes \'irk· 
!'omhed. 

4 ECter folkeregistrenes o)lfeUehe er enhver, som midlertidigt eller for længere 
titl flytter fra en kommune, pligtig til \ed Lortflytningen eller ~ene.si 5 duge der
efter for sig og de medlemmer a( huns husstand, der fJyuer sammen med 11am, at 
melde Iraflytni·ngen til folkeregisteret for den kommune, hun forlader. Senest 5 
dage efter ankomsten til den kommune, h\'ortil hun har meldt flytning, påhviler 
det ham for sig og de medlemmer af hans hnsslnnd, dm- er r.lyllet sammen med 
ham, al melde tilflytning til folkeregisteret for den pågældende kommune. 

1) Jfr. hck. nr. 19 af 12. ~1·111. 19-19, nr. 50 of 'I. ti., nr. 55 of 10. nu\', 1919 og <'irk, of 
29. rnorL'! 1950. 
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Også fl)·t·ninger inden for en kommunes grænser skal 11å tilsvarende måde se· 
nest 5 dage efter flytningen anmeldes til kommunens folkeregister. 

UgHte fokere og sofolk, der uden at have bopæl i eller tilknytning til nogen 
anden 'kommune arbejder ombord i her i landet hjemmehorende skibe, er pligtige 
al lude sig 011tage i folkeregisteret for den kommune, hvori skibet er hjemme· 
horende. 

5 Såfremt en pflr.son som medhjælp, lærling eller lignende tiltræder eller fra· 
træder en plads hos en husbond eller arbejdsgiver, hos hvem han har ibopæl, 
påhviler del tillige husbonden eller arbejdsgiveren al anmelde tilf.lytningcn til folke
regifteret inden for de i § tJ, fastsatte fri ster. 

PU. tilsvarende måde påhviler det husejeren eller den selvstændige lejer al med
dele folkeregisteret oplysning om, hvem der Hyller til eller fru huns ejendom eller 
hu~lcjl ig11cd. 

De i denne paragn1fs lste og 2det stykke omhandlede anmeldelser kun dog und
.lades, når den anmeldelsespligtige ved forevisning uf en uf folkeregisteret udst.edt 
h~ittering har forvis~ cl sig om, al den flyuende person selv har foretaget de på
budte anmeldelser. 

6 De f.lyllemle er, såfremt de af dem foreta gne anmeldelser måtte vise sig al 
være ufylde.;tgorendc, uni.ijagtige eller indbyrde3 modstridende, pligtige til på 
forlangende at afgive personlig forklaring til registerforerne og eventuelt for egen 
regning at Iren~kuHe de til oplysn>.ng i sagen nodvendige attest.er m. , •. 

7 Ved anmtl'. delse af flytning Ira en kommune udleverer folkeregisteret ved· 
kommende el flyttebevis, som alfleveres til folkeregisteret for tiUlytni11g3kommu· 
nen, 

De nærmere regler for indholdet af de i § 4, og 5 indeholdte anmeldelser saml 
de oplysninger, Ily.ttebevisel skaJ indeholde angående vedkommende;; personHge 
data og s'kaueforhold, fast.sættes uf landsstyret. Tillige kun landsstyret lbestemme, 
at frafliytningkornmunen skal være forpligtet til inden for fastsat frist al over
sende folkeregisteret i tiHlytningskommunen yde1nigere oplysninger om den flyt· 
tende \'edri.irende skullcfor11old, eventuelt modtagen, men ikke tilbagebetalt eller 
eftergi\'en fattighjælp, idomt straf, for hvilken det ikke er erholdt æresoprejsning 
eller lignende. 

8 Til kontrol alf de kommunale folkeregistre er kommunalbestyrelsen beretti
get til ut bestemme, al der een gang årligt omdeles skemaer, og enhver ·husejer 
er da pligtig til at foranledige, at disse skemaer cirkulerer til udfyldelse blandt 
husets beboere. Huisfaderen eller den selvstændige lejer er ansvarlig for, at skema
en1c r.ettid.igt udfyldes med de i § 1 omh11a11C~lede oplys111irngcr, og pli.gti·g til 5fter 
hmcjerC11s 11111vimi11g al sen.de skemaerne videre i ejendommen. Skemaerne skul 
være udfyldt senest 14 duge efter omdelingen og skal derefter af kommunal· 
1Le.5Lyrelscn a'fhentes hos husejeren. 

Hegistercl revideres af de respektive folkeregil!ltediirere efter hver ulmin
tlelig folketælling pu grunding af folketællingslisterne. 

9 Klage over registrene3 mangelfulde fOreLse rettes til landsstyret. ,folkeregister
forerne er piligti.ge at reHe sig efter de ptUæg, der som folge heraf bHver gi\•et 
<lem uf landsstyret. 

10 Landsstyret fnrst:ætter regler for de kommunale registres indretning og fO. 
·rclse, for det nærmere samarbejde mellem. de kommunale registre og for adgan
gen til at erholde oplysninger fra regi~trene og betalingen herfor m. v. 

11 Udgifterne \'Cd c!e kommunale registres o.prettelse og fremtidige ·fOrelse på
hviler landskussen. Betnlingen for de uf de kommunale registre meddelte oplys· 
ninger tilfalder landsknssen. 

12 t) Den jlrivnl);erson, <ler undlader rellidigt al foretage de i denne Jov om
talte anmeldcher til folkeregiseret, afgiver urigtige meddelelser eller iovrigt over-

'> Som æn1lrcl \'C1l li. nr. 45 ar 19. aug. 19·19. 
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træder denne lov eller de i henhold til den givne bestemmelser, straffes, for så 
vidt ikke hojere stra1f efter den ·ovri.ge Jovgivn.ing er forz'kyklt, med hooer fra 5 
kr. Såfremt en pel'Son, der fl ytter fra en kommune til en anden, undlader at an· 
melde flytning sihel til registeret for de11 kommune, han forlader, som for den 
kommune, han tiHlytter, hetrngles overtrædelsen i denne henseende som alene 
begået overfor folkeregisteret for tilnytning.skommunen. Boderne tilfalder lunds
kassen. Sager derom behn111dlcs isom politisager. 

31. murs - Logtin gslog nr. 23 um FOIJK.A YVlol{LIT. 
11) 1 årinum 19119 verilur ein dag, i<1 lundsst}'ri~ iiselur, ~cll å stovn folka

yvirlit i O'.llum kommunum j Furoyum. Y\'irlil ini veri'Sa fin gin til vegn vii'S munn· 
tulslistum, og eru ol!, ii'S henda dug havu thusta~ og bråMengis dviiljust i komm· 
ununi, sk)fdU'g vi~ikj an1cl.i !;ær og fo'.isHilkinum .al greii'Su frå follum navni, kymi, 
cmbæti ella yrki, hu')tai'Si, fUi'Singariiri, fOi'Singardegi og -stai'Si, rikisbor.garaskapi, 
vi~urskiftum \lii'Svikjrunidi hjunurlagi, sti.ii'Su 'i .hu:.inurn, og um so er, al vii'Skom:mdi 
er ·fluttur til kommununn innan fyri sii'Sstu 5 iirini, tå eisini tilfluttn ingsiirii'S og 
stui'Snum, -ii'S •ftull er Lurlur frii. Landestyrii'S sk ~par .fyrii .framferi'Sin.i, tit yvi1foii'S 
vcri'Sur se~l å slovn. 

2 Kommunustyrini havn umsorgan fyri, al ;folknyvirlitini veri'Sa fUrd. SySlumai'S
urin i hvurjari syslu nnsnr eftir, nt Iålknyvirlitini veri'Sa fUrd samsvurandi hesi 
log; to hevur såknndutin i Viigi umsj-On \' ii'S hesum vii'Sviikjandi Sui'Suroyar sunn
aru ·prestngjaldi. 

3 Tey }"in·ald, sum Ii.ii'Sing, na\'ngå\a, undliit ~kulu veri'Sa givin upp f yri, eru 
samsvarandi landHtyrisins mcrri å~elnn skyldug al greii'Sn fulknyvirlitinum Irii 
hesum uppgiivum. 

llc:;ar frfrgei~ingar ~kulu vcrifo greicldar 'ur 'homlum i seinasla Jnigi 5 dagar 
c1ftir tui'S, i:. l yvinaldio hevur Iingii'S tær. Tii ii'S greitl er frå Ii.ii'Sing, skal eisini 
veri'Sa upplyst um kyn bnrnsins, Iiioingardag, f0i'5ingnri;,;tai'5 og tilhnlchstuo 01g urn 
navn og Luslno foreldrnnnn. Er harnii'S fOLt uttan hjunnrhand, vcrour sagt frå 
llU\'lli og 'bustai'Si moi'Surinnar. 

An11liit skul veri'Sa f;ivii'S u1~p fyri yvirlitiuum i seina~la Jn-~i 3 dugar efti,r tao, al 
skif~irættur FO.royn hevur finigii'S hoi'S um tni'S. Hendu Irågreioing skal iunihulda 
upply;;ing um ·fulla nnrn hins deyi'Sa, livsyrki, sii'Ssta hiistao, deyi'Sndng og -otai'S. 

Landsstyrii'S kaun flyggja ui'Srum yvinvuld.i enn hc!!um, ii'S oman .fyri er .ncvnt, al 
gcva folkayvirlitinum ullar u)1plysingnr, ii'S tydning kunnu havn fyri yvirlitini og 
vir kan tci rra. 

4 Tå io !f61kæpirlitini eru scll ii stovn, eru ol!, io flt:ll eru burtur iir einari 
kommunu, nnnni'Shvi.irL tey ætln sær nt ver<Sa hurlur i longri ella sty:ttri tii'S, skyldLJ;g, 
·tii io Ley llyta hurlur, elln i seinsta lugi 5 dngnr aftnnå fyri seg og tey uv hii.sfolk
unum, ii'5 fl)ta vii'S, al sign Iolkap'li tqit.inum ;j ko.mmummi, sufm rlull \ c ri'Sur Jrå, 
frå hurturHytingini. I seina~ta lugi 5 dagar a•ftanå, at muour er komin i ta komrn· 
unu, hnnn hernr sagt -Eeg at Il)4lu til, er tai'S skylcln hunsara fyri seg og tey av 
husfolkunum, iå vii'S honum eru flutt , at siga fi'1lknyvir.\itinum ,j hcsi kommunu 
r rii tilflyting sinari. 

Tå ii'S mnour flytur frå einum plåssi til nnnai'S i somu kommunu, skul å sama 
hått verifo sagt folkay\•irlitinum frii innnn 5 dugnr nftanå flytingina. 

Ogiftir fokimenn og sijomenn, ii'S ikki huva biistno i elln samhnntl via nakrn ai'Sra 
kommunu, og sum eru vio skipi heimnho.yrundi i Fi:i royum, havn skyldu al lntu scg 
fOra å fulknyYirlitio i teirri kommunu, sum skipio hoyrir til. 

s Um mnour fer i elln ur a11beioi sum hjålparmaour, læridrow~ur ella tilikt hjå 
hu!>b1i11da ~Jiu nrheii'Ssge\•nrn, sum hu1111 hy r hjå, hevur eisini lui.sbondin elln nr
l>eiosgc\ urin skyldu at hc<la flil kn}'\·irli~inum lfrit fly1ingi 11i i1111a11 fyri tær i § 4 
åsell u frci:sl ir. 

1) Sl1r. kunng. nr. fl), 12. scpl. 19·19, nr. 50 s. il" nr. 55 10. nov, 19,19 og cirk, 29, mnrs 1950, 
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A sama hått l1e\ ur lniseigari ella sjålvstoougur leii;ari skyldu al sign folkayvir
litinum Ira, h\'or io Ilytur inn i ella ul ur husum ella buo hansara. 

FråLoounir, io nevndar eru i 1. pclli i hesi grein, nyta!'IL Lo ikki al veroa latnar 
f61ka.yvirlitinum, um teir, io ha\'u skyldu ut hooa frii vio fyrivising av kvittan 
frå folkupfrhtinum, lun•a Yissa()' seg um, al hann, io flylur, .sjålvur hevur boouo 
folkayvirlilinum frå so sum åsett. 

6 Um tao visir .seg, al fråLo()'anir Ir.i flytnndi ikki eru fullgMnr, eru ligreiour, 
clln sll;ioa ln•or moli aorari, hn\'U tiey, um tao \CfOUr kravl, o,kyJdu al lala per• 
sonliga friigreioin g til hann, io fi.inir ifolknyvirlitio, og mogu1iga fyri egnau pen
ing at titvegu \nllurrir, io neyougur kunna vera til al lysn m.ilio. 

7 Tå io mnour Lo<lar frå fl.yLin•g ur einuri kommunu, fær hann frå folkayvir· 
litinum eill flytingarprogv, sum V'Crour fingio folkayvirlitinum i bilflytingurkomm· 
ununi. 

Grciniligari rcglur viovikjundi innihaldinum o teimum Irubooanum, io cru um· 
rocldar i § •I, og \'iO\ ik.jnndi tcimum upp.lysingum, io flytingarprogvio skal in ni· 
halda um riilkomandi sjålvan og skuttuviourskifti veroa setlar av landssthinum. 
Harumframl karm land:;styrio i1seta, al fråflytin gurkommunan skal ham skyldu 
tiJ innnn f.yri iisetta frcisl al ln'la folkuyvirlitinum i tilflytingurkommununi nærri 
upplysingur um tann Ilytundi viovikjundi skattumålurn, fåtækruhjålp, sum er mol· 
Likin, men ikki aflurgold.in ella eftirgivin, domd revsing, sum ikki er Hugin æru· 
rcisi·ng 1fyri, cllu J.iknandi. 

8 Til ræll~cioing fyri tey kommunulu fiilkayvirlilini hevur •kommunustydo ræll 
til Ul <gcra a\'1 Ul cinafcto um årio VCrOU Utbytt UlfyllingurbJoo, og ha\U allir hus• 
cigurur tå ~k) !du ni fåu i lag, al hcsi utfyilingarblOo koma runl LjlJ utfyllingur 
til iill, sum i htisinum LUgvn. Ilii~ondin ella lann råoundi lcigarin s.kulu standa 
t:il '5\'Urs f1} ri, at ·titfylli11gu1'bl0oi11i l ncllari ti<5 \'CfOU ulfylt ViO leimum l § 1 
umnevnclu upplysingum, og eru ~yldugir eflir åvisan htiseiigurans al flytu "b!Uo
ini \'ioari i husinum. Bliioi·ni s-kulu \·erou iitfylt i seinastu lagi 111 tlagar aftanii 
iitbylingina, og ~kal komir.unustyrio 'Siouni Juta fnra eftir teimum hjå htiseigur· 
anum. 

Yvirlitio ver<lur aftur um a'ftur knnnuo a\ tcimum, io fOra folkayvirlitio, uftanå 
hvorju vanligu folku:leljing ef1ir mannlulslistunum. 

9 Kle1gur um, at yvirlitini eru illa ford, veroa heindar til landsstyrio. Teir, io 
·fiirn yviiilitini, cru skyldugir ni fylgja teim skipanum, io land~slyrio av hesari 
grund sclur teimum fyri. 

10 Landsslyrio setur rcglur f}ri, J1vussu tey kommunulu yvirlitini sku'lu vcri~a 
logcl Lil rællis og IOrd, fyri ar'beioinum lcirra millum ~~ viCfoikjundi utgongd til 
al fåa upplysingar frå yvirlitinum og gjald fyri hetta o. a. 

11 ( treioflumur Li1 al fåa -sell å stovn tey kommunalu yvirlitini og av at filra 
ley i frumtioini veroa at gjnlda av landskassanum. Gjaldio fyri tær U(IJ>lysingar, 
io tey kommunulu y\•irlitini lata, fer til lundskassun. 

12t) Tunn maour, io ikki i rætturi tiO gevur upp f.yri folkuy,•irlitinum tao, io 
hen<la log krcrnr, gc\'Ur ;:.keivt Ujlp, ella nnnurs Lrytur hesu lcig ella tær i sum· 
svar vio hunu gjondu fyriskipunir, \'erour, um •hu1111 ikki eftir )ogini hev.ur U~lfJli· 
borio s·torri revsin•g, re\"~uour vio sekt fru 5 kr. Flylur onkur fni einari kommunu 
til aoru, og Looar ikki frå burturflytan, .fn·orki til y\ irlitio i teirri kommunu, 
hmnn flytur fr.i, <.Illa teiirri kom11111nu, hunn flytur LN, verour brolsgcroin i hesum 
fi.iri roknuo Ul \'cra gjord moli fi1lkayvir'litinum i tilfl11ttning~komm11111111i. Sektirnar 
falla til lan<lskassan. 

l\'1ål, io slamlast av hcsum, ver~u vii'.5.gjiircl eo l.1'111 lii1:!reglmnål. 

1) Sum broyll \' i~ li. 45, 19. nui;. 19·19. 
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31. marts -- Ændring nr. N i lo,· for Færiierne nr. i3 af 19. marts 1930 om 
MOTOHKØHETØJiEH m. m. ( lndfOjet i loven 1930). 

31. marts - Ændri!11g nr. 25 j 'lo\' m. 171 aJ 18. muj 19:-n om I-IEGN OG 
MAllKFHED. (lndfOjel i loven af 1937). 

;{). marts - lagtir1g~lo\' nr. 26 om ændringer i gældende love og anordninger 
m. 111. om MATHIKULSVÆSE~ OG H:EALHEGISTEIL (ln<lfiijet i vedk. love). 

12. apr. - Cirk. nr. 95 om skema vedr. A!LD.EHSR•E:.\i'IlE OG INVALID.ERENTE. 
I lo\' for Færoerne nr. 116 af 31. marts 1919 om aldersrente samt i lov for 

Færlierne nr. 1 J.7 af 31. marts l9-i9 om invalide-forsikrin·g er det foreskrevet, al 
an-sugning om } delser i henhold til lo\ ene skatJ indgi\'es på dertil af socin•lmini
sleriel udarbejdede skemaer. 

I denne anledning ~.kal man efter ind.stilling fra del færoske landsstyre og direk
toratet for sygekn-ssevæsenet fremsende el cksem1tlar af hver uf de suledes a'f mini· 
steriet udfærdigede blanketter m. v., nemlig fOlgende: 

1) Begæring om rente eller tillæg til samme. 
2) Tillægsskema til begæring om invaliderente og)eller hjælpelOshcJstillæg. 
3) Ansiigning om hjælp af invaliclefor;;ikringcn til kur og pleje, speciu~behu11d-

1ling, bandager m. v. 
J.) Lægeerklæring ved begæring om invaliderente, 

hja:lpelii.shedstillæg til samme eller hclbrcdelsesforanslahningcr 111. m. 

12. a.pr. -~ Lo\' nr. 199 om 'LØ1'Nl-NC:EH OG P.ENSIONEH FOH LÆllEHE ml 
folke:;kolcn ptl Færiieme. 

I. Almind1•ligc ln1stcm11wlscr. 
1 Tjencslcmancl i folkeskCYlen på Færliernc er enhver lærer, der har fast an~æl· 

tcl~c i en stilling, for 11\'itken lonningen er fa.st:;at i denne lov. 
A~piranler, timelærere. \andrelærere, faglærere og vikarer er ikke ljene~temæncl. 
2 A1le lærere ved Colke~olen på Færoe!'.ne er undcrkasll'Jl i.:lc n~mindclige for læ· 

rere i folkeskolen i det ovrige kongerige gældende bestemmelser, for tiden lærerlon
ning:=.lov nr. ·1.14 af 12. juli l9t16, forsåvidt der ikke om del pågældende forhold 
mftllc være giv cl be~lemmelser i nærværende lov. 

Skolen1irciklione11 varelah'l!r efter nærmere af unclen'~GningE.ministcren faslsallc he
stemmeiser de hverv. som ved lærerlonning$IO\'Cn er tillagt undervisning.smini.:;lcren. 

li. Lo1mi11gn /vr la·n·rc 1·1•d Tlwr.flm1m kom1111111afo skole11æ.fcn og /or d1• bygd1•· 
skvln, cfrr Ir.ar 1•ks"mc•111f.fkvlt•1wd1?r11i.ming. 

3 Skolein5pcktiirer, der udnan nes af kongen, liinnes med 5.iOO kr. årlig. stigende 
hvert :;, år med 600 kr. i1ultil 7.500 kr. 

Der tiHæggcs en ..skolein;;pektor tjenestebolig som for en gift. 
Der skul oprelles cl embede for en skoleinspektiir ved hver selvstændig skole. 
4 O\erlærere ]ijnnc.s med -LSOO kr. årlig, sli·gende ihvert 3. år med 600 kr. indtil 

5.700 kr. 
Der skal normeres så mange O\'erlærer&ti<llinger, al deres to.I andrager 1.4 nf ilet 

samlede antal fastansatte lærere ved kommunens skolevæ.sen ~1orlsel fra skoleinspek· 
liirerne. således al c11 fremkommet hriik hortka·stcs. 

5 Lærere liinnes med 3.:~00 kr. årlig, ..stigende hvert 3. år med i20 kr., indtil 
l.980 kr. 

Der skal oprettes et embede for en fast lærer for ln•erl fulde nntnl af 36 ugenl· 
lige Limer, der hlh·cr al unclen·i;;e \'ed kommunens skolevæsen. jfr. dog § 6, 
stk. 2. 
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6 Timelærere på fuldt timetal ·JOnnes med 90 pct. af den for en last lærer nor· 
merede .gruirudfon, efter 2 års tjeneste som timelærer ved samme l'ller ,flere skoler 
do-g med 95 pct. ·af grundlOnnen. tHertil ydes de for stillingens grundlon ved lov· 
givningen fastsatte særlige tillæg udenfor den fnsle ·Ion, for det almindelige pen· 
sionsgivende lonlillæg.s vedkommende med fradrag af 5 pct. Undervi-ser en time· 
lærer el mindre timetal end 36 ugentlige timer, beregnes IOnnen i forhold hertH, 
dog at larmingen mindst skal udgore ;Y.l af lonningen for fuldt timetal under for· 
udsætning af, at vedkommende efter de ved ansættelsen tru.fne aftafor skal stå 
til rådighed i cl timetal .svarende hertil. 

Der kan ved el sko1levæsen normeres så mange timelærerstillinger, al indtil 
l/io af det ~amledc timetal foruden det overskud af timer, der fremkommer ved 
deling med 36, be:;orges af timelærere. 

Timelærere, der i et skoleår besorger et væsentlig ringere timetal end det i stk. 
1 omhandlede, IOnnes dog med en månedlig betwling for hver ugentlig time, fastsat 
af skoledirektionen. Betalingen ydes uden hensyn tiol fridage ~ ferier. 

For IOse vikarer fastsættes vederlaget uf skoledirektionen. 
Ill. Ui1mi11ger for lærere ved bygdeskoleme, bort.set fra ek.sa1nellssfwfcme. 

7 For.ste- og enelærere IOnnes med 3.120 kr. årlig, stigende hvert 3. iir med 
420 kr. indtH •t..800 kr. 

For hver skole, der underviser born udover forskolealderen - •jfr. § 10 - skal 
der oprettes ot embede for en 'f{)rstclmrer ea!er enela:rer; denne 01~pebærer et pen· 
sionsgivencle ledertillæg, der beregnes pr. klasse, parallelklasser medregnet. Leder· 
tillægget udgor for hver af de 2 IOr~tc kilusser 100 kr. årlig, for hver efterfol· 
gendc klasse 50 kr. årlig. Er der til ·skolen knyttet en for.skole, medregnes dennes 
klasser til hoveclskolen, når dennes leder også har 1lederforretnin·gerne for for· 
skolen, enten fordi forskolen J1ar lokaler i hovedskolens bygningskompleks eller 
i henhold ·til særlig truffet bestemmelse; i tvivlstilfælde afgor skoledirektionen, om 
betingelserne for at oppebære ledertillæg er til stede, og fastsæller •belobet. 

·Fur.sle- o.g enelærer llmr ret tH tjenestebolig .som for en glft.1) 
8 Ved skoler, der enten som anneksskoler drives i tilslutning til storre ~koler, eller 

hvis hornetui ikke overstiger 20, kan •lærerembedet normeres med donning som 
for ~andre lærere< og bolig for en ugift, jfr. § 9. 

Det bestemmes på skoleplanen, i hvilket omfang der skul gives lærere, der un· 
derviser ved flere skoler, et særui·gt 1bestHlingstillæg. iDeue fnsl6rulles under hen
syn til afstanden mellem de pågældende -skoler og forholdene i det hele. 

I tvivlstiUrolde træffes afgorelsen af skoledirektionen. 
9 Andre lærere Jonnes med 2.700 kr. årlig, sti gende efter 3 år med 300 kr. 

og derefter hvert 3. år med 360 kr. indtil 4..140 kr. 
Skoledirektionen kan efter indstilling fr.u kommunalbestyrelsen bestemme, at en 

eller flere andre lærere ved en skole skal Jonnes efter reglerne i § 7, stk. 1. 
Andre lærere har ret til tjenes.tebolig, der efter bestemmelse på skoleplanen 

kan være som for en gift eller som for en ugift.i) 
10 Forskolelærerinder iJOnnes med 2.220 kr. ånlig, stigende hvert 3. &r med 

2•10 kr. indtil 3..1.20 kr. 
Forskolelærerinder har ret til tjenesteboliger som for ugifte. 
Forskolelærerinder kan undervise horn indtil det fyldte 10. ur og piger udover 

denne ælder, forsåvidt angår und.ernisning ·i gymnastik, kvin<ldig håndger.ning og 
kvindelig husgerning. 

Em1beder for forskolelærerinder kan normeres enten ved selvstændige forskoler 
dier ved for!l.koleklas.ser, knyttet til hovedskoler. 

11 Vandrelærere lonnes .som andre la!rere efter reglerne i § 9, stk. 1. Der til· 
kommer dem ikke tjenestebolig, men kommunalbc~tyrel serne på de pågældende 

l) Hr. <'i r!... ur 27. okt. 1950. 
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;;tedcr er pli·gtige vederlng:>frit al stille logi uden ko:.L til n'idighed for vundrc· 
lærerne. 

Skoledirektionen fostrn:Her de nærmere regler for de krav, der knn stilles til el 
sudant logi, og afgi.ir i tvivlstilfælde, om det er lilfreds3lillende. 

12 Såfremt de normerede lærerkræfter ikke kan påtnge 6ig undervi:mingen i alle 
de fog, undervis11ings1rlanen omfatter, kan skoledirek{ionen tillade, al undervisningen 
i visse ofa·g hcsiirges af .særligt dertil uddtumede faglærere, der Iannes med en 
timebetaling, som fastsættes af skoledirektionen. 

11'. /1c11sio11 ug c/tcriudtægt. 
13 De for statens tjenestemænd til enhver tid gældende be;;temmelser om pension 

og efterindtægt, for tiden lov om statens tjenestemænd nr. 30 l af 6. juni 19-16 
kap. 2 og 3, finder frlsvarende anvendelse for lærere i folkeskolen på Færiierne og 
deres dterladtc, a1år a[s1.:edige]$en foider s!K!d eher nærværende lovs .ikrafttræden, 
såilcdes al finansloven træder i stedet for normeringsloven, og sålede,, ut ansæt· 
telse i slat.slj eneHc hctr.ugles som .tig med ansælteliie i ·folke&kolen i C!amme om· 
fang, hvori efter slalsljenestemandsloven an!lællelse i folkeskolen ibetragle! som 
lig med unsæHcl;;e i statstjenesten. 

14 For ~ærere, der er afskedigede fOr denne lovs ikrahtræden, og deres efter· 
lache ydes der Lil den i lienhold Lil lov nr. 121 af 31. marts 1928 § 1 fastsulte 
grundpen;;ion et pensionstillæg, der beregnes på grundJag af det i § 17 i nær· 
\'ærende lov om~umdlede a·lmindelige pensionsgivende -tillæg og de i slalstjenesle· 
mandsloven af 6. juni 19-16 §§ S·l, stk. 7, og 6 l, stk. 2 og 3, angivne pen;;ionsbruker 
for hcnhe>ldsvis egen. og cnkcpension.1) Det n~mindelige pensionsgivende tillæg 
foslsælles efter den 1loomi.n~&incLlægl, hvoraf grundpensionen i sin Lid er bcreg· 
net. Som .pcn:siionsalder .regnes med den ved pensioneringen erhvervede anoiennitel 
med fradrag n'f 5 år. Den sålede3 fremkomne pensionsyd~e kan dog ikke udbetuics 
mt.'ll sti.irre berob end det, der ,-,ille frcrr.1kCJ1mme, såfoeml gruntdlpen.sioncn også 
var beregnet efter de ungi1wie regler. 

Til grundpensionen, sammenlagt med pensionstillægget, ydes rcguleringsttllæg cf. 
ter reglerne i statst~eneslemnndslovens kap. 5. 

15 For pensionister, der er pensionerede efter de IOr 1. april 1928 gældende 
regler, og som 011pcbærer pensionsti-llæg i henhold til .lov nr. 121 af 31. mar.ts 
1928 § 2, finder rcgJerne i lo\' nr. 606 a{ 21. december 19-16 § 3, tilsvarende an
vendelse. 

V. Fællesb~temmel~er. 
16 Den fOrsle ansættelse i tjene.stcmandsstilling i folkeskolen på .Fu:riicrne er 

betinget af, at den pågældende har været aspirant i mindst 2 år. I uspiranuiclen 
lunncu læreren som timelærer efiter de i § 6, stk. l, 1. og 2. punktum fastsatte re,gler. 

Har den pågældende forud været timelærer med mindst !!fo af fuldt limctul, kun 
denne tjeneste træde i stedet for aspiranttjeneste i den tilsvarende tid. Tjeneste 
som lus vikar kun efter skoledircklfon.e·ns bestemmelse, der træHes under hensynta·p;en 
til de ·!Ose vikariaters læng<lc og timetal, træde i stedet for a.>piranttjeneste. 

Tjeneste i en af statens lærerstillinger eller lærervirksomhed ved en anerkendt 
privat :Skole kan efter regler .fastsat af skoledirektionen for den ti·lsvarende tid 
træde i stedet for uspiranlljeneste. 

Skoledirektionen kan denuc.>t tillade, at og.0 u anden privat lærcn·irksomhed 
helt eller delvis træder i stedet for a·5piranttjenesle. 

17 Til alle lonningcr, der fastsættes i nærværende lov, ydes Jolgende tHlæg: 
a) et almindeligt .pensionsgivende lontinæg efter de for statens tjenestemænd til 

cnh\'er tid gældende regler; dette tillæg, der udbetales månedlig ug forud 
sammen med lonncn, er i ~1cnhd<.I til lo\' om .:>laten:i tjene;;temænd nr. ~() l af 
6. jwii 1946, kap. 6. af fiil.gemlc u~orrelse: 

I) Jfr. lick. ur li. muj l92R, iler ikke nw<llllgcs i 1lcnnc snmling. 
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GrundlOn og alderstillæg lontillæg: 
fra 1500 kr.- 2 999 kr. ..• ... ..• ... ... ... ..• ... •.. ... .. . ... •.. 960 kr. 

fra 3 000 kr.- 3 999 kr. 1 080 kr. 
fra 1J, 000 kr.-'l· 999 kr. 1 200 kr. 
fra 5 000 kr.- 5 999 kr. 1320 kr. 
!fra 6 000 kr.-6 999 kr. 1 J.10 kr. 
fra 7 000 kr.- 7 999 kr. 1 560 kr. 

h) Re~uleringstillæg efter de .for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler, 
for tiden lov om statens tjenestemænd nr. 301 af 6. juni 19·16, kap. ·S. 

18 Skoledirektionen fastsætter nærmere regler for tjenesteboligernes omfang og 
indretning.i) 

Planer og tegninger til nye tjeneste-boliger skal godkendes af skoledirektionen. 
For tjenesteholiger foretages aiikorluing i ·lonnen, hvis tjenesteboligen er som 

for en gift, med 1/8 af grund!Onnen og det til denne knyttede almindelige pem,ions· 
givende tillæg; hvis tjenesteboligen er som for en ugift, med '/i :J af grundlOnnen 
og <let til denne knyttede a·lmindelige pensionsgivende tillæg. 

Ved denne lovs ikrafttræden skal alle bestående tjenesteboliger godkendes af 
;;.koledirektionen, der, hvor boligen har en ikke uvæsentlig mindre lejeværdi end 
det i stk. 3 omhandlede lejefradrag, kan .fastsætte en for .boligen passende afkort· 
ning. 

Boligafkorlningen tilfalder vedkommende kommune. 
Under særlige forhold kan skoledirektionen midlertidigt fritage for indretning 

af tjenestebolig, mod al der gives <len pågældende lærer en år:lig godtgiirelse herfor. 
19 Lonninger, pensioner og efterindtægt ud·betales månedsvis forud på skole· 

direktionens foranstaltning, idet denne fastsætter tjenestealderen og beregner og 
UllViser JO!nnin.g, .pension Qg efterindtægt og forurtlediger belobene udbetalt efter nær• 
mere af direktionen fastsatte regler. 

20 SkoledirekLionen bemyndiges til al træff:c særondi11iingcr med hensyn til under· 
visning al mindre bornenntal fru isoleret .beliggende steder. 

21 Dannes der indenfor de \'cd fclkeskolcn på Færoerne ansatte lærere en or· 
ganisation, som giver adgang til alle i folkeskolen ansatte, herunder aspiranter, 
timelærere og \andrelærere, som ikke giver adgang til andre ell'd nuværende og 
forhenværende ansatte, O'g som fOlgcr ·~ådnm1c regler \ed valg, al der s.ikres mindre· 
ta.1ilene (forbrundeL... forskeldige ho\'edgrutpper) en i•as~endc repræsentation under for· 
handlingerne med skoledirektionen, tillægges der denne organisation forhandlings· 
ret med skoledirektionen efter de i lærerli.inningslovens § 17 givne regler. 

22 Ved overg111n:g ti1 tjeneste i (let ovrige kongerige kun tjeneste ved Færoerncs 
folkeskole medtages i tje1æ;1tealder.en i henseende til l<.inning og pension. 

På tilsvarende måde kan tjeneste i folkeskolen eller folkekirken med1·egnes \ed 
overgang til tjenste ved Færoerncs folkeskole. 

De nærmere regler fa.;;tsælles nf undervisningsministeren efter forhandling med 
sko led i rektionen. 

VI. Fordeli1~g af udgift.eme til folkeskolen pii Færocm.e mellem statskass1•n og 
hjemmestyret. 

23 Udgiften ti.I IOnning af de på i'koleplanerne normerede lærerembeder, a.f time· 
lærere efter § 6, stk. 3. nf faglærere efter § 12 og af dkarer samt til en i 'henhold 
til § 20 indrettet -::ærordning, afholdes nf hjemmestyret, således at .;;tatskussen re· 
fonderer hah delen. Hefusionsbelohet udbeta·les kvartalsvis bagud efter foretagen 
afregning efter regler, der nærmere ra~tsælles af uir.den·(sningsmi~i.isteren efter for· 
handling med 'Skoledirekti.onen:!). 

Ved kvartalets beigynde~e sLi'lles der af statskus~en et forskU'dehdliih til rådighed. 

I) Hr. s kr. fru 11kolc<lir. nr 2.1. fohr. 195;\ (indn: H~ dligeholdcls1·). 
2) Hr. skr. hu U. l\I. 19. jan. 1953 (flytt.egocltgiirelsc). 
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Lagtinget træf.fer beslemmel~e om. i hvilket omfang de hjemmestyret piihvilende 
udgifter skal refunderes af de enkelte kommuner. 

24 Pensioner afholdes af hjemmeslyrel, der hertil kan anvende udhyllel af den 
ved lov nr. 32 af 29. mnrls 189i3 oprettede pensionsfond, således som denne er for· 
oget \'ed cle i lov nr. 121 af 31. marts 1928 ·§§ l og 3 omhandlede tilskud i det 
omfan~, h\'Ori delle udbytte ikke medgår til dækning af de pensionsfonden allerecle 
påhvilende pensioner; del manglende afholdes af årlige bevillinger på hjemmestyrets 
hevilli ngslov. 

Af den 5amlede ud~ifl refunderes lmh·delen uf grundpensionen, lherunder home· 
tillæg, og hele regulc11ingslillæggel af statskassen. Reifu0.sionen firnder st~d efter <le 
i § 2it. stk. I. girnc regler. 

For de .Ja•rere. <lrr er pensionerede i henhold til lov nr. 121 af 31. marts 1928, 
og som oppebærer pensionstilla:g i henhold til §.§ lit. og 15 i nærværende lm·, af· 
holdes udgiften efter de i stk. 1 fastsalle regler, idet pensionstillægget lægges til 
grundpensionen. 
De i § 50 i dov om s'lal'sljeneatemmnd af 6. juni 19·16, jfr. næ11\'ærcnde I0\''3 § 13, 
~1jemle<le pcnsionf.hi.Orag tilfalder slat~kassen og hjemmestyret med hah-dclen til 
hver. 

25 Udgiften tii eflerincltægl af lonning o,g pension afholdes ofler de henholdsvis 
i §'!i 2:~ og 21· givne regler. 

26 Alle uddller til folkeskolen, til hvilke slntskassen ikke efter §§ 23 og 21· 
yder tilskud, afholdes fulfh ucl nf ·hjemmestyret. 

Det heslemmes på finansloven, om og i hvilket omfang der af statskassen kan rdes 
L~lskud til opflirclt:e uf J1)'e eller uw~delse af æklre skolehygni.nger.1) 

Til eksamensskoler og anerkendte kurms ycles særlige tilskud af statskassen cf. 
ler tils\'arende ·re;;der som i det /ivrige kongerige. 

27 Denne lo\' træder i kraft ·den I. april 19,J.9. 
Samtidig ophæves: 

1) Lov nr. 121 wf 31. marts 1928 om 1ien.sion og efterindtægt for lærere og lærer· 
imlcr i folkeskolen på Færiierne med undlngrlse nf )o,·ens § L 

2) Lov nr. llB uf 15. mnrts 19:19 om ændringer i lov nr. 268 af 12. juni 1922 
om lonningshestcmmelser m. m. for lærere og lærerinder i folkeskolen på Fær
oerne, jfr. lovbeken<ltgorelse nr. 251 af 13. juli 1939. 

12. npr. - H1EOLBR (iNR. 2:10) FOR DE FÆRØSK·E SYGEKASSER OG DEX 
FÆHØSKE SYGEFOll.ENING ANGAENDE INVAUDEFOHSIKRINGEN, JFR. 
LOV NR. 147 AF 31. MA·HTS 19•19 FOH FÆRØEH:\'E O!\I INVALIDEFORSIK
IUNG. 

A/.s11it I. De medlemmer, der omfallPs af i1walideforsilcringcn. 
1 I henhold tiJ inva'!idcforsikrii111gslovens ·§ 1, er enl1'·er person, der er uhe

micllet n.ydende medlem af en i henhold til den pii Færoerne gældende sygekasse· 
IO\·givning anerkendt sygekasse, og som: 

l. hnr dansk indHidsret, 
2. er bosnt på .Færoerne eller forhyret med skib, 'hjemmehiirende på Færiierne og 
il. er i alderen ltl-65 iir, 

forsikret mo.d inva!i1ditel efter de i loven angiv.ne regler. 
Såfremt en i hcnlic.ld til lo\'ens § l in\'alideforEikrel person ophorer med al 

\'ære uhemidlet i 5-}'1;,~kasselo\'giv.ningens forstand, har opbrugit den barn fra syge
kassen tilkommemle hjiclp elier midlertidi·gt forlader sygekassens område. men for· 
bliver i en anerkendt sygekasse som -bidragydende medlem eiler ornrgår til den 
i henhold til sygekasselo\ givningen for Færoerne godkendte statskontrollerede syge· 
forening, forbli\'er han stående i invalideforsikringen og 'får, mod vedblivende al 

I) Jfr. U. J\[. cirk. ar 30. juni 1933 og cirk. ar l. juni 1951. 
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hetale im·alidepramiie, efter retf;leme i lovens § 7 samme adgang til forsikringens 
•ydelser som 'hidtil, jfr. im•alidelorsikringslo\•ens §2, stk. 1. 

Personer, der ved lovens ikrafttræden var eller p{t anden end den i lovens § 2, 
stk. 1, omhandlede måde senere bliver medlemmer nf en anerkendt sygekasse eller 
af -sygeforeningen, indtræder fra delle tidspunkt i invalideforsikringen. 

A J.sniJ li. Opkrævning af invnlidcpræmic. 
2 I henhold til lovens §§ 7 o~ 3, jfr. lovens § 1, opkræves præmie hos de invalide· 

forsikrede medlemmer, jlr. afmit I, med undtagelse af dem, der: 
11. ikke er -fyldt 18 år, 
b . er fyldt 60 år, 
c. oppebærer invaliderente. 
For alle invalidefors.ikrecle medlemmer er præmiebetalingen tvungen; undla· 

1fol~e nf al betn.Jc præmie hehandles efter sygekassens (sygeforenino:ten •) yed· 
tæitt51llæssi~e restanceregler og mcdf.Orer udslellelse al sygeknE-3en ( ::.y1geforeninge11) , 

.... åfrcml rc~la·ncefri~en overskridn;. Et medlem, ider i·f~>1-ge lo\-en er pligtig nt be· 
tale im•alidepræmie, kan ah~å ikke ved alene al ibetale medlemsbidraget til syge· 
kassen (!>-ygeforeningen) sikre sig fortsat nydere! i denne, men bestyrelsen er pligtig 
1111 !:lette ,~dkommende efter de almi.ndelicge restancer~gler, siHremt .han ikke op· 
fylder pligten li·I at betale invalide1m1:mie. lnrnlidepræmien betales forud og sam· 
tidig med mecllemsbiifraget. 

3 Med hensyn til tidspunktet for betalingspligtens indtræden og ophor i de oven· 
f.or under § 2 omtalte tiUæ~de ~ælder folgende .regler: 

a. For Medlemmer, der fylder 18 år, indtræder pligten til at betale invalidepræ· 
mie fra begyndel«en af betalingsterminl'ln, der f>Olger efter den °betalingstenmin, i 
hvilken vedkommende fylder 18 år. 

Hvis inrnlidepræmic opkræves kvartårlig, er f. eh. et medlem. der fylder 18 
ur den 15. maj. pligtig at betale invalideforsikringen fra l. juli, medens han, hvis 
præmien opkræves månedlig. er pli it-tig al betale fra l. juni. 

b. For medlemmer, der fylder 60 år, op.horer pligten til al betale præmie fra 
hegyndclsen af den betnlingstermin, hvori de fylder 60 år. 

c. For medlemmer, der oppcihærer inva.Jiderente, orhorer erlæggelsen af præmie 
fra beg.yn<lelfen af bctalingsterminen, der COlger efter den hetuling5lermin, hvori 
renten er 1ilstl1et. I tilfælde, h\'or invalic:!erenle tastås fra en dato, der ligµer forud 
for den hetalingf!lermhi, hvori keniddlsen er afsagt, har medlemmet krav på tilbage· 
betalinµ af præmier, som wålle \•ære er.lagt fra heµyndelsen af c1en fOrste beta· 
lingster.min ef1er den dag, fra hvilke.n renten begynder al lobe. SU remt retten til 
al oppehære invaliderente ophiirer, indl·ræder pliµten til aller at svare invalide. 
præmie fra begyndclfen .,r hetallin,gsterminen, <ler f.Olger efter den betalingstermin, 
h\'ori rellen til al nyde rente ophorer. 

d. Ved in<lfOdsrets indtræden er pågældende pligtig ut hetnle invalidepræmie fra 
hetalinµsterminen , der fiilger efter den hetnlingstermin. hvori inilriidsrellen opnls, 
og ved indfOdHets ophur er pågældende fritaget for at heta·le præmie fra begyn· 
delsen af hetalingsterminen, der fOlger efter den betalingstermin, i hvilken ind· 
fOdsretten fortahes. 

4 /nvalidepræmien udgiir 8 kr. ,10 ore pr. år (2 kr. 10 <ire kvartårlig, 70 orc 
månedlig). 

5 Ved fra/lytning tilbagebetales betalt forfalden præmie ikke, men <ler må i 
flyttehogen gh·es nojagtig oplysning om, for hvilket tidsrum invalidepræmien er 
·betalt. Den tilflyttede kas!'e opkræver da fiirst invali<lepræmien for det fOlgende 
tidsrum. 

6 For den opkrævede præmie skal der af sygekassen (sygeforeningen) gives 
kvittering. Denne gi\'es i almincclighed efter samme reµler som de, 11vorefter der 
kvitteres for medlemsbidraget til sygekassen (sygeforenin~en). Såfremt der benyt· 
tes kvitterinl?~boger, hvori samtidig f!ives hittering for 'kontingent til sygekassen 
(sygeforeningen) , eventuelt og~å til hegra\'elseskasse, hjælpekasse eller lign., må 
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hogerne indeholde nojag!ig angivel~e af, hrnr meget medlemmet er pligtig al yde 
månedligt, kv11rlluligt eller hah•iirligL til hver af disse forsikringer. Hvor mærke· 
systemet henyttes, ikan kasisens (foreningen;;) almindelige mærker også benyt· 
tes til kvittering for invalidepræmien, men bagerne må også i sådant tiHælde 
indehol.de noja·gti,g angivelse mr, hvor meget medlemmet er pligtig nt yde (måned· 
ligt, kvarlånligt eller halvårligt) 1ti~ hver a·f de forsikringer, for hvilke mærkerne 
tjener til kvittering. 

Når kvittering gh•es pil. !Om kvilteringshlade, må det af hver enkelt kvittering 
nojagtig fremgå, hvor meget der henhi:irer til inmlidefon;ikringen, og hvor meget 
til ;.ygcforsikringen o. s. v. 

Afsnit /fl. De indgåede præmiel"!lol)s opbrvaring og an11e1v.lelse samt reg1•~læ1.IJet 
1•t•drorcndc in.ualidc/or.~ikrmgen. 
7 .Erterhånden ·s()m invali<lepræmierne indgår til sygeka·sserne og sy.geforeni.n.gen, 

ind~æltes de :på rn ::;ærlig sparekassebog, 'lydende på ·syll'ekas~cns (sy.geforeningens) 
navn, eher samme regler, som gælder for anbringel~en ar sygekassens (sygeforenin· 
gens) midler. 

Eventuelt indvunden rente tilfalder kassen (foreningen). 
8 De indkomne præmiebelOh kan ikke am ende,; som lan ti.\ sygekassen (sygefor

eningen) eller i nndet uvedkommende ojeme<I. 
9 Af de ind:zåede im·nlidepræmier tilfalder der i henhold til .lovens § 8. stk. 8, 

sygekassen (syt?eforeningen) 5 pct. til dækning ar de særlige administrutionsudgif· 
ter vedrorende invalideforsikringen. 

10 Nnr det færii~ke ulykkesforsikringsrå<l i henhold til lovens § 21 har besluttet, 
at en person ~kal underkastes kur og pleje, oplæres eller forsynes med banda µ;e 
m. m" påln-iler c!et vedkommende sygekas~e eller sygeforening forskudsvis nt af· 
)l()lde udgifterne ved de pågældende foranstaltninger. Sårremt foranstaltningerne er 
forhundet rred udgifter, som det ifOlge sygekassens eller sygeforeningens ved· 
lægt ikke påhviler den endeligt at afholde, vil denne del ar udgiherne hli\e godt· 
gjort kassen (foreningen) ar den ræroske invalideforsikrings midler. 

Kns!:ens Yedtægtsmæssige forpligtelser berores ikke af, al der af ulykkesforsik· 
ringsrådet lievilges hjælp i henhold til fornævnte lovbestemmelse. 

11 Efter J1vert kvarla·ls slutning udarbejder sygekasserne (sygeforeningen) en 
opgorelse oYer indtægter og udgifter vedrorencle invalideforsikringen i det forlOlme 
kvartal. affattet på særlige afregnin~sskemaer. Senest foden den lS. i den efter kvnr· 
tnlets slutning !Olgende måned ind:endc~ opgiirelserne sammen med de ved det 
pågældende kvartals slutning tilstedeværende beholdninger af inrnlidepræmicr til 
Færiiernes oppehorselskontor. 

Delle gælder ikke blot de hos knsEerne (foreningen) beroende kontante mid· 
ler, som tilhorcr invalideforsikringen. men ogsii sådanne helob, som i henhold til 
§ 7 er indsat pii sparekassebog. 

Har ·:ygekns:crne (sygeforenin~en) i kvartalet arhohlt udgifter til helbredel· 
sesforanst11ltninger m. v., jfr. § 10, må der som bilag Lil nfregningsskemaerne 
medsendes en speci ric:erct redet(Circlse og de originale kvitterede regninger. 

Skemaer ti•l .brug ved sygeknssernDS (sygeforeningens) O':)>gorcl:c, Lihen· 
des fra direktoratet for sygekasse\'æseuet. Direktiiren for sygeknsse\'æ· 
senet er berettiget til på et hvj.jket som helst tidspunkt ni begære sig tilsendt 
oplysning om 5lorrelsen af det i invalirlepræmier indbetalte helob .. 

Den i stk. 1 nævnte tM.~f ri,,t må iioje ot•erlwlde.~. 
12 På arregnir1gsskemaerne. jfr. § 11, må k:is~en kun opfOre sådanne urlgiher, 

om hvilke den frn ulykkesforsikringsrådet har modtaget udtrykkelig meddeleL~e om, 
at de kan godtgores ar invalideforsikringens midler. 

13 Sygeka5Æ:crnc~ og sygeforeningen s forretningsrDrelse og regnskab vedrorende 
in\'ali-Oeforsikringen er undergh·et til»yn af dircktoren for sygekassevæsenel pa 
samme miide ~om kalasernes (foreningens) ovrige virk~omhed. 

Da rcgnskn1bct nclrorcnde invalideforsikringen er en del af kassens (forenin· 
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gens) rcgnE.kub, vi·! de af kassen (foreningen) valgte rc\·isorcr ligeledes have at 
revidere regnskabet angående invalideforsikringen. 

Aj.snit IV. !lld/Odsret som betingelse for invalide/or1sikr1ingc1i. 
14 Ifiilge lovens § 1 er det en betingelse for at indtræde i invalideforsikringen, 

al pågældende l1ar daT11.Sk ind/iX/+sret, dog al regeringen i henhold Lil bestemmelsen 
i § 1, stk. 3, efter forud indhentet erklæring fra landsstyret kan gore undtagelse med 
.hensyn til statsborgere i andre stater eller dele af disse, siifreml der med de på
gældende stater er opnået gensidig O\'eren.skomst. 

15 Bc\•is for, om en 11erson har dunsk indfO<lsret, udstedes af indenrigsmini
steren. 

16 Be,•is for, al cl sygckas~emedlcm ikke har indfOdsret og altså er frita;!Ct 
for al •betale ill\ uldepræmie, ma det påhvile medlemmet sch· Ul ((}re. Kun han ikke 
fiire et sådant - efter hestyrrlsen i. t1 ki.in i.tyl digt - hevis, må der, såf rcmt hun 
iiinigt efter loven er ·pligtig al indtræde i invalideforsikringen, afkræ\'e::; hum 
præmie. nestyrclsen biir dog i tilfælde, hvor det anser sporgsmålet om el me1llern:1 
indfiidsret for l\•ivlsomt. gorc \edkommcnde opmærksom på, at dansk indriidsret 
er betingelse for al indtræde i forsikringen, og nt medlemmet, hvi:; han mener 
ikke nt have indfi>dHel. må godtgiire dette. f. eks. ,·ed fOdselsullcst, 11a.s udstedt af 
udenlandsk myndighed, udcnland~k hjem~tedsbevis, militærpapirer og lignende do
kumenter. 

Pii grundlag of de således frem~knHedc dokumenter nfgiir bestyrelsen dcrpi1, om 
,;;ygckassemcdlcmmcl skul indtræde i forsikringen eller ikke. Såfremt he$lyrelsen 
efter de foreliggende oplysninger vcdblh·cnde må unse det for tvivlsomt, h\'On•iclt 
veclkonnpende har dansk indfodi:rct, I ur den forelægge sagen for direktoratet for 
sygeka-sscvæsenct, tier kan pålægge medlemmet at fremskuffe en erklæring fru in
dcnrif!sministcriet. Indankning for direktoratel kan endvidere foreta ges af del på
gældende mc11lem, såfremt det er utilfreds med den af bcstyreJ.;cn trufne nfgii
rclse. 

Indtil sp(irgsmålet om, hvon·idt på!?ældende har dansk indfod"rel. er endelig af
gjort, ufkrn \es der det pågældende medlem invalidepræmic efter de almindeliirc 
regler herom; præmien tilbagebetales, hvis det senere vi~er sig, at pågældende ikke 
har dansk indfodsret. 

Afs11it V. n,~gærirlg om invaliderrntr og !tjælpelos/bcd·1ti/Jwg og "nsog11rng om 
hjælp til kur og pleje, bamlageri'.ttg, oplæring m. v. 
17 Det påhviler kusserne nl ' ·ære i besiddelse uf pas.sende oplag uf de skemaer 

m. v., som ·benyttes \•cd indgi,·elsen af de ovenfor ·nævnte begæringer og ans(ig
ninger. Skemaerne fås 'ecl hcn\'endelsc til sorenskriveren og direktoratet for syge
kasse\ a.•fenet. Ved begæringens ( unsiigningens) indgivelse skal bestyrelsen afgive 
erklæring på skemaerne om pågældendes forhold til syge· og invalideforsikringen. 

Om de enkelte urter •begæringer og ansiigninger bemærkes fOlgcnde: 
A. Begwring om i1u:aliderent1•. 
18 Begæring om invaliderente kun kun fremsættes, så længe pågældende står 

som invalideforsikret medlem uf sygeka.;;ien (sygeforenin gen) ; fru det iijeLlik, ved
kommende udtræder eller udslelles uf sygeknEEen, er hnn derfor afskåret frn nt 
rejse krav om rente, sel\lom invaliditeten ionigt må anses for nt ' 'ære indtrådt. 
medens han endnu stod som medlem nf for~ikringen. Som fiilgc heraf kan liegæ· 
ring om invaliderente iklce frem~æHt>l. niir \'cdkommende er fyhlt 65 år. 

Rc!!æringen kan fremeættes, sch·om på:,!ældende er frilngel for nt betale invnlide
tiræmic, fordi han er under 18 år. 

19 Regæringcn indgi,·es på blanketter, hvortil der er fastsat formularer uf ;;ocial
minisleren, og som uclle\'eres til ansogerne uf kommunerne, :::ygekusserne, sygefor
eningen og direktoratet for sygeknssevæ3enet. 

Ved begæring om invaliderente udleveres : 
I) 2 begruri ngsskemacr, indebolidende rubrikker .til: 

a. Ansogeren:; erklæring. 
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b. Kommunalbestyrelsens erklæring. 
2) 2 tillægsskemaer, indeholdende rubrikker til: 

a. Ansogerens erklæring. 
b. Sygekassens (sygeforeningens) erklæring. 

3) 1 skema til lægeerklæring. 
<J.) Konvolut til indsendelse af lægeerklæringen. 
Nærmere oplysning om begæringens indgivelse findes på begæringsskemaetos 1. 

side og pl! lægeerklæring"skemaets 1. og 4. side. 
20 Såvel de to hegreringsskemaer !'Om tillægsskemaerne ;:kal for.-.ynes med en af 

de pågældende _på tro og love underskreven erklæring om, at begæringen:.; indhold 
er overensstemmende med sandheden. ·Er vedkommende ude af stand til at udstede 
en skr:iftlig erklæring, åal •rigtigheden af de i skemaerne indeholdte oplysninger 
være attesteret af to med vedkommendes forhol<I 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 ægtehorn som .regd faderen; når faderen er dod, 
eller når barnet er fOdt udenfor ægtskab, som regel moderen) eller af den beskik· 
kede \'ærge. 

Begæringen fkal desuden være led~agel nf Iornodne legitimatioru;papirer og be· 
visligheder: Dåbs· eller fOdselsnUe.;t (evt. navn~bevis) og for gifte, fraseparerede 
og frnskil!e personer samt enkemænds og enkers vedkommende tillige ægtefællens 
dåbs. eller fOdselsnllest (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 Lil begæring om invnliderente udleveres som oven· 
for nævnt et skemn til -lægeerklæring med tilhorende konvolut, og der gives an· 
sogeren besked om, ut han må aflevere skema og konvolut til lægen. 

Lægeerklær.ingen betales af arn;ogeren efter en af socialministeriet fastsat takst. 
Såfremt begæringen om rente imodekommes, eller der iværksæUe;; helbredelses· 

fornnstnllningcr, jfr. lo\'ens § .21, \".il ansogeren ved henvendelse til rigsombuds· 
manden få den således erlagte betnling godtgjort af den færo.:;ke invalideforsikrings 
midler. 

Lægeerklæringen indsendes af lægen til sorenskriveren. 
22 Begærings- og tillæg~skemaerne afgh'es i udfyldt stand til kommuna.Jbesty· 

relsen, som - efter at den har påfOrt sin erklæring - videresender eet eksemplar 
af hvert til sorenskriveren. 

Det påhviler kommuna~cestyrelsen i de i ·lovens § 4, stk. 1, nr. 2-4, nævnte 
tilfælde nt standse begæringen. 

23Såf.remt ::orenskriveren skonncr, al 1betingelserne for invaliderentens ydelse 
iovrigt er til stede, afgi\·es so.gen til det færoske ulykk:esforsikringsrt.d til nfgorelse 
uf sporgmålet om, hvorvidt der foreligger invnliditct i lovens Iorstnnd. 

Rl:det er -berettiget til af vedkommende sygekusse· eller sygeforeningsbestyrelse 
nt ·begære og få meddelt enhver t0plysning, der er af betydning for sagen. 

Sygekassen (sygeforeningen) må derhos, ~åfremt der, inden rådets kendelse er 
foldet, .sker ændringer i nnsogerens medlemsforhold eller personlige forhold, eller 
såfremt nmogeren uden rådets foranledning ind.lægges på sygehus, kuranstalt eller 
lign., omgående ti'5tille rudet meddelelse derom. 

24 Såfremt rådet fastsæMer, at der foreligger invaliditet, uden at denne skyldes 
de i lovens § 4, stk. 1, nr. 5, nævnte forhold (im•aliditelen fremkaldt med forsæt 
eller pådraget ved længere 'tids misbrug af alkohol eller nnrkotiske midler, og 
eventuelt tiHige, al betingelserne ifor :hjæ~pelO..lhedstillæg, jfr. lovens § 5, stk 2 b, 
foreligger, tilsendes der 01Jl1old!>'kommunen og rigsombud!rrm:;nden meddelelse herom. 

Kommunalbestyrelsen indstiller derefter ti'l rigsombudsmanden, med !hvilket helob 
renten skal 11Jdbetnles og afgiver samtidig i henl1old til lovens § 15, stk. 2, en he· 

57 897 



1949 12. opril 

grundet indsti.J.ling om, J1vorvidt der bor ydes ,personligt ti'llmg i henhold til lovens 
§5, slik. 4, og i bekræftende 'fald med hvilket belob. Renten tilstås fra det tidspunk·t 
at regne, ipå lhvHkel invaliditeten Holge rådets afgorelse må anses ol være indtrådt, 
dog tidligst fra det tidspunkt, på hvilket begæring om invo\iderente er indgivet. 

Rigsombudsmonclen fastsætter efter St'ltllråd med fondsstyret rentens storrel· 
se i overensstemmelse med reglerne i lovens §§ 5 og 6. Renten udbet:ales efter inttesta· 
lion n'f (pågældendes opholdskommune forud for 2 måneder od gongen æf Færo· 
ernes <ij>peborselskontor. 
B. Begæring om hjælpelosliccbtillæg. 

25 Invaliderentemodtagere, der ikke op,pebærer .hjn:lpeloshedstillæg, jfr. lovens 
§ 5, stk. 2 b, er berettigede til al indgive begæring om sådant tillæg. 

Ved begæring om lhjæ\pe'loshedstillæg til invaliderente udleveres de samme blan · 
kelter som ved begæring <>m invn:liderente, Jigesom frffillgongsmåden ved indgivelse 
af begæringen er den saanme, jfr. § 19. 
C. Ansogning om hjælp af invalideforsikringens midler til /~lbredelsesforansJal.Jnin· 

ger m. 11. 

26 Der kan soges J1jælp ti'!: 
1) Behandling ~iå sygehus, kur11a1slult m. v. 
2) Bandagering, kunstige ]emmer, sygevogne og andre hjælpemicller. 
3) Oplæring og uddannelse. 
4) Arbejdsmaskiner og værkt-Oj somt 
5) lværksællelse af selvstændig erhvervsvirksomhed m. m. 

Om de nærmere betingelser for hjæ~pens ydelse !henvises til lovens § 21. Hjælpen 
ydes kun med den del af udgifterne, som kos~en i!kke i henhald ti.) sin vedtægt er 
pligtig ot betale. 

27 Ans0gning om den i foregående paragraf oml1andlede hjmlq> klUI indgives af: 
1) Bi:irn under 15 år uden hensyn til, om de har dan~ indfOdsret eller oon deres for 

ældre er medlemmer iaJ sygekasse. 
2) Personer i alderen 15- 18 år, der på .grund af hdlbredei1sesbetingelserne ikke har 

kunnet optoges i forsikringen (heller ikke her kræves dansk indfOdsret). 
3) Invalideforsikrede medlmnmer of sygekasse eller sygeforening og 
4 ) I nv.aliderentemodtagerc. 

28 Ved ansi:igning om hjælp bil ihelbr.edclsesforonstoltninger m. v. udleveres fi:i\. 
gende blanketter: 
1) 2 eksemplarer uf det gule ansognings~kemo, 
2) Skema til lægeenklæring; dette er det samme som ved begæring om invalide· 

rente og hjætpeli:ishedstHlæg, og 
3) Konvolut til indsendelse a.f lægeerklæringen. 

29 Sky.Ides den sygdom, for hv~lken pågældende underkastes he1bredelsesforanstalt
ninger, et ulykkestilfælde, imod hvilket pågældende tillige er forsikret ifolge U'lykkes· 
forsikringsanordningen, indtræder sygekassen eller sygeforeningen i tils1cadek011T1nes 
krov mod vedkommende iforsikringsselskab (nrbejdsgi\'er). 

Af.mil IV. Bestyrcl.scns pligter overfor medlemmer, der oppebærer intYilid~renlc. 
30 Såfremt en (person, der i0\1rigt ~fylder betingelserne for nt opnå invaliderente, 

er bidragydende medlem of sygeikossen eller sygeforeningen, er retten til at oppe· 
bære renten betinget af, ot han ~oi;er oiptagelse som nydende medlem og forbliver 
stående som sådan, så længe hun opfylder ·betingelserne derfor. 

Retten til rente er derhos betinget af, at medlemsforholdet 1til sygekassen (syge· 
foreningen) opret.hold~. 

Såfremt en rentemodtager, der opfylder betingelserne for ol være nydende medlem, 
ophorer demned, eller såfremt en rentemodtager, der står som nydende e'ller bidrag· 
ydende medlem, udtræder a'f kassen (foreningen) eller kommer i uvedtægtsmæssi g 
restance med medlemsbidraget, må bestyrelsen derfor omgående tilsende rigsombuds· 
manden .underretning derom. 
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31 Hvis kas~en for el medlem, der qppebærer invaliderente, afgiver kaution for 
ind,læggelse på en af de i henho'ld til loven om f:attigvæ5enet på Færoerne, -§ 72, eller 
lov om offentlig forsorg anerkendte anstalter, og cq>holdet varer udover ind,lægge1ses· 
måneden og den folgcnde måned, sikal bestyrelsen overfor rigsombudsmanden frem· 
sætte anmodning om, at vedkommendes rente i ioverensstemmelse med reglerne i luvens 
§ 19 må b1ive anvendt til dækning nf knsse11.3 udgifter ved opholdet. Når rigsombuds· 
manden derefter, e'fter sn.mråd med landsstyret har tiiuUet bestemmelse om rentens 
anvendelse, gor ihan kassen bekendt med den trufne af gorelse i sagen. 

Det belOb, som ifolge rigsombudsmandens afgorelse bor komme kassen ti] gode 
af renten, kmn bestyrelsen ikke 1på egen hånd give iafilrnld på. 

12. apr. - ,REGLER (NR. 231) ANG. BESTYRELSEN AF DEN FÆRØSKE IN
VAUDEFORSIKRINGS ·MIDLER. 

I henhold bil 1§ 9, stk. 3, i lov for Færoerne nr. H7 af 31. marts 19-1.9 om invalide
forsikring fas tsætter socialministeren !herved efter indhentet erklæring fra det lfær· 
oske landsstyre og efter ind.stilling Ira di rektoren for sygekassevæsenet fOlgende: 

1 Den færo~ke invalideforsikrings midler bestyres af dirclctoren for sygekasse· 
væsenet som en særlig afdeling af inv~lideforsikringsfonden, 

2 Folgende udbetaling sker ved Færoernes oppebOrselskontor efter anvisning af 
rigsombudsmanden: 
a) Udhetialing 1af invaliderente med tillæg; 
h) Udbetaling af godtgorelser til forsikrede, cler har indgivet he,!;æring om inva· 

•liderente, for udgi'fter til begæringens 'lægeerklæring, jfr. lovens § 11, stik. 3; 
c) Udbetaling af godtgorelse til det færfoke 'lllykkesforsikringsråd for udgifter til 

kontrol af invaliderentcmodt:ageres berettigelse ti,l fortsat at oppebære invalide
rente, jfr. 'lovens § 18, stk 2, og 

d) Udbetaling af godtgorelse til !kommunerne for de i :henhold til lovens § 28 udbe
talte belob tH sygebehandling af invaliderente.modtagere. 

3 Såfremt en sygekasse {sygeforeningen) i kvarkilets lob .har a'fholdt udgi.iter til 
helbredelsesforansla'ltninger m, v. i !henhold til lovens § 22, og den del a.f udgifterne, 
som det i 'henhold til kassens (foreningens) vedtægt ik1ke påhviler den endeligt at nl· 
ho'lde, overstiger de i kvartalets ,lob indgåede n1ræmiebelob med fradrag af de 5 ipct., 
som i henhold til lovens § 8, slk. 3, hilfalder kassen (foreningen), 1Påhwler det rigs
ombudsmanden gennem Færoernes ~~eborselskontor at godtgore sygekassen (syge· 
foreningen) dens resllilgodehavende. 

Opgorelse over de således udbetallte belob medtages på den i disse reglers i§ 5 nævnte 
opgorelse ti1 direktoren for sygek11.Ssevæsenet. 

4 Færoernes oppeborselskontor foretager alle udbetrulinger KJg modtager alle ind· 
beta'linger vedrorende invalideforsikringen og forer en særHg konto herfor, hvilken 
konto i kontorets månedsregnE'kab til Iinnnshovedbogholderiet opfores under den 
lobende regning med socialministeriet. 

Socialministeriet IOrer de belob, der vedrorer den færo~e invalideforsikring, på 
en sæl"lig beholdnings-konto, der .henstl.r, indtil den endelige !llfregning i det IOlgendc 
finamår kun finde sted med inva•lideforsikringsfonden. Denne får ihver måned med
delelse fra socialministeriets bo~olderi om bevægelser 'På kontoen. 

5 Inden udlobet af den 'fOrsle måned i hvert kvartal i111dsender O.fjpeborselskon· 
toret til rigsombudsmanden en opgorelse over de i det foregående kvartal udbeto:lte 
be'lob til invaliderenter m. v. samt over de 1fra sygekasserne (sygeforeningen) i kvar· 
tale t modtagne !Præmiebelob. Denne qpgorelse videresender rigsombudsmanden inden 
ud10bet af kvartalets 2. måned til direktoren for sygekassevæ3enet. 

Opgorelsen må være bilagt dokumentation for de ia'Jiholdte udgifter samt de fru 
sygekasserne (sygeforeningen) modtagne afregninger og originale reg.ninger, jfr. 
§ 11, i de af socialministeriet udstedte regler nf 12. april 1949 for de færoskc syge· 
kasser og den Jæroske sygeforening angående invalideforsikringen. 
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6 Ved udlobet uf hvert finansår og inden udlohet :af den anden måned i det nye 
fina.nsår indsender rigsombudsmanden til direktoren endeligt regn~kab over inva· 
lideforsikringens indlægler og rudgifter i finansårets lob, hvorefter mulige berig· 
Ligeiser finder sted ved direktorcns 'foranstaltning. Eventuelle berigtigelser i oppe· 
borselskontorets regnskiab posteres på særlig konto som vedrorende det ·afvigte fi. 
;nansår. 

Del nævnte regnskab ledsages af en fortegnelse over s11Jmllige ~>ersoner, der har 
oppebåret invaliderente indenfor del pågældende finansår, med angivelse af, for 
hvilket tidsrum der er udbetalt hver enkelt rente, saml med ihvi·lke belob renten er 
udbetalt vedkommende, herunder hvorvidt der er udbetalt pågældende hjælpelos· 
hedstillæg, hornctiHæg eller n>ersonligt tillæg til renten, og i bekræftende fald med 
hvilke be!Ob og for JtVilket tidsrum nævnte rente er udbetalt. 

7 Når direktoren har gennemgået det fra rigsombudsmanden modtagne regnskab, 
fremsender han til socialministeren og det færo:ke landsstyre endelig opgorelse over 
statens og det !ruroske lhjemmstyres udgifler vcdrorende den færo.clce invalidefor· 
sikring. 

8 Regnskabet over invalideforsikringen .på Freroerne revideres af de i 'folkeforsik· 
ringslovens § 1M omhandlede revisorer i overensstemmelse 1med den i nævnte lov· 
bestemmelse omhandlede instruks. 

Socill"lministercn drager omi;org for, al en genpart af det reviderede reg;n~ab til
stille:> det færoske fondsstyre. 

12. apr. - LOV (NR. 2-18) OM •P.ENGESEDLER l\l V. PÅ FÆRØEltNE. 
1 Færoerne har egne pengesedler, der er det lovlige behalingsmiddel på oerne. 

l\fontenheden er 1 krona. Værdiforholdet ti~ danske pengesedler er 1 kronn = l 
krone. 

2 Det færoskc pengevæsen lhenhorer under slnl~ministeriet. Den stedlige bestyrelse 
varetages a'f rigsombudS'manden sammen med en r1:1præsentnnt for fond !>slyrel, vnlgt 
af dette. De færoske .pengesedler s'kal for at være gyldige være for~ynede med under· 
skrift i focsimile af rig~ombudsmanden og fondsstyrets repræsentant. 

3 .Oe 'fær.Oske 11engesedler fremstilles uf ·Danmnnks nationalbank .med summe på· 
lrdende og i samme format som de danske sedler. Sedlernes udseende hestemmes 
efter forhandling mellem det færiiske lagting og stutsminisleriet. 

4 De færi:iske penge~edler tskal være fuldt dækkede af danske kroner, som henstår 
.pli en sær.lig konto i Dnmnur.ks nationalbank. 

5 ;f'æroske pengesedler modtages til ombytning med danske sedler \'cd Danmark• 
nationu·lbunk og dennes •filialer og danske pengesedler tiol ombytning med fær-Oske 
sedler af rigsombudsmanden efter nærmere af statsministeren fastsatte regler. Denne 
omhylning sker uden provision.l) 

G Færoerne modtager en forholdsvis andel aJ nationalbankens overskud. Fær· 
iiernes andel beregnes som en til forholdet metlem det færoske seddelomlob og del 
samlede seddelomlob i ihele rigel ved sfotningen af nationalbankens regnskubsur 
svarende ~1rocentdel af det belob, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks 
nnlionulbank, § 19, slk. 2 og •I.. 

7 De :pengesedler, der nu benyttes, skal indtil videre lhnve gyldighed. Den endelige 
frist for aflosning af sedlerne fastsættes ved aftale metlem landsstyret og 
statsministeriet. 

Indtil sådan aflosning •finder sted, gælder med hensyn til de nuværende penge
srdler de i ·§§ 1, •i og 5 givne bestemmelser. 

8 .Pengesedforne kan efter statsministerens nærmere bestemmelse efter forhandling 
med landsstyret indkaldes og n')'e sedler udstedes, jfr. §§ 2 og 3. De indknl<lle sedler 
ophorer da at \'ære lovligt belalingsmiddel if ra det tid:l)lunkt, som fostsælles ved 

1) Jfr. •hck. nr. 214 af 24. maj 195C. 
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bekendtgi:irelsen. Når et år er forfohet fra delle tidspunkt, mister de indkaldte sedler 
deres gyldighed. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan dog den i § 2 omtalte 
stedlige be.stYTelse indliise sådanne sedler. 

9 Som skillemont på Færi:ierne wwende3 den i Dunmurk anvendte bkiJlemiinl. 

13. Dl.Pr· - U. l\l. SKll. OM TIMEBET ALII\.GEN I AITENSKOLEH. 
Med skrivelse af ·k ·f. m. har direktionen !hertil indsendt et af Fær-Oernes lagting 

stillet ,forslug om, at timebetalingen i aftr.ri i-kolerne på Færoerne .må blive fastsat 
Lil 6,30 kr. for skaleårel 19'181·1-9, soledes at •16!!Ja -pct. heraf afholdes af stats~assen, 
231/a ·pcl. af repurlitiomfonden og 30 pcl. af vedkommende kommune, og således 
al LimelOnnen fior.hoj~ eller ned.;ælles med 8,8 ure, hver gang lærenWnnen efter pris
tallet forhojes eller nedsættes med en portion reguleringstillæg. 

I denne anledning skal man J1ervc<l meddele, al mini:iteriel godkender, ut timebeta
lingen i uftenskolen fra begyndel: cn af skolei:.ret 19·18/"J.9 al regne fustsælle3 på :.amme 
måde som i det <ivrige kongerige, cl. ·v. s. for tiden indtil 1. oktober 19 J8 mindst 
6,20 kr., for tiden fra 1. okl.iOber 19·18 til 31. marls 19.t.9 mindst 6,50 kr. og for 
Liden fra 1. april 19-~9 mindst 6,60 kr. pr. lime, dog : åledes at den det! af udgiften, 
der i det .O\·rige kongerige al'holde~ af skolafon<len, jpå Færocrne udredes af reparti
Lionsfonden, og således ul mun iiivrigt som en midlertidig ordning anvender de i 
bekendlgorcJ"e af 7. o•ktober 1935 foslsalle regler. 

27. apr. - KUNNG. (NR. 38) UM ll'\.:'\ALYTAN AV VØB.l ·w. 
I Samsvurandi kunngeri'i nr. 21, 15. s~>tember 1918 um innflytan af 1faki er 

tai'i ikki foyviligL uttan landsstyrisins samLykt at innf•lyta fok, ii'i er veiddur vi~ skipi 
ikki =heimhoyrundi i For<Yyum. 

2 Eftir galdandi log er tui'i ikki loyviligl fru Cremmandum fiirum al keyJm til ul
flylan Jn•alat\·{isL ella unnau iirdrått iir hvnili. 

3 Brol moLi hesum reglum veri'ia at revsa vii'i sektum. 

27. apr. - LOV (NR. 293) OM BEMYNDIGELSE FOR FÆRØERN.ES LANDS· 
STYHE TIL EKSPllOPRIATION AF .GRUNDE Tl·L 0ANLÆG .A!F SYGEHUSE I 
TVEHAA OG THOHSHA VN. 

1 Landsstyret bemyndiges .til at erhverve, om fomlident ved ekspropriation efter 
reglerne i lov nr. 69 af 7. maj 1881, de arealer, der udkræves til bygning usf syge
huse i Tverau og Thorshavn i overensstemmelse med en af Færoernes lagting god
kendt Jllan over arealer og bygninger. 

2 De af landsslryrel i medfOr uf denne lov trufne nfgorelser kan ikke indbringes for 
hojere administrativ instans. 

9. mni - SKR. FRA HANDEL.51\1. ANG. SØNÆRINGS.LOVEN (iMASKINBE
TJE~ING). 

Under henvisning til hr. lundfogedens skrivelse af 28. februar d. å. Yedrorende 
forståelsen uf §§ -1 og 5 sammenholdt med § 19 i fov om slinæring af 28. februar 
1916 med senere ændringer, Erkal mun meddele, al ifOlge de i § 19 omhand1lede be 
stemmel;oer kan maE-kinen (motoren) på dansk damp- eller .motorskib J>ii fiskeri be 
tjenes \'ed henholdsvis maskinpassere og moto11pussere med bestiiet .hånd 
værksprove, for såvidt maskinens !HK. ikke er over 500, dog at ingen muskin· eller 
molo111>asser ;kan g-Ore tjeneste som 1. mukinmester i sådant skib, forinden han i 
mindst 12 måneder har foret som m~kin -eller motorpasse r. 

Ministeriet finder dog intet ut erindre imod, al der gi\·es tiMudelse Lil, at maskin
eiler motor.passere uden bestået håndværk~1>rove gor Ljene.sle som 2. maskinmestre 
i damp- eller molorsikihe på fiskeri, hvis maskine indicerer indtil 500 HK, på be
tingelse af, ut der som 1. maskinmester er ansat en person med hev4s som muskin· 
mester af 2. kilas~e. 

901 



1949 9. maj 

Efter den anledning, sagen yderligere dertil giver, skal man meddele, al ministe· 
riet ikke i medfOr af bestemmelserne i oftnævnle § 19, sidste pkt., har fastsat særlige 
regler vedrorende maskinhetjeningen i damp- eller motorfartojer på fiskeri. 

14. mai - SKR FRA RIGSOMBUDSM. ANG. BEREGNING AF ALDERS- OG 
INVAUDERiENTEMODTAGERES FORMUE OG INDTÆGT. 

I forbindelse med rigsombudets skrivelse wf 28. a.pril 19·19 vedrorende udfyldning 
af o.plysningsskemaer til brug ved beregning af alders- og invaliderente fastsættes 
herved i samråd med landsstyret !Olgende vejledende retningslinjer for beregningen 
af rentemodtageres formue og :indtægt: 
1. Værdien al fast beboelsesejendom (skemaets pkt. lla nr. 1) bor fastsættes til 

20 gn:nge lejeværdien. Er lejeværdien f. eks ansat til 300 kr. årlig, bliver værdien 
a{ den (pågældende beboelsesejendom (bortset fra eventuelt jordtilliggende) 
6.000 kr. (Om fastsættelse af !lejeværdien se nedenfor). 

2. Værdien af jord bor fastsættes i forhold fri det antal dyr, hvortil jorden kan af· 
give foder. 

lndmarksjordens værdi sættes i forhold til antaUet wf kiier, hvortil indmarken 
kan afgive foder. Et kofoder ansættes til en værdi af 2.000 kr. 

Udmarksjordcns værdi ansætte;; i forhold til det antal får, hvortil udmarken 
kan wfgive foder, således at det areal, der kan fode el får, ansættes til en værdi 
af 300 kr. nordenfjords og 200 kr. siindenfjords. 
Som nordenfjords regnes: Øerne nord for Skopen fjord. 

Som sondenfjords regnes: Sudere), Sando, Skuo og St. Dimon . 
. Eksempel: Udmarksjord på Sando, der afgiver græsning til 5 får, og ind· 
marksjord, der afgiver foder til] 2 koer, opfOres under pkt. lla nr. l til en værdi 
af henholdsvis 1.000 kr. og '~.000 kr. 

Man skal anmode om, at skemaet foruden oplysning om jordens værdi udreg· 
net i overensstemmelse med foranstående påfOres Oiplysning om, hvormange 
gylden jord, rentemodtageren ejer. 
Endelig henledes opmærksomheden IJlå, al fæstejord ( (Jcongsjord) ikke skal 
medregnes under jomrucn, ligesom en fæster kun skal medregne som formue 
det antal ikoer og 1får, som ikke tilhorer Ia:stet, men som er hans egen fri ejen· 
dom. 

3. Værdien af ejendommens besætning (skemaets ,pkt. lla nr. 2) bor fastsættes 
således: 

Koer .....................•....... ".. .. .. . . 500 kr. pr. stk. 
Får nordenfjords ..... ..... .... .. ........ 50 kr. ~lf. stk. 
Får sondenfjords .... ....... ......... .... 35 kr. pr. stk. 

4. Fribolig og lejeværdien i egen bolig (skemaets tpkt. 13 d og g) bor ansættes efter 
samme regler, som anvendes ved skatteansættelsen, hvilke regler for tiden er 
IOlgende: 
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I Tlwrslw:1m: 
Gamle bygninger 9 X 11 alen .. ...... . 
Gamle bygninger 10 X 12 alen •.. •.. ". 
Bygn. m. trimpel og kvist, 10 X 12 ulen 
Bygn. m. trimpel og kvist, 12 X 14. alen 
Bygninger i to etager, 10 X 12 alen •.... • 

100,00 kr. 
200,00 kr. 
325,00 kr. 
450,00 kr. 
600,00 kr . . 

Storre bygninger og 'lejligheder, som direkte kan sammenlignes med udlejede 
lejligheder, ansættes til den positive leje\•ærdi efter skon i det konkrete til · 
fælde. 

I Våg, Tvcrå, 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 kvist, 10 X 12 alen 275,00 kr. 
Bygn. rn. trimpel og kvist, 12 X 1 i 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 ski.in i det konkrete til· 
fælde. 

I ovri'.ge bygder: 
Gamle hu5C . ... .... .. ... . ... ..... . . 100,00-150,00 kr. 
Nye ihuse, indtil 10 X 12 alen ...•. ....... 250,00 kr. 
Nye ~iuse, indtil 12 X Vi alen .•.•. .. .. .. . 325,00 kr. 
Bygninger i to etager .. .. . .. ... .. .. .. .. .. . 450,00 kr. 

5. Frit ophold, hvor dette ydes rentemodtageren som aftægt eller som \'ederlag for 
arbejde (skemaets p'kl. 13d) bor ansættes til samme be!Ob, som en lignende 
ydelse ansættes til ved skatteligningen i den pågældendes opholdskommunr, f. eks. 
for en tjenestekarl eller tjenestepige. 

G. Sporgsmålet om pers01Jige tillæg (·pkt. G på skemaets bagside): Såfremt rente· 
modtageren målle være :hjælpelos, således al den pågældende må Jrnve nogen 
til ul 1passe sig, udbedes oplysning herom bilagt med fornoden dokumentation 
i form uf lægeerklæring. I .tilfælde af, al rentemodtageren måtte lide af en syg· 
dom af mere vedvarende karakter, udbedes ligeledes oplysning he'rom, bilagt 
forneden lægeerklæring. I denne forbindelse udbedes ligeledes oplysning om 
eventuelle udgiher til fremmed IOnnet medhjælp til pasning af den pågældende 
i hjemmel. 

Foranstående regler om beregning af indtægt og formue finder tillige anvendelse 
for så vidt angår ansogninger om bidrag til horn af enlige forsorgere m. m. 

4. juni - STATSM. SKR. OM HIGSOMBUDSMANDENS UNIFORM. 
Efter statsministeriets derom nedlagte forestilling ihar Hans Majestæt Kongen un· 

der 1. juni 1911.9 allernådigst bifaldet, at rigsombudsmandens ·uniform skal være 
således so.m fastsat for stiftsamtmændene og amtmændene med den ændring, at der 
på hojre side lllf uniformsfrakkens bryst unbringes et cirkelrundt mærke bestående 
af rigsviwenets solv-vædder 1>å blå bund omgivet af det færoske flags farver. 

24. juni - JUSTITSM. SKR. OM TINGLÆSNINGV ÆSENET OG OVERFOR
MYNDERLET. 

I anledning af hr. sorenskriverens foresporgsel i skrivelse ru 30. a1irH 1949 skal 
man meddele, al justitsministeriet intet lhor at erindre mod, al De indtil videre od· 
ministrerer tinglæsningsvæsnet på Færoerne og Færi:iernes overformynderi som hid· 
til. 

30. juni - CIRK. (NR. 174) OM KiENDINGSMÆHK1EiR FOR KØRETØJ.ER. 
Fra landfogeden .på Færoerne har justitsministeriet modtaget underretning om, at 

Færoernes lnndssltyre har godkendt, at der for motorkoretojer, som er indregistre· 
ret på Færocrne, fremtidig indfOres nummerplader med kending:obogstaverne >FØc: 
til af.losning uf de nu anvendte nummeq1lader, der ikke er forsynet med noget ken· 
dingsbogstav, men kun med en opretstående hvid >politihånde: foran selve :num· 
meret. 

Pligten til .påmontering af de nye nummerplader skal f-Orst indtræde ved nyind· 
registrering, ved omregistrering som fiilge nf ejer~ifte, samt ved udskiftning uf -plu· 
derne på grund af disses bekadigelse etHer bortkomst, dog at pligten straks skol ind· 
træde for e1Jivert koretoj, der agtes udfOrt fra Færoeme. 
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l. juli - HANDELl\L SKR. OM SKIBSREGISTRERINC PÅ FÆRØERNE. 
Under d. d. har man tilkrm•et skibsregislralor således: 
~Under henvisning til stedfundne mundtlige droftelser vedrorende skibsregistre

ringsforholdene på Færoerne efter al den stedlige skibsregistrering i medfOr nrf lov 
nr. 37 af 23. marts 19·18 om Færoernes hjemme:;tyre er overtaget som fær-Osk sær
anliggende, skal man herved meddele, al det ved forhandling med de færoske myn
digheder, repræsenteret ved rigsombudsmanden er besluttet al fostsælle den 1. juli 
191!09 som .skæring~dag fl()r ski·bsregislreringens overgang til hjemmestiyrct. Efter 
nævnte dato vil der 11erefter ikke kunne foretages registreringer i Det almindelige 
Skibsregister vedri:irende skibe :hjemmehorende .på Fær-Oerne og samtlige i skibs
registerel optagne skibe med hjemsted på Færi:ierne vil være at udslette af skibs
registeret 1pr. nævnte dato. 

Om fastsættelsen af nævnte skæringsdag for •kibsregislreringsan1liggender· 
nes overgang fri det færi:iske hjemmestyre og de i forbindelse hermed stedfundne 
udslettelser af Del almindelige Skibsregister af alle i dette registrerede skibe 
med hjemsted på Færoerne vil forni:iden kundgi:irelse være at indrykke i slat.slidende. 

Forsåvidt der efter l. juH 1949 begæres hjemstedsforandring til Færoerne for el 
i skibsregisterel oplaget skib, vil dette 1være al udslette, og meddelelse herom led· 
suget af fuldstændig udskrift af det registeret vedri:irende det pågældende skib til
fiirle være al fremsende til regi!ltreringskontorel i Thorshavn. Det tiHojes i denne for
bindelse, at hjemstedsforUJ1dring tiil Fær-Oerne kun hor tillades i forbindelse med ski· 
bets sa-lg li! et ·på Færoerne hjemmehorende rederiforelagende, medmindre der 
overfor skibsregistreringskontoret dokumenteres at foreligge særlige grunde, der kan 
beretlige iinsket om sådan hjem.stedsforandring. I tvivlsti:lfælde bor spi:irg5målet om 
hjemstedeforandring til Færiierne forelægge lrnndelsministeriet.c 

Hvilket herved meddeles under henvisning til stedfundne mundtlige forhandlinger, 
idel tilfojes, at handelsministeriet for.udsætter, at landfogeden pii. 1Færoerne ved hr. 
rigsombudsmUJ1dens foranstaltning instrueres på ti!lsvarende måde. 

1. juli - HANDELl\l. SKR. 0:\1 AFGH'TEN TIL NA VIGATØREHS PRAKTISKiE 
UDDANNELSE. 

Under henvisning til stedfundne mundtlige fod1andlinger vedrorende sporgsmålet 
om opkrævning af afgift af skibe Lil nnvigatorers praktiske uddannelse, jfr. lov nr. 
132 af 1. juni 1929, forsåvidt angår de på Fær-Oerne hjemmehorende skibe, skal man 
meddele, at handelsministeriet efter at skibsregistreringen på Færoerne er overgå.et 
til at være færiisk særanliggende må anse det for nodvendigt at opkrævningen af den 
omhandlede af gift .fremti<lig foretages ved foranstaltning a.f registreringskontoret 
i Tiborshavn. Man vedlægger et ek~emplar af handelsministeriets hekendtgorelse af 10. 
maj 19·19 angående opkrævning af visse tonnageafgifter a.f skibe, idet man skal hen· 
stille, nt registreringskontoret instrueres om at ville iværksætte opkrævningen af af· 
giften Lil navigatiirers prakiEke uddannelse, jfr. nævne bekendtgi.irelses § l , stk. 1 
fra den 1. juli 19·'1.9 nl regne, således al fOrste opkrævning sker pr. 2. januar 1950, 
jfr. bekendtgorelsens § 1, slk. 2. 

Det til!Ojes, al handelsministeriet vil være sindet at siige bevil:lingsmyndighedernes 
tilslutning til, al der ikke foretages videre med hensyn til de afgiftsbelob, der på 
grund af de særlige forhold ikke er ble\'el opkrævet i perioden fra 19 IO til 1. juli 
1949. 

28. juli - INDENRIGSM. SKR. OM 1EMBEDSLÆGERS DAGP,El\'GtE. 
I den med hr. rigsombudsmandens skrivelse af 23. april 19:J.9 modtagne, lhoslagt 

tilbngefOlgende sag ~111r kredslægen i Vestmanham lægekreds forespurgt, hvorvidt 
der tilkommer embedslægerne dagpenge, når disse foretager hygderejser til alders· 
rentenydere, der ikke er medlemmer af en sygekasse. 

I denne anledning skal man efter stedfunden brevveksling med sundhedsstyrelsen 
meddele, al indenrigsministeriet med ijir, rig~ombudsmanden er enig i, al kreds.lægens 
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rettigheder og 11liglcr overfor follige og uldcr5rcnlenydere udtommende er foslsal 
i § 13 i anordning nr. 5·15 af I. okl.ober 1919 om embedslæge\•æ.;enels ordning ~1å 
Færoerne, hvorfor bestemmelserne i anordningens ~ 16 om dag'Penge ikke finder 
anvendelse i de pågældende tilfælde. 

19. aug. - LAGTINGSLOV (NR. l-5) OM ÆNDRING I LAGTl:\GSLOV Nit 
23 AF 31. l\1AHTS 191.9 0:\1 FOLK.ER·EGISTER. ( lndfiijet i ll'O\-en af 19 l9). 

31. aug. - Laglingslo\' m. 18 om tilfiijclscr Lil§ 32 i lovgivningen om den KOl\I. 
MUNALE BESKATi\ING. (lndfi.ijel i lo\'cn af 1923). 

12. sept. - Bek. nr. 19 om FOLKETÆLLING. 
I henhold tN § 1 i lnglingslov nr. 23 af 31. mnrls 19,19 om folkeregi•trc be,;lemmes 

herved, al folkeregistre bliver oprellel på Færoerne den 1. oktober 1919. 
Folkeregistrene tilvejebringe." ved folketælling, som vil finde sted i alle kommuner 

1•å Færoerne lordag den 1. oktober 1949. 
Twllingen sker p1'1 den måde, al der uddele.; Iolkelællingslisler til hver husstand 

indenfor hver kommune for sig, og er alle, som den nævnte dag er hosal eller midler· 
LidigL opholder sig i kommunen, pligtige til for sig og medlemmerne af sin husstand 
på nævnte lister al meddele Ojply~ning om: 

l. FU'lde navn. 
2. Kon 
3. Stilling eller erhverv 
I·. Bopæl 
5. Fodselsår 
G. Fodselsdag 
7. Fodested 
8. S1atsborgerfo11hold 
9. Ægleskabelig stilling 

10. SLililing i hussland, saml hvis \•edkommcnde er tilflyttet kommunen i lobet af 
de sidste 5 år 

l l. Tilflylningsår og 
12. Fraflytningssted 

således som nærmere forklaret på listernes forside og i h\·er enkelt rubrik. 
Husfaderen eller den selvstændige lejer er nn.svardig for, nt listerne rellidig er be

hi.irig udfyldte vedrorende alle Lil hnns !1u.ssland horende personer. 
Lislerne bor være udfyldt med blæk. 
Kommunalbe5lyrel~cn ( registerforeren) fornnilediger listerne afhentet den 3. oklo· 

ber, senest den 11-. oktol.ier, hvorfor dis.se l.ior være færdig udfyldle nævnte dag. 

12. sept. - Kunngeri'S nr.49 um Fol.JKATELJl~G. 
Sambarl § 1 i li:igting::log nr. 23 frii 31. mars 19:19 um fiilknyvinlit veri'Sur her 

gjort kunnigt, at folkayvirlit veri'Sa selt ii slovn j Foroyum lann 1. oktober 19119. 
Folkuyvirlitini veri'Sa fingin Lil vegn vii'5 ffl'lkateljing, ii'5 fer from i ollum kommunum 

i Foroyum lqgardagin tarm J. oklaber 1949. 
Teljingin fer fram å lnnn lhåU, at byllir veri'Sa ut manntalslistar i hvort huski innan 

fyri hvorja 1kommunu fyri seg, og havn oll, sum :henda dag havn buslall ella havn 
briii'Sfengis til1hnld i kommununi, ~ky\du til vii'S\'ikjandi sær og hu:ki sinum ii hes
um lislum at greillu frii: 
1. Fullum nami. 
2. Kyni 
3. Slarvi ella yrki 
L Bustai'Si 
5. Foi'Singnråri 
6. Foi'Singardegi 
7. Foi'5ingarstai'5i 
B. Hikisborgarnsk~pi 
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9. Hjunarbandssto3u 
10. Sto<15u i thllskinum og 

um flutter :i kommununa innan fyri si3stu 5 årini 
11. Tilflutningsåri og 
12. Fråflutningssta3i 
solei5is, sum frågreill er ii forsi5uni og i hvorjum einstakum teigi å listanum. 

Hiisbondin ella tann råoandi leigarin stendur til svars 1fyri, at listarnir å rættari 
tii5 verl5a grcidliga iitfyltir viovikjandi ollum personum i hiiski hunsura. 

Listurnir cigu at veri5a skrivailir vil1 blekki. 
Kommunu.styril5 (munntalsskrivurin) heintur listamar inn aflur tunn 3. oktober, 

i seinastu lugi tann •t. oktober, og eiga teir tå at verl5a lidnir skrivuoir. 

12. se11t. - Bek. nr. 50 om FOIJK!EREGISTRE. 
I henhold til den lundsstyret ved lugtingslov nr. 23 uf 31. marts 194.9 om folke

registre ti11lugte bemyndigelse fastsættes herved fra folkeregistrenes oprettelse den 
1. oktober 19'1·9 IOlgende regler vedrorende de i nævnte lov påbudte flytteanmel· 
delser. 

1 Den, som opgiver sin bopæl eller sit 01phold i en kommune på Færoerne, skal 
meddele dette tN folkeregisteret i den kommune, hvor hun hidtil har haft sin bo
pæl, for sig og de til huns husstand !horende personer, som flytter sammen med 
ham. 

Anmeldelsen skul ske ved afrejsen eller sene.;l 5 dage derefter. 
Anmeldelsen kan foretages såvel skrifvligt som mundtligt og skul vedrorende hver 

enkelt uf de flyttende indeholde oplysning om fulde navn, Iodselsdag og -år og 
fOdested samt stilling og erhverv. Endvidere skal der meddeles nojagtig ()plysning 
om den fremtidige adresse, lwad enten flytningen ~ker til en anden kommune på 
Færoerne eller til udlandet. Hvis !lytningen sker til en anden kommune på iFær· 
oerne, udleveres der den flyttende et •flryttebevis. Såfremt anmeldelsen er sket skrift· 
ligt, må det påregnes, at flyttebeviset bliver tilstillet den pågældende .ufrankeret, 
medmindre svar.porto er vedlagt. 

Opgiver den, der har anmeldt flytning, at flytte bort, må han lturtigst muligt 
anmelde dette til folkeregisteret og tilbagelevere det ham udleverede Ilytteht!vis. Ta
ger han bopæil et andel sted end der, hvor han ved fraflytning ·har anmeldt al ville 
bosætte sig, må han umiddelbart efter ankomsten på det nye sted underrette del 
derværende folkeregister om sin nye adresse. 

2 Den, som tager bopæl eller or•hold i en kommune på .Færoerne, skal inden 
5 dage efter ankomsten for sig og de til hans husstand horende ipersoner, der er 
flyttet sammen med :hum, anmelde ankomsten til folkeregisteret i den kommune, 
han tilflytter. 

Anmeldelsen kan ske skriftligt eller mundligt og afleveres samtidig det flyttebevis, 
som blev udleveret anmelderen Ira den kommune, hvor han tidligere havde bopæl. 
Udlændinge må forevise pas eller anden legitimation. 

Om anmeldelsen vil der på forlangende blive udleveret den pågældende en kvit· 
tering, der såfremt anmeldelsen er sket Ekriflligt, må påregnes at blive iham tilsendt 
ufrankeret, medmindre svar.porto er vedlagt. 

31) Den, som bevarer sin bopæl i en k'{)mmune, men tager midlertidigt ophold 
i en anden kommune, skal inden 5 dage efter ankomsten anmelde denne til folkeregi· 
steret i den sidstnævnte kommune, for såvidt opholdet antages at ville vare mindst 
3 måneder. 

Såfremt et på kortere tid beregnet ophold vedvarer i 3 måneder eller længere, 
skal sådan anmeldelse ske senest 3 måneder efter ankomsten. 

Hvor flere personer horer til summe husstand, foretages anmeldelsen kun for 

1) Som ændret ved kundg. nr. 55 10. nov. 19·19. 
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hovedpersonens vedkommende, dog således, at de sammen med ham flyttede per· 
soner tillige OlJgi ves. 

Når sådant midlertidigt 01lhold ophorer, skal der ved afrejsen ske anmeldelse 
herom til registeret i den kommune, hvor den pågældende midlertidigt har haft 
ophold, hvorimod hverken fraflytning eller tilflytning anmeJldes overfor den kom
mune, hvor personen har bevaret bopæl under den midlertidige fraværelse. 

Den person, som i erJ1vervsmæssigt ojemed for kortere eller længere tid Hytter 
til Færoerne fra den ovrige del af kongeriget eller udlandet uden dog at opgive 
sin bopæl der, er •1ligtig til senest 5 dage efter ankomsten at nnmelde tidflytningen 
til folkeregisteret i den kommune, hvor han tager ophold. 

Ved bortflytning fra Færoerne er den .flyttende .på samme måde ,pligtig til at 
underrelle det folkeregister, hvor han var tiilmeldt. 

4 Den, der forandrer bopæl indenfor en kommune, skal ved frytningen eller se· 
nest 5 dage derefter, på samme måde som ovenfor i § l angivet, anmelde flytningen 
til kommunens folkeregister. 

Om anmeldelsen vi1I der på forlangende blive udleveret den pågældende en kvitte· 
ring, der, for så vidt anmeldelsen er sket skriftligt, knn 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 pligældende står, 
al anmelde sådan flytning. Det •på/hviler således - foruden forældre og værger for 
deres horn og myndlinges vedkommende - lederne af kostskoler, bornehjem, hoj· 
skoler, opdrngelseshjem, sindssygehospitaler, straffeanstnilter m. v. al foretage de 
fornodne flyllemeddelelser for de på sådanne anstalter anbragte personer. 

6 Såfremt en person som medhjwip, lærling eller lignende tiltræder en pinds hos 
en husbond eller arbejd~giver, således at han skal have bopæl hos denne, rpåhviler 
det såvel den flyttende selv som l1usbonden eller arbejdsgiveren ved tiltrædelsen eller 
senest 5 duge efter, al pladsen er tiltrådt, at anmelde flytningen til folkeregisteret. 

På tilsvarende måde .på'.hviler del, når en sådan person forlader sin plads, ikke 
blot den pågældende selv, men også 11ans husbond eller arbejdsgiver at foretage 
anmeldelsen om fraflytning til folkeregisteret. 

7 Pligtige til al foretage de i denne bekendtgorelse omhandlede anmeldelser om til· 
og fraflytning er endvidere personer, der som husejere, viceværter, pensionntsinde
ha vere og fremlejere afgiver husrum til beboelse af anmeldelsespligtige. 

8 Husbonden, arbejdsgiveren eller den person, der afgiver husrum til beboelse af 
andre, er dog ikke pligtig til al foretage de i §§ 6 og 7 nævnte anmeldelser, når de 
inden anmeldelsesfristens udlob ved forevisning af flyttebevis etller kvittering Ira 
folkeregisteret, hor forvisset sig om, n'l den filyttende selv har foretage\ den på
budte anmeldelse. 

9 De flyttende er, såfremt de nf dem foretagne anmeldelser måtte vise sig at 
Være Uf)ildestgorcnde, unojaglige eller indbyrdes modsigende, pligtige til på for· 
langende at afgive mundtlig forklaring til registerforeren og eventuelt for egen 
regning at fremskaffe de til sagens oplysning nodvendige attester m. v. 

10 Klager over registrenes mangelfulde fOrelse rettes til landssl'Yret. 
11 Om adgangen til for private at eiiholde oplysninger fra folkeregistrene gæl· 

der fO!gende regler : 
Enhver vil kunne forluge attesteret, at det uf folkeregisteret fremgår, al lian selv 

opholder sig eMer har opholdt sig i kommunen i et bestemt tidsrum. 
Oplysninger om andre personer:; adresse vil som regel kunne erholdes, medmindre 

den 1>ågældende på forhånd overfor folkeregisteret har anmodet om, at hans adresse 
ikke opgives til a>rivute, og denne anmodning er taget til COlge. 

Oplysningerne vi~ ipå forlangende kunne erholdes skriftligt. For •hver omspurgt 
11erson, såvel som for enhver i henhold til 2. st1·kke i nærværende paragraf udfær· 
diget attest skal der, selv om personens adresse ikke findes i registeret, afkræ
ves el gebyr på l kr. 
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12 Uen privalperson, der undlader rellidigt ul foretage de i denne bekendtgiirelse 
omtalte anmeldch!cr til fo~keregisteret eller afgiver urigtige anmeldelser, ~traffes i 
henhold Lil § 12 i lagting;;\ov om folkeregistre uf 31. marts 19119 med boder Ira 
5 kr., såfremt ikke hojere straf efLer den ovrigc lovgivning er forskyldt. 

For overtrædelse af 1lovens bestemmelser om flytningsanmeldelser er kommunal
bestyrelsen i den kommune, overfor hvis folkeregister bestemmelsen er overtrådt, 
inden sagen er forelagt påtalemyndigheden, herelliget til al modtage den skyldiges 
tilbud om ut erlægge en passende bode, således som 01avist i 1. stk. i nærværende 
paragraf. 

Såfremt en person, der flyller fra en kommune ti1l en anden, undlader at anmelde 
Ilytningen, såvel i den kommune, hun forlader, som i den kommune, han tilflytter, 
betragtes overtrædelsen som alene begået o\'erfor folkeregisteret i tilflytningskom
munen. 

13 Ved lugtingslov om folkeregistre er der ingen forandrin g gjort i udlændinges 
pligt til ut anmelde sig til politiet. 

Opmærksomheden henledes på, at pligten ti1l at forelage anmeldelsen af fOdsler til 
kirkebogerne og diidsfald til skifteretten stadig bestiir. 

12. sept. - Kunngeri'5 nr. 50 um 1F6LKAYVIRLIT. 
Sambært tui'5 vald, ii'5 er givii'S landsstyrinum i loglingslug nr. 23 frå 31. murs 

194.9 um folknyvirlit veri'5a ltesar reglur, frå ti at yvirlitini eru selt å slovn lann 
L oktober 1911.9 .~euar i gildi vii'5v:ikjundi teim ·i nevndu log fyri ~kipai'Su fråsognum 
um buflutning. 

1 Tnnn, sum gevur upp bi.tstai'S sin elln tilliuld ~ått i einari kommunu i For· 
oyum, skal sign folknyvirlitinum, har 1hunn ihevur biii'S, fro vi<lvikjandi sær sjiilvum 
og teimum av hi.tski hansnrn, sum flyta vii'5 honum. 

Hella skal veri'Sa gjort, tå ii'S ~mnn Hytur ella i seinaslu Ingi 5 dagar aftanii. 
Fråsagl iknnn ver<ia skrivliga ella munnlign, og skal samstundis verCia lliJiplyst 

,•ii'Svikjandi .hviirjum eimtiikum av teim, ii'S fl'}'ta, fulla navn teirrn, fOCiingardagur, 
fOCiingarår og foi'5ingarstai'5ur og yrki. Eisini skal ver<ia givin friigreii'5ing um la 
nyggju adrcssuna, antin so hnnn filytur Lil ui'Srn kommunu i Fiiroyum ella til Ul· 
heimin. Um hann, ii'S flytur sigur frå flulningi til a<ira kommunu i F-Oroyum, fær 
hann vi<l sær huflutningsprogv. iEr Iolkuyvirlitinum sagt skrivliga frå flytingini, 
veri'for buflutningsprogvii'5 sent ofr.imerkt, ullan so at postgjald er viCilagl. 

Um hnnn, i<i boi'5ai'5 hevur frå flutningi, :ilær uv at flytn, må hunn skjiitast gjiir
ligl sign folku•yvirlitinum f ni og hunda tai'5 honum Clfagjai'Sa flutningspriigv aflur. 
Um lhunn tekur hustnCi u oCirum stai'5 enn ihar, l1ann he\'Ur sagt frå Ul vilja buset
ast, må hann beinunvegin aftnnå, nt hunn er komin, sign folkayvirlitinum har frå 
og gevn llfflP sina ndressu. 

2 Tann, sum tekur busta<i elln fær sær tilhnld 'i einari kommunu ·i Foroyum, skul, 
innnn 5 dagar aftnnå at hann er kamin, sign folkayvirlitinum i ti kommunu, hann 
Dytur Lil, frå vii'Svikjandi sær sjålvum 1og leimum, sum flyta samnn viCi honum. 
Hetta kunn verCia gjort skri,11iga ella munnliga, og veri'5ur samslundis '.handai'S yvir
litinum tni'5 flutningsprogv, sum hann fokk frå ti kommunu, har hann frnmman· 
undnn 1hcvi'5i bi.ts1ai'5 sin. 01\endingar mugu visa fram pnss clla nnnai'5 prc"igv. 

Flyturin fær, tå lmnn biCiur um tai'5, kvittan fyri at J1nvn boi'5ni'5 frå tilflutningi. 
Henda kvittan \'erllur, um boi'Sai'S er frå ~krivliga, send ofrimerkt, um ikki postgjald 
er vii'Slngt. 

31) Tunn, sum frumvegis heldur bi.tsla<ii sinum f einnri kommunu, men hrå<i
fcngis fær sær tiU1ald i ai'Srnri kommunu, skal, innan 5 dagar aftunå at harm er 
komin hagar, sign fiilkayvirlitinum ·i sii'5stnevndu kommunu frå, um hann roknar 
viCi at veri'Sn verandi har i minnsta Ingi 3 månai'Sir. 

1) Sum hroytt vii'i kunni:. nr. 55 10. no\. 1949. 
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Um tilhnlcl, sum var ætlao at \'era slyttri, kemur al vara i 3 måna<lir elln longur, 
skal vcr<ln boi'5ai'5 frå scinast 3 manal5ir aflnnå, al viokomandi er komin i komm
ununa. 

Har fleiri pcrsonnr hoyrn til sama hu;;ki 1<kn:I hcrl il:tovui'5~personurin - vnnlign 
hiisfnl5irin - s ign Irå flytingini, men skal hnnn uppgeva ley, ii'5 flull eru snmnn vii'5 
honum. 

Tå sHkt bråofen~i s tilhald er nl enda, skal via burturferl5inn veri'Sa sngl yvirlit
inum frå i ti kommunu, har viokomandi hevur haft hrål5fengis tillhald, meoan hann 
hvorki vil5 burturfero ella afturkomu :kat sign ti kommunu, har hann veruliga 
hevur sin hustai'5, frå. 

Per:H)nur, sum vil5 ti æl\nn at rokja vinnu, fyri styllri clln longri tii'5 flytur til 
Foroya frå hinum .partinum av konganikinum ella utlandi uttan tii at geva upp 
bustal5 sin har, hevur !kiyldu til i seinasta Ingi 5 dagar aftaruå at hann er komin, 
al siga folknyvir\itinum frå i teirri kommunu, har hann fær sær tilhnld. 

Sornuleii'5is hcvur hann :kyldu al sign folkayvirlitinum i tcirri kommunu, hann 
var !'krival5ur i, frå, tå hann flytur ur a[tur 1Foroyum. 

4 Tann, sum skiftir bustao innan fyri eina kornmunu, ~ka1I, tå io ~ann flytur 
clla seinust 5 da 11ar nftunå, sign fiilkayvirlitinum frå nyggju adressu sinari, eins 
og [yri$krivao er undir § 1. 

flrytarin fær, um hann biour um tao, kvittan fyri at havn boi'5n<l frå flutningi. 
Henda kvittan verour, um ~agt er Irå skrivliga, send honum Ofrimerkt, um ikki 
postgjald er vimagl. 

5 Um ipersonur, av ti at hann hevur mist sjålvræoi elln av aorari orsi:ik ikki 
sjålvur er fOrur fyri al booa frå flyting, hcvur tann, ~um hann er i vnrl5veitslu 
hjå, skyldu nt siga frå flulningi. Sostatl havn - umframl Ioreldur og verjnr vegna 
horn og tey, tcy hava J vari'5veitslu - fyristoilumenn fyri kostskulum, barnaheim· 
urn, hiiskurlurn, uppalingarheimum. sinnis&jiikrahusum, fangnhusurn o. t. skyldu at 
sign frå flulningi fiyri J>ersonar, sum koma i clla fora ur slikum stornum. 

6 Um ein personur fer i arbeiai sum hjålpari, næmingur e. l. hjiii ·hllsbonda ella 
arhciilsgcrnra og skal biigva hjå honum, hevur bæili viilkomandi sjålvur og hus· 
bondin ella arbciilsgevarin skyldu at sigu yvirilitinum frå, tå hesin personur kemur 
ellu scinnsl 5 dagar ahanå. 

Somulei<Sis ·hernr, tå slikur pcrsonur fer ur arbeil5i, bæoi hann sjiilvur og hus
hondin cllu arbeiilisgevarin ~kyldu al boi'Sn fr.åflutning ti1I folkuyvirlitio. 

7 Skyldu al geva lær i hesnri kunngero umroddu fråsognir um til og fråflutning 
havu eisini pcrsonar, ii'S sum hiirneignrar, umsjonarmcnn fyri gistingarh(1sum og 
slorri buslaoarbygningum og framleigurar lala husarumd til biistail lhjå folki, sum 
havn skyldu at sign frii f:lulningi. 

8 Husbondi. arbeiosgcvari elln tann ·pcrsonur, sum hcvur latii'S :]1usnnirnd til bu
stail hjå Borum, he\'Ur ti> ikki skyldu at gcva tær J §§ (j og 7 krnvdu fråsognir, um 
lcir, iiihenn frestirnir f'Yri fråsognini eru umlidnir, vii'S frarnvising a\' flutningsprogvi 
el\u hillan fra folkayvirlitinum liavu fingio vissu fyri, at ~lytarin sj:ålvur hevur 
gjort sina skyldu hesum vii'Svikjandi. 

9 Tcy. io flytu, havn, um fråsognir teirra roynnst Ofullfiggjui'Sar, ogreii'Snr clla 
motsigandi, skyldu til, um tal5 veri'Sur kravl, ut geva munnr\iga frågreiiling til mnnn· 
talsskrivuran og moguliga fyri egnu rokning uL\'egn tey skji:il o. l., io torva til 
gjollari al uipplysa målii'5. 

10 Klngur yvir, at yvirlitini eru ikki greidiligu fOrd, verlfa sendar lundsstyrinum. 
11 Vi~\•ikjnndi ntgongd hjii ·privutum pcrsårmm til al fåa upplysingur frå fiilka· 

rvirlitinum veri'5a ihcsur reglur at galda. 
Hvor og cin personur knnn krevjn vållni'S, al tui'S av folkuyvirlitinum ~æst, al 

hnnn sjiilvur hevur dia hcvur haft tilhnld i kommununi iåvist tii'5arskeii'5. 
Upply3ingar um adressu hjå oilrum per::ånum kunnu vnnliga fånst, ullan so at 

vii'Skomandi frammanundnn hjå folknyvirlitinum hevur bioio urn, at ndressn huns· 
ara ikki veri'5ur sogd oilrum, og yvirvaldii'S hevur jåttni'S hesum. 
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Upplysingarnar kann ein fåa skrivliga, tå il'S bii5ii5 er um tal'S. Fyri hvonn per
son, H5 spurt veri5ur um, eins og fyri tær våttanir, ii5 nevndar eru i 2. petti i hes
ari grein, verl'Sur at rinda l krona, sjålvl um adressan ikki finnsl i j'Virlitinum. 

12 Tann ipcrsonur, sum ildci i rættari til'S sigur folkayvirlilinum Irå flutningi ella 
gevur skeivar upplysingar, soleil'Sis sum Iyrisk~pai5 er i hesari kunngerl'S, verl'Sur 
sambært § 12 i logtingslog um folkayvirlit frå 31. murs 1949 revsal'Sur vil'S sekt Irå 
5 kr., um ikki hari5ari revsing er uppiborin eftir al'Srari log. 

Fyri brot moli fyriskipanum logarinnar vil'Svlikjandi Iråsogn um Hulning skal 
kommunuslyril'S i ti kommunu, brotil'S er gjort imoti, ål'Srcnn målil'S er fogl fyri log
regiluna, havn rætt til at taka 1imoti tilboi5i frå hesum skylduga um al rinda eina 
h6sk11ndi sekt samsvarandi I. pt. 'i hesari grein. 

Flytur persånur ur cinari kommunu i al'Sra og hvårki sigur yvirlitinum i fråflutn
ingskommununi ella tilflutningskommununi Irå, vcrl'Sur brotii'5 bert rokn11i5 fyri at 
vera gjort moti tilflutningskommununi. 

13 Logtingslog um fålkayvirlit ·hroyt:ir ikki s~ldu utlendinga ut bol'Sa IOgregl
uni frå. 

Tilskilal'S verl'Sur, at skylda til at bol'Sa [rå fol'Sing til kirkjubokumar og deyl'Sa til 
skiftiræltin er obroytt. 

13. sept. - Bek. nr. 51 ang. KENDINGSMÆRKÆiR FOR MOTOHKØRETØJER, 
indregistrerede ·på Fær0ernc. 

I medfOr af afsnit V. A. i bekendtgorelse nr. 321 for Færocrne af 29. novem
ber 1930 om motorkoretojer har Færoernes landsstyre godkendt, at der for motor
koretojer, indregistreret på Færoerne, fremtidig indIOres nummerplader med ken· 
dingshogstaverne :.iFØc foran selve nummeret til aflosning ar de nu anvendte num
me11J>lader. 

Af praktiske grunde forsynes de ll'}'e nummerplader med numre, begyndende ved 
nr. 800. 

Pligten til påmontering af de nye nummer~plader indtræder fi:irst ved nyindregi
strering, ved omregistrering som IOlge ar ejerskifte samt ved udskiftning af pinder 
0på grund ar disses hekadigelse eller bortkomst, dog al pligten straks indtræder for 
ethvert motorkoretoj, der agtes udforl Ira Færoerne uden at være slettet af her· 
værende motorregister. Adgangen til udskiftning af nummerplader er dog fri for 
enhver motorejer, uden at nogen af disse grunde foreligger. - I alle tilfælde af ud
skiftning må tn landfogden indleveres eller indsendes: 

1) det gnmle sæt nummerplader, 
2) forsikringspolicen samt 
3) et gebyr af 8 kr. pr. sæl. 

13. sept. - Kunngerl'S nr. 51 um KENNINGARI\'LERKI A MOTORAKFØRUM, 
ID SKRASETT tERU 1 FØROYUM. 

Samhært kunngcrl'S nr. 321 fyri Foro-ynr frå 29. november 1930 um molomkfOr, 
V. A., hevur landsstyril'S goi5kent, at rnotornkfOr, ii5 skråsett eru i Fi:iroyum, eftir 
henda dng Iån nummarspjoldur vii5 kenningarstovunum >FØc frnmmnn ryri nurnrnar· 
inum sjålvum i stai5in fyri tey spjoldur, sum nu eru nytt. 

Til tess at drettn um umskiftil'S fiåa tey nyggju nummarspjoldrini nummor frå nr. 
800 og uppertir. 

Skyldan til nl setn tey ny.ggju spjoldrini å tekur fyrst viil, tå il'S akfnr ver~ur ny· 
skr.åsett, skråsett umaftur, av ti al tal'S skiftir ånara, og tå il'S spjoldur verl'Sa um· 
skift, ti tey eru sknlal'S ella mist burtur; to tekur thenda skylda vil'S beinanvegin viiS· 
vikjandi motorakfOrum, sum ætlail er at flyta ut ur Fi:iroyum, og tey ikki eru strikai5 
av molorskrånni her. Hvorjum ånarn av motorakfari er to fritt at skifta tey gomlu 
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nummarspjoldrini vi~ nyggj, sjålvt um eingin av å~urnevndu grundum er tiL -
Tå i5 umskift ver5ur, skal alti5 ver5a latill ella sent landhitanum: 
1) ley gomlu nummnrspjoldrini, 
2) tryggingar~kja11i5 og 
3) 8 kr. i ågåvu fyri hvorju "1Pjoldir. 

15. sept. - Cirk. nr. 233 om INV AlLIDEWORSIKiRING ved flytning mellem Iær
oske og andre sygekasser. 

I henhold til § 30 i lov nr. l •!.7 af 31. marts 19,1-9 for Færoerne om invalidefor
sikring fastsætter socialministeren herved efter indhentet erklæring fra det Iæroske 
landsstyre og efter indstilling af direktorcn for sygekassevæsenet fOlgende: 
ti. Flylning fra sygekasse (sygeforening) på Færoernc til .sygekasse (sygeforening) 

i den ovrigc del af rigel. 
1 Personer, der er invalideforsikrede i henbold Lil lov nr. 147 af 31. marts 19.l9 

for Færoerne om invalideforsikring, og som overflyttes fra færosk sygekasse (syge
forening) til sygekasse {sygeforening) i den i:ivrige del af riget, overgår - uden hen· 
syn til alder og helbred - til invalideforsikringen i henho'.ld til ftolkeforsikringsloven. 

Forsåvidt de pågældende er indtrådt i den færoske invalideforsikring den I. april 
1939, betaler de - ·Uanset deres ailder på nævnte tidspunkt - herefter i den til
flyttede kasse samme præmie som personer, der er indtrådt i invalideforsikringen 
i henhold til folkeforsikringsloven inden det fyldte 21. år, jfr. denne lovs § 4.2, stk. 2; 
er de pågældemle indtrådt i den færoske invailideforsikring efter I. april 1939, fastsæt· 
les præmien efter deres alder ved optagelsen i den færoi;ke sygeforsikring. 

2 Flytter en ;person, der Oippebærer invaliderente i .henl1old til lov for Færoerne. 
om invalideforsikring, til den ovrige del af rigel, udredes hans invaliderente frem
tidig nf det sociale udvalg i den nye opholdskommune efter de for denne gældende 
satser. Til brug ved afgorelsen modtager udvalget rentesagens akter fra rigsom· 
hudsmanden på Færoerne. 

Det påhviler rigsombudsmanden ved frafilytningen at tilsende den nye opholds
kommune samt direktoren for sygekassevæsenet meddelelse om, med hvilket belob 
renten hidtil er udbetalt, saml på hvilken måde renten er blevet beregnet. På for· 
lnngende skail ulykkesforsikringsrådet tilsende invalideforsibingsrellen de hos rå· 
det beroende akter, på grundlag af hvilke der er truffet afgorelse i pågældende rente· 
sag. 
B. FlyJning fra sygekasse ((.sygeforening} i den avrige del af riget til sygekasse 

(sygeforening) på Færocrne. 
3 Personer, der er forsikrede i henhold til folkeforsikringsloven, og som over

flyttes til Iærfok sygekasse (sygeforening), overgår -- for så vidt de er under 65 
år - til den færo~ke invalideforsikring. 

4 Flytter en person, der oppebærer invaliderente i henhold til folkeforsikrin gs· 
loven, til Færoeme, udredes huns invaliderente fremtidig - efter indstilling af 
kommunalbestyrnlsen i den nye ~p'holdskommune - af rigsombudsmanden gennem 
Færoernes on>pebiirsel~ikontor efter reglerne i lov for 1Færoerne om im·alideforsik
ring. Til brug ved indstillingen til rig:>ombudsmanden modtager kommunalbestyrel
sen fra det sociale udvalg i den fraflyttede kommune rentesagens akter tillige med 
meddelelse om, med hYilkct belob renten hidtil er blevet udbetalt, samt på hvilken 
måde renten er blevet beregnet. 

På forlangende skal im•alideforsikring:Srellen tilstille u1'ykkesforsikringsrådet de .hos 
retten beroende akter, på grundlag af hvilke der er truffet afgorelse i pågældende 
rentesag. 
C. Præmiebetalingens begy11d&c i den lilflyllede kasse og ophor i den fraflyttede 

kasse. 
5 Når en person i henhold til §-§ I og 3 overgår fra den færo"ke invalideforsik· 

ring til invalideforsikringen i henhold tirl folkeforsikringsloven eller om\'endt, ord
nes præmiebetalingen på fOlgende måde: 
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Ved overflylning skal allerede erlagt præmie ikke ti~bagebelales; men der må 
i flyllebogen ( ovedorelsesbevisel) gives nojagtig oplysning om, for h\'ilkel Lidsrum 
præmien er .betalt. Den kasse, h\'ortil overflytning cller overforelse sker, i:kul da fiirst 
Cllpkræve præmie for det fOlgende tidsrum. 

21k sept. - Lundbrugsm. skr. om LANDBRUGSRADETS iDAGPE:\"GE. 
Under dags dato har man tilskrevel landbrugsrådet på Færoerne sålede.s: 
:.] anledning af landbrugsrådets skrivelse af 17. marts 1949 skal man, efter sted

funden brevveksling med rigsombudsmanden på Færoerne, meddele. at udgifterne 
Lil dagpenge m. v. til rådets medlemmer uanset at landbrugslovgivningen med und
tagelse af jordfonden er overguel til al blive et f ærosk særanliggenrle, formentlig ind
til videre fortsat må udredes af jordfonden. 

Satserne udgor nu i henhCl'lcl til lov nr. 301 af 6. juni 19,16 § 972 hojsl IO kr. 
pr. miidedag og godtgorelse for fraværelse Ira hjemstedet hoj;;t 18 okr. i>r. mode
og rejscdag, jfr. tekstanmærkning Lil § 24· pii lov om tillægsbevilling for finans
året 19"6/47. 

For så vidt angår sporgsmålel om en forhojelse af honoraret til formanden finder 
ministeriel ikke, al der på inde\•ærende tidspunkt bor foretages nogen ændring i de 
bestående forhold.« 

Hviolket herved meddeles under henvisning til hr. rigsombudsmandens skrivelse af 
21. juli 1949. 

10. nov. - Bek. nr. 55 om ændring i bek. nr. 50 af 12. sept. 19·19 om FOLKiE
REGISTRE. (lndfiijet i bek. af 12. sept. 19-i9) . 

25. nov. - Regiuger~ nr. 58 fyri TOIJLUMSJ6NARJW,fiNN i Foroyum. 
Smbr. § 13, 2. :pelli i logtingslt)g nr. 16, 28. murs 19-1-9 um tænastumenn landsins 

\'er~ur åsell !'flgjandi : 
1 Tollumsjonarmenninir ver~u sellir av landsstyrinum, sum er hægsta yvirvald 

teirra i olilum tænusluvi~urskihum. 
2 Tollumsjonurmenninir standa i dagliga sturvinum i Torshavn undir Foroya 

Gjaldstovu og uttan fyri Torshavn undir avvar~andi syslumnnni (soknarfuta). 
3 ToHumsjonarmenninir havn eftir åvisan frå dugliga yvirvnldi teirra at efliransa, 

al gnldandi logir um inn· og iitflytan av vorum verl~n hildnur. 
4 Øll logarhrol og nllun oregluligan ntbur~ innnn fyri virkisumrå~ tollumsjonur

munna skulu J1esir beinanvegin gjolla og skrivliga grema dngliga yvirvnildi teirrn. 
5 Broytun og uppiskoytan til hesar reglur kunnu gerast til eina hvorju ti~. 

2. dec. - Lagtingslov nr. 60 om EKSPHOPRIATION af grundst}-kker og byg· 
ninger til APOTEK rn. rn. 

Landsstyret bemyndiges til på land:kassen:. vegne ved ekspropriation i overens· 
stemmelse med reglerne i lov nr. 69 uf 7. maj 1881 al erll\'crve passende areal med 
bygninger til apotek, medicinalfabrik o. I. 

2. dec. - Uigtingslog nr. 60 um TV ANGSTØKU av grundum og byggningum til 
APOTEK v. m. 

Landsslyri~ verifor heimila~ land~kassans vegnu vi~ tvun g:stoku, sbr. reglurnar i 
log nr. 69, 7. mei 1881, nt ognast hoskundi oki vi~ byggningum til apotek, medicinal· 
fobrikk o. I. 
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2. dec. - Lagtingslov nr. 61 om ændring i reglerne om KOMMUNEVALG. 
(lndfOjet i bek. af 17. juli 1931 og lov af 27. maj 1908). 
2. dec. - Lagtingslov nr. 62 om ændring i midi!. hest. nr. 36, 2·t.. nov. 19,J.2, jfr. 

lagtingslov nr. 5, 31. dec. 19·18, om FISKERI PÅ SØTERRITORIET. 
(IndIOjel i bek. af 19·J.2). 

3. dec. - BEK. (NR. 59) ANG. GODKENDELSE AF PROJEKTER FOR VEJ. 
OG HA Vl\EANLÆG. 

I medfOr af § 5 i laglingslov nr. 1, 13. maj 1948, om Færoernes styrelsesordning 
i særanliggender, fastsætter landsstyret fOlgende regler: 

'Det er ikke tilladt kommunalbestyrelser at udbyde i licitation eller :på.begynde 
udfOrelsen nf vej. eller havneanlæg, til hvilke der ydes tilskud af lagtinget, inden 
projekterne hedor er godkendt af landsstyret. Andragender om godkendelse af pro· 
jekter for sådanne anlæg stiles til landsstyret og sendes til landsingeniOren, bilagt 
alle nodvendige fOlgeskrivelser og tegninger i lo eksemplarer. 

3. dec. - KUNNGERD (NR. 59) UM G6DKiBNNING AV BYGGIÆTLANUM 
FYRI V.EGA-, LENDINGA. OG HAVNAlBYGGING. 

Sambært § 5 i IOgtingslog nr. l, 13. mei 19·18, um styrisskipan Fowya i sermålum, 
åselur lnndsstyrii'5 hesar reglur: 

Kommunustyrum er ikki loyvt at iitbjoi'Sa 1i licitation ella fara undir vega-, lend
ingu- ella havnaarbeii'Si, ii'5 logtingi<1l veitir studning til, fyrr enn lnndsstyri<1l hevur 
goi'Skennt byggiætlanina. 

UmsåJmir um goilkenning av byggiætlanum fyri tilik arbeii'Si ver<~a at stiln til 
landsstyrii'5 og senda lands\•erkfroi'Singinum viil ollum neyi'Sturviligum skjolum og tekn
ingum i tveimum eintokum. 

16. dec. - LAGTINGSLOV (NR. 63) OM APOT.EKERFOND 0. A. 
1 Det i lagtingslov nr. M af 28. marts 19,19, 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 rigets apoteker· 
fond, ligesom fondet kommer til at eje det varelager, som apoteksdriften på fær
oske hænder efter nærmere bestemmelser starter med, samt de faste ejendomme, fondet 
kober eller tilegner sig. 

2 Nærmere regler for apotekerfondet såvel som apoteksdriften fast5ællcs af lands
styret. 

3 Landsstyret bemyndiges til for apotekerfondet at optage de lån, som kob af 
varer, faste ejendomme eller o.pforelse af bygninger til enhver tid nodvendiggor. 

16. dec. - LØGTINGSL6G (NR. 63) UM APO'rEKARAGRUNN 0. A. 
1 Tann i logtingslog nr. 14 av 28. murs 19-1-9, ,prgf. 1 og 6 nemdi apotekaragrunn· 

ur eigur tai'i avlopii'5, sum apoteksraksturin i Foroyum gevur, og hevur annars vii.'S 
landskassnnum aflanfyri seg, flggjarliga åbyrgd av apotekinum (apolekunum). Apo· 
tekaragrunnurin veri'Sur annars al eiga lnnn pening, sum kann veri'Sa luta~ur For· 
oyum iit ur rikisins apoleknragrunni, eins og grunnurin veri'Sur al eiga tær vorur 
å goymslu, ii'5 apoleksrakslurin å fOroyskum hondum, eftir nærri åselan, byrjar vii'S, 
og tær fOstu ognir, grunnurin keypur ella ognar sær. 

2 Nærri reglur um npotekaragrunnin og um cijiotcksrnksturin veri'ia at .åseta av 
landsslyrinum. 

3 Lnndsstyriå veri'Sur heimilaå Lil at takn ley lån, sum v6rukey1p, fastognarkey:p 
ella bygging til hvorja tm gera neyåug. 
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17. dec. - ÆN.ORING (NR. 6-1) I LAGTJNGSLOV NR. 10 AF 28. MARTS 
19W. ( lndfiijet i 11. af 28. marts 1949 om spiritusrationering). 

21. dec. - LAGTINGSLOV (NR. 70) 01\·I TILLÆG TIL KUNDG. NR. 26 AF 
25. JULI 19 n. (IndfOjet i foven af 19·1.7). 

3. jan. 1950 - LAGTINGSLOV (NR. 1) OM STATISTIK. 
1 Landsstyret bemyndiges til ved bekendtgorelse at sætte nodvendigc hestemmeiser 

i krnft vedriircnde statistik for de i overensstemmelse med lov om Færoernes hjemme· 
styre til hjemmestyret overforte særområder, herunder pålægge pligt for vedkom· 
mende al give de nodvendige oplysninger.l) 

2 Overtrædel~e af de af landsstyret udstedte bekendtgorelser straffes med boder, 
der tilfalder landskassen. 

Sagerne behandles som politisager. 

3. jan. 1950 - LØGTINGSL(>G (NR. 1) Ul\I STATISTIKK. 
1 Landsstyri~ Yer<lur heimila<l til vi<l kunnger<l al seta ney~turviligar reglur i 

gildi statistikki vii'hiikjnndi f'Yri tey snmbært log um heimastyri Foroya til heima
st}·ri<l fluttu sermål, og 1herundir åleggja avvarandi sk)'ldu at gcva ney<lturvuligar 
upplysingar.!!) 

2 Brot imoti teim av landsstyrinum kunngj1irdu reglum ver<la at sekta til lands
kassan. 

Målini \'er~a al vi<lgern sum politimål. 

3. jan. - LAGTINGSLOV (NR. 2) 01\1 ÆNDRING I LOV AF 'I.. !\LARTS 1857, 
HVORVED UDSTYKNING AF ·DET P.JHVAT,E JORDEGODS SØGES JNDSKRÆN· 
KET, SALEDES 501\f DENNE ER ÆNDRET VEJD MIDL. BEST. NR. 50 AF 19. 
DEC. 1940. ( lndfOjet i 1loven af 1857). 

3. jan. - LAGTINGSLOV (Nit 3) OM VRAGNING AF FÆRØSKE ULDVARER 
TIL UDFØRSEL. 

1 Uld, garn, strikkede og væ\·ede varer og skind skal for nl kunne udfores fra Fær
ocrne være vragede. 

2 Landsstyret udfærdiger de nærmere regler for vragningen.:1) 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. jun. - LØGTINGSL(>G (NR. 3) UM VRAKING AV FØROYSKUM ULLVØR
UM TIL DTFLUTI'NING. 

1 Ull, t6gv, bundnir og vornir lutir og skinn skulu fyri nt kunna scljast til Il\' land· 
inum \'Crn vrakal3ir. 

2 Landsstyri~ skipar nærri rcglur fyri vrakingini.-1) Tær utreiilslur. i3 standnst 
av Jiesi log ver3a al rinda ur lnndskassanum. 

1) Jfr. bek. nr. 39 af 24. marts 1950, nr. 80 af 18. dec. 1950, nr. Bl nf s. d. og bek. nr. 51 
af 15. no''· 1952. 

~) Sbr. kunngcri'i nr. 39, 2·1. murs 1950, nr. 80, IB. des. 1950, nr. 81 s. d. og nr: 51, 15: n01·: 
1952. 

D) Hr. bek. nr. 38 nr 21. marts 1950. 
4) Shr. kunngeri'i nr. 38, 21. mors 1950. 
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3 Hann, i~ brytur hesa dog, ver~ur at botn til lundskassan. Slikar sakir verila vrn
gjordar ;mm almennar ·politisukir. 

3. jan. - LAGTINGSLOV (NR. 8) OM FORDELING AF DØGLINGEFA:\!G
STEN. 

1 Hvor end på Færoerne, der fanges doglinger, er det de nmvarlige grindeformænd, 
som foreslår drabet og foretager fordelingen. 

2 Grindeformændene fkal vurdere og fordele alt kod, alle ben og alt spæk und
tagen hovedet til parterne i sognet, Formændene for grindebådene skal til grindefor
mændene opgive antallet af parler. 

3 Hvis det er niid,·endigl, sæller grindeformændene vagt O\'er fangsten, og som 
Ion herfor får hver vagtmand 3 parter pr. nat. 

4 Som Ion for at \'ære den forste, der opdager en eller flere doglinger, Inr en 
enkellperson næbbet (næbbene) og 2 parter. Er det en båd, der finder doglingen 
et.ler doglingerne, får mnnd>•knbet næbbet (næhbenc) og dobhelt så mange parler, 
som der er personer i båden. 

5 Hver grindeformand får som IOn l iparler. 
6 Hovedet (hovederne) uden næb sælger grindeformændene for hiijeste •bud mod 

kontant betaling. De således indkomne .penge bliver indhetalt i kommunekassen. 
7 Går hvalredskaber tabt, eller får håde skade under drabet, blh•er skaden af 

grindeformændene \'Urderet i penge, og de Ekndelidte får vurderingssummen udbetalt 
fm kommunekassen. 

8 tAlle tidligere regler angående fordeling af doglingefnngster på Færoerne sælles 
med denne lov ud af kraft. 

:t jan. -- LØGTJNGSL6G (NR. 8) UM DØGLINGSBYTI. 
1 •I-Ivar enn i Foroyum doglingar koma, eru tail teir avvarandi grinduformenninir, 

sum standa fyri dogling.sdritpinum og dogling.sbytinum. 
2 Grindaformenninir skulu vurdern og skiftu nit tvost, ol\ hein og alt spik uttan 

kuluna sundur til pnrtnrnar i soknini. Formenninir a grindahiitunum skulu til grinda
Iormenninur geva upp tali(i å portunum. 

3 Um ta(i er ney(iugl, seta grinduformenninir vakt yvir fonginum, og i omakslon 
fær hvor vakturmu(iur 3 pnrlnr Fyri nållinn. 

4 Lati~ ver(iur til einstukling fyri sigging tronin (trånarnar) og 2 partar. Er tn(i 
håtur, i(i fyrst kemur frnm å dogling (doglingar), fær hann lo tr6nin (tronarnar) og 
dupult so nogvnr pnrtar, sum folk eru it bittinum. 

5 Sum åmak.smn fåa grindaformenninir hvor sinnr •I partar. 
G Grindaformenninir scljn kulunn (kulurnar) uttan lrona fyri hægsta boil m6ti 

-konlnntum gjaldi. lnnkomni peningur verilur latin i kommunu-kussnn. 
7 l\·lissa menn nmbo(i, ellu fita båtnr sknila i drå~>inum, meta grinduformenninir 

skailan i .peningi. ~um vcr(iur goldin ur kommunukassunum. 
8 Allar eldri reglur doglingshytinum i Foroyum "i~vikjandi ver(iu vi(i hesari log 

a vtiknnr. 

6. jan. - UDENRIGSM. A-CIRKULÆRE NR. 1 VEDR. UDSTEIDELSE AF IN
T,ERI.l\lS-h'~ATIONALITETS-CERTI1FIKATER FOR SK.fBE HJE'.\11\lE!HØR!E~DE 
PÅ FÆHØERNE. 

Ved udstedelse af dansk inlerims-nationulitels-certiHkat for et ~kib hjemmehorende 
på Færoerne vil - udover de i in.struks for udenrigstjene-'len af 21. september 1932 
§ 68 indeholdte - Wlgende regler være al iagttage: 

1) Den sædvanlige blanket (instruksens form. nr. 39) benyttes, dog at over~kriften 
til certifikatet affattes således: 

~Dansk·interims·nationulitets-certificat for skib hjemmehorende på Færoerne.« 
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I certifikatets tekst efter ordene >fyldestgor betingelserne for eje af skibe fOrende 
da~kc indsættes ordene: ~erunder færoskc. 

2) Hvis skib er indkobl til Færoerne, sendes den i A·cirkulære nr. 3 af 9. juni 
19,18 afsnit 1. stk. 1 omhandlede skriftlige eller telegrafiske anmodning om oplysning 
om kendingssignal og navnets godkendelse tH lundfogeden i Thorhavn. Kendings· 
signalet vil blive tildelt indenfor bogstavgruppen XPOA til XiPZZ. 

De i nævnte A·cirkulære i afsnit 1. stk. 2, 3 og 11· indeholdte bestemmelser finder 
tilsvarende anvendelse på skib indkobl til tFæroerne, og landfogedens besvarelse vil 
indeholde de til im11orl- og valutakontrollens gennemforelse fornodne oplysninger. 
Dog skal den i stk. 3 foreskrevne hurtige meddelelse om udstedelse af et interims· 
nationailitels-certifikat sendes direkte til landfogeden i Thorsl-,avn og ikke til skibs
registreringskontoret i Kobenhavn. 

3) Da lystfartojer er toldfri på Færoerne, finder de i A-cirkulære nr. 3 af 9. juni 
19il8 afsnit 2 indeholdte bestemmelser ikke anvendel=e på skib indkobl til Fær· 
oerne. 

12. jan. - LAGTINGSLOV (NR. 12) O::Vl FISKJEVR-AGNJNG. 
11) Al kli:pfi!:k, som udfOres Ira Færoerne, skal, uanset til hvilket Jand eller hvilke 

dele af det ovrige kongerige, udfOrsclen sker, af vragere under overvragerens eller 
en vN1gerkonlrollors opsyn vurderes og klassificeres, ligesom den skal opvejes på 
vægte. der opfylder de krav, der stilles i de derom af landsstyret givne forskrifter. 

På samme måde skal al på Færoerne ilandbragt fisk, der sælges som saltfisk, uan· 
set tH h\'ilket lund eller hvilke dele af det ovrige kongerige udfiirselen sker, vurderes, 
klassificere5 og opvejes. 

Overvrageren og vrngerkonlrollorerne ~kal såvel i det i stk. l som det i stk. 2 nævnte 
tilfælde fOre tilsyn med {iEkens indskibning, stuvning og behandling i fragtskibene . 
Deres krav i så henseende er alle vedkommende pligtige al adlyde . .Med hver fiske· 
ladning skal fOlge overvragerens eller vragerkontrollorens attest, der påtegnes ko· 
nossemenlerne. 

Al fisk skal være vel.saltet og omlagt senest 8 dage efter, at den er dræbt. Fisk, som 
ilandbringes på Færoerne som sahfisk, skal ved ilandbringelsen- ifald mandskab eller 
reder onsker det under vragerkontrol op\•eje5 på samme måde som i stykke 1 ommeldt. 
Landsstyret kan dog bestemme, at en del af den ved ilandbringelsen tilstedeværende 
vrager udstedt attest. indeholdende vragerens bedommelse •af den pågældende fiske· 
ladnings kvalitet, saltningsgrnd og antagelige vægt ved ilandbringelsen kan træde i 
stedet for vurdering, klassificering og Ofpvejning. Forsåvidt fisken ved ilandbringelsen 
ikke måtte være fuldsaltet (omlagt), afgiver vrageren attest herom, ligesom han i 
attesten fastsætter det tidspunkt, h' or vurdering, ·klassificering og opvejning skal 
finde sted . Landsstyret kan bestemme, al den i 2. punktum nævnte allest træder i 
stedet for vurdering, klassificering og opvejning. Endvidere skal der finde vrag· 
ning sted af al ikke tidligere vl"nget snitfisk, fOrste gang den sælges på Færoeme. 
Også om denne vras ning kan vragere udstede allest. 

De om den stedfundne vurdering, klassHicering og opvejning udfærdigede attester 
har i retlige forhold offentlig troværdighed. Modbevis er dog ikke udelukket. 

En vra:ærJcontrollor okan med overvragerens samtykke meddele en vrager fuldmagt 
til at ud!Ore h\"ervet som vragerkontrollor i sit s ted. Der træffes herom nærmere be· 
stemmeiser i det i 7. stykke nævnte nrhejdsreguJ.ativ. 

Nærmere regler om vragningen og varens behandling både ved indskibningen og 
i fragtskibene fastsættes i et af landsstyret udstedt nrhejdsregulativ for vragerkontrol
lorer og vragere.2) 

2 O\'ervragerc, der udnæ\•nes af landsstyret, fOrer tilsyn med al vra!:!ning af fisk 

1) Jfr. li. nr. 20 ar 27. jan. 1950 og reglem. nr. 39 ar 1. juni 1951. 
9) Hr. reglem. nr. 46 af 22. moj 1950, 
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på Færoerne, Han er tillige det offentliges konsulent i sager angående vragning og 
tilvirkning af fisk. Hans lonning fastsættes ved tjenestemandsloven. 

3 V rngerkonlrollorer ud nævnes af landsstyret med tjenestested henholdsvis i Våg, 
Trangisvåg, i Klaksvig, på Skålefjord, i Vestmanhavn og i Thorshavn, Deres lonning 
fastsættes i tjenestemandsloven. 

Antallet af vragerkontrollorer kan ændres ved bevilling på rfinansloven. 
Der .påhviler vragerkonlrollorerne de i §-§ 1 og 8 ommeldte oipgaver. 
Vragerkontrollurerne skal forinden deres be~kiJckelse have erhvervet sig 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 fornodent antal ttiå hvert fiskeeksportsted af landsstyret efter 
overvragerens indstilling. 

De skal, forinden de begynder deres virksomhed, underiskrive en hojtideli g for· 
sikring i en af landsstyret fastsat form om, al de vil rette sig efter de bestemmelser, 
der træffes angående deres virksomhed, og at de med flid og nidkærhed vil opfylde 
de 11ligter, der påhviler dem i deres bestilling. 

5 Hverken overvrageren, vragerkontrolliirerne eller vragerne må under nogen 
form modtage nogen som helst godtgorelse af de per! oner, for hvilke vragningen ud· 
fiires, af frag~bådens fiirer eller andre, der har noget med båden eller vragningen at 
giire, udover den betaling, som er foreskrevet i denne lov eller i deres .arbejdsregula· 
tiv, ligesom de ikke må stå i iikonomisk afhængighedsfo11hold til nogen af disse. 

Overvrageren eller vragerkontrollorerne må derhos ikke være interessenter i 
virksomheder, der Inder vragning af fisk udfOre, eller udfore arbejde hos eller på 
anden måde yde tjeneste mod betaling til kobmænd eller andre, der lader vragning 
af fisk udfore, Ej heller må vragere som funktionærer stå i fast tjenesteforhold til 
nogen nf disse eller som interessenter være tilknyttet pagældende virksomheder. 

6 Til delvis dækning af lnnd>kassens udgifter til overvragerens og vragerkontrol· 
liirernes IOnninger, dagpenge og rejseudgifter vil der i de i par.agraf 1, L og 2. 
stykke, ommeldte tilfælde af rekvirenten være al erlægge en afgift ar 20 iire pr. 
balle (50 kg) klipfisk og 10 Cire pr. 100 kg saltfisk.l) 

Denne afgift kan landsslryret under særlige omstændigheder midlertidigt nedsælle 
eventuelt frafalde. 

De nævnle forskrifter om afgiftens betaling fastsætte;; af landsstyret. 
7 Vragernes Ion for deres arbejde med vrngningen betales ar rekvirenten efter 

regler, der nærmere Iastsæltes i vrugernes arbejdsregulativ. 
Om fornodenl udredes de pågældende omkostninger forskudsvis uf land;;kassen. 
J disse regulativer skal kunne træffes bestemmelse om, hvorvidt hver enkelt eks· 

porliir for sit vedkommende skal bære dis;;e afgifter, eller hvorvidt der skal finde 
en fordeling sled uf disse på samtlige eksportorer. 

I tilfælde ar uenighed mellem de pågældende angående vragerne;; regninger ifolge 
nærværende lov, skal sysselmanden kunne decidere med bindende \•irkning. 

8 Foruden deres virksomhed ved vragning af klipfisk til eksport og saltfisk skal 
vrngerkonlrolliirerne være pligtige til efter en af oven•rageren fastsat turnus al 
rejse om i deres distrikter for at vejlede folk med hens}-U til behandlingen af fisk 
og fOre tilsyn med den. I regulativerne vil der være al træffe bestemmelse om, 
hvorledes omkostningerne skal afholdes, 

.Endvidere skal vragerkontrolli:irerne og vragerne være pligtige til, om det forlan· 
ges, og det kan forenes med deres ovrige virksomhed, al yde deres medvirken 
ved bedommelsen af fisk udover de i § 1, stykke 4" nærnte tilfælde, i så fald 
betales vragernes !Onninger, dagipenge og rejseudgifter af den, der har forlan gt 
deres medvirken, med den i henhold til de herom gældende regler fast~nlle betaling. 

9 Overtrædelse af de i denne lov indeholdte bestemmelser straffes med boder, 
der tilfalder landskassen. 

l) Som ændret ved 11. nr. 20 nf 7. npr. 1952. 
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Sager i anledning af disse overtrædelser behandles som 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 oa• til revision i laglingssamlingen 195.J- 55. 

12. jan. - Logtingslog nr. 12 um FISKA VRAKING. 
11} Allur klippfiskur, io verour fluttur ur •Foroyum, skal, sama til hvat land ella 

hvonn annan stao i rikinum, harm veråur Iluttur, veroa meltur og flokkaour av vrak· 
arum undir umsjon av yvirvrakara ella vrakieflirlitsmanni. Somuleiois skal fiskurin 
verl'Sa vigal3ur i vektum, sum uppfylln tær treytir, iå lnndsstyrio hurum f yriskipar. 

A samu J1ålt skal allur fiskur uppskipnour ·i Foroyum, io verour seldur sum salt· 
fiskur, veri'fo mettur, flokkaour og viguåur, snma til hvut land ellu unnan stao i rik· 
inum, hann verour flullur. 

Yvirvrnkari og vrakieftirlitsmenn skulu i båoum teimum COrum, sum nevnd eru i 
1. og 2. stykki, havn umsjon vio, hvussu fiskurin er innskipaour, loddur og viofarin i 
utfluttningsskipunum. Fyriskipanir teirra 1hesum viovikjandi eru allir viåkornandi 
Ekyldigir al lyån. Hvorjum fiskafarmi skal Iylgjn våtlan yvirvruknru elln vrakieflir· 
litsmanna, skrivao å formprogvi. 

Allur fiskur skal veron væl saltaour og umrivin seinust 8 dagar nftanå, at hann 
er dripin. Fiskur, sum er skipaour upUJ 'i Foroyum sum saltfiskur, skal, tå io hann 
veråur uppskipaour, - Hall manning ella reioari ·ynskir tao undir vrakieftirliti -
veroa vigaour å tunn hiill, sum nevndur er ·i 1. stykki. To er landsstyrinum heirnilt 
at gera av, nt vållun frii vrakara, sum var hjåstaddur, tå io fiskurin varo skipaour 
uppå land, og sum inniheldur ålit vrakarans ii goosku, sulting og ætlaoari vekt 
av fiskafarminum, tå iå hann vara upp:kipaour, og i hagreioing Iisksins framm· 
unundan gongur i stuoin fyri meting, ftokknn og vigun. Er nu !fiskurin ikki fuJI. 
saltailur ( umrivin), tå io hunn verour ~>pskipaåur, gevur vraknrin våttun um hettn, 
eins og hunn i vållnnini iisetir, nær io meting, flokkun og vignn skul vern. •Lnndsslyrio 
kunn geru av, at våttunin, sum nevnd er 1i 2. punktum, gongur i stnoin fyri meling, 
flokkan og vigan. ·Frnmvegis skal nllur saltliskur, sum ikki hevur verii5 vrnkaåur 
åour, verou vrnknour, fyrslu feri5 .hann veri5ur seldur i Foroyum. Eisini um hesu 
vruking karm vrukari geva våttan. 

Tær viittanir, .sum gjordnr eru urn meling, flok!kun og vigan, havn i rællnrviour· 
skiftum alment sannleiksgildi. To er ikki Jokao fyri motprogvi. 

Layvt er vrukieftirlitsmanni, tii io •hnnn fær samtykki frii yvirvrukara, at veitn 
vrnkara Iulltru til al .slnrvnst i slaoin f.yri seg sum vrukicftirlitsmai5ur. Um hetta 
ver<Sur gjullnri fyriskipail i starvsregluger<Sini, io umriidd er i 7. stykki. 

Gjollnri reglur um vrakingina og voruvi<Sgeroinu, bæi5i meonn inn veråur skipai5 
og umbor<S i farmaskipunum, veroa seltar i stnrvsreglugeri5 (yri vrnkiehirlitsmenn 
og vrnkarnr, sum landsstyrii5 gevur ut.2) 

2 Lnndsslyrio skipnr yvirvrakara, sum hevur i hendi umsji'm vi<S nllari fiskavrak· 
ing i Foroyum. Eisini er hunn riiogevari l1jit ti 11lmenn11 ri miilum vi<Svikjandi Iiska· 
vraking og ·Virking. Lon hunsnra veri5ur åsell i tænastumannnlogini. 

3 Lundsstyrio ski pur vrakieftirlilsmenn vii5 tænastustu<S i hesum stoi5um: i Vågi, 
Trongisvågi, i Klakksvik, å Slcilafiri5i, i Vestmanna og i Torshavn. Lun Leirra verour 
åsett i lænusturnannnlogini. 

Tu<S ber til ut ·broyta lnli<S «l vrakicftirlitsmormum vio veiting å Iiggjarlogini. 
Vrukieflirlitsmenn skulu greiou ur hondum tey storv, ii5 tilskilni5 eru i 1. og 8. 

grein. 
Vrakieflirlitsmenn sikulu, å<lrenn teir ver<lu skipnllir i slnrvio, havn fingio ney<S· 

lurvuligan kunnleika um fiskn\'raking og um, hvussu fiskurin eigur al veriln virk· 

1) Shr. li. nr. 20, 27. jnn. 1950 og regi ug. nr. 39, 1. juni 1951. 
!) Sbr. srnn·srcglug. nr. 46, 22. mni 1950. 
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ai'Sur og hngreiddur, annni'Shvort vii'S at havn starvnil sum fiskavrakari elln å annnn 
hatt. 

4 LandsstyrH~ skipnr so nogvar vrakarar, sum ti:irvast, a hvorjum fisknulflullnings
stai'S eftir tilmæli iyvirvrakarans. 

Teir skulu, åilrenn teir laka viil slarvi, -undirskrivn lrygdaroril, sum landsstyriil 
fyriskipar, um, al leir vilja Iylgja leimum reglum, iil sellar vercfo viilvikjandi starvi 
teirra, og idnir og nærlagdir rokja tær skyldur, sum å teimum hvila i stoi'Su leirra. 

5 Hvorki yvirvrn.kari, vrakieftirlitsmenn clla vrnkarar mega taka 'imoti nnkrari 
snmsyning, hvi:irjari sum er frå leimum, sum vrnknil er Iyri, frå skipara å .forma
skipinum ella oi'Srum, sum eiga viil skipiil ella vrakingina at gern, uilrari enn Ion 
teirra, sum åsell er i 1hesnri log elln i i.tarvsrcgluger<'5 leirra; held ur ikki mega teir 
verila figgjnrliga 'heftir av nokrum teirra. 

Yvirvraknri ella vrnkieflirlitsmenn mega .harumframl ikki eiga purt i virkjum, 
sum lala vraka fisk, ella arbeiila lhjiå ella hava nnnail samsynt starv hjå keypmonn
um elln oilrum, sum vrakai'S er fyri. Heldur ikki mega vrakurur sum starvsmenn vera 
i faslari tænnstu hjå nokrum av lhesum ella sum iognarur havn viil hesi virki at 
gem. 

6 Otreiilslur landskassans til liinir yvirvrakara og vrnkieftirlitsmnnna, dagpeningur 
teirra og feri'Sukostnailur veri'Sn sum ·part goldnar viil lail, at i teimum i 1. grein, 
1. og 2. stykki, nevndu fi.irum ~kal hnnn, sum vraka<'5 er f.yri, lala i uvgjaldi 20 
oyru av hvorjum pakka (SO kg) av klippfi.ski og 10 oyru av hvorjum 100 kg av 
sallfiski.1) 

Tå ii'S serliga ber til, hevur landsstyrii'S heimild til fyribils at lækka hetta avgjaldiil 
elln sleppa ti. 

Lundsslyriil setir reglurnar um, hvussu avgjaldii'S skal rindast. 
7 Lon vraknra fyri ar.beii'Si teirra viil vraking verilur .harm al gjalda, ii'S vrakail 

er fyri, eftir reglum, sum lnndsstyriil setir i sto.rvsreglugeril vrakaranna. 
Gerst tal5 neyl5ugt, vcri5n hesur utrei<lslur latnar ur landsknssanum frnmmanundan. 
I hesum reglugeri'Sum sko.I vera heimih al gern o.v, nnnaa:hvort hvor Litflytari 

sær sko.I greiila hesi avgji:ild, ella um ley skulu verila likna<l å alllar Litflytnrar. 
Veri'Sur osemja leirra millum, sum eign lut i måli av r:okningum vrakarnnna eflit 

he.si log, sker syslumai'5urin Lir, og er avgeri'S ho.nsara bindandi. 
8 Umframl starv sitt viil al vrnka k!lippfisk til utflulln:ings og saltfisk skulu vrnki

ehirlitsmenn vera skyJdigir at feri'5nst um i umdomum sinum til tess at leiilbeina 
fisknhagreii'5ingini, hnva umsjån viil hngreil5ingini, og skal yvirvrnknrin skipa fyri 
umfer<lum teirra. 1 starvsreglugeri'Sunum verilur nvgjort, hvussu kostnailurin verilur 
al grei<~a. 

Vrakiehirlit.smenn og vrakarar skulu harnhrnt, um tail er .kruYl, og lai'S ikki bagir 
stnrvi lcirrn annars, vern skyldigir al hjålpa til al doma um fisk eisini i oi'Srum IOrum 
enn nevnd eru i 1. grein, •I·. stykki; tå skal hnnn sum hevur bii'Sil5 hesn hjrup, gjalda 
vrakarunum Ion teirrn, dngpening og ferilukostnai'S eftir leimum reglum, sum um 
hetta eru sellar. 

9 Ilrol moti reglunum .i hesari log verila al rev.su viil sektum, ii'S leggjast til lnnds
kassan. 

Snkarmål av hesum bwtum veri'Sn al vi<lgera sum lOgreglumål. 
10 Henda log fær gildi beinanvegin. Samstundis fer log nr. 71 um fiskavraking 

Foroyum fnå 23. mars 1932 Lir gildi. 
Henda log veri'5ur al endurslooifo i 1ingseluni 195·1- 55. 

27. jan. - Lagtingslov nr. 20 om SIUDEVRAGNING. 
1 Al saltsild, herunder krydret saltsild, som udfi.ires fra Færoerne, skal, uanset til 

hvilket land eller hvilke dele af del ovrige kongerige, udfOrselen sker, af (silde-) 
vragere under overvragerens eller vrngerkonlrollors op.syn, nages og klassificeres. 

1) Sam ltroyll ,·j~ li. nr. 20, 7. apr. 1952. 
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21) Færosk havsild eller anden havsild fonget af færosk skib, må ikke exporteres 
direkte til fremmed marked fra fangstfeltet, men skal ilandbringes på Færoerne for 
at vrages og klassificeres som nævnt i § 1. 

Landsstyret kun dog for året 1952, hvQr særlige forhold taler derfor, meddele 
dispensation fra bestemmelserne i denne pnrngrnf om, at silden skal ilandbringes 
på Færoerne, og fra § 1 om, at silden skal underkastes vrngning. 

3 Tonderne, sum saltsilden exporteres i, skul opfylde de krav, der stilles i de der
om af landsstyret givne forskrifter. 

4 Saltsilden skal opvejes .på vægte, der på summe 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 vrngningen, fastsættes i et af landsstyret ud
stedt ar.bejdsregulativ for overvrager vragerkontrollorer og vragere.2) 

6 De, ifolge lngtingslov nr. 12 af 12. januar 1950 om fiskevragning ansatte over
vrager og vragerkontrollorer, har pligt til at -påtage sig tilsyn med vragning og klassi
ficering ifolge § 1. 

Hvis landsstyret finder det nodvendigt med særskilt .overvrager og vrngerkontrollor, 
får det bemyndigelse til nt ansætte disse. Lonnen fostsælles på finansloven. 

7 Landsstyret beskikker efter overvragerens indstilling det fornodne antal silde
vragere. 

iDe skul, forinden de begynder deres virksomhed, underskrive en hojtidelig for
sikring i en af landsstyret fastsat form om, at de vil rette sig efter de bestemmelser, 
der træffes angående deres vfrksornhed, og at de med flid og nidkærhed vil opfylde 
de pligter, der påhviler dem i deres bestilling. 

Så vidt muligt skal fiskevragere ansælles som sildevragere. 
8 Vrngernes Ion for deres arbejde med sildevragning betales af rekvirenten efter 

regler, der nærmere fastsættes i det af landsstyret udfærdigede arbejdsregulativ for 
vragere; om Iornodent udredes de pågældende omkostninger forskudsvis af lands
kassen. For sådanne udlæg har landskussen udp11ntnin1;5ret. 

9 Til delvis dækning af landskussens udgifter til overvragerens og vrngerkon
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. 11r. tonde a 100 kg 
sild). Forskrifter om afgiftens betaling fastsættes al lnndsstyret.:i) 

10 De om den stedfundne vragning, klassificering og opvejning udfærdigede atte· 
ster har i ret-slige forhold offentlig troværdighed. Modbevis er dog ikke udelukket. 

11 Overtrædelse uf de i denne lov indeholdte bestemmelser straffes med boder, 
der tilfalder landskassen. Sager i anledning af disse overtrædelser behandles som 
politi sager. 

27. jan. - Lagtingslog nr. 20 um SILDAVRAKING. 
1 Øll saltsild, herundir kryddrai'i saltsild, ii'i veri'iur flutt ur Foroyum, skal, samn 

til hval land e\Ja h\'onn nnnan stai'S i rikinum hon veri'iur flutt, verifa mell og Ookkni'S 
av (silda-) vrakara undir umsjon av yvirvrnkara ella vrnkarueftirlitsmnnni. 

24) Foroysk havsild ella onnur hnvsild, veidd av fOroyskum skipi, må ikki flyt
ast beinleii'Sis frå vcii'Sustni'inum til utlendskan marknao, men skal leggjast upp i 
For-0yum fyri at veri'ia melt og flokkai'S snmsvarnndi reglunum i .§ l. 

Landsstyrii'S kann to fyri .årii'i 1952, hnr serlignr umstui'Sur tnln fyri ti, gcra avvik 
frå kruvunum i hesi grein um, at sildin skal leggjast upp i For-oyum, og i § l um, 
at sildin skal k<1m11 undir vrnking. 

3 Tunnurnar, sum sahsildin veri'iur utiluu i, skulu uppfylla tær treytir, sum lunds· 
styrii'i harum fyriskipar. 

l) Som ændret ved li. nr. 41 af 19. aug. 1952. 
!Il Hr. reglem. nr. 44 af 3. mnj 1950 og l.ick. nr. 55 af 23. aug. 1950. 
D) Som ændret ved li. nr. 21 af 7. apr. 1952. 
4) Sum broylt viil li. nr. 41, 19. nug. 1952. 
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4 Vcktirnar, sum sahsildin verour vega3 å, skulu somuleiiJis up1,fylla lær treytir, 
sum landsslyril'S harum fyrikipar. 

5 Gjollari reglur um vi<'5ger<'5ina, me<San siJdin ver<'5ur veidd, saltn<'5 og innskipa<'5 i 
flullningsskipio, cins og hvussu sjålv melingin skal fora fram, vcr<'5a av landsstyri-
num sellar i starvsregluger<J Iyri yvirvrakaran, vrakarneftirlitsmenn og vrakarar.1) 

6 Teir, sambærl logtingslog nr. 12, 12. januar 1950, um Iiskavraking sellu yvir
vrnkari og vrakaraeftirlitsmenn, havn skyldu til at ataka sær umsjon vi<'5 metan og 
Ilokkan sambært § 1. 

Um landsstyri<'5 heldur tul'S vcra neyl'Sugt al seta serstakan yvirvrakara og vrak
araeftirlitsmann, fær ta<'5 heimild at seta hesar. Lonin ver<'5ur åsett å Hggjarlogini. 

7 Landsstyril'S skipar eftir tilmæli yvirvrakarnns so mangar sildavrakarur sum torv
asl. 

Teir skulu, åorenn tcir taka vi<'5 starvio, undirskriva ll'Ygdarorl'S, sum landsstyrio 
fyriskipar um, al teir vilja fylgju teimum reglum, j(J sellar veroa vi<Jvikjandi starvi 
teirra, og idnir og nærlngdir rokja tær skyldur, sum å teimum hvila i stnrvi teirra. 

So vin gjorligt veroa fiskavrnkarnrnir al seta i starvio sum sildavrakarar. 
8 Lon vrakara fyri arbeil'Si teirra vi<'5 sildavraking verl'Sur hann al gjalda, io 

vrakao er fyri, eftir reglum, sum landsstyrio setir j starvsreglugero vrakaranna; 
og gerst ta<'5 neylfogt, veroa hesar utreil'Sslur fyrihils lutnar ur landskassnnum. Fyri 
sliknr utrei!Sslur hevur landskassin utpantningsræll. 

9 Otreil'Sslur landskassans til IOnir yvirvrakara og vrukarueftirlitsmunna, dagpen
ingur teirra og feroakoslnaour ver<'5a sum port goldnar vio tao, al :hann, sum vraka<'5 
er Iyri letur i avgjaldi 2 oyru pr. kg (2 kr. pr. tunu å 100 kg sild). Landsstyril'S setir 
reglurnar, hvussu avgjnldio c;;knl rindast.!!) 

10 Tær våttanir, sum gjordnr cru um meting og Ilokkan og vegan, havn i rællar· 
vil'Surskiftum alment sannleiksgildi. Ti> er ikki loku~ f yri motprogvi. 

11 Brot moti reglunum i hesari log ver<'5a revsa<:i vi~ sektum, i~ leggjast til lnnds
kassan. Sakarmål av hesum brotum ver~a at vi~gera sum logreglumål. 

7. Iebr. - Lagtingslov nr. 21 om midlertidigt tillæg til hjem, i hvilke personer 
i henhold til kundgorelse nr. 31af1. okt. 191-0 er anbragt i KONTROl.JLEltET FA
MILIEPLEJE. 

1 Fra 1. april 194,9 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, inclusive dyrtidstillæg, for hver person, 
der således er anbragt, op på 
600 kr. for personer under 18 år og 

1200 kr. for personer over 18 år. 
2 Merudgifterne i henhold til denne lngtingslov afholdes af landskassen. 

7. Cebr. - Logting.slog nr. 21 um f yribils UJlpiskoyti til heim, hagar personar sam· 
bært kunngeri5 nr. 13 uv 1. oktober 1940 eru sellir i HEDMRØKT UNDIR EFTIH
LITI. 

1 Fra 1. april 191-9 og frameftir Iær linnn, hjå h\'orjum personur er sellur i heimu· 
ri.ikt undir eftirliti eftir galdancli reglum, eitt uppiskoyti, io hækkar tao samla~a års· 
gjaldi<'5 vio dyrtii5arviobotini f'Yri hvonn personin, hann hevur i heimarokt, uppå 

600 kr. fyri personar undir 18 år, og 
1200 kr. fyri personnr yvir 18 .år. 

2 Meirkostnaourin sambærl hc.su logtingsli•g rindur landskassin. 

1) Sbr. stnrvsrcglug. nr. 44, 3. mni 1950 og kunng. nr. 55, 23. nug. 1950. 
9) Sum hroytt vil! Il. nr. 21, 7. npr. 1952. 
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10. Cebr. - RÆDI LANDSSTYRISINS YVIH KOMMUNUNUM. (Logtings· 
sumlykt.) 

A1it. Kommunulu nevndin hevur . • . malii'S um toku av lendi til huvnnverk . .. 
Loyvi til hesa ekspr~>rintiim skal sliknnrslyrii'S havn smbr. pr. 27 i log nr. 30, dug
selt 28. februar 1872. Landsstyri3 hevur ... givii'S soknurslyrinum loyvi at taku ein 
part uv ti oki, teir .havn bii'Sii'S um, men ..• teir hulda tai'S veru ovlitii'S. Logtingi3 hevi'Si 
fyrr hægstu umsitingurvald yvir soknurkommununum i tilikum målum, men smbr. pr. 
5 i logtingslog nr. 1, 13. rnei 19-'Ul, slendur land!'slyri3 til svars fyri umsitingini av 
sermiilurn, herundir ekspropriation til sersto.k endamål. Nevndin må huldu, ul lui'S 
ræl'Si, i~ IOgtingii'S f'Yrr •hevl'Si sum yvirkommunulråi'S, sumbært n}'ggju slyrisskipunini, 
er furii'S yvir til landsslyrii'S til nvgeri'Sar og heldur ti, at landsstyrisins uvgeri! i hesum 
milli må veriln avgerandi ... Uppskot: LogtiugilS åsnnnnr, at landsstyrilS he\'ur cnda· 
lign avgeri'S i hesum milli. 

11. Iebr. - Lugtingslov nr. 23 om INDFØRSELSAFGIFTER m. v. (som denne er 
ændret ved lagtingslovene nr. 58 uf 719 1950, 66 uf 6/10 1950, 11 uf 6J3 1951 og 
71 uf 18/12 1951). 

l 
DR/ KKEV ARER 
VIN 
Lbnr. 

1. 
2. 
3. 
.1 .• 

Æblecider, der indeholder hojst 9 rumprocent alkohol ... 
Mousserende vine (champagne) 
Bordvine (rodvine og hvidvine) 
Anden vin .......•.. " 

SPIHITUOSA OG SPRIT 
Brændevin og ak vu vit 

5. uf 50 rumprocent og derunder . . • • " • " . " • . • ". ". 
6. over 50 rumprocent, men ikke o\·er 70 rumprocenl •. . 
7. JOver 70 rumprocent ..• • " . ... " " .•.. ..•.. . .•. " . 

Andre varer undtagen fuldstændig denatureret spiritus 
8. af 50 rumprocent og derunder . " ". • " . . . ". " . 
9. over 50 rum!fJrocenl, men ikke over 70 rumprocenl 

10. over 70 rumprocenl ". • " ". ". . • . . " ". . . . . .. 
Anm. 1: Likorer henhorer under ILn. nr. 9. 
Anm. 2: Sprit, der indfifres til apoteker til Lrug ved tilbe· 
redeisen af medicinalvarer, kun indgå til en afgift uf 35 ure 
pr. liter, mod at apotekeren ved hver indfOrsel afgiver ekrift· 
lig erklæring på lro og love om, ul det piigældende parti 
s1>ril udelukkende vil blive anvendt i nævnte ojemed. Hvis 
sådan sprit denatureres af apotekeren til hospitalsprit efter 
llærmere af landsstyret fastsulte regler, vil der kunne ske til 
bugebetuling af den erlagte afgift. 
5iJuit, der udleveres til påfyldning uf skiLskompasser, kun 
indgå til en afgift uf 35 ure pr. liter efter nærmere uf lands
styret fastsutte regler. 
Ufuldstændig denatureret spiritus, der indfOres uf apoteker, 

kun efter nærmere uf lundsstyret foreskrerne regler indgii 
afgiftsfri . 

ØL 
11. Øl, der indfiires fru det ovrige kongerige og er uf den art, nt 
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1 liter 
1 liter 
1 liter 
l liter 

Afgift 
kr. 

0,35 
8,00 
2,00 
6,00 

1 liter M,00 
I liler 20,00 
1 li ter 28,00 

1 liter 2 t.,00 
1 liter 28,00 
1 liter 10,00 



12. 

det ikke er ·hojere be.skallet, end Ol a( den i lov nr. 111. af 
1. april 1922, § 2, jfr. lov nr. 221 af 1. muj 1923, § 1, om· 
handlede skatteklasse li ". 
Andet ". " .. " ". " ..•.. " ." ." ". " .• " ." " .. " ". 

MINERALVi.AND l\I. M. 
rn. Mineralvand, limonade, citronvand o. desl. saml andre ulko· 

holfri drikkevarer (d. v. s. med el indhold af hojsl 2,5 rum-

11. !ebr. 1950 

1 liter O, IO 
1 liter 0,80 

procent alkohol) , fremstillet af frugtsaft ." ." ". ". " .. " 1 liter 0,40 

FODTØJ 
H. Fodtoj, undtagen gummifodtoj, stoffodtoj med gummisål og 

træsko ". ". ". • " . " ". ". ". ". • " ". ". • " af værdien 10 l/t> 

15. 
16. 

FRUGTER 
Torrede, spiselige fru gter ". ". " . ". " .. " " .. " 
Nodder og mandler saml abrikos· og fer:;kenkerner • " 

GALANTERI. OG BIJOUTERIVAHER SAMT NIPSSAGER 
17. Galanteri- o~ bijouterivarer samt nipssuger, herunder såvel 

ægte som uægte smykker, perler, armbånd, broscher, krave· 
bry5tknapper, manohetknupper, ringe, slipsnåle, hals- og ur
kæder, hårspænder, nakkekamme, nåle o. lign. pyntegen
slande. Alle :;Jags lamper. lysekroner, kandelabre, lampetter, 
ly~estager, ampler, •ygter, lysstof· og neonror, standerlamper, 
klaverlamper, skrivebords-,natbords· og undre bordlamper 
samt dele hertil, lumpekupler og lumpeskærme, alt såvel i 
færdig som i ufærdig stand. SkrivetOjer, brevpressere, papir· 
knive, signeter, askebægre, tobaksæsker og andet udstyr til 
skrive- og rygeborde. Bordop~atser, vaser, bonbonnierer, 
n~psgcnstande, .statuetter, figurer, platter, relieffer og andre 
dekorationsgenstande. Jule1•ynt. Hårbor~ler, klædeborster 
o. des\. Pudderkvaste og pudderdåser, damelasker, manicure
genstande, kamme og spejle m. v. Afgihen angår alle under 
delle lbnr. anfOrte varer uamet .stoffets art, dog undtagen 

1 kg 0,05 
1 kg 0,20 

kunstige tænder og brillestel ." . " ". ". " .• " " ..•. af værdien 50 %. 

GLASVAREH 
18. Glasvarer, undtagen flasker, lumpeglas, g!Odelamper, brille-

glas og ufolierel glas i tavler eller ruder af værdien 15 % 
i.Anm.: Glasvurer til fotografisk brug se lim. 21 og 22 . 

GUMMI 
19. Dæk sumt ringe og slanger til automobiler, motorcykler og 

cykler ." .... " " ..... " ... ". " . " .• " " .. " ." . " uf værdien 10 % 

INSTHUl\oLENTER SAMT RADIOMODTAGERE M.V. 
20. Klaviaturinstrumenter, rudiomodtagerappurater og undre 

musikinstrumenter saml dele til sådanne. Plader til mekani· 
ske musikinstrumenter. Grammofoner, fonografer og lign. 
instrumenter samt dele og tilbehor dertil, herunder stifter og 
indspillede eller uindspillede plader og valser . " . " . " ... ar værdien 20 % 
Anm.: Flygler og klaverer henfOres under foranstående 
IObe nr" selv om de ved ind[orsel mangler enkelte bestand-
dele, såsom klaviaturer eller mekanik og deslige. 
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Endvidere henfOres herunder færdige rygge eller opbygnin· 
ger (med eller uden strenge) til pianoer og flygler samt lær· 
dige harmoniumsmckanikker (.bælg med 11åsiddende vind· 
brædt, tonebord og klaviatur). 

FOTOGRAFI REKVISITTER, 
herunder fotografiapparater og dele hertil, films, plader, lys· 
Hilsomt papir m.v.: 

21. Fotografiske glasplader ". ". ". . . . . . . . . . . " ". 1 kg 0,30 
22. Andre varer ". . . . . . . . . . . . . . . . ". • .. . . . ". • . . . . . ".af værdien 20 % 

!LER·, FAJANCE. OG PORCBLÆNSV ARER, 
undtagen ror, mursten, tagsten, fliser o. desl. 

23. Badekar, vu:;kekummer, kloset:kåle, urinaler o. lign. 
2'i. Andre varer •. . • . . •. . . " . . . • . . . " • " " . • " . " 

." 1 kg 0,10 
• .. af værdien 15 % 

25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

30. 
31. 

J2. 
:t~. 

34 .• 

35. 

KAFF.E. OG KiAFlF.ESURROGA 11ER 
·Rå kaffe ." ". " ....... " . .. .• " 
Brændt kaffe, såvel umalet som malet, og kaffeekstrakt 
Cikorie og alJe andre brændte kaffesurrogater ". ". . .. 
Anm.: Blandinger af kaffesurrogaler og brændt kaffe hen· 
fiires under lbn. 26. 

KAKAO 
Kakao, såvel kakaobonner, kakaoskaller og kakaosmor som 
kukaomel (kakaopulver) og kakaomasse i blokke eller des· 
lige: 
Uden indhold af sukker " . 
med indhold af sukker ". 

KORN OG KORNVAH.ER M. V. 
Kartoffelmel, -stivelse og ·sago .. . 
His og sago (gryn, mel og stivelse) •. • 

KRUDT 
og lignende ek"lJ.>losive stoffer, såsom skydebomuld, dynamit, 
nitroglycerin m. m., samt fyrværkerigenstande, knaldhætter, 
patronhylstre med knaldsats og deslige fabrikater deraf. 
minetråd, frikt ionssvamp, friktionslrs og alle slags friktion5· 
tændstik.ker : 
Fyrværkerigenslande 
Andre varer . . . 

KRYDDERIER 
Alle slags ..•... 

LEGETØJ og selskabsspil samt dele til sådanne varer ". 

·MANUF AKTURV.ARER 

1 kg 0,80 
l kg 1,00 
1 kg 0,70 

l kg l,00 
1 kg ·1,00 

1 kg 0,05 
l kg 0,05 

uf værdien 50 % 
af \'ærdien 10 % 

l kg 1,00 

af værdien 50 % 

36. Gulvtæpper og Gulvtæppetojer .•• •. . " . . " ." .. . . •• af \'ærdien 20 % 
37. Garn og tråd med undtugel~e af sutursilke, fi1>kesnore, tov· 

værk og sejlgarn. 
a. natur- eller kunstsilke uaniaet silkens mængde, når denne 

hlot påvirker varens udseende uf værdien ;-{O % 
b. ellers . . . . • . ". . . . . " . . • . . . ". . . . • . . ". . " . . . ". • .. af værdien 15 ~o 
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Anm.: Spindestoffer af natursilke og kunstsilke afgiftsbe
rigliges ;;om garn. Andre 5pindestoffer er afgiftsfrie, 
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38. LINOLEU.l\I OG VOKSDUG ." " .......• " .... " ." ... af værdien 10 % 
39. Stromper og Sokker, når de helt eller delvis består af Jlatur

eller kunstsilke, undtagen 1) elastikstromper og 2) strom
per og sokker af uld eller vegetabilske stoffer med ibrode
rede eller stukne forsiringer af kunstsilke, når silken hojst 
udgor 6 % af stoffets vægt ". . . . ". ". .. . . . . ". ". . " af værdien 30 % 

40. Alle andre manufakturvarer, -herunder metervarer, tricotage 
og klædningsstykker m. v., uarn;et materialets art, med und
tagelse af gummiklæder, fllt, imprægneret med tjærestoner, 
f. eks. til ~kib sfor.hudning og tagbeklædning, isoleringsfilt 
eller lignende, fiskenet og færdige fiskegarn, ·hessian, sække, 
sejl- og prcsenning!'dug, grimer og gjorder, tvist og tvist
affald samt vat. 

a. uf natur- eller kun:<tsilke uanset silkens mængde, når denne 
blot påvirker \'arens udseende ...• " ". " •.•.• " ••.• " af værdien 30 % 

b. ellers ". • " • " • " . " ". . • . • " ". ". • " . " • " ". ". af værdien 15 % 
Anm. I: Varer, der består af plastik eller andre kunststof· 
fer, afgiftsberig li ges som manufakturvarer. :Det er ikke en 
·betingelse herfor, at varen er strikket eller vævet. 
Anm. 2: Såfremt der indfOrcs manufakturvarer, og det ikke 
tydeligt fremgnr af fakturaen, om varen består af silke eller 
ej, vil den \'ære at fortolde som silkevarer. 

METALVAR,ER 
n. Arbejder af guld, ~olv og platin samt arbejder af jern, stål 

og andre metaller, når de er forgyldte, Iorsiilvede eller plet-
terede med ædle metaller, dog undtagen brillestel ". ". ". af værdien 50 % 

42. 
·13. 

PAPIR 
Tapeter, tapetborter o. lign. samt tapetpapir ". 
Spillekort ". . " ". . " ". • " ". . " ". • " 
Anm. : Cigaretpapir se nr. 65. 
P11ipirvarer til fotografisk brug se nr. 21 og 22. 

PARFUMER 
og kosmetiske artikler, 'herunder toiletmidler til Jmd-, hår- og 
mundpleje samt al slags sæbe til toiletbrug såvel flydende 
som i ·håndstykker: 

af værdien 15 % 
I spil 2,00 

•l-t.. S æbe og tandpasta eller pulver ". ." ... af værdien 15 % 
45. Andet ". . . . ". . " . •. · " ". ". · · · af værdien 60 % 

SKIBE, BÅDE OG FARTØJER 
16. Lystfartojer, der er bestemt til at fremdri\'es ved sejl eller 

maskinkraft, samt kanoer, kajakker, kaproningsbåde og lig-
nende rofartåjer til sportsbrug " .. " ." •.. ". " ... . ". af værdien 15 % 

SKIND OG HUDER 
t.7. Alt bundtmagerarbejde saml arbejder af læder og skind, 

undtagen seletoj for så vidt ikke særskilt tariferet " .. " ." af værdien 50 % 
SPISEVARER 

48. Fiskekonsen·es, undtagen hummer, k rabber, krebs og rejer 
48. a. fl iide og kondenseret mælk, også i pulverform og under her-

metisk lukke ". . " • " " . • " " . . . . ". . " ". ". 

1 kg 0,20 

I kg 0 ,30 
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18. b. al anden konserves . . . . " . .. . . . • . • . . . . • . . " . . . ". . . . • . • l kg 1,00 
Anm.: Til J1ermetisk lukkede spievarer henregnes også kon-
serverede spisevarer, som indfOres i flasker, glas krukker etc. 
til detailsalg. 

18. c. Kager, kiks, vafler og deslige, undtagen u<"odede skibskiks ... af værdien 15 ~o 
19. Chocolade og chocoladevarer, konsumis, lakridsvarer samt 

50. 
51. 

sukkervarer, s!som karameller, bon-bons, marcipan, bolcher 
o. lign .•.. 
Sukker 
Te ......... ... •.•.. . ... ". 

TOBAK OG TOBAKSVAHER 
Cigarer til en indkohspris af: 

52. 15 ore pr. stk. eller derunder . . . . . . . . . . . . ". 
53. over 15 ore, men ikke o\'er 30 ore pr. stk ... . 
S·J.. o\·er 30 ore, men ikke over 50 ore ~1r. stk ... . 
55. o\·er 50 i.ire, men ikke over 75 ore pr. stk ... . 
55. a. over 75 ore pr. stk. . ... " " •......•.. " . 
56. Cigarillos ". . . . . . . ". . . . . . . ". . • . • . • • " 

Anm.: Sondringen mellem cigarer og cigarillos ved afgifts· 
herigligelsen sker alene på grundlag af vægten, således at 

varer ,der ikke vejer over 350 gr.1>r. 100 stk. afgiftsberig
liges som cigarillos, medens varer, der vejer over 350 gr. pr. 
100 stk., af giftsberigliges som cigarer. 
Ciimreller til en indkobspris af: 

57. 2,75 kr. pr. 100 stk. eller derunder ... " •......... 
58. over 2,75 kr" men ikke over 4"00 ·kr. pr. 100 stk ... . 
59. over •1.,00 kr., men ikke over 6,00 kr. pr. 100 stk ... . 
60. over 6,00 kr. pr. 100 stk. " .... " ....•.. " .•..... 

Rogtobak til en indkohspris af: 
61. 3,00 kr. pr. kg eller derunder " •. " ..• " ......... . 
62. over 3,00 kr. pr. kg, men ikke over 6,00 kr pr. kg . .• 
63. over 6,00 kr. pr. kg ". 
()4.. skråtobak og snustobak 
65. cigaretpapir . . . • " " . 

URE 
66. Ure saml urkasser og dele Lil ure, undtagen tårnure og dele 

l kg 4,00 
1 kg 0,05 
l kg 0,70 

100 stk. 10,00 
100 stk. 20,00 
100 stk. 30,00 
100 stk. 4n,oo 
100 stk. 50,00 
100 stk. 10,00 

100 stk. 10,00 
100 stk. 12,00 
100 stk. 14"00 
100 stk. 16,00 

1 kg 2.00 
1 kg 6,00 
1 kg 9,00 
1 kg 6,00 

1 stk. 0,01 

hertil . " . . . . . . ". . . . . . . • " . . . ". • . . . . . ". • . • . . • af værdien 15 % 

VOGNE OG ANDRE BEFORDRINGSl\llDLER SAl\IT 
VOGNMAG.ERARBEJDE 
Automobiler og motorcykler saml dele og tilbehor til så
danne, undtagen gummidruk, -ringe og -slanger: 

67. l\lolorcykler og automobiler, bortset fra last\'ogne ... " .... af værdien 30 % 
68. Andre varer .•.•..... " ..•.• " . " .. . . .. . ..••.•.. ". af værdien 10 % 
69. Oykler saml dele og tilbehor til sådanne, undtagen gummi· 

dæk, -ringe og -slanger . . . . . . . . . . . . . . . ". . " . . . . . . . " af værdien 15 % 

l'vlØBLER 
70. Mobler og mobeldele, herunder butiksudstyr ... " .. " ... af værdien 15 % 

FARViEiSTOff,ER M. M. 
71. Guld-, solv-, bronze. og aluminiumspulver, pastelfarver, far· 

velader, alle farver (undtagen trykkerfarve) i delailsalgspak-
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ninger, .herunder fanTer formede som tabletter, kugler o. 
lign., saml formede stykker til lnn•elader og deslige. Alle 
fernisEer og politur samt med alkohol eller æter lilberedte 
farver (herunder zaponlak ). Alle med olie, fernis, alkohol el. 

lign. tilberedte malervarer (herunder bonemasse og deslige) 
!llmt på anden miide fremstillede dejgfarver. Tegnekridt og 
tcgnekul, almindeli ge blyanter og farvestifter saml tusch. 
Kalkerpa]>ir og farvebånd. Blank- og anden lædersværte i 
pakninger af ikke over 1 kg brutto. 
Al trykkerfarve undtagen sort ". . " ". ". . . . ". . " . " af værdien 5 % 

2 Fritaget for indforselsafgift er alle andre varer end de under § I henhorende 
saml nedennævnte varer, selvom de efter deres beskaffenhed henhorer under § 1: 

a. fl~jEegods, d. e. klædningsstykker og andre rejsefornodenheder, som rejsende 
meclforer, forsåvidt de med hensyn til mængde og beskaffenhed af den opkrævende 
r.1ymlighed skonnes al blive indfOrt til den rejsendes eget h11ug under rejsen. De for· 
nijtinc kontrolforanstaltninger fostsælles af landsstyret, der endvidere har bemyndi
gelse til at tillade fri indfon:el af småting, !iom medbringes af rejsende og for hvilke 
nf gifterne udgor ubetydelige belob. 

b. Flyttegods, forsåvidt ejeren ·har været bosat i det ovrige rige eller udlandet mindst 
1 år, når de pågældende genstande bærer spor af at være brugte, og når de indfores 
for deres regning og til brug for dem, der allerede har afbenyllet samme. Herom af· 
gives erklæring på tro og love. 

c. Klædningsstykker og rej5egods, der har tilhort her hjemmehorende, som er 
docle uden for toldområdet, forsåvidt genstandene af den afgiftsopkrævende myndig· 
hed skannes at være brugte. 

cl. Instrumenter m. v., som rejsende kunstnere benytter til udovelse af deres kunst, 
når sådanne genstande af den afgiftsopkrævende myndighed skonnes at være brugte. 

e, l\fodeller og prover af iovrigt afgiftspligtige varer, når de skonnes ikke al være 
tjenlige til andet brug. 

f. Kunstværker, oldsager og deslige til offentlige samlinger eller andet offentligt 
brug. 

3 Landsstyret bemyndiges til al tilstå afgiftsfri indfOrsel under kontrol: 
a. uf skibs- og luftfartojers fomodenheder 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~genstande, for~åviclt de er bestemt for 
·personer, der har været bosat i udlandet mindst 2 år, og som på grund af giftermål 
med en i toldterritoriet bosat person flytter lier til landet. Undtaget fra sådan afgifts· 
frihed er spise- og drikkevarer, uforarbejdet garn og manufakturvarer sål-el som andre 
til videre forarbejdnin g he,;;temte frembringel !Oer samt alle slags råstoffer. 

c. af sager, der indgår til reparation, vask, midlertidig am•endelse og lign. og 
genudfOres, ligesom af sager, der efter i samme ojemed at have været udforl kommer 
tilbage til Færoerne. 

d . .af varer, som bliver iidclagt, inden afgiften er betalt. 
e. af varer, som efter at være udfOrt fra Færoerne fores tilbage dertil. 
f. af indenlandske eller fremmede berigtigede varer, der ved fUrselen fra et sted 

i toldområdet til et andet har passeret fremmed sted, eller som, efter at være udfOrt 
herfra, fiires tilbage, fordi de ikke har fundet afsætning eller af anden årsag, og 

g. af motorkoretojer og luftfartojer, der tilhorer danske eller udlændinge og af 
disse midlertidigt indfore,;; hertil, når de pågældende befordringsmidler ikke under 
opholdet her anvendes til transport mod betaling mellem indenlandske steder. 

4 Af genstande, der er sammensat af forskellige bestanddele og i denne sammen· 
~retn i ng ikke henhorer under nogen af tariffens satser, betales afgift efter satsen for 
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den bestanddel, der efter den opkrævende myndi~heds skon giver genstanden dens 
karakter, selvom denne bestanddel ikke kn.n siges at være hovedbestanddelen. 

5 °En vares afgiftspligtige mængde vil kunne ansættes efter fakturaens eller em
ballagens udvisende eller efter den gængse handelsmæssige storrelsesangi
velse. 

En vares af giftspligtige værdi er fakturapri ~en med fradrag af eventuel rabat og 
uden tillæg af indfOrselsafgift efter nærværende lov, fragt, forsikring eller andre ud
gifter ved varens forsendelse. 

Kan varens rigtige mængde eller værdi ikke godtgores som foran nævnt, fast
sættes mængden eller værdien af den opkrævende myndighed. 

Omregning fru fremmed til færosk monl sker efter kunen på den dag, varerne af
giftsberigliges. 

6 lndfOrselsafgiften forfalder til betaling, ~å snart varen er oplosset på Færoerne, 
eller - fon;åvidt oplosning ikke ~ker, og det ikke drejer sig om varer, som direkte 
skal befordres videre med samme skib - når varerne er ankommet til 0erne. 

Har modtageren ikke forinden udleveringen erholdt den afgiftsopkrævende myndig· 
heds kvittering for afgiftens berigtigelse, er .han 1>ligtig inden 3 dage, efter at varerne 
er kommet hnm i hænde, al gore anmeldelse herom til den opkrævende myndighed 
og samtidig at berigtige af giften, hvis delle ikke er !'kel. 

Varer, der er afgiftspligtige efter o§ l, må kun oplosses i Thorshnm, på pladser, 
hvor sysselmændene og sognefogden bor, eller pu andre pladser, som landsstyret 
bestemmer. 

7 Afgiftspligtige varer mi\ ikke udleveres, forinden afgiften er betalt. Sker dette, 
er skibets fOrer, henholdsvis skibsekspeditoren, ansvarlig for afgiftens betaling. 

8 Betalt indfOrelsaf gift betales i reglen ikke tilbage, selvom varerne .i;enere udfOres. 
Dog skal landsstyret kunne indramme den betalte indfOrselsnf gift tilbagebetalt af 
genstande, som udfores, når omstændighederne efter anstillet undersi:igelse i det en
kelte tilfælde findes nt tale derfor. 

Landsstyret er bemyndiget til al yde skibsværfter en til indfOrselsafgiften svarende 
godtgorelse for de til nybygninger nf skibe, både og fartojer anvendte afgiftspligtige 
materialer samt, tilbagebetaling af de erlagte indfOrselsafgifter af materialer m. v. der 
er anvendt ved reparation eller ombygning af skibe, både og far to jer. 

KAI'. Jf. FREMST/Ll/NGSAFCIFTER 
9 Det er forbudt på Færoerne nl fremstille de i § 1 nr. 1- 10 og 27 nævnte afgifts

pligtige varer samt at fremstille ol, der indeholder 21/4 vægllprocent alkohol eller der
over. 

to Ved erhvervsmæssig [rem~tilling på Færoerne af ol, der ikke omfattes af bP~!~m· 
melsen i § 9, samt af de i § 1 nr. 13, 50, 53-65 oml1andlede varer svares folgende 
afgifter: 

a. Øl ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . · .. 
b. Mineralvand, limonade, citronvand o. dsl. samt andre alkoholfri 

drikkevarer (d. v. s. med et indhold af hi:ijst 2,5 rumprocent ni· 
kohol), fremstillet af frugtsaft ". " ..... " ." ." ." " .. " 

c. Chocolade og chocoladevarer, konsum-is, lakridsvarer samt suk· 
kervarer, såsom karameller, bonbons, marcipan, bolcher o. lign. 

TOBAK OG TOBAKSVARER: 
Cigarer, livi.s pri-5 veJ. .salg /ra produocn.t uden tillæg af af gift 
ej ter nærværende lov er: 

d. 15 ore pr. stk. eller derunder . " ." ." " . ". ". " •... " . 
e. over 15 ore, men ikke over 30 i:ire pr. stk . . .. " . " .• " " . ". 
J. over 30 ore, men ikke over 50 ore pr. stk .• " " .• " " . " ..•. 
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1 liter 0,20 kr . 

I liter 0,20 kr. 

1 kg 3,00 kr. 

100 stk. 10,00 kr. 
100 stk. 20,00 kr. 
100 stk. 30,00 kr. 



g. over so orc pr. stk •..... . ..... . " . ...... " . " . .. . " . . . . 
h. Cigarillos •.. . ... " ... ... .......... " " . . " " . . . . ". ". 

Cigaretter, lu i..s pri..s ved salg fra prod1u:enl uden tillæg af af· 
gi/ t efter 11æn1ære11de luv er : 

i. 2 kr. pr. 100 ;;tk. eller clcrunder " •. " . " ". 
k. over 2 kr., men ikke over J. kr. pr. 100 stk. ". 
I. over .J kr" men ikke over 6 kr. pr. 100 stk .. " 
m. over 6 kr. pr. 100 stk . .. . . . . " . " .•.. " . . " 

Rogtobak, h vis pri..s ved salg fra producenl uden tillæg af af gift 
efter nærværende lov er: 

n. 3 kr. pr. kg eller derunder " .. " ..... . 
o. over 3 kr" men ikke over 6 kr. pr. kg .. . 
p. over 6 kr. pr. kg . •..•.. " . 

Skråtobak m . m. 
r. Skråtobak og snustobak ." 

11. febr. 1950 

100 stk. 1W,OO kr. 
100 stk. 10,00 kr. 

100 slk. 8,00 kr. 
100 stk. 10,00 kr. 
100 stk. 12,00 kr. 
100 stk. l l,00 kr. 

1 kg 1,50 kr. 
1 kg 4,00 kr. 
1 kg 7,00 kr. 

11 For erhvervsmæssig fremstilling pii Færi:ierne af andre \'arer 
nævnte kan landsstyret fastsælle afgift som for indfOrte varer. 

1 kg 4,00 kr. 

end de foran 

12 Erhvervsmæssig fremstilling af de i nærværende kapitel omhandlede varer er 
kun tilladt efter forudgående anmeldelse til Færi:iernes Oppeborselskonlor. 

131) De i nærværende kapitel omhandlede afgifter forfalder til betaling månedsvis 
bagud. Modtager af afgiftspligtig postpakke erlægger en ekstra afgift på 60 ore for 
hver pakke. Denne ekstraafgHt er arbejdspenge, der tilfalder :postvæsenet. 

14 Landsstyret bemyndiges til 
at indramme tilbagebetaling af de erlagte fremstillingsafgifter. når varerne udfOres 

Ira Færoerne, 
ni nedsælle afgifterne for varer af de i §10 omhandlede arier og 
at yde fradra g i afsifterne for varer, til hvis fremstilling er anvendt af giftspligtige 

råstoffer. 

KAP. Ill. FÆLLES BESTEMMELSER. 
15 De i nærværende lov omhandlede indfOrsels. og fremstilling~afgifter opkræves 

efter landsstyrets bestemmelse og med bistand af ~>olitiet og poslvæ~enel. 
16 Er afgiften ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldS>dag, kan den opkrævende 

myndighed i forn iident omfang sælge varerne for modtagerens risiko ved offentlig 
auktion til dækning af afgiften m. v. Drejer det sig om varer, der efter lovgivningen 
ikke må sælges på Fær0erne, skal den, der opbevarer forsendelsen, snarest muligt 
efter udlobet af 2-måneders fristen foranledi ge varerne genudfOrt fra Færoerne. 

17 Forfaldne af~ifter kan inddri\•es ved udpantning. 
18 Betales forfaldne fremstillingsafgifter ikke rettidigt, kan i gentagelsestilfælde den 

opkræ\'ende mynd ighed forbyde den pågældende at fortsætte med fremstilling af af· 
giftspligtige varer, forinden de allerede forfaldne afgifter er betalt. og passende sik· 
kerhed for fremtidige afgifter er stillet. 

19 Landssl'Yret fastsætter de J1ærmere bestemmelser om afgifternes 011krævning 
og de fornodne kontrolbestemmelser. Endvidere kan landsstyret fnstsælle regler for 
varers forsendelse og ekspedition til Færoerne fra det ovrige ri ~e. 

20 Indsmugling eller forsog på ind~mugling af de i nærværende lov nævnte varer 
medfOrer - foruden i alle tilfælde konfiskation nf varerne og disses emballager -
tillige under skærpende omstændig-heder !konfiskation af det eller de befordringsmidler 
med tilbehor, som er anvendt i nævnte ojemcd, eller som efter sket indsmugling an· 
vendes til videre befordring af varerne her i landet. Undtaget fra konfi ~kation er dog 
fartojer ~Jo 30 tons nello eller derover. Det kræves ikke som betingelse for sådan kon· 
fiskation, at ejeren af det pågældende befordringsmiddel er o\'erbevist om kend11k11b 

1) Som ændret ved li. nr. 66 al 6. okt. 1950. 
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til del ojemcd, befordringsmidlet er anvendt til, men del er tilstrækkeligt, al omstæn
dighederne peger imod ham. I tilfælde, hvor forskyldt konfiskation af en eller anden 
grund ikke kan ske, tilsvares konfiskationsværdien. Ethvert befordringsmiddel hæfter 
derhos i alle tilfælde ikke alene for de af ejeren, men og~å for de af fOrer, mandskab, 
chau!for, kusk eller lignende forskyldte boder m. v. 

Findes ingen ejermand til de 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) 
straCCes hovedmænd og medhjælpere ved fuldbyrdet eller forsagt indsmugling af varer 
af den i nærværende lov omhandlede art. Med samme straf anses personer, som med
virker ved \'arernes salg her i landet eller selv kobcr dem, uagtet de er vidende eller 
har formodning om eller dog cher omstændighederne, således navnlig under hensyn 
til varernes pris, burde ·ha\'e formodn ing om, at varerne er indsmuglede, hvorhos 
varerne eller deres konfiskationsværdi tilsvares. I genlagelsestilf ælde kan, forudsat 
at den Didligere sag er afgjort \'ed domstolene, tvangsarbejde indtil 2 år anvendes, 
hvorhos pågældende, såfremt han idi:immes frihedsstraf, og forseelsen står i forbindelse 
med en af ham udi:ivet næringsvirksomhed, 1kan frakendes retten til i el ved dommen 
nærmere fastsat tidsrum at drive den pågældende næring og eventuelt anden næring 
nf be:læ~tet art. Nævnte tidsrum regnes fm den dng, da straffen er udstået eller 
endelig bortfalden i henhold til benådning. Er nævnte ret frakendt domfældte for læn· 
gere tid end 3 år, kan landsstyret efter forhandling med politimesteren (landfogeden) 
gengive ham den frakendte ret. 

TræCCe!\ et fnrtoj på under 120 tons netto indenfor territorialgrænsen indehavende 
varer ombord af den i nærværende lov omhandlede art og til et afgihsbelob af mindst 
200,00 kr" anses forsog på indsmugling at foreligge, medmindre der kan skabes 
o\'ervejende sandsynlighed for, at fartojet ikke sejler i smuglerojemed. 

Anden overtrædelse af nærværende lov og de i medfOr af loven fastsatte regler eller 
forsog herpå ~lraff es med bode, hæfte eller fængsel . 

Boderne tilfalder landskassen. 
For brud på toldvæsenets lås og segl er den ansvarlig, i hvis varetægt låsen og seglet 

har været betroet, medmindre denne beviser, at brudet ikke skyldes ham, samt al han 
har truffet ~ådanne rimelige foranstaltninger, som normalt ville hindre brudet. 

Ved kontrollen med ind- og udfOrselen af varer, ;penge m.m. er toldvæsenet beretti
get til at foretage eftersyn a.f personer, som indrejser her til landet, eller udrejser 
herfra eller som tpå tilsvarende måde, såsom under toldvæsenets indklarering af 
skibe eller ved passagen til og fra skib, er undergivet toldvæsenets opsyn. Medmindre 
undersogelsen begrænses til den ydre beklædning, må eftersyn på personer kun fore
tages, når der findes rimelig grund til at antage, al vedkommende ulovligt medfOrer 
varer eller penge m. m. skjult på sin person. Om toldvæsenets adgang til at kræve 
politiets medvirken ved eftersyn gælder samme regler som lfor toldvæsenets forret
ninger iovrigt. 

Eftersynet skal ~ke med storst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videregående, 
end de kontrolmæssigc formål nodvendiggor. Ved eftersyn på person kan det kræves, 
al eflersynet overværes af et af den pi'1gældende person udpeget vidne. Eftersynet 
må kun udH>res og overværes af personer af samme kon som den person, der skal 
efter~es. 

21 Boder for O\'ertrædelse af nærværende lov og de i medfi:ir af loven fastsatte reg· 
ler kan ikendes af toldvæsenet, medmindre efter toldvæ~enets skon frihedsstraf er for
skyldt, eller toldvæsenet iovrigt måtte onske sagen afgjort 'ed domstolene. Lands· 
st'Yret kan, når omstændighederne taler .herfor, nedsætte eller eflergive de uf toldvæ
senet pålagte boder. Den, hvem toldvæsenet som o\'erutævnt har pålagt bode, kan in
den 14 dage efter bodepålæggel skriftligt begære sagen indbragt for og af gjort af ret· 
ten. 

Dersom en her i landet boende person efter ved tidligere dom at være fundet skyl
dig for O\'ertrædel:e af denne lov eller efter inden retten at ·have vedtaget bode for 
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overtrædelse af en af disse bestemmelser påny overtræder bestemmelserne, såle
des at frihedsstraf idommes, bliver det i dommen at ·bestemme, al der skal finde be
kendtgorel<e herom sted. Politiet bekendtgor derefter i det offentlige kundgorelses· 
bind og i andre udbredte binde en forkortet gengivelse af dommens indhold, således 
at domfældtes navn og bopæl angives. Udgifterne ved beke.ndtgorelsen betragtes som 
horende til sagens omkostninger. 

Boder for overtrædelse af denne lov kan inddrives ved udpantning, ligesom de even· 
tuclt kan gores til genstand for afsoning efter lovgivningen$ almindelige regler. 

22 Denne lo\' træder straks i kraft. 
Samtidig med lo\'ens ikrafllræden ophæ\'es lov nr. 53 af 15. marts 1939, kund

gorelse nr. 2 af 20. januar 19:1.8, lagtingslov nr. 9 af 8. marts 1949 og lagtingslov nr. 
22 af 31. marts 1949. 

11. fehr. - Logtingslåg nr. 23 um INNFLUTTNINGSGJØLD o. n. (sum broyu 
vrn logtingslogunum nr. 58 av 7f9 1950, 66 av 6fl0 1950, 11 av 6/3 1951 og 71 av 
18/12 1951). 

1 
DRYKKJUVØRUR 

nr. VIN 
1. Eplavin, sum i mesta Ingi inniheldur 9 rurnprocent alkohol 
2. l\foussernndi vin (champagne) 
3. Borilvin ( reyilvin og hvittvin) 
•I. annail vin ". " .. " ". ". 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

SPIRITUOSA OG SPRITT 
Brennivin og akvavit: 
av 50 rum prosent og und ir ". " •. " ••.••.••.• " 
yvir 50 rurnprosent, men ikki yvir 70 rumprosent ." 
yvir 70 rumprosent ." " .• " ." ". " .. " ". 
Ailrar vorur udnntikiil heilt dennturerail spiritus 
av 50 rum prosent og undir ". ". . . . ". .• • • •. 
yvir 50 rumprolient, men ikki 'YVir 70 rumprosent ." 
yvir 70 rumprosent ". ". ". . .. ." " .• " ." ". 
Viilm. 1: Likornr hoyrn undir nr. 9. 
Viilm. 2: Fyr i EQ>ritt, iil apotek innflyta til brllks viil Iram
leiilslu av medisini, ver3ur goldiil 35 oyru pr. litur, moti at 
npotekarin hvorja feril skrivliga våttnr uppn æru og trugv, 
at tann avvarilandi nogdin av spritti bert verilur nytt til om
anf yri nevnda cndamnl. Um apotekurin denaturerar til hospi
talsspritt sovoroio spritt - eftir greinilignri reglum, io 
lnndsstyrio asetur - kann tail rindnoa gjaldi3 verila aftur
goldiil. Fyri spritt, io utflyggjuo verilur til at Juta li skipskum
passir" er gjaldio 35 oyru (pr. li tur eftir greiniligari reglum, 
iil lundsstyrio åsetur. 
Ofullkomio denaturerao spiritus, iil apotek innfliyta, kann -
eftir greiniligari reglum, iil landsslyriil åsetur - veroa inn
flull ultan gjald. 

ØL 
11. Øl, sum verour innI\utt frå hinum purtinum av kongariki· 

num og er rnvoroiil, at tao ver3ur ikki skattao ihægri enn 
ol, sum er av skattaklassa Il, nevndum i log nr. 111, 1. april 

Gjald 
kr. 

1 litur 0,35 
1 litur 8,00 
1 litur 2,00 
1 litur 6,00 

1 litur 1i1.,oo 
1 litur 20,00 
1 litur 28,00 

1 litur 21.,00 
1 litur 28,00 
1 litur -10,00 
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1922, § 2, sbr. nr. 221, 1. mai 1923, § 1 ... 
12. Annni'J .....•..•..•.••..••....•.•.•.. 

MINERALVATN V. M. 
13. l\linernlvnln, limonada, citronvaln o.l. eins og aornr alkohol· 

frinr drykkjuvorur (t. \'. s. sum innihalda i mestn Ingi 2,5 

1 litur 0,•10 
1 litur 0,80 

riimproscnt n\' alkoholi), sum gjord ar eru nv fruktsnfl ". . .. 1 lit ur 0, IO 

SK6TOY 
ltJ.. Skotoy, undnntikio gummiskogvur, toyskogvar vio gummi· 

solum og trætuflur ...... " •. " . " ". " •...•..•..•.. nv vir<Sinum 10% 

15. 
16. 

FRUKT 
Turkno fru kl, io etø.ndi er . . . ". . . • . . . . . . . . . . " 
Notir og mnndlur, eisini nprikos- og ferskenkjnrnnr 

SKREYTVØRUR, BIJOUTERIVØRUR OG NIPSLUTIR 
17. Skreytvorur, bijouterivorur og nipslutir, herundir bæoi ekt

nliir og oektnoir sknrtgripir, perlur, nrmhond, brosjur, krag· 
ahroslknnppar, mansjetknn)ppar, ringnr, slipsnalir, håls· og 
urketur, hårSJ>ennir, nnkkakambnr, nalir og tilikur 
skø.rtlutir. Øll s!Og av lø.mpum, ljosnkriinum, kande
lahrum, lnmpettum, ljosastnttum, nmplum, lyktum, ljos- og 
neonror, standnrlnmpur, klnverslu.mpur, skriviboros-, mitt· 
lboros. og oilrum lnmpum, eisini bor3lnmpum, og lutir til 
hesnr, lø.mpukuplar og lnmpuskcrmnr, helln um lno er i til· 
gjordum clln lutvis tilgjordum liki. Dthiinnour til skrivnr
og wykiboro. Boropryoi, vø.snr, honbonnierir, nipslutir, 
stnluettir figurar, plnttur, relicffir og norir skreytlutir. Joln· 
pynt, hårbustir, klæoihustir o. t. Puddirkvnslnr, dnmutnsk· 
ur, hondroktarvorur, knmbnr, spegl og nnnno. Innfluttn
ingsgjnldiil viovikir ollum i hesum greinnr. ncvndu lutum, 
11nnsao hvat teir eru virknliir av, to undnntikio forlornnr 

1 kg 0,05 
1 kg 0,20 

lcnn og brillnstengur " ...•. " ....•.•..............•.. av vir<Sinum 50% 

GLASVØRUR 
18. Glnsvorur, uttnn floskur, lampuglos, glooilnmpur, brillu· 

glOs og Ofolierno gins i tnlvum elln riitum ..•.........•.. uv viroinum 15?0 
Vi<Sm. : Glasvorur til fotogrnfiska nytslu er at finnn undir 
nr. 21 og 22. 

GUMMI 
19. Dekk, cisini ringnr og slangur til bilar, motorsyklur og 

syklur " .....•..•. ". " .... ". .•. . ................. av viroinum 107(, 

INSTRUMENTIR. RADIOToL 0. A. 
20. Notnaborosinstru~cntir, radiornottaknrar og onnur tonleik· 

n-instrumentir, eisini serlutir til leirrn. Grammofonir, fono· 
grnfir og t-ilik instrumentir, eisini tiltaks- og leysalutir til 
leirra, herundir sliftir og innspældar og oinnspældar :plåtur 
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og valsur . . . .. . ..• . .• . .. .. . . . • . .. . .•.•...• " ....... a\' viri'Sinum 20~c 
Vilim.: Um flygil ella klaverir vii'S innflylan vanta einstnknr 
lutir sum notnabori'S, mekanikk o. l" .hoyra Ley undir Jietta 



21. 
22. 

23. 
2-J.. 

25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

sarna nr., eisini hCJYra herundir tilgjordir ryggir ella reis· 
ingar ( viil ella uttnn slreingjum) til piano ella Ilygil eins 
væl og tilgjort harmoniumsmekanikk (bjolgur viil hind
bretti, ljoma· og notnnbor~). 

lutir til, films, plåtur, ljos-
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FOTOGHAFISK TILFAH, 
hcrundir fotografiupparatir og 
kvæml papplr o. t. 
·Fotogrufiskar glasplatur 
Ailrar vorur ........ . 

I kg 0,30 
."av vir~inurn 20% 

LEIR-, S11EINTOYS. OG POSTAl.JINSVØ.RUH, 
undantikiil ror, murstcinar, taksteinar, nlsar o. l . 
Bai5ikor, vosk, klosellskålir, >urinalir< O, t. 
Ailrur vorur ." ". ". " •. " ... . ....... . 

I kg 0,10 
." av virilinum 15% 

KAFTI OG KAFFILf KA 
Obrcnl kaffi " .. " ... " . . " . " ". ". ". " .. " ." • " 
Brent kaffi, bæili malm og omaliil, eisini knffiurdrattur ". 
Sikoria og all ir ailrir brendir kaffiHkar ." ." ". ." . " 
Viilm.: Blendingur uv kuffilika og brendum .kurfi hoyrir 
undir nr. 26. 

KAKAO 
Kakao, bæi5i kakaobonir, kakaoskot, kakaosrnor eins væl 
og kakaomjol (kakuopulvir) og kakao i blokkum ellu tilikt. 
Viil ongum sukri ". 
Viil sukri . " ." .... " ". 

KOHN OG KORNVØRUH 0. A. 

1 kg 0,80 
1 kg l ,00 
l kg 0,70 

1 kg l ,00 
1 kg -J.,00 

30. .Eplamjol, ·stivilsi og -sago •.. ". 1 kg 0,05 
:11. His og sago (gryn, mjo\ og stivilsi) 

KROT 
og onnur spreingievni, so sum skjåtibummull, dynamill, 
nitroglycerin v. m., eisini fyrverkarilutir, perlur, patron· 
hylstir viil perlum, minutråilur, Iriktionssvampur, friktions· 
ljos, og all slog av friktionsfyrstikkum. 

1 kg 0,05 

32. Fyrverkarilutir ". ". ". ." av virilinum 50% 
33. A~rar \'orur ." ". ". ". " .•.. " .. " ."av \'iri5inum 10% 

·KHYDDAHI 
34.. Øl\ slog " . • " ". ". " . ". . ... " . " ". ". 
35. Leikutoy og felagsspol og Iutir til slikar vorur ". 

l\IANUFAKTUHVØRUH 

1 kg 1,00 
."av virilinum 50o/o 

36. Golvte1~1ir og gulvteppiloy ". " . • " ". ." ". ". " . ". av viri'Sinum 20~h 
~17 . Ttigv og tr.ii~, vii'S unduntiikum uv sutu rsilki., fiskisniirir, 

togverk og seglgarn 
a. U\' nålllir- ella kunstsilki likamikii'S nogdinn av silki, heri 

tail iivirknr utsj(ind voruuur ". ." . " ". " . ". . .. " .. "av virilinum 30% 
h. an nars • " . .• ". • " • " ". ". ". ". ". " . . " " . " . av viri'Sinum 15% 

Nll. Spunnir lutir uv nåttursilki og kunstsilki lutn toll sum 
m· gurni. Ai'5ri r spnnnir lut ir eru friir fyri toll. 
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38. Linoleum og voksdukur ". • . . . " . . . . . . . . • . " • .. " . ". av vir~inum 10% 
39. Sokkar og hosur, ii'J sum heild ella f'Yri ein part eru gjord 

av nåttur. ella kunstsilki, undnntikii5 1) elastikksokkar og 
2) sokknr og hosur av ull elln vegetnhilE.kum evni vii5 upp· 
åseymni5um ella knyllum skreyti av kunstsilki, tå ii5 silkiil' 
I mesla Ingi er 6 % av tilfnrsvektini ". " ....... " .. " av viri5inum 309& 

110. Allnr n3rnr mnnufakturvorur, harundir melurvorur, triko
lnsja og klædningsstykkir o. a. burtursæi5 frå tilfnri viil' hes
um undnntokum: gummiklæi5i, filt tilsett vii5 tjoru, t. d. til 
skipnforhUCSing, taklegging, isoleringsfilt o. t" notir og li3· 
ug Iiskagorn, hessian, segl- og presendingsdukur, grimur 
og gjordir, tvistur, tvistburturkast og valt. 

n. av nåtturu- ella kunstsilki Hkamikii5 nogdina av silki, bert 
tni5 åvirkar Utsjond VOTUnar •.. ". ". ". " ..... " " .• " llV viri5inum 30~(, 

h. nnnars • . . ". . .. ". . . • ". ". • . . . " ". . " . .. ". • .. av viri5inum 15% 
Vii'Jm. 1. Vorur, i3 eru gjordar av plastikk elln oi5rum 
kunsttilfori, veril'n tollai5ar sum mnnufakturvorur. Tnil' er 
eingin treyt, at voran er bundin elln vovin. 
Vii5m. 2. Um so er, at manufokturvorur veril'a Iluttar inn, 
og tn~ ikki tyil'uliga sa:st av !nkturanum, um voran er ur 
silki ella ikki, veri5ur hon tolln3 sum silki. 

METALLVØRUR 
41. Lutir av gulli, silvuri og plntini, eisini lutir av jarni, slåli 

og oi5rum metalli, tå iil' teir eru forgyltir, Iorsilvai5ir ella 
pletterni5ir vii5 edilmetalli, to brillustengur undanti.knar ... av viri5inum 50% 

~APP.lR 
42. Tapetir og tapethordar o. t" eisini to,pelpappir " .. " ."av viri5inum 15% 
.J.3. ISpælikort . . • . • . • " . . . . . . . • . ". . . . . " ". • " . " ". . .. hvort spæli~ 2,00 

Vi<5m.: Signrettpappir .hoyrir undir nr. 65. Pnppirsvorur 
til Iotogrnfiskn nytslu Jioyra undir nr. 21 og 22. 

LUKTLLSI OG FR1DKANARLUTIR, 
herundir vorur til hold., hår og munnrokt, eisini 
av hondsåpu, bæi5i i stykkjum og sum logur. 

oll s!Og 

.J.1 .. 

. is. 
Såpa, lonnpnstn ella pulvir 
Annni'i ". ". " •. " " •. " " •... " •. .• 

· ·· av viri'Jinum 15~·& 
"·av viril'inum 60% 

SKIP OG BATAR 
46. Lystskutur, ætlai5ar til segl elln mn;;kinu, eisini knnoir,kn· 

jakkir, kap111r6i5rnrbiitnr og a~rir rMrnrbåtar til ltrolla-
nytslu ... ......•..•..•........•.. " .•........ " . • " av viri5inum 15% 

SKINN OG HODIR 
47. Aiii lutir av lo~skinn og vorur gjordar av le~ri og skinn, 

undantiki5 selntO')', um tær ikki eru undir o~rum ser~kiJd. 
um gjnldi .. .... •.•. ............•. •••. .•........ . ... uv viri5inum soc;ø 

MATVØRUR 
•18. Fiska·hcrmetikk, undantiki<J hummarar, krnbbar, krebs og 

rejer .. . ......... .. . .... " .. • ... . .......•...... •... . . 
48. n. R1imi og nii5ursoi5in mjolk, eisini i pulvuri og undir ·hermcl· 

iskum loki 
118. b. nit anna<J kon.serve;; . . . . . . . . . . . . . " ". ". . . . . . . . . . . .. 

93·t 

l kg 0,20 

l kg 0,30 
l kg 1,00 



Vii5m.: Uppi hermetikk ver3ur roknnts ni3urso3nnr matvor
ur, i<S veri5n innflullar i floskum, glosum, krukkum o. l. til 
smiisO\u. 

48. c. Kokur, hiEkuils, vnflur og tilikt, undnntikii5 osotatsa skips-
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keks .. . . . . . . . . . . •. . ". • .. " . . . . . . . ". ". ". . . . . .. af værdien 15 % 
49. 

50. 
51. 

Chocoliita og chocoliituvorur, lakresvorur, eins og elingar-
isur, sukurvorur sosum karnmellur, bonbons, marcipan, 
bomm o. t. 
Suk ur 
Te ... 

TUBBAK OG TUBBA!KSVØHUR 
cigarir til keypspris: 

52. 15 oyru hvor ella und ir ............ .•. •• . 
53. yvir 15 oyru, men ikki yvir 30 oyru hvor . " 
5:t yvir 30 ayru, men ikki yvir 50 oyru hvor ". 
55. yvir 50 oyru, men ikki yvir 75 oyru hvor . " 
55. a. yvir 75 oyru hvor ... " ....... ... ... ". " . 
56. Cigarillos 

Vitsm.: Skilt veri5ur imillum cigarir og cigarillos soleiilis : 
Tå its 100 stk. ikki viga yvir 350 gr" vcri5ur gjaldii'S sum 
fyri cigarillos; men um 100 stk. viga yvir :i50 gr., verllur 
gjuldits sum fyri cigarir. 
Cignrettir til innkey~>spris: 

57. 2,75 kr. pr. 100 stk. ella undir ... . " . " . ..... " . 
58. iyvir 2,75 kr., men ikki yvir ·J.,00 kr. per 100 stk . .. . 
59. yvir J. kr., men ikki yvir 6,00 kr. pr. 100 stk •• •. 
60. yvir 6,00 kr. pr. 100 stk .... " .... " ..... " 

Roykitubbuk til innkeypspris: 
61. 3,00 kr. ipr. kg ella undir ... ". ". " . • " ... 
62. yvir 3,00 kr., .men ikki yvir 6,00 kr. per kg ••. 
63. yvir 6,00 kr . .per Jeg " • • " . " 
64. skråtubbak og snus ". . . . " . 
65. ci garellpappir . .. .. . .. . . . . 

UR 
66. Ur og urkassar og leysalutir til ur, undantikin eru tornur og 

l kg ·l,00 
1 kg 0,05 
1 kg 0,70 

100 stk. 10,00 
100 stk. 20,00 
100 stk. 30,00 
100 stk. •I0,00 
100 stk. 50,00 
100 stk. 10,00 

100 stk. 10,00 
100 stk. 12,00 
100 stk. 1 i,oo 
100 stk. 16,00 

1 kg 2,00 
1 kg 6,00 
1 kg 9,00 
l kg 6,00 

l stk. 0,01 

leysalutir til teirra ... . " . .. ". . .. .. . . ......•.... ". av viri'Sinum 15% 

VAGNAR OG ONNUR AKFØR, EISINI VAGNSl\HD· 
VERK 
Rilar og molor.syklur, tiltaks- og leysalutir til teirra ullun 
gummidekk, -ringnr og -slangur 

67. Motorsyklur og bilur, to ikki lustvngnar .. . . •• .• • ... " •... av vir3inum 30~~ 
68. Atsrar vorur . .•.. . . " •....•.. . ". " . ... •... " .. . •. . av \'ir3inum lOo/o 
69. Syklur, eisini tiltaks- og leysalutir til teirra, men ikki 

gummidekk, -ringar og slangur " . . " .. . " .... " . . " " . av viri'Sinum 15~+ 

MØBLAR 
70. Miihlar og lutir til mob lur, herundir krambutsnr-innhugv .. . a\' viri5inum 15~:; 

LJTEVNI V. M. 
71. Gull-, silvur-, bronze. ()g aluminiumspulvur, pnstellitir, 

fnrvelndir, allir litir (prentlitir undantikii5) i småsolupakkn· 
ingi, herundir litir, tilevna\liir sum tnblettur, kuglur o. 1. har 
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aftrat Lilevna3i slykki til farvelade o. I., alt fernis og politur 
og lilir, sum eru tilgjordir vi3 alkoholi ella eitri (herundir 
zaponlakk) . Allar målingavorur, sum Lilgji:irdar eru viil 
olju, fernis, alkohol ella li-knandi (herundir bonumassi o. 
I.) og deiggjaliLir, sum tilgjordir eru å annun håu. Te.knikol 
og Leknikril. Vanligar blyunlar og lilsliftir og tusch. Kalker-
1)ap1)ir og litbond, sko- og onnur leilursverla i ;pakkningi, 
s.u'!1 ikki er omanfyri 1 kg brullo. Allur prenllilur, undan- . . 
L1k1() svartur . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. " .... ............ av v1r()mum 5o/o 

2 Friliknar Jyri innfluttningsgjald eru allar a<'Srnr vi:irur enn Lær, j(j hoyru undir 
§ 1, eins og ni3unfyri nevndu vi.irur, sjålvl um lær annars kundu komiil undir § 1: 

a. Feri'fogo3s, l. v. s. klæ3ir og a<lrir fer<lnlutir, sum feri'fofiilk hnva i vi3Wri, tå 
j(j valdi3, i3 uppkrevur gji:ilclini, heldur, ut ni:igd og slag er sovor<li<l, at fer3ama<l· 
urin krum ætlast al hnva La3 til egnu nylslu å fer3ini. Tann eftirlitsansan, i<l lorvur 
er å, ver<'Sur sellur av landsslyrinum, sum hevur heimild at geva loyvi til frian inn· 
fluttning av småtingum, .sum ferilafcilk hevur vi() sær, Lå i<'S gjaldi<'S er liti<l og einki 
hevur at ty<'Sa. 

b . • Flytigo<'Ss, tå i() eigarma5urin J1evur veriil busellur i hinum partinum av riki
num ella i utlandinum i minsta fogi I .år, tå i<'5 lulirnir bera merki av at vera bruktir, 
og tå ii'5 teir ver5a innfluttir fyri rokning teirrn og til nytslu fyri tey, i<'S brukt teir 
hava frammanundan. Um hella ver<lur latin våttan uppå æru og trugv. 

c. Klædnaplogg og fer<lagoi'5s, i<'S onkur heimahoyrnndi her hcvur ått, sum dcyl'5ur 
er uttan fyri tolloki<l. To skal to11\valdil'5 kunna ætla, al lutirnir havn veri() bruktir. 

d. Jn5trumenl o. t., i<l fer3andi listafolk nyta i teirrn yrki, tå j(j tollvaldil'5 kann ætla, 
at lutirnir havn verii5 bruktir. 

e. Fyrimyndir og synislutir av U11nars gjaldskyldugum vorum, tå ii5 lal'5 kann ætlast, 
at lær ikki hoska til annal'5 bruk. 

C. Lislaverk, forngripir og tilikt til almenn sovn ella annai5 alment endamål. 
3 Landsstyriil ver3ur heimilail til al veitu gja1dfrian innflullning via eflirliti 
a. fyri tao, io skipum og flogfOrum torvar, meilan ley eru stodd i Foroyum, 
b. fyri bruktar lutir, ii'5 innflullir veroa sum gåvur ella arvur til omugvandi, somu

leii5is fyri aorar lutir, iil innfluttir veroa sum gåvur til go3geraf~og, ella til stovnnr 
og tilikt. Eisini Iyri bruoarutbuning, Lå iil tai'5 er per~onur, sum i minsta Ingi i 2 år 
hevur verio busettur i utlandinum, og sum vcgna giftu vio -personi i tollokinum nu 
flytur higar. Undantiknar fyri tilfkt gjaldfrælsi eru mat- og drykkjuvorur, otilgjort 
tiigv og manufaktun·orur eins og aorar vorur, j(j ætlai'5ar eru til vii'5ari vii'5ger<'5 og 
eisini i:ill slog av råevni. 

c. f yri lutir, io koma hignr til umvi:ilnn, vask, stutt hruk o. t. og verl'5a flullir ut
aftur, eisini f yri fotir, sum i sama endamåli eru utfluttir og nii koma heim aflur til 
Foroya, 

d. fyri vorur, ii'5 oyi'5ilagdar eru, ål'5renn gjaldii'5 er rindao, 
c. fyri vorur, sum aftanå at ' 'era iitfluttar ur Foroyum, veron Iordar higar aftur, 
f. fyri innlendskar ella ullendskar goldnar vorur, j(j vii'5 at Ilytast ur einum plåssi 

til annai5 i toflOkinum eru farnar yvir fremmanl stai'5, ella sum aha.nå at verila ut
fluttar hi<'iani veri5a fOrdar heimaftur, av ti at tær ikki ~mvn funnii'S si.ilu ella av oilr
um orsaka, og 

g. fyri motorakfor og flogfOr, rn Dan5karar ella utlendingar eiga, og sum teir 
Ilytn higar fyri stulla ti3, tå io hesi Iluttningsfiir, meoan tey eru her, ikki ver<'5a 
brukt li1 fluttning moti gjaldi millum plåss innanayggjn. 

4 Tå i<'S lutir eru samanscttir nv ymsum portum, og henda snmanseling ikki hoyrir 
undir nakra vissa grein i gjaldslistanum, veri'5ur gjaldit'S roknati eftir ti partinum, 
iil ey~kcnnir lutin, sjålvt um hesin parturin ikki kann sigast at vera huvuosparturin 
av heildini. 

5 Tann gjnldskylduga niigdin nv cini voru veri5ur at rokna eftir faktura ellu eftir, 
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hvat innhulHngin visir ellu eftir teirri uppgåvu fyri siodd, sum vanlig er i hnndils
vii'Surskiftum. 

Tai'S gjuldskylduga viri'Si av eini voru er fnkturuprisurin vrn frådriitti f yri moguligun 
avslått og uttan at lugt afturnt er innfluttningsgjald chir hesi log, trygging elln ai'Srur 
utreii'Sslur vii'S flullningi av voruni. 

Um tann veruliga nogdin ella viri'Si av eini voru ikki kann iisannast, sbr. omnnfyri, 
veri'Sur nogd elln viri'Si åsett av gjnldsvaldinum. 

Umrokning frå fremmnnda til fOroryskan pening veri'Sur eftir peningsviri'Sinum tann 
dagin, goldii'S veri'5ur fyri vorurnur. 

6 lnnfluttningsgjuldiil er fa1lil5 til gjaldingur so skjult sum varan er uppskipui'5 i 
Foroyum elln - um ikki veri'Sur uppskipai'S, og tai'S ikki eru vorur, sum beinleii'Sis 
veri5n fOrdar vii'Sari vii'S sama ~ilcipi - tå ii'S vorurnur eru komnar hignr til oyggjar
nar. 

Um mottukarin ikki frnmmanundan at hnva mottikii'S vorurnar hevur fingii'S kvittan 
frii gjaldsvnldinum fyri, at gjaldi<l er rindai'S, er hann pliktugur til innan 3 dagar 
uftam1, ut vorurnar eru komnar honum i ihendi, al siga valdinum frå hesum og 
samtii'Sis greii'Sa tai'S sky1dugu gjuldii'S, um so er at tai'S ikki er goldii'S iii'Srcrm. 

Vorur, ii'S eru gjuldskyldugar sambart § l, eigu bert at veri'Sa uppskipai'5ar i 
Torshavn, å plåssum, har syslumai'Sur ellu suknuftlti er, ella ii oi'Srum pliissum, sambart 
lundsstyrisins fyriskipnn. 

7 Gjaldskyldugar vorur mugu ikki verilu utl'lyggjui'Sar, iil5renn gjaldii'S er greiu. 
Veri'Sur hctta gjort kortini, stendur ~lkiparin ella skipaavgreii'Sslan til svars fyri 
gjaldii5. 

8 lnnflullningsgjuld, ii'S goldii'S er, ver<lur vnnliga ikki afturrindui'S. To skal 'lands
styrio kunna skipa so f'Yri, al gjald kann veri'Sa afturrindui'S fyri vorur, ii'5 utfluttar 
verifo, tå ii'S atstoi'Surnar - vii'S eftirkn1U1un i h\•orjum einstokum fOri - finnast 
at vera fyri ti. 

Lands5tyrii'5 hcvur heimild til al. veitu skipasmii'Sjum samsyning svurandi til inn
flullningsgjaldii'5 Iyri gj11ldskyldug evni, ii'5 nytt eru til bygging uv n)'ggjum skip
um, båtum og fOrum, eisini Lil at afturrindu innflullningsgjuld av tilfuri o. t., ii'S 
nytt er til umvælan clla umbyggjan il\' skipum, båtum og fOrum. 

TATTUR Il. Framlei'5slugjOM. 
9 Tui'5 er ba1U1 fyri i Foroyum at IramleH5n tær i § l nr. 1-10 og 27 nevndu 

gjuldskyldugu vorur og 61, sum i sær hevur 21A vektprocenl av nlkoholi elln yvir. 
10 Vi~ alvinnufrumleii'Sslu i 1fi.irO)'Um av ali, sum ikki ikemur undir skipanina i 

§ 9, somuleii'Sis nv teimum i § 1 nr. 13, 50, 53-65 umriiddu vorum, veri'Sur at 
svurn hesi gjold: 

a. 
b. 

c. 

Øl . .. .. , .. . 
Mineralvaln, limonudu, citronvntn o. t. eins og ui'Srur ulkohol
rriar drykkjuvorur (t.v. s. sum innihnlda i mesta Ingi 2,5 riim
iprosent av a lkohol i), sum gjordur eru av fruktsuft . .. . ....• 
chocoliitu og d10i;olåtuvorur, etin gari~ur, lakressvorur eins og 
sukurviirur sosum kuramellur, bon.bons, marcipan, bomm o. t. 

TUBBAK OG TUBBAKSf!ØRUR 
Cigarir, hvors pri.sur Pi<S siilu /rci /mmlei:Sslu111arwi umf mm/. 
gjold rftir liesi log em: 

cl. 15 oyru hviir ella undir .. . . .. .•. . .....•.. 
e. yvir 15 oyru, men ikki y\'ir 30 oyru hvor .. . 
f. 'Y''ir 30 oyru, men ikki yvir 50 oyru hviir .. . 
g. yvir 50 oyru hviir .... .. ... •..... ". . .. . .......... . 
h. cigarillos .. . . . . . .. . .. . ..... •. . , .• .•................... 

1 litur 0,20 kr. 

1 litur 0,20 kr. 

1 kg 3,00 kr. 

100 stk. 10,00 kr. 
100 stk. 20,00 kr. 
100 stk. 30,00 kr. 
100 stk. 40,00 kr. 
100 stk. 10,00 kr. 
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Cigarettir, lwors prisur vio solu /rå /ramleioslu11UJ.1Wi um/ramt 
gjold c/tir /1esi låg eru: 

i. 2 kr. pr. 100 stk. elln undir " ........•.• " ... ". ". " .• " 100 stk. 8,00 kr. 
k. yvir 2 kr., men ikki yvir 4, kr. pr. 100 stk ..... " .... " " .... 100 stk. 10,00 kr. 
I. yvir ·~ kr., men ikki yvir 6 kr. pr. 100 stk. " ..•..•• " • ...•.. 100 stk. 12,00 kr. 

m. yvir 6 kr. pr. 100 stk .• " ....•. . .. ..•... " .• " " . " . .. .... 100 stk. H,00 kr. 
Roykilubbak, hviirs prisir vio solu /rå /ramleioslumanni um· 
/raml gjiild cjtir hcsi log eru: 

n. 3 kr. pr. kg elln Wldir ." ... .•.• " " . • " " . 
o. ryvir 3 kr. pr. kg, men ikki yvir 6 kr. pr. kg." 
p. yvir 6 kr. pr. kg •.•.•. ". 

Skrålubbak o. a.: 
r. Skråtuhhnk og snustuhbak 

l kg 1,50 kr. 
l kg <J.,oo kr. 
1 kg 7,00 kr. 

1 kg ·1"00 kr. 

11 Fyri atvinnufrnmleii'Sslu i Foroyum av oi'Srum vorum enn tær frammanfyri 
nevndu knnn landsstyrii'S iåseta gjald sum fyri innflullar vorur. 

12 Atvinnufrnrnleii3sla av teimum i hesum tåtti umroddu vorum er bert foyvd, 
um fråsagt er frammanundnn til Foroyn Gjaldstovu. 

131) Tey i hesum tåtti umroddu gjold Calla til gjnldingnr vii'S hvori månni5nr· 
skifti fyri månai3in frammanundan. Mottnkari av gjaldskyldugum postpakkn lelur 
eitt eykngjald uppå 60 oyr. fyri hviinn pakka. Hetta eykngjald er nrbeii'Sispeningur, ii'S 
tilfellur poststovninum. 

14 Lnndsstyrii'S veri5ur heimilai'S til 
al jålla afturrindan av teimum goldnu frnmleii'Sslugjoldum, tii ii3 vorurnar veri'Sa 

utfluttar ur Foroyum, 
at lækkn gjoldini f yri vorur av teim i § 10 umroddu slOgum, og 
al veita frådr.ått i gjOldum Iyri vorur, har tai5 til framleii'Ssluna eru nyll gjaldskyldug 

råevni. 
TATTUR Ill. Felagsdselanir. 

15 Tey i hesi log umroddu innfluttnings· og frnmleii'Sslugjold veri'fa uppkravd 
eflir åsetan landsstyrisins og vii'S atstoi'Su frå logregluni og postverkinum. 

16 Er gjnldii'S ikki greitt i seinasla Ingi 2 månni5ar aftnnå, ul gjaldsfreistin er 
uti, 4rnnn gjaldsvaidii'S selja vorurnnr fyri mollakaruns åbyrgd vii'S alment upphoi5 
til rindan a\' gjaldi o. m. Um ta3 eru vorur, ii'S eftir loggåvuni ikki mugu seljasl 
i Foroyum, skal hann, i3 ihevur vorurnar i var3veitslu, sum skjotasl uftanii, nl 2· 
månai'Sn freistin er uLi, utvega, al vorurnur veri'Sa fluttar tit aflur ur 1Foroyum. 

17 GjOld, i~ fnllin eru til gja'ldingar, kWlnu ver~a innheimtai'S \'ii'S pnnting. 
18 Um framlei~slugjold, ii'S fallin eru til gjnldingnr, ildci eru greidd i rællnri 

Lii'S, kann gjnldsvaldil'i, um hellu endurtekur seg, forbjo~a avvarandi at halda fram 
vii5 Iramleii'Ssluni av gjaldskyldugum vorum, innLil oll tey eldru gjiildini eru greidd 
og hoskandi er tryggjai'S fyri Iramti<1argjoldum. 

19 Lnndsslyrii'S f yriskipur greinilignri å~elingar fyri uppkrevjUJJ av gjo"ldunum 
og tær eftirlilsreglur, ii'S torva. Somuleii'Sis kann landsslyrii'S åsela rcglur fyri av· 
skipan og avgreii'Sslu av vorum ur Fiiroyum til hin partin av rikinum. 

20 lnnsmugling ella roynd til innsmugling av vorum ncvndar i hesi log fOrir 
vi~ sær - umframt i ollum IOrum Wku av voruni og innballingini - eisini, tå 
serlig grund er til at harla, toku av ti ella teimum fOrum \'ii5 ti'lhoyri, sum brukt 
eru til heua endnmii·J, ella sum aflanå smuglingina veri'Sa brukt til vii'Sari flullning 
av \•orunum her i landinum. Undnntikin frå toku eru lo ror UJ1rll 30 tons nello 
ella yvir. Fyri sovor3na toku er ta3 eingin treyt, al eignrmai'Surin av uvvarandi 
fari hevur fullvissan kunnleika um, hval endamål fnrii'S er nytt til, men tai'S er nog 
mikii5, at umstol'iurnar benda honum imbti. ( lilfelli, har forsky'lt toka U\' onkrum 
orsaka ikki kunn fremjust, veri'Sur liikuviri'Sii'S ul :svnra til. Hvort eitl far slendur 

1) Sum hro)'tt \ il'l 11. nr. 66, 6. okt. 19.50. 
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umfrnmt til svars, ikki cinans fyri tær sektir, ii'5 eignrin forskyldnr, ullnn cisini fyri 
sektir, ii'5 iilngdar verila skiipnra, manning, bilforara, koyrisveini o. o. 

Um eingin eigarmnllur finnst til tær i skipinum krogvai'5u vorur nv teimum s!Og· 
um, hendn log inniheldur, er skipii'5 i ållum IOrum skuldbundii.'S Iyri sektina. 

Vii'5 sekt innlil 20.000 kr. ella fongsili (sbr. borgerlig strnrfelov ·§ 23) veri'Sa revs· 
ni'Sir fyrispriikarnr og atstoi'Sumenn vii.'S fullfiggjai'5a ella royndn innsmugling av 
vorum nevndar i hesi log. Undir somu revsing koma personar, ii.'S stuilla soluna av 
slikum vorum her i landinum ella sum sjålvir keypa tær, håast teir vita ella kunna 
ætln, ella eftir umstoi'Sunum - soleii'Sis serliga vii'Svikjandi voruprisinum - åuu 
at kunnn ætla, al vorurnnr voru smuglnllar; heraiturnt verlln vorurnnr elln tokuviri'Si 
teirrn at svnra til. Um heuu endurtekur seg, kann tann avvarandi - um tai'5 fyrra 
saknrmåliil hevur verii'5 til doms - veri'Sa ålagdur tvingsilsnrbeilli i inntil 2 år, 
og umfrnml ikann hann - um hann veri'Sur domdur til frælsistap, og misgerllin 
stendur i sambnnd vi<l einn atvinnu hamara - missn rættin til fyri eitt i dåminum 
åsell tiilarskeiil at rokja hesa atvinnu og moguligt eisini ai'5ra ti'lika ntvinnu. Hella 
nevnda tiilarskeii'5 veri'Sur roknai'5 frå ti degi, tå revsingin er lii'5ug ella endaliga 
burturdottin sambart nåi'SarLræv. Um hesin rællur er fråtikin ti domfelda fyri 
longri tii'5 enn 3 år, kann landsstyrii'5 i samriii'5 vii'5 futan gevn honum aflur lann 
fråtikna rættin. 

Um Inr av undir 120 tons netto veri'5ur hilt innnnfyri sjomnrkii'5 og tai'5 umbori.'S 
hevur voru av teimum i hesi låg nevndu s!Ogum, hvors innfluttning;;gjald i minnsta 
'Ingi er kr. 200,00, veri'Sur hella hildii.'S fyri ni vera ein roynd til smugling, um tai'5 
ikki eru ivaleysa goi.'S Hkindi til, al fari<'J ikki siglir i smuglara endnmåli. 

Annuil brat uppå hesa log og tær reglur, ii'5 sta.ndast nv henni, ella royndir til 
tess, veri'Sa revsai'5 vic5 sekt, hcfti elln fongsili. 

Sekti rnnr folla landskassanum til. 
Um brotii'i veri'Sur Lås og innsigli tollvnldsins, stendur hann til svars, ii'i låsii.'S og 

innsiglii.'S hevur havt i vari'iveilslu, um hann ildld er fOrur fyri nt progva, al hann 
onga skyld hevur fyri brotii'i, og at hann hevur gjort sovori'iin tilti:ik, sum eftir 
vanligum reglum skuldu vart fyri hroti. 

Undir eftirlitinum vii'i inn- og utfluttningi av vi:irum, peningi o. t. hevur tollvaldii.'S 
heimild til eftirknnnnn nv feri'infolki, sum kemur til landii'i ella fer hii'iani, ella sum å 
snmsvarnndi hiitt - sosum vii'5 tollrannsåkn av skipum ella vii'5 flullningi aflur og 
fram frå skipi - eru undir tollvaldsins umjon. Ytri klæi'ii mugu veri'Sa eftirhugd, 
men iper.sonur bert rannsakai'iur, tå likindi eru ti1 at hnlda, nt avvnrandi ologliga 
hevur krogvai'5 vi:irur elln pening uppi å sær. Tollvaldii'5 hevur rætt til at iheita å 
logregluna um ntstoi'Su vii'i eftirlitinum eftir somu reglum sum fyri nnnai'5 tollstarv . 

. Eftirknnnan skal fora frnm vii'i allarmestn fyriliti og må ongnntii.'S vera meira 
vittgnngandi enn tilik umsjon torvnr nt vera. Vii'i eflirkanning av personi, knnn 
tni'i veri'in •kravl, nt eitt vitni, ii'i nvvorandi personur visir å, er hjåstaddur. Bert 
per.sonar av snma kyni sum tunn, ii'i eftirkannai'iur verl5ur, kunnu fremjn eftirknnn· 
ingina og vera hjåstnddir. 

21 Sektir fyri brot moti he=>i log og leimum reglum, ii.'S standast av hesi log 
kunna veri'Sa ålagdnr n\' tollvaldinum, uttan so at tollvaldii'5 ·heldur, at frælsistoka 
er for5kyld ella tai'i heldur vil havn domsvaldii'5 til at avgern målii'5. Landsstyrii'i knnn, 
tå utstoi'Surnar eru til to.15, lækkn ella strikn lær sektir, ii'i lollvaldii'5 hevur ålagt. 
Tann, ii'i tollvaldii.'S hevur ålagt sekt, sbr. omanfyri, kann innan H dngar aftanå 
nl vera sektai'iur skrivliga ~elu fram ynuki um, at målii.'S veri'iur lalii.'S inn til og vil5-
gjort av rællinum. 

Um ein her i lnndinum busitandi ~>ersonur, ii'i åi'iur er domdur skyldugur fyri 
brot av hesi log ella aftanå i rællinum al havn snmtykt sekt fyri brol av einum av 
hesum åsctingum, av nyggjum brytur å~etingnrnar, soleii'Sis at domt veri'iur frælsis· 
revsing, veri'Sur tni'5 i dominum al gera nv, at hella skal veri'Sa kunngjiirt. Logreglan 
kunnger a1ereftir i li almenna kunngeri'iarblai'inum og i ol'Jrum vii'Sa lisnum bloi'5· 
um eina stutta Cråsogn um innihuldii'5 av dominum, soleii'iis at navn å sakskylduga 
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og bustai'Sur hansara veri'Sa upplyst. GjOld fyri lysingina l10yra vii'S Li\ sakarmals
utreii'Sslurnar, 

Sektir fyri brot av hesi log kunna veri'Sa innheimtailar vii'S panting; eisini er 
moguleiki til, at hotast kann fyri tær sambart tær vanligu reglurnar i låggåvuni. 

22 Henda log kemur i gildi beinanvegin. 
Samstundis !ara iir gildi log nr. 53, 15, murs 1939, kunngeri'S nr. 2, 20. januar 

19-18, lagtingslog nr. 9, 8. murs 19iJ.9, og togtingslog nr. 22, 31. murs 191.9. 

21. Iebr. - Lagtingslov nr. 24, om ændring i AIFGJFTEN FOR ANTAGELSES
BEVJSER TIL HANDLENDE OG HANDELSREJSENDE. 

{lndfOjet i lov nr. 70 af 7. maj 1881 og lov nr. 361af13. dec. 1933). 

24·. febr. - Lagtingslov nr. 26 om OPHÆVELSE af forskellige bestemmelser om 
IMPORT OG EKSPOHT OG HATION:EIUNG af varer. 

1 Folgende bestemmelser ophæves: 
1. l\Iidlertidige bestemmelser nr. 27 af 8. november 19il3 vedrorende handel med 

udlandet. 
2. Bekendtgorelse nr. 6 af 24" maj 19•15 om !Sejlads fra Færoerne til det ovrige 

.kongerige. 
3. Bekendtgorelse nr. 19 af 19. september 194.5 om udfOrsel af færoske produkter 

til det ovrige kongerige. 
tJ" Kundgorelse nr. 11· af 17. marts 194·7 om forbud mod udfOrsel af ler og tufsten, 
5. Kundgorelse nr. 36 af 2. december 19<l7 om forsendelse af gavepakker til det 

ovrige kongerige. 
6. Lagtingslov nr. 7 af 14, maj 19-18 om ændring i kundgorelse nr. 36 af 2. decem

ber 194·7 om gavepukker, jfr. kundgorelse nr. 23, 13. november 19-18, om gave
pakker til Danmark. 

7. Lagtingslov nr. 6 af H. maj 19d8 om handel med manufakturvarer o. a. og 
proviantering af fremmede skibe, 

8. Lngting.slov nr. 17 af 15. september 19-18 om ændring i lagtingslov nr. 6 af 
H. maj 1948 om handel med manufakLun•arer o. a. 

9. Lagtingslov nr. 13 af 28. marts 19•J.9 om indfOrsel af varer. 
21) Denne lov giir ingen ind!skrænkninger i den bemyndigelse, der er tillagt ad· 

ministrationen, nu landsstyret, i ihenihold til lov nr. 288 af 2. september 1939 om 
ekstraordinære foranstaltninger til !andels forsyning med niidvendige varer, jfr. kund· 
·gorelse nr. 33 af 23. oktober 1911-0. 

3 Blider og konfiskerede genslundes \'ærdi for overtrædelse af lo\·en eller uf lands
styrets bestemmelser i henhold til loven tilfalder lundskassen. 

2'1·. febr. - Logtingslåg nr. 26 um avtoku a\' ymsum fyriskipanum um JNN- OG 
DTFLUTTNING og skamlan av vorum. 

1 Fylgjandi fyriskipanir ver~n at avlaka: 
1. l\'lidlertidige bestemmelser nr. 27 af 8. november 1913 ,-edriirendc handel med 

udlandet. 
2. BekendLgorelse nr. G af 211. maj 1945 om sejlads frn Færiierne til det ovrige 

kongerige. 
3, Bekcndlgorelse nr. 19 af 19. seplemher 19-1.5 om udfOrsel af færo~ke produk

ter til det ovrige kongerige. 
4. Kundgorelse nr . • J. uf 17. marts 19.!7 om forbud mod udfOrsel uf ler og tufsten. 
5. Kundgorelse nr. 36 uf 2. december 1911.7 om fonsendelse af gavepakker til del 

ovrige kongerige. 
6. Liiglingslog nr. 7, Iil-. mai 19:18, um broytan a\' kunnger~ nr. 36, 2. december 

19:1.7 um gavupakkar, smhr. kunngeril nr. 23, 13. november 1918 um jt1lnpakkar 
til Danmarknr. 

l) Hr. bek. nr. 27 ur 2,t. fl'hr. 1950 og nr. 55 ur 28. 110\·. 1952. 
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7. Logtingslog nr. 6 , 14. mai 19-18, um handil vil'S manufakturvorum o. o. og 
pro\•ianlering a\' fremmanclum skipum. 

8 . . Liigtingsliig nr. 17, 15. september 19·18, um broylan av logtingslog nr. 6, li. mai 
19-18, um handil vil'S manufakturvorum o. o. 

9. Liigtin~log nr. rn, 28. mars 191.9, um innfluttning av vorum. 
21) Henda log skerjir ikki lann myndugleika, il'S gi vin er umsilingini, nu lands

slyrinum, sbr. log nr. 288, 2. september 1939, om ekstraordinære foranstaltninger 
til landelS forsyning med niidvendige varer, sbr. kunngeri'5 nr. 33, 23. oktober 1910. 

3 Scktir og viri'5i av tiknum lutum fyri brot moti logini ella åsetanum landsstyrisins 
sbr. logina Inlla til landskassan. 

2·1. febr. - Bek. nr. 27 om IMPORT OG EKSPORT AF VARER. 
1!!) Ind- og udfOrrnl af varer fra og til den anden del af riget kan ske uden 

tilladelse. Undtaget herfra er dog fOlgcnde varer: 
Fra udfOrscl: 
Person·, vare- og lastvogne, 
motorcykler, 
ler og tufsten, 
alt gammelt jern og metal 
Fra ind- og udfOrsel: 
Fartojer over 20 hr. reg. tons. 
Færoernos valutacentral kan dog efter godkendelse af lnndsstyrel srelle andre \D· 

rer end de nævnte ~1å bunden liste, herunder også vare eller varegruppe, der ind
fOres til forskellige eller urimelige priser. 

Under særlige omstændigheder kan valutacentralen meddele dispensation fra gæl
dende ind· eller udforselsforbud. For fartojers \'edkommende træffer landsstyret af· 
gorelse. 

2 Ind- og udfOrsel af mrer Lil og fra udlandet, herunder pro\'ianlering m. ' ' · af 
udenln.ndske skibe, må kun finde sled efter særlig i hvert enkelt tilfælde af valuta
centralen meddelt bevilling. 

3 Bestemmelserne i denne kundgorelse ændrer intet i de nugældende bestemmelser 
'edrorende ind- og udfOrsel af fisk og fiskeriprodukter, herunder tran og hvalfangst· 
produkter, ligesom der ikke sker ændringer i den om vragning af færo~ke uldvarer 
gældende lo,•givning. 

4 Denne bekendtgorel:se træder straks i kraft, og samtidig ophæves kundgorelse 
nr. 29 af 8. august 1911.7 om nationalitets- og regislreringscertifical for skibe. 

2-J.. febr. - Kunngcril nr. 27 um INN- OG OTFL YTAN av vorum. 
Sambært §2 i logtingslog nr. 26, 211 .. februar 1950, um avtoku av ymsum åsel· 

anum Um inn· og utfluttning V. m. av vorum fyriskipar land~slyria fylgjandi : 
1:1) bm- og utftuttningur av \'orum frå og til hin parlin av rikinum k11Y?n fora 

frnm ullnn loyvi. Undantiknar eru to fylgjandi \•orur: 
Frå utftuuningi: 
Person·, Yoru- og laslmgnar, 
motorcykl ur. 
leir og roy~a. 
alt gamalt jarn og metal. 
Frå inn- og utflullningi : 
For yYir 20 br. reg. toru:,. 
Foroya valutamiilstol'S kunn lu ehir goilkennan av landsstyrinum seta uilrar vorur 

1) Slir kunng. nr. 27, 2·1. fohr. 1950 og nr. 55, 28. nov. 1952. 
2) Som ændret ,·ed lick. nr. 8 af 2. mnrts 1951, nr. •n nf 10. juli 1951 og nr. 55 nf 28. nov. 

1952. 
B) Sum hroytt \il! kunng. nr. 8, 2, mnrs 1951, nr. 41, 10. juli 1951 og nr. 55, 26. no,·. 1952. 
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enn lær nevndu å bundnan listn, herundir eisini \'Oru ella vorubul.k, ii'5 flytisl inn 
til ojavnar ella obiligar prisir. 

Undir serligum umstoi'5um kann valulamii'5stiii'5in geva serloyvi frå galdandi inn· 
ella utfluttningsbanni. Vii'5vikjandi Hirum tekur landsstyrii'5 avgcri'5. 

2 lnn· og ulflullningur av \'orum til og frii utlandinum, hcrundir proviantering 
v. m. av utlendskum skipum, mii bert fora (ram e(tir serligum i hvorjum einstokum 
COri av valutamii'5stoi'5ini givnum loyvi. 

3 Fyriskipanir i hesi kunngero gera ongar broytingar i galclandi skipan f yri inn· 
og utflytan av fiski og fiskurdrålli, herundir lysi, og iirdråttum ur hvalaveiou, eins 
og ongar broytingnr veri'5a gjordar i galdandi loggåvu urn vraking av fOroyskum 
ullvorum. 

4 Hendu kunngero kemur i gildi beinanvegin, og snmstundis fer ur gildi kunngero 
nr. 29. 8. august 19-1·7, um tjoi'5ur- og skråsetingarvullan fyri o.kip. 

28. febr. - Reglugero nr. 28 um UMSITING AV TELEFONVERKI Foroya Liig· 
tings. 

1 Foroyn landsstyri setur tn:naslumenn undir telefonverkinum sum åsell i log· 
tingslog nr. 16 av 28. murs 19·1-9 vii'5 moguligum seinri broytingum. 

Onnur lænastufolk veroa at seta av telefonverkstjoranum eftir reglum gl>otiknum a\ 
Foroyn landsstyri, to soleii'5is at lalio av tænastufolkum må ikki veri'5a okt, ullnn 
lanclsstyrii'5 h\'orjn Iero goi'5tekur okingina. 

2 Telefon\'erk.stjorin tekur avgero undir egnnri itbyrgd i qiurningum viovikjandi 
dagligum rakstri av telefonverkinum, hnrundir smærri okingar og umleggingar t. d. 
nt leggja nyggjnr telefonir, at upp~eta storri vekslnraboro fyri smærri og innnn· 
byggjn at utskifla luftlinjur vio jarokai'5al. Hann avger eisini, hvussu vii'5likahaldii'5 
av verkinum skal fora fram. 

3 lverksetnn av storri okingum, umleggingum ella nybyggingum i telefonverk· 
inum, helst tilikt, sum logtingssamtrykt er um, skal veroa gjord av landsstyrinum, 
og skal telelonverkstjorin sendn styrinum clla ti landsstyrismanni, ii'5 hevur telefon· 
mal undir sær, uppskot um hella. Siittnuili vic5 verkfelog um bygginrbeii'ii ella keyp 
av tilfari vii5vikjandi slikari byggjan veri'iur al gera vio undirskrivt frå iivnrandi 
landsstyrismanni cftirfylgd nv verkstjorans undirskrivt. 

Øll låntoka, telcfonvcr.kii'i ger, veri5ur nt skipa gjognum landsstyrii'i. 
4 Skrivstovustj{>rin skal undir åbyrgd yvir fyri telelonverkstjoranum vcra til 

hjålpar vii'i dngligari leil5slu av telefonverkinum, og er tann næsti fyrisetti hjå teirn 
å telefonstoi5unum sellu tænastufolkum. Hnnn hevur undir telelonverkstjoranum 
åbyrgd av roknsknparhaldi og knssafi:irslu og skal ansa eftir, al iirsroknskapur 
verksins vio figgjarstandi Iyri fnrna roknskaparårii'i eins og ac5rir årsroknsknpir, tele· 
fonverkii'i hevur at greii'ia ur hondum, grannskoi5ac'Sir veri'5a iivnrandi landsstyrismanni 
i hendi innan 1. juli. 

Figgjarætlnn fyri komandi iir eins og fr.ågreic5ing um raksturin i Carna roknska1par
åri setur skrivstovustjorin upp undir åvisan og i samråi'5 vio verkstjoran til at inn· 
senda saman vii'5 roknsknpinum. 

5 Eftirlit vio roknskaparIOrslu eins og kassaeftirlit veri'ia skipai5 av landsstyrinum. 
6 Landsslyrio skilar sær ræll til at broyta ella gera uppiskoyti til hesa reglugeri'i, 

um styrii'5 held ur torv vern til tess. 

1. marts - Skr. fra landfogden til sysselmændene om GEBYR FOR PAS . 
.Den 23. februar 1940 udsendte justilsminisleriet derpå til samtlige politimestre 

sålydende cirkulæreskrivelse: 
>Under henvisning til justitsministeriets 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 af pas, 
skal man, efter at sporgsmålet om fortsat udbetaling af de nævnte gratialer for tiden 
efler den 1. april 1939 til politifuldmægtige, polititjenestemænd og kontormedhjæl· 
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pere har været genstand for forhandling med finamministeriet og folketingets finans
udvalg meddele, at den hidtidige ordning vil være cU bringe til oplior, ...•.. «, 
således al gebyrel herefter ubeskåret indbetaltes i statskassen med 3 kr. pr. 
pas.i) 

Disse cirkulæreskrivelser ses ikke tidligere al være udsendt til sysselkontorerne, 
hvor bestemmelserne i cirkulæret 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 aJkortning fOres til indtægt 
for statskassen under hovedafsnit: bevillingsindtægter, konto: gebyrer, sportler og 
kendelser. 

På kontorholdsregn~kabet, der aflægges til rigsombudsmanden på Færoerne, vil 
der således ikke for fremtiden findes nogen postering vedrorendc pasgebyrer, i hvilken 
forbindelse opmærksomheden henledes på, al samtlige rekvisitter til brug for pas· 
udstedef.se kan rekvireres vederlagsfrit fra lundfogedkontoret. 

IOvrigt bede;; reglerne for rcgnskabsfOrelse, side 6- 7, i justitsministe
riets cirkulære af 2,l. september 19-J.9 noje fulgt.« 

1. marts - Ændringer nr. 29 i og tilfojelser til lagtingslov nr. 16 af 28. marts 
19-19 om LØNREGULERING FOR ·LANDETS TJENESTEMÆND. 

(Ind CO jet i loven af 19-19). 

1. marts - Ændringer nr. 31 i kundgorelse nr. n, 2. dec. 19·!0, om LEJEFOR
HOLD. (IndfOjet i 19 lO). 

9. marts - Skr. fm socialm. om fortolkning af SÆRFORSORGSLOVEN. 
Da loven om statstilskud til særforsorgen på Færoerne imidlertid ikke udtaler sig 

om, hvad der skal forstås ved udtrykket >vedkommende so~nekommune« - modsat 
den nu af lov nr. 146 af 31. marts 194.9 for Færoerne om aldersrente aflaste mid
lertidige lov for ·Færoerne nr. 92 nf 31. marts 1938 om sygekas~emedlemmers op
hold på de fær(iske sygehuse samt ændrede regler for ydelse af aldersrente, som 
nctup udtrykkeligt bruger begrebet ) Vedkommende opholdskommune« - må man 
derfor antage; al særforsorgsloven netop ved al 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· 
tryk.kelig omhandler, ·herunder med hensyn til betalingen af særforsorgsudgifterne. 

Socialministeriet er under henvisning til det foran anfOrte med hr. rigsombuds
manden enigt i, at udtrykket >vedkommende sognekommunec i ·§ 1, stk. 2, i lov nr. 
122 af 15. marts 1939 om statsttilskud til 5ærforsorg for personer, bosat på Fær· 
oerne, må forstås som >vedkommende for5orgel sc11kommunec, jfr. lov af 10. april 
1895 om fattigvæsenet på •Færoerne.c 

16. marts - Lagtingslov nr. 37 om EKSPEDITIONSGEBYR FOR INDFØRSELS· 
BEVILLINGEH. 

1 For indfOrselsbe\'illinger, der gives af valutastyret, svares et ekspeditionsgebyr, 
der tilfalder landskassen. Gebyret udgor 1 % af bevillingshelobet. Bevillinger, der 
lyder pa et kvantum af en vare, forsynes med påtegning om et til varemængden 
!'Varende bclob, ! om lægges til grund for gebyrberegningen. Det pågældende belob 
fnst ;;ættes af valutacentralen, beregnet som en gennemsnitspris for varer af den 
uf bevillingen omhandlede art. 

2 Under ganske særlige omstændigheder kan valutustyret for enkelte \'arer eher 
bemyndigelse fra landsstyret give indf0r5e)sbevilling uden erlæggelse af gebyr. 
Delle bliver at anfore på vedkommende bevilling. 

3 V nlutacenlralen udregner afi;iften, og enhver indfOrselsbevilling, der gives af 

1) Nu 5 kr. ifiilge lo\' nr. 223 af 7. j uni 1952. 
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vululucenlrnlen, får påtegning om slorrelsen af det gebyr, der skul erlægges. Det på
hviler den person, til hvem bevillingen er udfærdiget, ul berigtige gebyret. 

Gebyret må erlægges, forinden bevillingen kun anvende~. 
4 Gebyret berigtiges på den måde, at gebyrmærker puklæbes bevillingen. Sådanne 

mær.ker kan fås udleveret hos valutacentralen, Færoernes oppeborselskontor, sys
selmændene og hos sognefogden i Vang. lmporti.iren anbringer mærker, svarende til 
gebyret i en hertil på indfiirsel.sbevillingen indrettet rubrik. 

Den sl.lede.s stemplede be\•illing forelægges et af de nærnte kontorer til kassation, 
og kontoret overstempler derefter mærkerne. 

5 Under ganske særlige omstændigheder kan landsstyret tillade tilbagebetaling af 
gebyret. 

6 Når gebyret for en bevilling er erlugt, foranstalter valutacentralen indenfor det 
for bevillingen fastsatte tidsrum alle senere ekspeditioner gebyrfrit, herunder også 
udskrivning af andre .bevillinger ved ompostering. 

7 Overtrædelse af denne lov .straffes efter bestemmelserne i lov nr. 288 af 2. sep
tember 1939, jfr. kunclgorelse nr. 33 af 23. oktober 19,10. 

Roderne tilfalder landskassen. 

16. murs - Liigtingslug nr. 37 um A VGREIDSLUGJALD FYRI INi\FLUTTN
INGSLOYVI. 

1 Fyri innflullningsloyvi. ii'S valutustyrii'S jållar, veri'Sur al svara avgreii'Sslugjald, 
ii'S fer i land5kussan. Gjaldii'S er 1 '}'o a\ jållanarpeninginum. Loyvi, ii'S nevna eina 
nogd av viiru, fåu åtekning um peningahædd, svarandi til vorunogdina, og veri'Sur 
gjaldii'S roknai'S eftir hesi peningahædd. Valutamii'Sstoi.'Sin asetir hencla pening eftir 
mei'Sa~1risi, roknai'S fyri vi.irur av ti slagi, sum loyvii'S umtalar. 

2 Undir heill serslokum vii'Surskihum .kann valutastyrii'S fyri einstakar vorur eftir 
heimild frii landsslyrinum ge\'a innflullningsloyvi uttun rindun av gjaldi. 

Hella veri'5ur al skriva å tilik loyvi. 
3 Valutamiilstoi.'Sin utroknur gjaldii'5, og h\'ort innfluttningsloyvi, ii'S valutamii'5stoi'5in 

gevur, fær åteknan um stoddinu av gjnldinum, ii'5 verilur al rindu. Hunn, til hvonn 
loyvii'S er skrivail, hevur skyldu al rindn gjnldiil. 

Gjnlclii'S veri'Sur at rinda, åilrenn loyvii'5 kann veri'5a nyll. 
4 Gjaldii'S verilur greill å tann hått, at innfluttningsloyvi"merkir veri'Sn sell å 

loyvi. Tilik merkir eru al fiia hjå valutamiilstoi'5ini, Foroya gjaldsto\'U, syslumonn
unum og soknarfutanurn i Vågi. lnnflytnrin setir merkir, svarundi til gjaldiil, åselt 
av vnlutamiilstoi'5ini, å rubrikk, ii'5 er til hella å innfluttningsloyvinum. 

LoFii'5 soleiilis slemplai'S Yerilur lagt fyri einn av teim nevndu skrivstornnum til 
kassation av mer.kjnnnm, og yvirstemplnr skrivslovan merkini. 

5 Undir heilt serstokum vii'Surskiftum kann landsstyrii'5 loyvn afturrindan av gjald
inum. 

6 Tå gjald er rindai'S f yri eilt loyvi, fyriskipnr valutamii'5stoilin innnnf'}'ri lu tii'5nr
skeii'5, ii'S sett er fyri loyviil, nllar seinri avgreii'Sslur gjaldfrill, harundir eisini ut
skrivan av oi'Srum loyvum vii'S nmposteran. 

7 Brot imoti he.;i log ,•eri'5a revsai'S eftir reglunum i log nr. 288, 2. september 1939, 
sbr. kunngeri'5 nr. 33, 23. oktober 1940. 

Scktirnnr fallu til la.nclskassan. 

21. marts - Bek. nr. 115 om BEFOHIDHl~GSGODTGØRELSE til cle færoske 
embedslæger. 

I henhold til § 16 i anordning af L oktober 1919, lworved lov om embedslægevæse
nets ordning af 21. april 1911 1;a:llcs i kruh på Færoerne, jf r. anordning af 30. ja
nuar 1939, fuslsæller indenrigsministeriet herved for tiden 1. april 1950- 31. marts 
1953 storrelscn uf den befordringsgodtgorelse, som, 11år motorkoreloj eller båd ikke 
benyt.tes eller særlig overenskomst ikke er truffet, tilkommer embedslægerne i hen
hold til nævnte paragrafs 1. stykke, til 50 ore pr. påbegyndt km, dog mindst 4 kr. 
pr. rejse. 
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21. marts - Kundgiirelsc nr. 38 om VRAGNING AF FÆRØSKE ULDVARER. 
I henhold til den landsstyret ved lugtingslov nr. 3 af 3. januar 1950 om vrng

ning af færoske uldvarer givne bemyndigelse foslsætles herved fOlgende: 
1 Uld, garn, strikkede og vævede varer saml skind, alt nf færosk oprindelse, 

herunder varer forarbejdet rpå Færoerne, i:kal for al kunne udfOres fru Færoerne 
være bedoml forinden. 

2 Redommelsen foretages af en af landsstyret beskikket overvrager, med bopæl 
i Thorshavn. 

Indtil en særlig o\·ervruger er beskikket, udforer landbrugE>konsulenten på Fær
oerne dennes funktion. 

De nærmere urbejclsregler for ovcrvrageren fnstsælte5 ved regulativ. 
3 Til al bistå overvrngeren kan der, efter overvrngerens indstilling, af landsstyret 

ansætles det fornodne antal vragere. 
Vragerne IOnnes med 2 % af salgsværdien af de \'arer, de bedommer. 
4 Enhver uf de i § I næ\•nte varer skal ved bedommelsen sorteres efter kvalitet 

i 3 klasser (I, 2. og 3. klasse}. 
5 Efter endt bedommelse udsteder ovenragercn attest, der angiver den pågæl· 

dende vares art, klasse, samt hvem der står som cksportor. 
Hvor det drejer sig om en færdig vare, skal hver genstand desuden have påsyet 

en trykt seddel, der angiver den pågældende genstands klasse, samt al varen er 
af færosk oprindelse, forarbejdet på Færocrne. 

Ethvert vareparti skal ved eksporten være forsvarligt emballeret efter overvragerens 
anvisning, samt lukket med plombe. 

G Overtrædelse af denne kundgorelse straffes med boder, der tilfalder landska!'!'en. 

21. murs - Kunngerl~ nr. 38 um VRAKING AV .fØROYSKUJ\I ULLVØRUM. 
Viil heimild i IOgting.>log nr. 3 av 3. januar 1950 um vraking av fOroyskum ull-

vorum, verilur herviil sell i gild i: 
1 Ul!, logv, ·hundnir og vovnir lulir og skinn, alt av fOroyskum uppruna, her

undir lulir virkailir i Foroyum, skulu fyri al kunna flylnsl lit av landinum verl5a 
mellir åilrenn. 

2 Metingin veri5ur gjord av yvirvrakaru, sellum av landsslyrinum; hann hevur 
hustal5 i Torshavn. 

lnnlil serligur yvirvrakari er settur, hevur landbunailarråi5gevarin starvii5 i hendi. 
Nrurri reglur um sturv yvirvrnkarans verila fyriskipai'Sar vii5 reglugeri5. 
3 Al hjalpa yvirvrakuranum knnn landsslyrii5 ehir uppskoti fra yvirvrukaranum 

sela teir vraknrnr, ii'S lorvur er å. 
Vrakararnir \'eri5n lontir vii'S 2 % av soluviri5inum nv ti voru, teir meta. 
4 Allar tær i § 1 nevndu vorur skulu eftir goi'Ssku metast i 3 flokknr ( 1., 2. og 

3. flokk). 
5 T.ii metingin er lii'Sug, gevur yvirvrukarin einn vållan, sum greii'Sir frå slag, 

flokki og ulflylara. 
·Er tai5 tilgjordir lutir, skul ·hvor !utur eisini havn vi<>heft prentai'San sei'Sil, sum 

visir flokkin, luturin er mcllur til, og at hann er av fOroyskum uppruna, tilvirkai5ur 
i Foroyum. 

Voran skal, tå i15 han vcri'Sur nvskipai'S, vera væl pukkail inn eftir åvisnn yvirvrak-
aruns og læst via plombu. 

6 Brol mbti hesum reglum verila al rcvsa vii'S sektum, io Calla til landskassan. 

2<L marts - Bek. nr. 39 om FISKERISTATISTIK for Færoerne. 
l\led ·hjemmel i laglingslov nr. I af 3. januar 1950 om stulistik bestemmes: 
1 Hver gang el færosk fiskerskib i færosk ham lander fangst fra langfortsfiskeri, 

bortset fra sild (jfr. § 5), ipåhviler det rederen at påse, at der senest 2 duge efter 
landingen til landsstyret gennem vragerinstitutionen afgives en forelobig statistisk 
anmeldelse af fangstens mængde og kvalitet, påtegnet af vedkommende vragerkon· 
trollor eller en af ham dertil udpeget vrager. 
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Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om vedkommende fiskerskib, fangstplad
~en, turens varighed, heraf fnngslduge, stedet og tidspunktet for landingen m. m., 
alt i overensstemmelse med Færoernes lundsstyres nærmere forskrifter. 

2 Hver gang en i færiisk havn landet fiskelasl afakibes til Danmark eller udlan
det, påhviler det vedkommende reder .:enest 2 dage efter afskibningen til lands· 
s tyret gennem vrngerinstitutionen at afgive endelig statistisk anmeldelse af lastens 
art, mængde, bruttosalgspris og kvalitet, påtegnet uf vedkommende vragerkontrol
liir eller en af hum dertil udpeget vrager. 

Anmeldelsen skal indeholde de fornodne oplysninger til identificering af ved
kommende fiskerskib og vedkommende tur i overensstemmelse med Færoernes lands
styres forskrifter. 

Såfremt en fiskelast fra en enkelt tur nfEkibes i flere partier, skal den statistiske 
anmeldelse fOrst afgives ved den sidste afskibning og da for hele lasten under eet. 

3 Hver gang et færosk fiskerskib uden mellemliggende landing i færosk havn ud
losser fnngst i dansk eller udenlansk havn, påhviler det vedkommende reder senest 
14 dage efter udlosning til lundstyret gennem vrngerinstitutionen at afgive statistisk 
anmeldelse af lastens art, mængde og bruttosalgspris samt mængden 41f eventuelt 
kondemneret last . 

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om vetlkommende fiskerskib, fangstplad
sen, lurens varighed, heraf fangstdage, stedet og tidspunktet for landingen m. m. 
alt i overensstemmelse med Færoerncs landsstyres forskrifter. 

4 Det påhviler for hjemmefiskeriets vedkommende den pågældende ejer, for åbne 
både koberen af hele fangsten eller storsteparten nf denne, senest 3 dage efter 
udliibet uf hver m!ned til landsstyret gennem vrogerinstitutionen at afgive stati
stisk anmeldel! e af den i den afsluttede kalendermåned udlossede fungstmængde (for 
dæksbåde også fi.;kearl} og anvendelse påtegnet af vedkommende vragerkontrollor 
eller en nf ham dertil udpeget vrager. 

Amneldelsen skal indeholde oplysninger om vedkommende fiskerskib eller båd 
fangstvladsen, antallet af ture i den pågældende måned, heraf fangstdnge. stedet 
for udlosning m. v., alt i overensstemmelse med Færoernes landsstyres nærmere 
for.;krifter. 

5 For sildefiskeriets vedkommende afgives til landsstyret gennem vrogerinstitu
tionen på tilsvarende måde oplysninger om fangsten, vedkommende fiskerskib eller 
blid etc. som omhandlet i §§ 1, 2 og4·, med de modifikationer, som nærmere fore
skrives af Færiiernes landsstyre. 

6 SkibsfOreren bor 1iåse, nt der daglig under hver fisketur Cifres en fortegnel:.e 
efter bedste skiin over mængden af den kvalitetsfisk (helleflynder riidspætter m. 
m.), der på grund uf manglende opbevaringsmuligheder må kastes over bord. 

Fortegnelse sknl senest 2 dage efter an!Ob af færosk havn tilstilles landsstyret gen
nem vragerinstitutionen. 

7 De samlede fiskebeholdninger skal af vedkommende ejer senest 8 dage efter 
udliibet uf hvert kvartal opgives til landstyret gennem nagerinstitutionen pr. ud
gangen uf det afsluttede kvartal. 

8 De i §§ l-i omhandlede oplysninger skul afgives på dertil af Færiiernes lands· 
styre godkendte blanketter. 

Blanketterne udleveres uf landstyret, ovcn·rugeren, vragerkontrollurerne syssel
mændene og sognefogeden i Våg saml hos post\'æsenet. 

De i §§ 1-7 foreskrevne oplysninger med de anfOrle frister indgives til vedkom· 
mende vrngerkontrolliir, mm senest 6 duge eher modtagelsen indsender blanketterne 
til overvrugeren med erklæring om, hvorvi<lt al losset fangst, respektive alle fiskebe
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 til landsstyret senest den 15. i den efterfOlgende 
ml.ned. 
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9 Den, der forsommer al afgive oplysninger, ~om han er pligtig al give, eller som 
med forsæt giver urigtige oplysninger, rnrnt den, som undlader at påse afgivelsen af 
statistiske oplysninger, for hvi-'> afgivelse der \1ed denne bekendtgorelse er pålagt ham 
ansvar, straffes med bode, minimum 10 kr. 

2-L mars - Kunngeri'5 nr. 39 um FISKIVINNUSTATISTIKK fyri Foroyar. 
Vii'S heimild i Wgtingslug nr. 1 av 3. januar 1950 um slutistikk veri'Sur sett i gildi: 
1 Hvorja feri'5 fOroyskt fi~kiskip landar \'eii'5u i fOroy~kari havn frå lnngfarafiski-

skipi, sild undantikin (smbr. § 5), hevur reii'Sarin Ekyldu nt ansa eflir at tai'S, i sei
nasta Ingi 2 dagnr eftir landingina, verifa sendar landstyrinum fyribils upgåvur 
(statistikk) yvir nogd og gor5fku av fonginum. He::ar ur jJgåvur, ii'5 .'>kullu veri'5a 
våttai'Sar av avvurandi vrnkieftirlitsmanni ella av vrakara, sum hann hevur lagt 
heUu starv å, \'eri'Sa at senda landsstyrinum um vrakarastovnin. 

Uppgåvurnar skullu greii'5a f rå, hvorl skipiil er, veii5uplåss, hvussu \angur tururin 
hevur verii'5, herav veii'Sudagar, hvar og nær landai5 vari'S o. s. fr. samsvarandi lands
styrisins fyriskipanum. 

2 Hvorja feri'S farmur 11v fi ski, l11ndui'5ur i fOroy~kari h11vn, veri'5ur avskipai'Sur 
til Danmark ella i1tlandii'5, hevur 11\'V11randi reii'iari skyldu til, i seinnstn Ingi 2 dagar 
eftir avskipanina, at senda lundsstyrinum um vrnkistovnin fullfiggjai'Sa laluppgåvu 
(statistikk) 'Yvir fiskaslog, nogd, ·hruttmolupris og gui'Ssku, viittai'S av avvarnndi 
vrakieftirlitsmanni ella av vr11kara, mm hann hevur lagt hett11 starv å. 

Taluppgnvan =kal grei<la frå, ln•orjum fiskiskbpi og hvorjum turi fongurin er frå 
samsvar11ndi l11ndsstyrisins greiniligu fyriskipanum. 

Veri'Sur ein fiskafarmur 11vskipni'Sur i fleiri iportum, skulu allar taluppgiivur verifa 
sendar i senn, tå ii'S allur farmurin er nvskipai'Sur. 

3 Hvorja feri'5 fiiroyskt fiskiskip ikki kemur til Foroyar, men l11ndnr fongin i dun· 
skari ella utlends.kari havn, hevur UV\'llflmdi reii'5nri skyldu til, seinaslH dagar frå 
'anding, at senda l11nc1sstyrinum um vrak11rastovnin greii5a taluppgåvu (stati._t;ltk) 
yvir n~kaslog, nogd,bruttosolupris og yvir niigd av vrakfiski, um slikur hevur verii'S 
uppi i. 

Talup'pgåvan !!ka\ greii'Sa frå hviirt skipii'S er, veii'Suplnss,hvussu lnngur tururin 
hevur verii'S, herav veii5udag11r, ·ln'!lr og nær landai'S v11r o. s. fr. samsv11randi l11nd 5· 
styrisins fyriskipanum. 

4 Vii'Svikjandi utriii'Srinum hevur avvarandi eigari, fyri opnar båtnr tnnn, ii'S keypir 
allan ella meginpartin av fonginum, sk'fldu til, 1 seinnsla Ingi 3 dagar eftir hvori 
månai'Sarskifti, at senda landsslyrinum um vraknrastovnin taluppgiivu (st11tistik.k) 
fyri ifarn11 månui5in yvir, hvussu nogv veitt er (fyri dekksbåtar eisini fiskaslog), og 
hvar vcii'5an er farin, og veri'Sur hetta al våtta av vrakieftirlitsmanni ella av vrak· 
ara, sum hann hcvur lagt hett11 starv å. 

Taluppgåvan skul grcii'Sa fra ,·eii'Sufari, vcii'Suplåssi, hvussu nogvir turar ~jordir 
eru, herav veii'Sudngar, hvar aneitt var o. s. fr., alt samsvarandi landsstyrisins grein· 
iligu fyriskipanum. 

5 vrnvikj11ndi sildm·eii'Su verr>ur å ~ama h.lltt li\ landsstyri(') um vraknrastovnin at 
senda taluppgavu yvir fang, fiskifar o. s. fr. smhr. §§ 1, 2 og •I·, vii'S teimum hroyt
ingum, sum landsstyrii'S grcinilignri fyriskip11r. 

6 Ski:parin eigur at ansa eflir, at tai'S, hvonn dag fiskni'S veri'Sur, veri'5ur fOrdur 
ein listi yvir nogd av ti kvalitetsfi.~ki (.kah•a, reyi'Sspriiku o. t.)' sum \'egna goyrnslu· 
trupulleikar må veri'Sn koyrdur fyri bori'S aflur. 

Slikur listi skal seinust 2 d11gar eftir at skipii'S er komii'S i foroyska havn, sendast 
landsstyrinum. 

7 Øll nogdin av fi ski, sum er å goymslu, skal av avvarandi eigara veri5a uppgi,·in 
Lil lanc1sstyrii'5 um vrak11rastovnin i seinasla Ingi 8 d11gar, eftir at hvori fj6ri'5ingsår 
er lokii'S. 

8 Tær i §§ 1-7 umroddu tnluppgå,·ur skulu skrivast å oyi'Sub!Oi'S, ii'S eru goi'Stikin 
av lundsstyrinum, 

9:t.7 
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Oyi'Subli:i<Sini fåasl hjå lnndsslyrinum, vrnkarastovninum, syslumnnninum, soknar
(ulanum i Vågi og hjå poslverkinum. 

Tær i§§ 1- 7 fyrskipai'Su tuluppgåvur skulu, soleiCSis sum nevndu tii'Snrfreistir fyri· 
setn, sendasl til nvvnrnndi vrnkieftirlitsmnnn, sum i seinasln Ingi 6 dngnr eflir mol· 
tiikunn sendir oyi'SubloCSini til yvirvrnkaran viCS vållan um, hvori nllur lnndni'Sur fiskur 
snmnn vi<S ollum fiski, sum er å goymslu, er givin upp. 

Yvirvrnkarin ger Cyri hvonn måna<la eitt slutl yvirlit yvir tær Iingnu taluppgåvur
nnr yvir veiifona og sendir tnluppgåvurnar samnn vii'S yvirlitinum og lorvandi vi<S
merkingum til landsslyri<S i seinnsla Ingi lnnn 15. i eftirfylgjandi måna<Sa. 

9 Hnnn, i<S vanrokir sina plikt at geva tær upplysingnr, sum skylda hans er al 
geva, ella sum vi<S viljn gevur skeivnr upplysingar, og somulei<Sis hnnn, i<S ikki nnsar 
eftir, at upplysingar veri'Sa givnur, veri'Sur at sekta vi<S bot, sum i minnsla Ingi er 
10 kr. 

28. mors - FfGGJARLØGTI GSLoG nr. •JO fyri l950j51. 
19 Til yfTl.jar grimnar ver<Sur veitl: 

1. Byggjan av njggjum logting5/1wi: 
Fyrr jåttni3 ... 

2. Byggjan ar• njggjum sjukralui.jttm: 
Fyrr jåttui3 ". 

3. By5gjon av tijggjum buna&mkrila: 
fyrr jåtta<S ... 

·k Byggjan a.1• njggj11m 5l11dcnlaskrila og kost~kåla : 
Fyrr jåttai'S .. . 

5. Byggjari av lul.si til /ornminni: 
Fyrr jållu<'S ... 

6. Byggjan av lwt.ellum og /eri5amannabU'{jum: 
Fyrr j åtta<S ". 

7. Byggjan av varoltaldsluisi (arrest): 
Til teir undir nr. 1--7 nevndu byggigrunnar ver<Sur veitt ( vi<Sm.) 

20. SkU/abokagrunnurin ( viCSm.) 
Ogn pr. 1.1.19'1·9 2.M7,08 kr. 

300.000 kr. 

591.920 kr. 

160.000 kr. 

600.000 kr. 

35.000 kr. 

100.000 kr. 

300.000 kr. 
500 kr. 

Viom. ad. rir. 1 - 7. sta<Sin fyri at jållia til hvonn einstakan grunnin einsæris 
veri'Sur at leggja saman i ein byggigrunn 300.000 kr" soleii'Sis at ein peningahædd 
veri'Sur sen å figgjarlogina å hvorjum åri Lil å<Sur nevndu cndnmal. 

Grunnsins stovnsfæ ver~ur so standandi til nytslu, til fariil ver~ur undir teir cin· 
stoku byggningar. 

Byggigrunnurin skal vera tokur til leir byggningar, ii'S verila framdir. 
Afturnl veri'Sur at seta å Iiggjarlogina, tå ti:irvur er til tess, peningahædd til renlu 

og uvdrått av teimum lånum, iCS neyi'Sug eru al taka f yri at fåa framt teir einstoku 
byggningar. 

Umfrnmt jåttanina uppå 300.000 kr. verilur latin ol\ inntoku landska~sans vii'S ser· 
ligum fOroyskum happadråtti bytl soleii'Sis: 

ad, 1. 
ad. 2. 
ad. 3. 
ad. 4. 
ad. 6. 
ad. 7. 
flifjm. 

Til byggjan U\' n}'ggjum logtingshiisi .. . 
Til hyggjan av nfagjum sjukruhUsum ". 
Til byggjan av nyggjum buna<Sarskula 
Til byggjan av n}'ggj um studentnskiila 
Til byggjnn av nyggjum hotellum v. m. ". 
Til hyggjan av nyggjum vari'Shaldshusi ". 
ad. 20. Skulubokngrunnurin verilur lagdur 

Logtings. 
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10 'lo 
50 % 
10 % 
20 % 
5 % 
5 % 
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29. marts - Cirk. nr. 73 om FLYTTE.MEDDELELSE fra og til folkeregistrene 
på Færoerne. 

Ved laglingslov nr. 23 af 31. marts 194.9 er der fra den 1. oktober 191i9 oprellet 
folkeregistre i samtlige kommuner på Færoerne. 

De for registrenes -fOrelse fast.satte regler svarer i del væsentlige til de i inden· 
rigsministeriels cirkulære nr. 155 af 25. oktober 192•i indeholdte regler for foreisen 
af folkeregistrene i det ovrige kongerige. Foruden de kommunale folkeregistre er 
der dog oprettet et landsregister udgorende et hovedregister for den samlede færoske 
befolkning, hvilket register fores efter de for fOrelsen af de kommunale registre på 
Færoerne gældende regler. Flytteblanketterne er udfærdiget i lighed med de i det 
ovrige kongerige anvendte blanketter og udfærdiget in duplo, således at en genpart 
altid tilstilles landsregistret. 

Da såvel indenrigsministeriet som det færoske landsstyre anser det for onskeligt, 
at der foretages registrering af flytninger mellem Færoerne og det ovrige konge
rige, må der etableres et samarbejde mellem de respektive registre, således at der 
ved flytning fra den ene del ar riget lil den anden udveksles flyttepapirer (flylle
beviser og flyllemeddelelser) . 

Under henvisning hertil fostsæller indenrigsministeriet herved efter forhandling 
med landsstyret folgende regler for flytninger mellem de lo landsdele som gældende 
fra 1. april 1950. 

I. Flytning fra Danmark til Færoerne. 
1} Flyttebevis og flyttemeddelelse udstedes lydende på. den færoske kommune. 
2) Flyuebeviset udleveres den flyttende, der afleverer dette i tilflytningskommunen. 
3) Flyttemeddelelsen sendes af fraflytningskommunen til landsregisleret på Fær· 

i.ierne, der videresender meddelelsen til den færoske tilflytningskommune. 
•l.) Hvis flytning ikke berigtiges ved aflevering af flyuebevis i den færoske tilflyt

ningskommune, foretager regislerfOreren indberetning herom til landsregistret, 
der foranlediger foretaget en eftersogning af den pågældende. Viser det sig 
herefter, al den Hyllende ikke har laget bopæl på Færoerne, eller al han har 
laget bopæl i en anden kommune end den anmeldte, foretager lnndsregistrel ind· 
beretning herom til fraflytningskommunen. 

li. Flytning fra Færoeme til Danmark. 
1) Det af den færoske kommune udstedte flyttebevis afleveres af den flyltende til 

folkeregistret i tilflytningskommunen. 
2) Flyttemeddelelsen, der af den færoske kommune indsendes til landsregistrel, vi

deresendes af delle til den anmeldte tilflytningskommune. 
:~) Hvis flytning ikke berigtiges ved aflevering af flyttebevis i tilflytningskommunen, 

sender denne, hvis eftersogning har \'isl sig forgæves, meddelelse herom til 
det færi.iske lnndsregister, der derefter foretuger en ehersogning på Færoerne 
saml underreller tilrlylning~kommunen om resultatet. Viser eftersogningen på 
Færlierne sig også resuhatlos, indsendes den uberigtigede flyttemeddelelse til 
Det statistiske Departement. 

t) Såfremt den flyttende tager bopæl i en anden kommune end den anmeldte, skal 
denne kommune som hidtil meddele det ændrede opholdssted til folkeregistret 
i den kommune, hvori den flyttende havde anmeldt ni ville tage bopæl; samtidig 
hermed sendes meddelelse herom til del færoske landsregister med opgivelse 
af adressen. 

Det lilfojes, nl der ingen ændringer foretages i reglerne for kvartnlsindberetnin· 
gernes afgivelse til Det slalisliske Departement, således at der i O\ erensstemmelse 
med reglerne i cirkulære af 29. december 1932 fra Det statistiske Departement må 
indsendes særskilt indberetning (l~lå eller gul blanket) om flytninger mellem Færoerne 
og det ovrige kongerige. 

31. marts - ·Lagtingslov nr. 41 om ændringer lo'' nr. J.1.7, 27. marts 1939, om 
UDSKIFTNING. (lndfOjet i loven af 1939). 
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5. apr. - Skr. landst. um fotan av >AVVARANDI KOMMUNURc i logunum um 
ellisrenlu, avlamisrenlu og barnaslyrk. 

Rikisumbo<Sil'J hevur 30. januar i år kommuniceral'J landsstyrinum bræv til såknar· 
slyri<S fyri Haldorsvikar kommunu um, hvussu någv kommunan ællandi skal gjalda 
av Foroya parti av eJlis. og avlamisrenluni iivikavist jbr. låg fyri Foroyar nr. l lu 
av 31. mars l9tJ.9, og nr. 147 av sama degi. 

Vist ver<Sur å, al sambært nevndu logum rindar rikiskassin helvlina, me<San hin 
helvlin ver<Sur goldin (rå fOroyskari siifo eflir fyrisetingum heimast)"risins. 

Sambært loglingslogum nr. M og 15, 12. januar 1950,t) um iivikavisl ellisrentu og 
avlamisrentu rindar land~kassin 9/10 og -avvarandi kommunur 1/10 av Fiiroya parti. 
Rikisumbo(Si<'S hevur her vist å, at ivi kunn ver<Sa um, hvussu orl'Jini >awarnndic 
kommunur er at fata eins og i logtingslog nr. 16 av sama dcgi um hyti nv Foroya 
parti av harnustyrkinum, sum eisini skal bytast millum landskussan og kommunurnnr 
vil'J 9/10 og 1/10. 

Ta<S .framgongur ikki av lugini, hvorjar einstakar kommunur skulu endurgjalda 
landskassnnum 1/10 av ulrei<!slum hansarn til teir her nevndu studningar. 

Av IOgtingsålilinum, il'J fyri so vitt eru einsljo<Sandi, ver<Sur sagt, at tnil eru lær 
kommunur, sum havn fingil'J utgoldiil renlu ella styrk ·til ibugvar teirra, iil skulu end· 
urgjalda .Jandskassanum. 

Landsstyri<S mcinnr li, at avgerandi fyri endurgjaldingini er, i hvi:irjari komm· 
unu, hunn, sum frur studningin, hevur fastan busta<S. Ta<S er hereflir ikki nokk, a t 
avvarl'Jandi i lotuni fyribils er ·har at vera - undir fer~, ii sjukruhusi ella tilikt, 
men krevjast må, at hann slendur i fålkayvirlitinum sum havandi fastnn busta<S 
i kommununi, fyri at henda skal havn endurgjaldingarskyldu. 

Fyri ellisrentu og avlnmisrentu er lail ætlandi allaroftast greitt, hvor kommuna 
hereftir skal gjalda. Vi~vikjandi barnastyrkinum må tann komrnuna rindu, har hann 
(hon) hevur bu:ota<S, sum sambært §§ 2, 5, 6, 33, åB og 1.3 i kgl. fyriskipun fyri 
Foroyar nr. 101, 21. murs 19.t.9, (ær sludning. 

13. apr. - Laglingslov nr. ·13 vedrorende oiprellelse og drift af en iKOKKESKOIÆ. 
1 På lagtingels vegne ·besorger lundsstyret opreuelse af en kokkeskole for iiernes 

sonæring. 
2 Landsstyret udfærdiger regulativ for skolen og ansætter skolebestyrer, som der· 

efter efter godkendelse af landsstyret antager det for skolens drift fornodne perso· 
nale. 

3 De udgifter, som ikke kan afholdes af skolens indtægter, betales af landskassen. 

13. apr. - Logtingslog nr. '1·3 vi<Svikjnndi stovnan og rakstri av einum KOKKA
SKOLA. 

1 Li:igtingsins vegna ski'Par lnndsstyri<S f yri, at scllur ver3ur å stovn ein kokka· 
skuli fyri sjovinnu okkara. 

2 Landsstyri<S ger regiuger~ fyri skulan og sctir skulans f yristo<!umann, i~ ann
ars tekur ta ney~ugu manning til skulan. men skal landsstyri~ go<Skenna munningina. 

3 Tær utreiilslur, i~ kokkaskulin ikki sjiilvur kann bern. ver<Sa at gjalda ur lunds
kassanum. 

13. apr. - Cirk. fra skoledirektionen om FÆRØSK FLAGDAG. 
Færoernes lagting har vedtaget al gore den 25. april Lil flagdag for det (æroske 

flag. 
I denne anledning skal man eher henvendelse fra Færoernes landsstyre anmode 

skolen om på denne dug at samle -hornene i skolen og fortælle dem om det færoske 
flag og dets oprindelse. 

Der bor ved denne lejlighccl tillige lægges \'ægt pu i almindelighed at forklare 

1) Shr. li. nr. 14, 15. moi 1953. 
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hornene, hvilken betydning el flag har for hvert enkelt land eller folk, således at 
hornene lærer al nære ærbodighed og respekt også for andre landes flag. 

Også de almindeligt gældende regler om flagets relle brug bor forklares for bor· 
nene ved denne lejlighed. 

Som sådanne almindelige regler om flagets relle brug kan nævnes, at et flag 
nitid må holdes rent og pænt. Det må ikke tilsmudses eller amendes til uvedkommende 
formål, f. eks. aldrig til ni 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. Det må aldrig hænge ude om natten. 

13. april - Skr. frå landst. um HONORAR TIL INSPEKTloNINA AV BYGDA
SKOLUM. 

Vi<l skrivi, dagfest 20. december 1949, hevur skiilnstjomin lagt fyri landsstyri~ 
spurningin um honorar til inspektiimina av bygdaskulum i Foroyum. 2 av skula· 
stjornini vnldum limum havn inspektionina i hendi. 

Eftir nugaldandi skipnn fær inspekti6nin endurgjnld fyri fer~a- og viknrutreii1slur 
og dagpening undir fer~um 15 kr. um dagin, men harumframl verifor einki vii1ur· 
gjald goldi~. Hesar utrei~slur veri1a goldnar ur rikisknssnnum. 

Skiilastjornin skjylur upp, at inspektionin umframl nevnda vi~urgjald Iær eill 
årligt honorar uppå 1.200 kr. til hvonn lim av inspektibnini, rokna~ fra 1. april 
1949, solei~is at helvtin veri'>ur goldin iir rikisknssanum og hin helvtin iir lands· 
kassnnum. 

Upplysl er, at helvtin av iitreiiJslunum til fer~ir, vikar. og dngpeningnr er um 775 
kr. årliga. 

Logtingi~ hevur go~tikii1 uwskotii'> Irå skulnstji1rnini og hevur snmtykt al setn 
å figgjarlogtingslog 1950/51 undir § 10 1. b. : skulaeflirlit 1975 kr. (helvtina av 
honornrinum og helvlinn av ulreii'>slunum til feri'5ir, vikar- og dngpeningnr). 

Hnrnæsl hevur lnndsslyrii'> eflir snmråiJ vi~ figgjarnevndina samtykt, at hendn 
jiillan eisini ver~ur ut galdn fyri figgjaråri~ 1949/50. 

Skulastjurnin ver~ur umbiain at scnda landsstyrinum yvirlit yvir tær utrei~slur, 
sum lundskassin sambært hesa nyskipan hevur at gjalda til ·hygdninspektii111ina fyri 
1911.9/50. Peningurin ver~ur so at åvisa av landsslyrinum. 

3. mni - Starvsreglugcri'5 nr. 44 fyri vraknrastovnin um VRAKlNG OG VID. 
GERD AV SILD. 

Vii'5 hcimild i logtingslcig nr. 20, 27. januar 1950, um sildavraking veri'5ur hervii'5 
givin fylgjandi slarvsreglugeriJ fyri vmkarastovnin: 

Vrakitig. 
Vrnkingin fer fyrbils fram eflir somu sjc)narmi~um og reglum, sum fyriskipui'far 

eru i arbei3sreglugerllum Iyri vrukieftirlitsmenn og vraknrnr um vrnking av fiski, 
to vi~ leimum broytingum, iiJ vi5urskiftini gem ncyi'5ug og teim, ii'l fylgja av regi· 
unum nii'>anfyri. Um ivi skuldi verili, um hvussu f yriski1•anir ver~a ul utinna, verllur 
spurningurin al leggjn fyri lamlsstyri~. Scrlig arheii'5sreglugcr~ um \' raking av sild 
kemur seinri.l) 

Viogero av sild. 
Deild i. s,Jtuo sild. 
1 Øll salta~ sild, sum veri'5ur utflull ur -Foroyum, skal ver3n saltn<l i seinastn Ingi 

18 timur, eftir al hon er komin u11p ur sjonum i måna~unum mei-september, bamr 
manu<lir irokna~ir, og i seinastn Ingi 24 timur, eftir ul hon er komin upp ur sji111um 
i månn~unum oktober·upril, båi'lir mana~ir irokna~ir. 

2 Sild skal, eflir al bon er veidd, handfnrasl so liti~ og so vnrliga sum moguligt, og 
eigur hon at veri'la sallai'> i ti havn, sum næst er vii'> vei~uplåssi ~. næi'>i la sild ver~ur 

1) Shr. kunng. nr. 55, 23. aug. 1950. 
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flutt, og meilan hon veri'5ur vii'5gjord, skulu alstoi'5ur veri'5a gjordar til tess al verja hana 
måli sbl, vindi og regni. 

3 Sild, sum veidd veri'5ur so fjnrt frå Foroyum, al hon ikki knnn veri'5a snltai'5 å 
landi, ultan at teir i § 1 ncvndu tii'5nrfreislir verlfo brotnir, skal veri'5a saltai'5 umboril 
undir somu lreylum, sum nevndar eru i §§ 1 og 2. 

4 Sild, sum æti er i, skal anlin veri'5a kvorkrni'5 og magin drigin ur henni, ella 
hon skal veri'5a avhoddail og magin drigin ur henni, åi'5renn hon veri'5ur saltai'5. 

Samstundis sum sildin verilur avhoddail ella kvorkrnil, cigur hon at veriln skild 
e[tir stodd: 4·6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14-, 14-16 og 16-20 sildir pr. kg, soleiili.s at oll 
sild i somu tunnu veri'5ur jovn til stoddar. 

5 Um ikki åvisur mnrknni'5ur krevur annai'5, skulu til salling av sild nytast i minsta 
Ingi 28 kg av salli til hvorji 100 kg av sild. Saltii'5 skal veri'5a vegail ella tikii'5 vii'5 måli, 
soleii'5is at saltnogdin kemur al verl'ia nog stor og eins står til hvorji 100 kg av sild. 
Ai'5renn sildin veri'Sur IOgd i lunnuna, skal hon veri'5a hlandai'5 væl saman vii'5 saltinum 
i einum trogi, kassa ella oilrum ilåti, hai'San hon veri'5ur IOgd heint i tunnuna. Saltii'5 
skal javnast væl ut i tunnuni. Tå sildin er so stor, at færri enn 16 sildir fora til eiU kg 
skal hon veri'5n logd i flogv i lunnuni, åi'5renn hon veri'5ur flull ul, helst beinan vegin 
hon veri'5ur saltai'5. Hvor tunna vii'5 sild skal halda åsella nellovekt. 

Tå ii'5 sild veri'Sur saltai'5 umbori'5, nylist hon ikki at veri'5a logd i flogv, og lunnirnar 
nylasl ikki at halda fasta vekt. Slik sild skal to, åi'5rcnn hon veri'5ur flull ul, fyllast til 
åsetta nettovekt og leggjnst i flogv, um vrnkarin krevur tai'5. 

6 Til salting av sild skal veri'Sa nyll ein hlanding,helvt um helvt av grovum og finum 
havsniti. 

7 Ta iil sild og salt eru farin i tunnirnar e[tir treylunum i § •I. i hesari reglugeri'5, 
skulu lunnimar veri'5a fyhar heilt vii'S sahlaka, sum heldur 33 kg av salti i 100 pottum 
av vatni. Tunnirnnr skulu sii'San veri'Sa afturlnlnnr og lagdar ii \ii'Sunn. 

8 l\Iei'5an sild veri'5ur goymd suhai'5 i tunnum, mugu tunnirnar cftirhyggjasl jnvnan, 
og ansui'5 ma veri'5a eftir, ut tær alsaml eru heilt fullar av laka. Til tess al laki kann veri'5a 
f yhur aflur i lunnirnar, um tær leku, skal hol veri'5a horai'5 i ein breii'5an lunnustav um 
miiljuna å tunnuni. Hella skal verliu gjort i seinasla Ingi 2 dagnr, eflir al sildin er 
saltai'5. Eru tunnirnar ikki fullar av Inka, skulu lær fyllast heilt vii'5 saltlaka, sum 
hcldur 33 kg av sahi i 100 pollum av valni. Spuns! vcrilur sell i lunnirnar, og tær 
skulu so ullar ehirhyggjast og fyllast leir fyrslu l>l dngurnar annan hvunn dag, og 
sii'5an javnun ullu tii'Sina, mei'5an Lær veri'5a goymdar. 

Snitsild skal nltii5 veri'5u goymd soleii'5is, at ikki solin .sleppur at henni. Hitastigii'5 
har saltsild veri'5ur goymd, må ikki fora upp um 120 Celsius. 

9 2 vikur eftir at sild er saltni'5, er hon iligin, og kann hon tå veri'5a flull ut. Åi'5renn 
sildin veri'Sur flull ul, skul tann, sum sildina flylur ut, i gi>i'5ari tii'5 senda åheitnn Lil 
yvirvraknrnns um al fån hana vrnkni'5a, sambærl log um vrnkan av sild. 

Tann, sum fær sild vrakai'5n, skal frammanundan hnva merkt tunnirnar ertir reglum, 
sum åsellar eru a\' myndugleikunum. Tunnirnar skulu veri'Sa soleii'Sis merktar, at 1ai'5 
tyi'5uliga sæst: 

1. al innihaldi i tunnunum er fOroyskt virkai'5 saltsild, 
2. navn ella mcrki hjå honum, sum flytir ut sildina, 
3. hvussu någv kg netto eru i lunnuni, og hvussu 11(1gvar sildir fara til kg (stoddin 

å sildini), 
4. månai'Sur og årstal, tå sildin vari'5 saltal'i 

Deild 2. SukurJaltao Jild og kryddao Jild 
10 Fyri sukursaltai'5u sild og kryddai'Sa sild \'eri'5a allar treylir i deild 1 i hesi reglu

geri'5 at galdu ullan vii'5 teimum undantokum. sum veri'5a nevnd i eflirfylgjandi para
graffum. 

11 Sild, sum ligi3 hevur meiri enn 12 timar, ehir at hon er komin upp ur sjonum, 
må ikki veri'5a sukursaltai'5 ella kryddai'5. 

12 Sild, sum æti er i, må ikki veri'Su kryddai'S ellu sukursaltai'5, uttan hon frammnn· 
Undan er kvorkrnli og magin drigin Ur henni elJa U\'hoddai'5 og magin drigin ur henni . 
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13 Til sild,sum vcri'Sur sukursaltai'S, skulu vercla nytt 16 kg av Hnum salti og 5 kg 
nv sukuri til hvorji 100 kg av sild. 

14 Til sild, sum vei'Sur kryddni'S, skulu veri'Sa nyll 16 kg av finum snlti1 5 kg av sukuri 
og 1600 g av blnndai'Sum kryddarium til hvorji 100 kg av sild. 

15 Tunnimar vii'S sukursaltaclari ella kryddaclari sild skulu al6aml veri'Sa heiltfullar 
av la.ka sambært § 7 i hesi reglugeri'S; to vii'S teirri broyling, at lakin til sukursnltnl'Sa 
ella kryddai'Sa sild skal halda 22 kg av salti og 4 kg av sukuri i 100 pollum av vatni. 

16 A' ti at sukursaltati sild og kryddati sild tolir minni av enn saltai'S sild, må 
hon ikki verl~a goymd i longri ticl i rumum, har hitastigii'S er hægri enn 100 Celsius. 

17 1t. vikur eftir at ,;ild er sukursaltal'S ella kryddai'S, kann hon veri'Sa flutt tit. Ål'Srenn 
sildin verclur flutt lit, skal hon veriln vrakacl og merkt sambært § 9, deild l, i hesi 
reglugeri'S. 

Deil.d 3. Tunnur. 
18 Til at salta, sukursalta ella kry<lda sild uppi, mugu einans vercln nyttar heilar, 

tæuar trætunnur ur furu, gran, eik ella bok. Tunnir ur ol'Srum vii'Si mugu ikki verl'Sa 
nyuar. 

19 Tunnirnar skulu veri'Sa reinar. Bri'.iktar tunnur mugu ikki veri'Sa nyllnr al saltn, 
sukursaha ella krydda ,;ild uppi, uttan tær frammanundnn eru reinskai'Sar væl og 
virtiilign. 

20 Gjari'Sarnar å tunnunum skulu sita fnstnr og liggjn tætt at. Tunnurnnr skulu 
eftirhyggjast, åi'Srenn tær veri'Sa fluttnr tit ur Foroyum, og gjari'Sarnar skulu tå vercla 
festar viil naglum, so tær gli<1'a ikki eftir. 

21 Sild må ikki vercla flult tit i bruktum tunnum uttan loyvi landsstyrisins.l) 

8. maj - Lov nr. 181 om efterforskning og indvinding af RÅSTOFFER i Konge
riget Danmarks undergrund. 

11 Loven træder i kraft den 1. maj 1950. Loven gælder for Færoeme med den 
begrænsning, som fOlger af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færoernes hjemme· 
styre. 

10. maj - Lov nr. 185 om ændring i lov for Færuerne nr. IOS af 21. nov. 1939 
om TVUNGEN TUBERKULOSEUNDERSØGELSE AF FISKESKIBES MAND· 
SKAB. (lndfOjet i loven af 1939). 

22. mni - Starv,;reglugercl nr..l6 fyri VRAKARASTOVNIN. 
vm heimild i 10gtingsl6g nr. 12 frå 12. januar 1950 um fiskavraking \'eri'Sur her· 

vii'S gi vin fylgjandi starvsreglugero fyri vrakaraslovnin: 

Deild 1. Starvsrcglugcri'J fyri yvirvrakaran. 
1 Hovutisslarv yvirnakarans er at ansa ehir, al vrnkan fer fram sambart galdandi 

log og reglugeroir so jovn sum gjorligt er um allur Foroyar. Tessvegna cigur hann 
eflir samråo vio landsslyrio at gera feroir, sum mugu haldast al vera neyougar til 
less nt samråoast vio og undirvisa wakieftirlit:>monnunum og roynu al beina ullur 
misjavnar, sum kunnu koma upp \•iilvikjun<li vrakanini. 

2 Til tess at fåa vrnkanina so javna sum gjorligt, skul yvirvrnknrin hulda fundir 
saman vicl vrakieftirlitsmonnum og vrnkarum, har royndir at vrnka fisk veron gjordur 
og leii'Sbeiningnr veri'Sa givnar. Landsstyricl kullur saman til slikar fundir, og havn 
vrakieftirlilsmenn og vrakarar plikt al koma å fund. lJm yvirvruknrin heldur orsok 
er til Ul hulda slikan fund, skal hunn mæla landsstyrinum til, at hetla verour gjort. 

3 Um so verclur, al almenn skeio fyri vrnkarur veroa sell å stovn, skal yvirvrak· 
arin skipa og leii'Sa skeioiil saman vio manni ella monnum, sum landsslyrio selur 
til hellu slarv. 

1) Sum hro~ll ' i~ kunng. nr. 21. lit n1111. 1953. 
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4 Tao er skylda yvirvrakarans at sign landsstyrinum (ni ollum tingum, sum vrak
anin og vrakaraslovnurin hevur åhuga av og sum yvirvrakarin antin .sjålvur veri'Sur 
vnrur vio å umsjonarferi'Sum, ella sum hann fær kunnleika um å annan hnu .. Yvirvrak
arin Jcann, nær tao skal vera, sjålvur vraka fisk. 

5 Um tao av logligum orsokum hrnofengis er neyougt, kann yvirvrakarin seta 
vrnkieftirlitsmann i siu slao. Er tao vænlandi, at tao verour i longri tio yvirvrakarin 
kann ikki utinna starv sin, skal mnliil veroa lagt fyri landsstyrinum. 

Deild 2. Starvsregluger3 Jyri vrakiejtirlilsmenu. 
G Vrakieftirlitsmenn skulu so væl, sum tao å nakran hått er gjorligt, gera seg 

kunnugnr vio, hvussu kJippfiskur eigur Ul veroa virkai'Sur, hvussu hann skal metast 
cftir Ulsjond og ·Stodd, soleiois al teir gerasl fOrir fyri bæoi at geva vrakarunum og 
teimum sum framleioa Jclippfisk råo og leiobeiningar viovikjundi viogeri'S, meting og 
flokkan av kli1>pfiski samsvarancli leimum krovum, sum leir ymisku marknaoarnir, 
serstakliga Meoalhuvslondini, seta. Somu treytir eru galdandi viovikjadi saltfiski. 

7 Tao er skylda hjå vrakieftirlitsmonnum al læra og leiobeina vrukararnar, soleiois 
at vrnkanin verour so goo og jovn sum gjorligt, somuleiois havn teir skyldu at gera 
scg kunnugar vii'i allar broytingnr, sum kunnu slnndnst av, at mnrknaoarlondini 
broyla krovini til klippfisk og snitfisk elln tær broytingnr, sum kunnu koma nl 
veroa sellar i verk vio log viovikjandi vrakanini. 

8 V rnkieftirlitsmenninir havn skyldu at vraka allan fisk, sum utfluttur vcrour, 
hvor i sinum vrakaradomi. Yvirvrakarin er 'Yvirmaour hjn vrakieitirlitsmonnunum, 
og havn teir skyldu at lyi'fo boo hansarn. Um Y''irvrakarin biour vrakieftirlitsmann 
vrnka uttan fyri siu vrnkarndomi, hevur hann skyldu at gern lait 

9 V rnkieftirlilsmenninir havn vrnkararnar til at hjål'jla sær vio eftirnnsun og vrakan 
av kli11pfiski og saltfiski og vii'l al haldu skil å vegan og avskiping. 

Teir skulu gevn yvirvrakaranum tilmæli um å hvi>rjum plåssum i vrakaradominum 
ueyi'lugl er al setn \'rakarar. 

Vrnkieflirlitsmenninir havn plikt til so ofta, sum slarv leirra loyvir lcimum, sjålvir 
at veru hjåstaddir, tå io fiskur verour vrnkai'lur, so leir kunnu vi,;sa seg um, al vrnk
anin er jiivn og veri'lur framd væl og viroiliga samburt gnldandi reglur. 

Tuil er skylda teirrn al ansa eflir, al .klippfiskur og snltfiskur ultii'l \'cri'lur vrak
ai'lur og vegai'lur i husum, har nog ljost er. 

Vrnkieftirlilsmenninir skulu, tå ii'i yvirvrakarin bii'lur leir, gem feroir til al lærn 
menn at hagreii5a og viogera fisk. 

10 Vrnkieflirlitsmenninir skulu ansa eftir, at lonin hjå vrnkarunum er beint roknai'l 
samsvarandi teimum treytum, -sum galdandi eru. Åorenn Hakararnir fna l<>nina 
goldnao, skal vrakieftirlitsmai'lur vii'l navni sinum havn vållai'l, al rokningin er hein. 

Tå ii'l vrakieftirlitsmai'iur hevur givii'l rokning fyri vrnkun sina, kann vrakari krevjn 
liinina goldna beinan vegin frii honum, sum vrakao er hjå. 

Um vrakarar havn noyiht at feri'Snst og huva havl iilrei<!slur av feroum, skulu 
vrakieftirlitsmenninir ansa eftir, al feroautreii'lslur og dngpeningur \'eri'lur teimum 
golclin rællstundis fru honum, sum vrakai5 er hjå. 

11 TaiS er skylda vrnkiehirlitsmannu nl skipa vrukan allastaoni, har lni'l torvnst 
um alt vrakaradomi Leirra. At hjnlpa sær vio vrnkingina velur hann cin ella Oeiri 
sellar vrnkarnr, soleiois sum hann sjnlvur heldur vera best. 

Vrakieftirlitsmaour Jcann cisini, um yvirvrakarin samlykkir, i vrnkaradomi sinum 
sela mann i sill slai5, um SO er, Ul hann er ovbyrj uour ellu av oorum åvum kunn 
ikki rokja slarv silt til fullnar. Vraknri, .sum sellur veri'lur i vrakieftirlitsmanna stai'l, 
fær vanliga IOn fyri slnrv sum vrakari og umfrumt, la ii'l hann feroast, dngpening 
samsvarandi reglum fyri dngpening fyri lænastumenn i almennum slarvi. 

12 Umfrnmt al vraku er lai'i plikt hja nakieflirlitsmonnunum i samriii5ing vio yvir
vrakarnn al feri'last i vrakaradiiminum Lil at havn umsjon viil, hvussu fiskur veri'lur 
hagreiddur og geva leiobeining, um lorvar er å. Somuleii'lis er tni'l skylda vrakieftir
litsmanna al ansa, at lastir um bori'l i skipum, fiskagoymslur å lundi og iill rum. sum 
fiskur veri'lur havdur i, eru rein og vera rn:I umsilin. 
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Vcrour vrakieftirlitsmni'Sur bii'5in al koma al melu um, hvussu fiskur er, er tao 
skylda hansnra at gern tao. 

13 Vrukieftirlitsmcnn mugu ikki å nakran hått veron heftir av teimum, s.um fi skur 
vcri'Sur vrnknour hjå og mugu ikki tnkn av, um samsyning vcrour booin, hvor hon 
so er. 

Heldur ikki er tao leimum loyvt at vern heftir av keypurnnum, og tcir mugu ikki 
vrakn fisk moti sumsyning beinleii'Hs frå honum. 

Fær vrnkieftirlitsmni'Sur i stnrvi sinum kunnleika um privat hnndilsviourskifti, sum 
hann ikki sambarl li>gina hevur skyldu al sign yvirvrnkurunum elln myndugleik
unum frå, er plikt hamnra at tiga. 1Men um vrukieftirlitsmaour meinur, al menn, 
sum hagreioa og sum flytn iit klippfisk og saltfisk, broln liiglingslog nr. 12 frå 
12. januar 1950 um fisknvraking, skul hunn beinanvegin sign iyvirvrukarunum frå. 

14 Vrnkieftirlitsmenn havn plikt at snvnu saman slalistiskur upplysingnr um fOr
oysku fiskivinnuna sumbnrt kunngero nr. 39 fra 21·. mnrs 1950 um fiski\ innustali
stikk. Somuleii'Sis skulu teir, um tao krcvsl, hjålpu at merkjn og måtu fisk og al 
savna nytrur til visindaliga nytslu. 

15 Tui'S er skylda vrakieftirlitsmannn ni gevn seg undir tær broytingnr, sum kunnu 
fora at verifa gjordur i hesi slarvsreglugero. 

DeilJ 3. Starvsregluger~ Jyri vrakarc1r. 
16 Fiskuvrakarnr skulu royna ni gcrasl dugandi al mela um viogero og gMsku 

å klippfiski og snltfiski. 
Umfrnml al vera kiinir at flokka fisk ~kulu teir havn so gOi'fan kunleika um, hvussu 

fiskur, sum verour snltuour ella sahnour og turkuour, eigur at veroa vii'Sfurin, at leir 
vii'i fullum myndugleiku duga al gevn monnum riio og leiobeining viovikjnndi hagrei!S· 
ing uv fiski. 

17 Yvirvrakuri og vrukieftirlitsme1111 eru yvirrnenn hjå \'rakarurn. Vrnkururnir 
cru hjålparmcnn leirra, tå io eftirlit skal hnvnst vi~ uppskipnn, vegan, flokkan, pakking 
og avskiping, og ta ii'S fiskur verour koyrdur i lnstina å skipunurn, sum Hytu hann ur 
Foroyum. Vrnkiehirlitsrncnninir gevu vruknrum boi'S, tå io arbeii'Susl skul og skipa 
nrbeiiJio millum teirrn og hava eflirlil vio arbcioinurn. 

Vrnkurar mugu ikki vrnka fisk ullun eftir booum frå vrukie(tirlitsmnnni. 
V rukararnir skulu vera fiisir tå io arbeiosboo um ut vraka fisk veron gi vin. 
Ætlu leir sær ut fora burtur i )ongri tio, skulu teir sigu vrakieflirlitsmanninum Irii 

frammunundun. 
18 Teir huvu skyldu al Inka vio booum (rii yvirvrnkaru og vrnkieftirlitsmunni og 

skulu leggja sær nær al gera, sum teir sign. 
Er vrukari ikki ålilandi i sturvi sinum, knnn yvirvrnkarin koyru hunn fra. Um so er 

skal yvirvrakurin sendu lundstyrinum boo um hettn beinun vegin. 
19Um so her å, al vrnknrar, mei'Sun leir urbei<Sa, koma al ivust um nakai'S, ellu okkurt 

fer frum, sum vrakieftirlitsmaourin hcvur ikki givio boo um, so skulu teir spyrju hnnn 
og lnku vii5 booum hun3nrn. Hella skal verl'Sa gjort, bæ<'Si tå fo,kur verl'Sur vrnkul'Sur, 
tii io ehirlit skal hnvust vio upp;:kipan, vegnn, flokknn, pnkking, avskiping, og tå il'S 
fiskur verl'Sur koyrdur i lastinn å skipum, sum flyta hnnn ur Fi:iroyum. 

Iler ikki til hjit vrukara al koma i snmbund vits vrukiehirlitsmunn, soleiois al hann 
kunn fiia rål'S fr[1 honum, må vrukarin sjiilvur lakn a\'gero eflir bestu rutlan, to skal 
hnnn, so skjoll sum tai'i her til og åorenn vruknrnvåttunin \'erlSur givin, sign vrnki
eftirlitsmnnninum frå. 

Um onkur, sum fæ;;t vii'S fiskin, ger ikki eflir tcimum booum, sum vrnkieftirlits· 
mni'>ur hevur givii5, skal vrnkarin sign honum frå . 

20 Tii io fiskur veri'Sur \'rakaour, tu io eftirlit ~kul havasl vii'S UJ>'pskipan, vegan. 
flokka.n, pukking, avskiping og tå fiskur verour koyrdur i l11slin11 å ~kipum, sum flyta 
harm ur Fi>royum, uppibera vrakurar fyri h\•onn timu teir urbeii'Sa ta Ion, :oum verour 
goldin (yri vanligt upp;;kipingnr- og avskipingararbeii5i og harnflural 80 % i vii'5bot. 

Vrnkarnr mugu ikki undir niikrum umsloi'>um Inka av, um leimum ver~ur J>oi'>in 

955 



1950 22. mai 

samsyning, hvorki frå honum sum utflytur fisk, skipara ella fiskimanni ellu nokrum 
sum .hevur nakao at gera vii'5 fiskin ella vio skipio, sum fiskurin verour ulflullur i. 
Teir mugu heldur ikki vera peningaliga bundnir. 

21 Lonin hjå vrakarum verour goldin kontant og hevur hunn al gjalda, sum fiskur 
er vrakailur hjå. Vrakararnir skulu beinan vegin, teir eru lidnir at vraka, skrivu rokn
ing fyri Ion sina og lala vrakiehirlitsmannin vålla, at hon er bein, åorenn hon verour 
liigd fram til gjaldan. 

22 Ailalstarvio hjå vrakarunum er al vrakn å ti 1plassi, har hann er seltur i stnrv 
Teirrn skylda er to al fnra vio vrakieftirliLsmanninum til onnur plåss i hansarn vrak
aradomi og til onnur vrakaradomi, tå hann biilur teir um tail. Somuleiois hevur vrnk
ari skyldu at rokja starvio hjå vrakicftirlitsmanni, tå hesin hiour hann og neyosyn 
krevur, og tå io yvirvrakarin gevur loyvi til tess. Vrakarir hnva skyldu, um vrnkieftir
litsmaour biour teir, at geva råi'5 og leiobeiningnr viovikjandi hagreioing og viogero 
av fiski, .somuleiois .skulu teir rokja alt yrki sum Iiskivinnumyndugleikarnir åleggja 
teimum, so nogv sum stund ir eru til tess. V rnkarar, um fora av bygd iat vraka fisk, fiia 
somu timalon,sum ncrnd er i§ 20 bæoi fyri tao tio, sum krevsl til vrnkanina og meoan 
teir feroast til og frå. Umfrumt fåu tcir dagpening samsvarandi reglum fyri dagpening 
fyri tænaslumenn i almennum starvi og feroautreiilslur goldnar eftir rokning. Um 
vrakarar liggja veourfostir fåa teir Ion fyri 8 vanligar urbeiilstimar um dagin umframl 
dagpening 

Um tao krevst, og tao annar.s kann sameinast vio starvio hjå vrakarum, havn teir 
skyldu al hjålpa at meta fisk, tå io teir fåa IOn, sum åsett i hesari reglugera frå teimum, 
sum havn bioio teir um at meta um fiskin. 

Vrakieftirlitsmaourin våttar rokningar um IOn. Eru partarnir ikki samdir um Lima
lonina, kann rokningin leggjnst til avgerour fyri syslum1mnin. Verour tå ikki semju, 
verilur målio lagt fyri lundstyrio, sum tekur bindandi avgero, hvussu 11inin skal ut
roknust. Tå iå tvidråttur er um lonir millum arbeiosgevnra og arbeiåsmenn, verour 
lonin hjii vrakarum,til less lonurstriå er lokio, eins og hon var undnn lonurstrrnnum. 
Sytur vrakari at arbeiåa vegna osemju um .Ion, vcråur hann koyrdur frii. 

23 Tå iil fiskur verour vrakailur sum sultfiskur, tå io hann verilur uppskipaour ella 
fyrstu fero hunn sum sultfi.skur verour seldur i Foroyum geva vrakararnir sjålvir 
vrakaruvåttan å oyåubloo, sum ser8kilt eru gjord til hetla endumål. Ailrar våltnnir, 
sum einstaklingur biOur um, mugu vrukararnir ikki geva. 

24 Vraknrarnir mugu ikki vera i fastari tænastu hjii kcypmanni ella oorum mnnni, 
sum ]elur fisk veroa vrakailan. Heldur ikki er tao teimum loyvt ut vcra heftir av keyp
uranum, og teir mugu ikki vrnku fisk moli samsyning beinleiåis frå honum. Teir 
ha\'ll skyldu at Lign og ikki sign nokrum frå handilsviåurskiftum og oorum viour:kift
um hjå einstaklingum, sum teir \'erila kunnigir vii'i i starvi sinum, og sum teir eftir 
lugini havn ikki plikt al sigu yvirmonnum sinum og myndugleikunum frå. 

25 Vrakararnir skulu undirskriva eina viittun um, at teir vilja haldn tær trcytir, 
sum settnr cru fyri slarvi teirru og al teir vio idni og dyggleika vilja riikja tær 
ip\iktir, sum iilngdur eru teimum, eisini al teir viovikjandi hesum vilja lyih lær fyri
skipanir, sum yvirvrakurin ellu vrakieftirlitsmaour ii pliissinum gevur teimum. 

26 Åorenn mai'iur kann veråa settur i starv sum vrakuri, mii hann havn pr6gv 
frå læknu fyri at eyguni eru gots. 

Tå io vrakarar huva fyh 70 år fara teir frå av aldri. 
27 Vrakarar havn skyldu at geva seg undir allar tær hroytingar, sum kunnu koma 

at veri'ia gjiirdar hesi starvsreglugero viåvikjandi. 

Dcild 4. Flokkari av klipp/iski og sahfiski. 
28 Sambart lagtingslog nr. 12 um fiskavrakan, dagsetl 12. januar 1950, skal allur 

klippfiskur, iå verour fluttur ut, verån mettur og Ilokknåur av vrakarum undir 
umsjon uv yvirvrakara ellu vrukieftirlilsmanni. Somuleiilis skal allur fiskur, sum er 
uppskipaåur i Foroyum, og sum veråur scldur sum saltfiskur, veri'ia mettur og 
flokkaour. 
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Klipp/iskur. 
29 Klippfiskur skal veri'Sa flokkai'Sur tætt frammanundan, hunn veri'Sur flullur ut. 
Tå ii'5 klippfiskur \'eri'Sur flokkui'Sur, skul tui'5 vera chi r hesum reglum: 

Nr. 1 /i.skur: er fiskur, sum er væl bl6i'5gai'5ur, væl avhoddui'Sur, væl slogdur, væl 
vask11i'5ur og reinskal'Sur, vakurt flaktur og juvnt sultaaur. Fiskurin skal vera foslur 
og ljosur. Scrstaklign cigur denlur al veri'Sa lagdur å, al fiskurin hevur verii~ blå<'ig· 
ai'Sur. 
Nr. 2 . ]i.simr : er fiskur, sum lier mcrki av, al hnnn er ikki so væl reinskai'Sur fyri 
royggj og blO<l, og sum er særdur av klcppi, knivi clla prikara. Somuleii'Sis Iiskur 
sum er gråari å liti enn nr. I fiskur. Tai'5 er loyvt at doma ymsi brek hjå fiskinum 
i linari Ingi, um tui'5 skilligu sæsl, at hunn hevur verii'5 bloi'Sga<lur. 
Nr. 3. fiskur: er fiskur, sum hevur fleiri grovuri lyti enn nr. 2 fiskur, t. d. sum 
he\•ur blo<lutari og lråari uggar, hevur tikii'5 ojavnt vii'S salti, er ovstult omanflaklur 
og annars i1vandaliga flaklur. Somuleii'Sis fiskur, sum hevur grovari sår eftir kleppi, 
knivi ella prik:ira og ;;kræddur fiskur. Fiskur, sum ber merki av al vera ovandaliga 
vaska<lur, er cisini nr. 3. 

Hcnda flokkanin skal galda fyri ullun klippfisk, sum flullur ver<'iur ut ur For
oyum. To er loyvt at sela helclur linari krov, tå ii'5 hysa, upsi og brosma vcri'Sa 
flokkai'S. 

30 Fiskur, sum soppur er i, somuleii'Sis sblsvii'Sin fiskur, surnuilur fiskur og 
spiltur fiskur skal veri'Sa skildur burtur ur. 

Fiskurin, sum soppur er i, veri'Sur sii'Sun at skilja sundur i tvey slog, >litii'5 sopp· 
utur« og :.sopputur«. :oLilio sopputur« fiskur skal veri'Sa flokkui'Sur i nr. l, nr. 2 og 
nr. ~. men i vrakaraviitlunini skal vcrl>a skilui'S til :olitii'5 sopputur«. Fiskur, sum er 
nogv sopputur, veri'Sur ikki flokkai'Sur, og skal i vrakara\•nttanini veri'Sa skilui'5 til 
>sopputur«. 

Sama mel an, sum (yri fisk, sum soppur er i, skal vern galdandi f yri solsvidnan og 
r yri surnui5an fisk. 

Um meiri enn 5 % av fiskinum i eini klippfisknriigvu er fongdur vii'5 pink, verl'Sur 
i.il! rugvan at Laka undan vrakan. Slikur fiskur må hvorki veri'Sa fluttur ella \'ii5gjordur 
å nakran hån uttan vrakarastovnurin gevur loyvi til less og hevur umsjon vi() fluttn· 
inginum og vii'Sger()ini. 

31 Allur klippfiskur, sum flullur \'eri5ur ut, skul haldn tær treytir fyri turking, 
sum tey ymisku marknai5urlond setu. 

32 Klippfisku sknl veri5a pakkni5ur soleiilis, at jnvnstorur fiskur samsvnrandi vii5 
stertatalii'S veri'Sur i ln'orjum pakka. Unduntikin er her fiskur, sum seldur veri5ur 
eftir stodd (longd i lummum ella cm) . 

33 Um menn vilja gera royndir at flytn iit klippfisk undir oi5rum lreytum enn 
teimum, sum f yriseltar cru i hesi reglugeri'5, kann lundsstyrii'S geva serstakt loyvi 
til tess. Menn, ii'5 fåa slikt loyvi, ha\•a skyldu at sign landsstyrinum frå, 
hvussu urslitii5 av royndini er. 

Salt/i.skur. 
34 Saltfiskur skal vera \'æl iligin, åi5renn hmm verilur fluttur iit, og skul hann 

Yeri5n flokkai5ur tæl! frammanundun hunn veri'Sur fluttur tit og eftir somu reglum 
sum klippfiskur. 

Tai'5 er ikki loyvt at Hyta i1t snitfisk, ii5 er so ringur. at hann dugir ikki til klipp· 
fisk. 

Snltfiskur frå skipum. sum eru farin al veii5a, og sum havu ha,·t salt \'ii'5, ii5 iii'Sur 
hcvur \'erii5 brukt, kemur ikki unclir vrakan. Saltfiskur, sum er saltai'Sur \•ii5 bruktum 
salti eftir al hnnn er umrivin. kemur hcldur ikki undir vrnkan. 

Deild 5. Pakking og merkirig ar! klippfiski og saltjiski. 
35 Tå ii5 klippfiskur og $nltfiskur ,·erilur sendur ur Foroyum til mci5alhu\'slond· 

ini, skal fiskurin verlla samanbundin og he3sian scymal> uttan um, um ikki keyp· 
arin ynskir annan bjålva. Bjålvi, sum \'erjir fiskin ringari enn hessian, må ikki 
\'eri'Sa nyttur. 
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36 Klippfiskur, sum sendur veri')ur Lil sui')ur. ella mii').Ameriku skal ver<la pakk· 
n<lur soleii'5is sum keyparin krevur. 

37 Allur fiskur, sum vcrlfor Cluuur til, annai')hvort hann er i hessian elln i oi5r· 
um bjålva, skal vcri5n merktur soleii5is, at tai5 ty3uliga sæst, hvor ii5 hevur flull 
fiskin ul. Merkii') skal veri5n sell å bjålvnn so sjonskt, al eingin misskiljing 
skal koma at \'ern. Vrakieftirlilsmenninir skulu hvor i sinum vrnkaradomi skriva 
upp nllar avskipingar av Ciski, so at La() altii5 er grcill, hvorjum manni ella monnum 
hvor nvskipai5 fisknlasl er frå. 

38 Tey merki, sum keyparin vil hnva sell u fiskin til tcss al kunna skyna å 
slag og sliidd, skulu veri')a scll å bjålvnn. Umframl ::kat allur fiskur, mei5an vrak· 
ari er hjåsladdur, vcri')n mcrklur vill einum sjonskum vrakaramerki, sum sigur Crå, 
al fiskurin hcvur verii5 vrakai5ur av Ciiroyska vrakurnslovninum og i hvorjum vraki· 
domi, hann er vrnkui'for. 

39 Hvor pakki skal umframl vii5 vrakararncrki veri5a mcrklur tyi'folign F AROE 
FISH. 

40 Tai') er ikki loyvl al merkja fisk å annan håu enn fyriskipai') er i hcsi reglu
geri5. 

Dcild 6. V rakt111 av njggjum. 
41 Um kli1>pfiskur og sahfiskur ikki veri5ur avskipai')ur læll eftir, al hnnn er 

vrakai'5ur, skulu vrakieftirlilsmcnninir frit ti, at fiskurin er vrakui5ur til tcss hann 
veri5ur avskipni5ur ansu eflir, al hann veri5ur goymdur so væl, at einki kemur 
al honum. 

Hulda vrakieflirlitsmenninir, at okkurt er komitl at fiskinum, eftir at hann vnro 
vrakai5ur. hn\'a teir ræll til al krevjn, at fiskurin veri5ur vrakai5ur av nyggjum. 

Fiskur skal altii5 veri5a vrakai5ur av nyggjum, um grundir cru fyri at hnlda, al 
fiskurin eftir ut hann vari5 vrakai5ur, hevur ikki verii') hildin burlur frå oi5rum Ciski. 

42 Vil mailur havn fisk, sum åilur hevur vcriil vrakailur, vrnkai5un av nyggjum, 
må hann kunna ·geva vrakieftirlitsmanni fullgoilar grundir fyri. al nyggj vrakan 
er neyilug. 

Menn kunnu ikki faa fisk vrakailan av nyggjum cinans av teirri orsok, at leir hava 
ikki ålit å vrakun, sum er farin fram, og sum yvirvrakarin hevur soi5kent. 

Dcild i. Auskiping. 
43 Vrakiehirlilsmenninir skulu ansa eflir, al klippfiskur veri5ur ikki avskipai5ur 

ullan i turrvei')ri, og havn teir ræll nl Inka avgeri5 um, hvort veilur er at avskipa 
fisk clla ikki. 

44 Um klippfiskur ella saltfiskur vcri')ur flutlur vii') båtum, er skylda vrakieftirlits· 
manna al nnsa eflir, al båtarnir cru reinir og ikki lekn. Tcir skulu eisini ansa eftir, 
at fiskurin, um tail er neyifogt, veri'for nog væl vardur viil mållum ella presenningum 
Læi5i, tå iil hann veri')ur flullur vil'S båti ellu ·hili. 

Vrakicftirlitsmenninir ~kulu eisini ansa væl eftir, al fiskurin, meilan hann verilur 
avskipai')ur, verilur so væl viilfurin. at hann veri5ur ikki lostni5ur, og teir skulu 
anlin sjålvir ella hn\'n vrakarar fyri seg, sum ansa eftir. at fi~kurin veri5ur lagdur 
so vrol i lastin,a, at ikki skjylst. 

45 Vrakieftirlitsmennirnir skulu ansa eflir, al lastir i skipum, sum klirppfiskur og 
saltfiskur ''eri')ur flullur lit i, cru turrar og nossligar, at lær eru nog \•a•I klæddar vii5 
vi3i, reinum mållum ella posalorifti. Somuleiilis skulu teir ansn eftir, at lastin er so 
væl vard, al ikki hitin frå maskinuni sleppur al fiskinum. 

46 Verila tey boi5, sum vrakieftirlitsmai5ur ella vrakari i hani;ara ~tuil gevur, ikki 
lydd, skal vrakieftirlitsmai')urin syta at geva vrakarn\•allan. 

Deild 8 Vrakara.våJtanin. 
47 Tå i(~ saltfiskur og klippfiskur, sum ver3ur Cluttur lit, er vcgai5ur, flokkailur, 

pakkailur og koyrdur umboril i skipii5, sum skal fiira hnnn ur Foroyum, gevur vraki· 
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ehirlitsmn(Sur vraknravåttan f'yri formin, og hevur hann undir revsingartreyt eftir liig· 
ini åbyrgd av, at våttanin er ~onn og ålitandi. 

f vrakuravåttanini skal ver3a skila(S til, hvort fiskurin er Foroynfiskur, f.slandsfisk· 
ur, Grcinlnndsfiskur clla Bjnrnoyurfiskur. 

Tå i3 ta3 er klippfiskur, merkir ·Foroyafiskur, al fiskurin er veiddur undir Foroyum 
og turka<lur i Foroyum, fslandsfi skur, al fiskurin er veiddur undir fslandi og Lurkailur 
i Foroyum, Cronlandsfiskur,at fiskurin er veiddur undir Gronlandi og turka3ur i 
Foroyum og BjarnoyarHskur, al fiskurin er veiddur undir Bjarnoynni ella viil Norilur 
Noreg og turkailur i Foroyum, 

Tå iiJ ta3 er saltfiskur merkir Foroyafiskur, at fiskurin er veiddur undir Foroyum 
fslandsfiskur, al fiskurin er veiddur undir fslnndi, Gronlandsfiskur, at fiskurin er 

veiddur undir Gronlandi og Bjarnoyarfiskur, al fiskurin er veiddur undir Ojarnoynni 
clla vi(S Norl5ur-Noreg. 

Um keyparin krevur tu(°S, skal i vrakaraYållanini ver(Sa skilail til ii hvonn hått, fiskur· 
in er turka3ur, t. d. um hann er einnns s6lturka3ur, einans inniturka3ur ella bæ(Si. 

Vrakieftirlitsmu(Surin gevur vrakaravållan å oylfoblo3, sum eru go3kend av lands· 
r;; tyrinum . .Å3renn hann letur honum, .sum flytur tit fisk, våttanina, skal hann ansa 
cftir al våttanin hevur fingiil nolarialattestasjon, i3 progvar, at hann er aulorisera(Sur 
Hakieftirlitsma5ur. Ta(S må skilliga kunna siggjast a våttanini, at tn3 er foroy.;kur 
vrakari, i3 hevur havt ehirlit vi3 vrnkanini. Våttnnin må ikki kunna misskiljast. 

48 Samstundis sum notarialatteslntionin ver(Sur givin, sk.al latast avgjald fyri 
vrakan snmbnrt § 6, stykki 1, i logtingslog nr. 12 frå 12. januar 1950 um fiskavrnking 
i Havn til sorinskrivaran, å bygd til syslumenninar og i Vågi til soknnf utan. NoLarnr· 
nir sela peningin å serstaka konto, og ver~ur hann at avrokna vi(S lundskassan um 
Foroya gjaldstovu cinn fcr(S um måna~an. 

23. maj - Ju~titsm. skr. om DHIFTSUDGIFTER VED RETSBYG'IJINGEN i 
Thor5-havn. 

I forbindelse med tidligere brevveksling, senest justitsministeriets skrivelse af 11. 
april 1950, vedrorende den ny retsbygning på Færoerne, .skal man meddele, nt man 
kan indgå på. at de egentlige driftsudgifter ved retsbygningen, såsom brændsel, lys. 
og rengoring, h\'ilke udgi'fter er anslået til at belobe sig til ca. 2.500 kr. årlig, fra 
den 1. april 1950 al regne afholdes for statskassens regning, dog at man finder, at 
staten ikke bor deltage i dækningen af udgifter til skat, vandafgift m. m. til kom· 
munen. 

23. mai - Statsm. skr. om statens andel af UDGIFTERNE VED OPPEOØRSELS
KONTOHET. 

Under henvisning til 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 
l. april 19·19 at regne og indtil videre udreder 25 % af de med administrationen 
nf Færoernes oppeborselskontor forbundne udgifter, og at Færoernes landsstyre oyer· 
tager oppeborselskontorets inventar for et samlet belob af 5.000 kr. 

Det tilfojes, nt man senere vil vende tilbage til sporgsmålet om den regnskabsmæ~
sige og revisionsmæssige kontrol med hensyn til statens finansielle mellemværende 
med Færoeme. 

2l. mai - Bek. nr. 2H veclr. OMBYTNING AF DANSKE OG FÆHØSK·E PENGE
SEDLER i henhold til lov nr. 218 aI 12. apr. 19.J9 om pengesedler m. v. på Fær· 
oerne. 

1 Rigsombudsmanden p~ Færoerne og Danmarks Nationalbank eller de, som af 
ovennævnte hertil bemyndiges, foretager ombytning af nationalbankens pengesed· 
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ler med færoske pengesedler og ombytning uf fa:roske pengesedler med nntionalbun· 
kens vengesedler. 

2 Ombytningen foreluges uden pro\'ision. 

27. maj - Lov nr. 237 om UDLÅN TIL INDL'STRI· OG HÅNDVÆRKSVJRK. 
SOMHED.ER. 

10 Lån til industri· og håndværksvirksomheder vil kunne ydes til unsogere, der 
bur bopæl på Færoerne. 

27. maj - Lo\' nr. 277 om udfOrel~e af ERHVERV l GRØNLAND, jfr. An. af 9. 
apr. 1951. 

15. juni - Lagtingslov nr. ·~9 om et FÆRØSK KLASSELOTIEHI. 
1 t) Lagtinget opretter el færosk klasselotteri : 

a. Hvert års lotteri deles i 2 uf hinanden uafhængige serier med lige mange træk· 
ninger i hver. Antallet af lodder må ikke overstige 6000 for .hver serie. Antal· 
let uf erstatningslodder må ikke overstige 1000 for hver serie. Antallet af træk· 
ninger for hver serie må ikke overstige 6. 

b. Indskuddet til den enkelte serie for et helt lod skal være indtil 120 kr. Lodderne 
kan udstedes både som hele og delte. 

c. I hver uf lotteriets serier skal det samlede gevinstbelub være mindst 70 % af 
indskudssummen for samtlige til serien horende lodder. Ge\'instbelObet fordeles 
efter en af landsstyret godkendt plan, i hvilken tillipe vil være al fastsætte lod· 
dernes antal, tidspunktet for trækningerne snml regler for bekendtgorelse af 
trækningernes udfald, tidspunktet for gevinsternes udbetaling og for fortabelse 
af ikke i rette tid hævede gevinster. Gevinster, der ikke fordres udbetalt i rette 
tid, regnes lundskussen til gode. 

d. Trækningerne foregår offentligt i Torshnvn under tilsyn af en dertil beskikket 
kommission på 5 mand, h\'oruf mindst 1 jurist, der opfylder betingelserne for 
ul være dommer. Kommissionen afgor endeligt ethvert sporgsmål om træknin
gernes rigtighed eller gyldighed, være sig under eller efter trækningen. 

e. Af de ge,•inster, som tilfalder spillerne, svares en afgift på 10 'JO . 
Afgiften tilfalder landskassen. 
Afgiften berigtiges ved at den afkortes i gevinstbelobet ved dettes udbetaling. 
Gevinsterne er {ritagne for indkomstskat til lundskusse og kommune. 
2 Landsstyret fastsætter de nærmere regler om lotteriels ordning og om det offent· 

liges tilsyn med lolleriel. 

15. juni - Logtingslc">g nr. 49 um FØROYSKAN HAPPADRATT. 
l:!) Logtingii3 slovnar {oroyskan happadratt: 

a . Hvort års huppadrånur veri5ur bynur i 2 flokkar. leysir hvor a\· oi'irum, vii'i 
liku nogrnm dråttum i hvorjum. Talii'i å lutunum må ikki fora upp um 6000 
i hvorjum ·flokki, men talii'i ii umskiftislutum må ikki fora upp um 1000 i 
hvorjum flokki. Talii'i av drållum i h\'orjum flokki må ikki fora upp um 6. 

h. lnn!'kotii5 i h\·onn einkuha flokkin ~kul \'era UP'f> til 120 kr. fyri heilan lut. 
Lutirnir kunnu latust UL i heilum lutum elln småum. 

c. 1 hvorjum flokki happndrålluruns ~knl vinningurin tilsamuns \era minnsl 70 % 
av inn;;kotspeninginum ·fyri nllar i flokkinum vernndi luLir. Vinningurin veri'iur 
byllur eftir reglum, sum landsstyrii5 gcii'ikennir, har eisini veri5ur fyrisett tulii5 
å lutum, tii5irnar fyri dråttunum og reglur fyri kunngeri'i av ursliLi drållannu, 
Lii5ir fyri rindan av vinninginum og fyri missi av rætti til vinningar, sum ikki 

I) Som ændret \ed li. nr. 2 nf 26. jan. 1951 og nr. 75 af 22. dec. 1951. 
!) Sum l>roytt vilS li. nr. 2, 26. jan. 1951 og nr. 75, 22. des. 1951. 
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eru heimla~ar i rællari ti~. Vinninf!ur, sum ikki eru kravdar i rættari ti~ fora i 
land!'kassan. 

d. Dråttirnir fora fram alment i Torshavn undir umsjon av einari serliga sett
nri ncvncl uppå 5 manns, harav minnst 1 juristur, sum uppfyllir treytirnar fyri 
at vera sorin~krivari. Nerndin tekur endiliga nvger~ um ein h\'onn spurning 
drållanna, teirrn beinleika og gildi, undir ella aftanå dråttin. 

e. Av tcim vinnin gum, i~ fallu til spælurarnar, ver<lur la ti~ eill a\•gjald uppå 
10 %. 

Avgjaldm fellur til landskassan. 
Avgjaldi~ verl'Sur rinda~ \il'S, al tal'S verl'Sur dri~i~ (rå vinningfoum, tå hann ver~ur 

utgoldin. 
Vinnin~urin er undnnlikin inntokuskatti til landi<kassa og kommunu. 
2 Land~styril'S f yri~krivar reglur um happadrallskip11Jtina og almennu umsjon vi el ti. 

19. juni - Bek. ''edr. danske FISKERIJNSPEKTIONSSKIUES RADIOTJENESTE. 
For at kunne hjælpe dan~ke os færoske fiskere i tilfælde af o\'ergreb samt ved 

sygdom eller ulykker, og for at \'ære dem behjælpelig ved Iransiltering af telegram
mer og radiobreve, når direkte forbindelse med land ikke kan opnås, samt ved videre
transmittering af stormvarsler m. m., udfOrer de danske inspektionsskibe normalt 
nedenstående rudiot j eneste. 

Inspektionsskibe i Nord.soen. Alle tiderne er GllJT. 
lnspektiomskibet holder indenfor sine vagttider radiovagt i nodpausen for telefoni 

fra kl. xx00- xx03 på den internationale kalde- og nodfrekvens 1650 khz (181,8 
m). Indenfor disse tider kan inspektionsskibet kaldes for assistance i tilfælde af 
nod. 

Såfremt fokere i andre tilfælde onsker at komme i forbindelse med fiskeriinspek· 
tionsskibet, kan de kalde delle på den af kuuere almindeligt benyttede frekvens 
2155 khz (139,2 m) i tid5rummet 0803- 0810, 1003-1010, 1403- HlO, 1603-
1610 og 2003-2010. 

I de 'llærnte tidsrum holder inspektion5skibet - for så vidt det overhovedet er 
stationeret i Nordsoen - nitid vagt på ovenfor angivne frekvcn~, hvad enten det 
er på si)en eller i havn: Inspektionsskibet svarer på 2175 khz (137,9 m) . 

Kun forbindelse ikke opnås med inspektionsskibet ad denne vej, eller onsker kut
tere udenfor de angivne tider al komme i forbindelse med inspektionsskibet, kan 
delle kaldes via kyst5talionerne Skagen og Binavand radio, idet kutteren kalder 
lnndstalionen på 1650 khz ( 181,8 m). Landstationen kalder derefter inspektions
skibet på 500 khz (600 m) og meddeler, at en kuller onsker forbindelse, hvor· 
på inspektions~kibet på 2175 khz (137,9 m) sæller sig i forbindelse med den på· 
gældende kutter. 

Il. ltispektion.~skibf!J wd Færot•me Alle tiderne er GMT. 
lnspektions~ki bet holder indenfor sine \'agttider rudio\'agt i nodpausen for tele

foni fra kl. xx00-xx03 på den internationale kalde- og nodfrekvens 1650 khz (181,8 
m). Indenfor disse tider kan inspektionsskibet kaldes for nss.istnnce i tilfælde af nod. 

Såfremt fil.kere i andre tilfælde on11ker at komme i forbindelse med fiskeriinspek· 
tionsskibet. kan de kalde dette på den af kuttere almindeligt benyttede frekvens 
2155 khz (139.2 m) i tid5rummet 0803-0810, 1003-1010, 1403- 1-t.10, 1603-1610 
og 2003- 2010. 

I de næ\'nte tidsrum holder inspektionsskibet - for så vidt det overhovedet er 
stationeret ved •Færiierne - altid vn~t på O\"enfor angivne frekvens, ·hvad enten det 
er på soen eller i havn. lmpektionsskibet S\arer på 2175 khz (137,9 m). 

Dersom kuHere udenfor de angime tider onsker al sætte sig i forbindel~e med 
inspektionsskibet, kan de kalde dette via kyststationen Thorsham radio, idet kul-
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teren kalder landstationen på 1650 khz {181,8 m) , landstationen kalder dcrerter in· 
spektionsskibet på 500 khz (600 m) og meddeler, at en kutter onsker forbindelse, 
hvorpå inspcktionsi;kibet sæller sig i forbindelse med kutteren på 2175 khz ( 137,9 m). 

Når som helst en kuller er i forbindelse med cl inspektionsskib i Nordsocn eller 
ved Færoeme, kan den anmode om assistance, argive meldin~er fo,kerict vedrorende, 
afgive telegrammer til vidcre~endelse samt på anmodning få oplæst uddrag ar de 
seneste vejrmeldinger. 

Ill. Inspektionsskibet -ved Cro11land. Alle tidcmc er GMT. 
Såfremt der er dan•ke eller -f æroske fiskekuttere med radiostation ved Granland, 

holder inspektionsskibet altid radiovagt i nodpnusen for telefoni fra kl. xx00-xx03 
på den internationale kalde- og nodfrekvens 1650 khz ( 181,8 m). !Desuden holder 
inspektionsskibet hveranden time - i fortsættelse af nodpausen - vagt på 1650 
khz (181,8 m) fra tiden mellem 0803-2010 samt kl. 0003- 0010 og 0-103- 0-1-10. 

I disse tidsrum kan inspektionsskibet kaldes for assistance, for argivning af meldin
·ger fiskeriet vedri:irendc samt for vidcrcsendclse af telegrammer, endvidere vil in
spektionsskibet på anmodning oplæse uddrag af sidst modtagne vejrberetning. In
spektionsskibet svarer på 1650 khz (181,8 m). 

Inspektionsskibet kan endelig til enhver tid modtage telegrammer fra landstationer 
til viderebefordring ·til kuttere ved Gri:inland. Dh:se telegrammer vil blive sogt videre· 
sendt så hurtigt som muligt. Udover denne radiotjeneste kan alle danske og færoske 
fiskeskibe, uden for havn og i havn, hvor der ikke er adgang til telegrafstation af
levere telegrammer og radiobreve direkte om bord i inspektionsskibene. Afregning 
foregår vin fiskeskibets rederi. 

Endelig kan inspektionsskibene assistere fiskeskibene \·cd udbedring nf havarier 
pii deres radiostationer. 

Fiskeriforenin~crne kan igennem marineministeriet holde inspektionsskibene un· 
dcrrettede om, i 1hvilket tidsrum, der er danske og ·færoskc fiskeskibe ved Gronlo.nd, 
og foreningerne kan efter anmodning til marineministeriet Jå opgivet de ·tidsrum, 
i hvilke der vil være inspektionsskibe udstationerede i Nordsoen og ved Cronland, 
samt de pågældende inspektionsskibes kaldesignaler. 

For nt gore det muligt for inspektionsskibene at komme i forbindelse med fiske
skibene anmodes foreningerne om at meddele, til hvilke tider og på hvilke frekvenser, 
·fiskeskibene sædvanligvis kan kaldes, udover de i denne bekendtgorelse allerede 
nævnte tider og frekvenser. 

Bekendtgorelse af 7. november 19-1.7 (kdg. B. 3- 19118, pkt. 2} vedrorende dnnske 
fiskeriinspektionsskibes radiotjeneste til hjælp for fiskere bortfalder. 

N. juni - Kunnger~ nr. 50 um SKIPA- OG VØRUGJALD fyri Torshnvnnr havn. 
Foroya lnndsstyri hevur 22. juni 1950 go~kent skipn· og \'orugjold fyri Torshavnar 

ha\'n at galda frå 1. juli 1950 til 31. mars 1953.1) 
Greini\iguri upplysingar um gjOldini fåast hjå havnnrstyrinum. 
Allnr eldri takstaskipanir fora ur gildi. 

27. juni - Bek. nr. 321· af lov om ·FOLKEFORSIKRING. 
(§ 86 enslydende med lov af 20. maj 19:·rn, se side •196}. 

15. juli - Kunngeril nr. 51 um SKIPA- OG VØRUCJØLD ryri Klakksvikar havn. 
Foroya landsstyri .hcvur gt1~kcnt skipn- og vorugjOld fyri Klakks\'iknr havn at 

galda frå 1. august 1950 til 31. mars 1953.l) 
Greiniliguri upplysingar um gjoldini fåast hjå havnarstyrinum. 
Allar eldri 1akstaski1innir fora ur gildi. 

l) Shr. kunng. nr. 7, 28. mars 1953. 
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17. juli - An. nr. 3•1·1 for Færoeme om RIDRAG til en barnemoders BAHSELS
F ÆRD OG UNDERHOLD fOr og efter fodslen . 

I henhold til den regeringen ved § 335 i bekendtgorelse nr. i75 a.f 31. august 
19116 nf lov om offentlig forsorg meddelte bemyndigelse sættes herved §§ 235-237 
i nævnte lov, :åledes som denne er ændret ved lov nr. 256 af 9. juni 19,18, inde
holdende hestemmeiser om forskudsvis udbetaling llif bidrng til en bnrnemoders bar
selfærd og underhold for og efter fod5len i kraft på Færoerne i folgende skikkelse: 

1 I .kgl. anordning nr. 101 af 18. marts 19·1.9 for Færi:ierne om bi:irnebidrng til 
enlige forsorgere m. m. foretages fOlgende tilfojelser og ændringer: 

Som nyt kapitel III indfOjes : 

Bidrag til en barncmodcrs barselfærd og undcrlrold. 
45 Det bidrag, som faderen eller en bidragspligtig til et barn udenfor ægteskab 

i medfOr af § 23, stk. l og 8, i lov nr. 131 af 7. maj 1937 om horn udenfor ægte
skab er tilpligtet al yde til dækning af udgifter ved moderens barselfærd og under
hold, kan af moderen under de i § 2 .fastsatte betingelser fordres udbetalt af det 
oHentlige indenfor den i § ·16 angivne græni:e, så~nart bidragets forfaldsdag er for· 
!Obet, uden at bidraget er erlagt. 

'fod hensyn til de nærmere regler om disse bidrags udbetaling af det offentlige 
og inddrivelse m. v. kommer med de fornodne lempelser bestemmelserne i knpilel 
I. A. til anvendelse. 

For den del af de i denne puragrnf omhandlede udgifter, som måtte være ud
redet af det offentlig~, indtræder dette i moderens ret overfor faderen eller det of
fentlige. 

46 For tiden indtil 31. marts 1950 udbetales de i § 45 ommeldte bidrag dog hi:ijest 
med fOlgende normalbidrag: 40 kr. til barselfærden og til bamemoderens ophold 
fiir og efter fOdslen pr. måned 36 kr. 

Socinlminisleren fastsætter fra I. april 1950 efter indstilling .fm landsstyret eller for
ud indhentet erklæring fra clette de omhandlede normalbidrag for 2 år ad gangen. 1) 

47 Forskudsvis udhetaling fra det offentlige kan ligeledes i overensstemmelse med 
reglen i § J.S, stk. 1, ske med hensyn til barselfærdsbidrag og bidrag til moderens 
underhold i anledning af fi.idslen, .for så vidt angår bidrag, som i henhold til over
i:ivri~1edens bestemmelse en uf overo\•righeden stadfæ.;tet overenskomst, 
separations- eller skilsmissebevilling eller dom påhviler en mand over for hans 
forladte, fraseparerede eller fraskilte hustru. 

Med hensyn til de nærmere regler om disse bidrags udbetaling af det offentlige, 
inddrivelse m. ' " kommer med de forni:idne lempelser reglerne i kapitel I. B. til 
anvendelse. 

Ligeledes gælder ved udbetaling af de fornævnte bidrag bestemmelserne i § ·1·5, 
stk. 3. 

Til kapiicl Ill. 
Kapitel III ændre:; til kapitel IV. 
§§ 1·5--18 ændres til §§ 18-51. 
2 Denne anordning træder i kraft straks med virkning for bidrag, der er for· 

faldne til betaling den 1. april 1949 eller senere. 

19. aug. - Skr. frn indenrigsm. om TlLBAGEiHOLDELSE I LØN FOR SKAT. 
I en hertil o\erscndt skri\'e)!'e har skattedepartementet meddelt, nl departementet 

under den 11. august 1950 hnr Hlskrevel ingeniorfirmael Knmpmann, Kierulff og 
Sax ild A1S, således : 

>I en til statens ligningsdirektorat indsendt, af samme hertil fremsendt skrivelse 

1 l Jfr. Bek. nr. JO.i af 28. mnrts 1953. 
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har selskabet forespurgt, h\'orvidt $ehkabet er forpli gtet til nt efterkomme en be· 
gæring fra Fausing·Auning kæmnerkontor om at foretage tilbngeholdelse i en ar· 
bejders Jon til dækning af hans skatterestancer, medens han er beskæftiget på sel· 
skabets arbejdspindlier på Færoerne. Indenrigsministeriet, med hvilket man har 
brevvekslet om sagen, har overfor ~kattedepartementet udtalt, at indenrigsministeriet 
for sit vedkommende må holde for, at en herboende arbejdsgiver, der beskæftiger 
arbejdere på færoske arbejdsplacher, i medfor af bestemmelsen i § 42 i lov nr. 28. 
af 18. februar 1937 om personlig !'kat til kommunen inden for de i denne bestemmelse 
nævnte rammer er pligtig al efterkomme et pålæg fra en herværende kommune om 
tilbageholdelse af .!'kyldige kommunale ~kattebetob i de af arbejdsgiveren ydede !On· 
ninger, uanset om disse udbetales på ·Færoerne. 

I denne anledning skal man med bemærkning, al den nævnte bestemmel:;e tillige 
finder anvendcl5e for sii vidt angår statsskatten og den fælleskommunale skal, meddele, 
at skattedepartementet for sil vedkommende kan henholde sig til indenrigsministeriets 
foranstående udtalelse. 

Det tilfojes, al sporgsmålct om lilbageholdelseskravets lovlighed kan inbringes for 
domstolene.« 

23. aug. - Kunngeri'5 nr. 55 um merking, flokkan Ol? VRAKAN AV SILD. 
Vii'5 l1eimild i IOgtingslog nr. 20, 27. januar 1950, um sildavraking og visandi til 

nr. 114, 3. rnei 1950, starvsreglugerll fyri vrnkurastovnin um vrnking og vii'5geri'5 av 
sild, veri'5ur hervii'5 givin fylgjandi starvsregluger!l um merking, flokkan og vrnkan 
av sild. 

1 Øll saltai'S,kryclclni'S ella ella sukursaltui'5 sild ~kat \1er!la vrakai'5, beint ai'5renn hon 
ver!lur flutt ut. Tnnn, sum flytir sildina ut, skal i goi'5ari ti!l senda aheitan til yvir· 
vrakarnns um al fåa hnna vrakai'5a snmbart JOgtingslog um vrnking av sild, og samb
bart starv.sreglugeri'5 nr. ,14, 3. mei 1950, Iyri vrukaraslovnin um vrnking og vii'5geri'5 
av sild. 

2 Åi'5renn sildin veri'5ur vrakai'5, skal hann, sum flytir sildina lit. han merkl tunn
urnar. 

Hann, sum hcvur selt navn sitt ella rnerki fyri navn sitt, sum 1andsstyrii'5 he,·ur 
gotikio, å tunnurnar, he\•ur fulla åbyrgd av, at sildin er goi'5, nl hon er beinl flokkao, 
al vektin av sild i lunnunum er bein, og al tunnurnar eru beinl merktar. 

31) Sum fa~t merki ii ollum tunnum vio sild, sum veidd er å havinum millum fsland 
og Foroyar skal standa FØROY AR - ·lSLANDSSllJD og a i;tlum tunnum vrn sild sum 
veidd er a fOroyskum firi'5um og sundum, FØHOYAR - FØROYASILD Yii'5 J, cm 
hiigum stavum. 

Umframt skal å lokinum standa 1) navn ella merki (goi'5tikii'5 av 1anclsstyrinurn) 
hjå honum, sum Oytir lit sildinu, 2) nello\'ekt, 3) tuli!l av sildum pr. kg sambart § -I· 
i he.si reglugeri'5, 4) rnånai'5ur og iirstnl, tå ii'5 si'ldin er salta<l og 5) merkii'5 fyri 'io· 
geri'5 a\' sildini soleii'5is, at ta ii'5 sild in er saltai'5, .skal hon veroa merkt vii'5 SA. tå ii'5 han 
er kryddao, skal hon vera merkt vio KR, og ta io hon er sukursaltai't skal hon \'era 
merkt vii'5 SU. 

4 Øll sild skul, åi'5renn han ,·eri'5ur rtuu ut, vcr<lu rtokkai'5. Flokkanin kann antin ,·eri'5a 
gjord beinan Ycgin, tå ii'5 sildin Yerl5ur U'"hoddai'5 og/ella horkrai'5. Loyvt er to at steogu 
Yii'5 flok.kunini til seinri. t. d. til beint ai'5renn .sildin \'eri'5ur rtutt ul. 

Tii io sildin verour flokkni'5, skal hon veri'5u skild eftir stodd: 1-6. 6-8, 8--10, 
10-12, 12-1•1·, lil-16 og 16-20 sildir pr. kg, soleioi.s ut oll sild i somu tunnu vero· 
ur jorn til s!Oddar. 

Talii'5 av sild ~1r. kg skal mcrkja, at tao, tå i!l sildin er salll10 og iligin, fora '1-6. 
6- 8 o.s.fr. sildir til hviirt kg. 

Tai'5 skal merkjast uttan å turmuni, hvussu nbg'\·ar sildir fora til kg. 

1) Sum hroytt vil'!. kunng. nr. 4-1, 19. sept. 1952. 
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Tå io sildin er so stor, nt Iærri cnn 16 sildir fora til eitt kg,skal hon veroa logd i 
flogv i tununni, åorenn hon verour Ilult ut. 

5 Vrakan nv sild hoyrir undir vrakarastovnin. Vi!lvikjandi pliktum og treytum fyri 
teir menn,sum scllir eru i vrakarastovninum, skal vrakanin uv sild verilu framd eftir 
somu sjonurmiilum og reglum, sum fyriskipailar eru i starvsreglugero nr. •16, 22. mci 
1950, fyri vrakarastovnin. 

6 Tå iil sild verour vrakuo, skulu i minn;;ta Ingi 15 % nv lunnunum verila opnailar 
og innihaldiil i tunnunum skal verifo kannao eftir hesum sjonarmioi: 
a. Tunnurnar skulu vera n tremur vio laku. 
b. Sildirnar skulu veroa javnar til stoddur, og vrnkurin skal vii'S at gera roynd at 
vegn sildir ansu eftir, at talii'S av sild pr. kg svarar til tao, sum slendur å tunnuni. Tao 
er ikki nog mikio at taka sild ir ovast i Iunnuni, men nakarin skul eisini kunnu sildir, 
sum liggja djiipari ;i tunnuni. 
c. Sildin og lakin i lunnunum mugu ikki veru trå, og biikurh1 å sildini må veru heilur. 
d. Tunnurnar skulu vera sterkar og tæltar og reinur innan og ultun. Tao er ikki loyvt 

at flyta ut sild i briiktum tunnum, ultan vrakurin gevur loyvi. 
e. Sildin verour koyrd burtur ur nokrum av teimum tunnunum, sum eru opaoar, og 

tå io lukin er runnin av sildini, vcrour hon veguo. Nellovektin av sild i hvorjari 
twmu skal veru minst 100 kg. 

7 Um eingi brek verila funnin å sildini skal hann, sum iitflytir sildina, merkja 
tunnur.nar Nr. 1. Er sildin ikki av besta slag, men to ospilt og etandi ' 'ora, skulu 
lunnurnar merkjast Nr. 2. 

Sild, sum spilt er, må ikki veroa flutt ut ellu seld sum mutur i Foroyum, 

30. aug. - U. 1\1. skr. om J-IONORAR TIL FORSTANDEREN FOR SEMINARIET. 
I anledning uf det med direktionens påtegning uf 9. juni d. å. hertil indsendte 

andragende 11I1gående forhojelse alf det forstanderen for Færoernes seminnrium til· 
lagte honorar på 1200 kr. årlig skul man herved meddele, al ministeriet kun god· 
kende at det nævnte honorar med virkning fra den l. april d. ii. udbetales med 
det for Færoerne gældende sædrnnlige honorartillæg. 

Det tilfojes, at man senere skal vende tilbage til sporgsmålet om lonningerne for 
de ved seminariet ansatte lærere, 

5. sept. - Lngtingslov nr. 56 om ændring lov om VALG TIL FÆRØERNES 
LAGTING. (lndfojet i bek. af 1939). 

7. sept. - Lngtingslov nr. 58 om ændring i lugtingslov nr. 23 af Il. felr uar 
1950 om INDFØHSELSAFGIFTER m.v. (lndifojet i loven af 11. febr. 1950). 

8. sept. - Kunng. nr. 59 um LØGTINGSVAL. 
Via heimild i § 1 ~ i 16g nr. 12·1· av 28. mars 1923, jbr. logtingslog nr. ·I, 11. mei 

1948, um val til Foroya IOgting og IOgtingslåg nr. 56, 5. september 1950, vcråur 
val til Foroya logting at fara Irum 

milfoikudagiri 8. november 1950. 
Seinust 5 vikur uilrenn \'a\dagin, tao er seinast miå,•ikudagin ,i_ oktober 1950, 

kunnu minnst 600 veljarar holla logmunni frå, at teir ælla at lultaku i valinum 
sum ny ggjur flokkur. 1 so full kunn flokkurin \'Crlla tik in vio i byti av eyka mandatum. 

Moguligir valcvnislistar i;:kulu vcra formanninum fyri uvvarandi valnevnd i !tendi 
seinnst kl. 18, 3 vikur ållrenn vnldugin, tao er scinasl miovikudugin 18. oktober 
1950. Listin skul verlla undirskri\•aåur av i minnsta Ingi 5, hægst 10 veljurum sum 
stillurur, og skul veroa viålagt yvirlit yvir stillurarnur, ill lysir novn, storv og hu· 
stoå teirra gjolla. Fråboåanir av valevnislistunum i;kulu aftrat innihnlda uplilys· 
ingar um, hvilnn flokk li5tin tekur undir \"ii'S, ella um hann ~tendur ullanflokks. 
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Ein valevnislisti må ikki innibera fleri novn enn tail dupulta talii'l av IOgtings· 
monnum, j(} skulu veljast i valdominum. Eingin må stilla upp samstundis til valio 
i ymsum valdomum ella sum valevni hjå meira enn einum flokki elln stilln upp 
uttnnClokks og snmstundis tnkn undir vio einum flokki. 

Teir stillarar, io havn undirskrivnil ein valevnislistn, kunnu til vnlnevndinn boon 
frå listamerking, sum vnlevnislistin verour at merkjn å ntkvoi'fosei'llunum; einstakir 
bOkstavir (A, B, C o. s. fr.) kunnu ikki friiboonst sum listamerking. Fråbooanir 
skulu gerast skrivliga samstundis vio, at vnlevnislistin verour flyggjnilur formann· 
inum fyri valnevndinn, og skulu oll valevnini å listnnum og teir stillarar, i<J havn 
undirskrivao vio undirskriJt teirrn, viognnga, at teir eru snmdir i Jistamerkingini. 

Teir 'fiokkar, sum ynskjn at bruka somu b6k$tavmerking !yri valevnislistar teirra 
i ållurn valdomurn, kunnu seinast 5 vikur å!Srenn valiil, tall er seinnst mi<Jvikudagin 
,1. oktober 1950, um Ielag teirra senda IOgmanni umsokn hesum viovikjnndi. 

12. sept. - Skr. fra socialrn. om udgifter til VÆRNEPLIGTIGES FAl\HLIE. 
Under henvisning til tidligere brevveksling, senest skrivelse herfra ruf 2·l. april 

1950, jfr. hr. rigsombudsmandens skrivelser ruf 21. maj 19'19 og 22. juli 1950 ved· 
rorende bl. n. etlfra N. N. nfSvino fremsendt andragende, sknl man herved meddele, 
at folketingets finansudvalg har givet sin tilslutning til, at der llå tillægsbevillings
loven for 1950/51 soges optaget tffilgende tekstanmærkning: >Socialministeriet be
myndiges til i tilfælde, hvor en på 1Færoerne bosat lforsorger indkaldes til militær· 
tjene.ste, at refundere vedkommende færoske kommune den !ulde udgift til en uden 
retsvirkning for pugældende udbetalt underholdshjælp, ydet efter kommunens skon 
i overensstemmelse med retningslinierne i lf'orsorgslovens § 281.c., samt til at 
sl.dan refusion i det foreliggende og eventuelle andre forekommende tilfælde udredes 
på forventet tillægsbevilling for finansåret 1950}51. 

For så vidt angår de retningslinier, h\'orefter der med hjemmel i den nævnte 
tekstanmærkning vil kunne ydes hjælp i det foreliggende og andre forekommende 
tillælde, skal man henvise til socialministeriets cirkulærer nr. 219 af 3. august 
19,J.5 og nr. 90 a.f 22. marts 1916, samt til de i socialreformen, noleudgave 191l8 
§ 281 nævnte afgorelser. 

6. okt. - Lagtingslov nr. 66 om ændring i lngtingslov nr. 59 af 7. sept. 1950 
om ændring i lagtingslov nr. 23 af 11. Iebr. 1950 om Il\1IDFØRSELSA!FGIFTiER m. v. 

(lndfi:ijet i loven af 11. fehr. 1950). 

6. okt. - Kunnng. nr. 67 um FLOKKAH OG B6KSTAVS1\'1EHKING til lugtings· 
valio 8. nov. 1950. 

Via heimild i § 4, 5. stk. i 16.g nr. 12•1·, 28. mars 1923, jbr. logtingslog nr. 4, 
l k mai 19·18, um val til Foroyn Logting verour hervio gjort kunnugt, at å log· 
tingi voru he$ir ~lokkar, tå ii5 IOgtingsvalio 8. november 1950 var lyst: Hin fOroyski 
folkaflokkurin (radikalt sjålvstyri), Samhandspartiet, Javnaoarflokkurin og Sjålv· 
styrisflokkurin. Sambært J . .stykki i nemdu logargrein hnva veljnrnr booa<l frå nY.ggj· 
um flokki, Tjo<Jveldisflokkinum, til luttoku i komandi logtingsvali. 

Viil heimild i § I" 8. stk., i å!Surnevndu log, jbr. logtingslog nr. 56, 5. september 
1950, verour hervio eisini gjort kunnugl, at fylgjandi ·llokknr ætlu at luttaka j' 

loglingsvnlinnum 8. november 1950, og at valemislistar, sum eru fråbooa<Jir at 
taka undir vio hesum flokkum vio vali<J, i ollum valdomum skulu merkjast vicl 
teimum bokstavum, sum standa ut lfyri hvonn flokkin: 
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Hin fOroyski folkaflokkurin (radikalt sjålv.slyri ) 
Snmhnndsiflokkurin ". • " .•. 
Jnvnaoarflokkurin ." ". ". " •. " 
Sjålvstyrisflokkurin 
Tji}oveldisflokkurin . . . ". . . . • . . ". 

Listi A. 
Listi B. 
Listi C. 
Listi D. 
Listi E. 



9. okt. 1950 

9. okt. - Cirk. fra kirkeinspektionen ang. KIRKEGÅRDE. 
På dertil given foranledning skal man henlede opmærksomheden på, at i hen

hold til § 14 i lov nr. 109 for Færoerne af 29. marts 1924· om kirkernes styrelse 
finder vedligeholdelsen af kirkegårde og anlæg af nye kirkegårde sted under til
syn af Færoernes kirkeinspektion. Under henvisning hertil skal man anmode om 
fremtidig at målte modtage meddelelse om ethvert projekt, der måtte fremkomme 
vedrorende anlæg lllf nye kirkegårde og vedrorende udvidelser eller andre væ"entlige 
ændringer af eksisterende kirkegårde. 

17. okt. - Bek. nr. 63 om TRANSITHANDEL. 
Med hjemmel i lov nr. 288 af 2. september 1939, jfr. kundgorel~e nr. 33 n! 23. 

oktober 19.tO, bestemmes fOlgende: 
1 ·Det er ikke tilladt uden tilladel:>e Ira valutacentralen at indfore varer fra ud

landet i transit over Danmark, selvom der betales i danske kroner. 
2 Overtrædelser wf denne bekendtgi:irelse straffes efter loven. 
Denne bekendtgorelse træder straks i kraft. 

17. okt. - Kunng. nr. 68 um TRANSITHANDIL. 
Vio heimild i log nr. 288, 2. september 1939, sbr. kunngeri5 nr. 33, 23. oktober 

1940, verour hervii'S Iyriskipai'S fylgjandi: 
1 Ullan loyvi frå valutamii'Sstoi'Sini er forbooii'S at innflyta voru Irå utheiminum 

i transit yvir Danmark, sjålvt um goldio veri5ur i <lonskum kronum. 
2 Brot moti hesi kunngeri5 veroa re\'SaO eftir logini. 
Henda kunngero kemur i gildi beinun vegin. 

19. okt. - Bek. nr. 69 om Tll\IE- OG DAGPENGE for tjenesterejser og ved 
udstationering. 

I henhold til § 13, 2. stk. i lagtingslov nr. 16, 28. marts 19·19, om IOn for landets 
tjenestemænd fastsælles IOlgende: 

1 På tjene~terejser eller ved udstationering, der bevirker, at tjenestemænd rejser 
længere end iJ. km fra tjenestestedet, ydes time· og dagpenge, herunder nattillæg. 
I almindelighed ydes ikke time- og dagpenge inden for samme kommune. 

Tjenestestedet er, hvis ikke andet er fastsat, det arbejdssted, der anvises tjeneste
manden (kontor, toldbod, udskiftningsbygd o. s. v.) således, at grænsen •I· km reg
nes herfra. 

Dagpenge regnes for hvert dogn vedkommende er bortrejst. For del a:f dogn be
regnes timepenge for hver påbegyndt lime, dog ikke ud over dagpenge for et dogn. 

Nattillæg ydes !for overnatning uden for tjenestestedet, hvis ikke administrationen 
yder tjenestemanden soverum. 

Tjenestemænd i de oversle ledende stillinger kan engang for alle vælge al rejse for 
time- og dagpeng eller efter regning. Ved tjenesterejser uden for Færoerne kan 
time- og dagpenge forhOjes med indtil 100 %, eller udgifterne godlgores efter reg
ning. Ingen tjenestemand ml!. Legive sig på tjenesterej se uden for Færoerne uden 
efter a!ftale med landsstyret. 

Under udstationering, der varer længere end 21 dage, nedsælles dn1:,1>engene. 
Om tjenestemand under udstationering får logi og kostforplejning af lundskas

sen, oppebærer han dette under nærmere fa stsulte vilkår. iDer tilkommer ham sil 
ikke time· og dagpenge. 

2 AI time- og dagpenge skal tjenestemanden Letale udgifterne til logi, kos\tfor
plejning og lignende, medens udgifterne til berl'ordring med skib, hil og li gnende 
ydes efter regning. 

3 Efter de fornn fastsalle regler fast sættes time- og dagpenge således: 
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Timepenge ........ . 
Fulde dagpenge ...•.. 
Hertil ry des nattillæg ". 
Tillæg til folde dagpenge l., 2. og 3. dag samme sted 
Nedsatte dagpenge ••.•..• " .......•. ". " ... . 
Heraf nattillæg ......•...•• " .... ". " ..••... 

75 Cire 
12 kr. 
7 kr. 

'1·,75 kr. 
10,50 kr. 
2,25 kr. 

Tillæg lf'or 1., 2. og 3. dug samme sted ydes kun, om tjenestemand har ret til 
dagpenge, herunder til dagpenge kon\·erlerede limepenge. 

4 De her fastsatte regler om ydelser til landets tjenestemænd er også gældende 
for de bestillingsmænd i landets tjeneste, der er honorarlonnede. 

19. okt. - Kunngeril nr. 69 um T1MA. OG DAGPENING å lænastuferil og vi<'i 
iitstiie'Su. 

Smbrt. § 13, 2. stk" i logtingslog nr. 16, 28. mars 1949, um Hin tænaslumanna 
lundsins verilur åselt fylgjandi: 

1 Å tænastuferil ella vi<'i ulstoilu, iil ger, at olænaslumailur fer&st longur enn ·I· km 
frå tænastustai5num, ver<'iur veitt lima. og dagpeningur, herundir nållvie'Sbol. Vanligt 
vere'Sur ikki latie'S tirnu· og dagpeningur innan Iyri somu kommunu. 

Tænustusta<'ii<S er, um ikki annn<S er åsett, nrheie'Ssstni5ii5, ie'S vere'Sur åvist tænaslu· 
mnnninum (skrivslova, tollbiie'S utskiftingarbygd o. s. fr.) soleii'lis, at marki<'i •I. km 
vere'Sur rokna<S hne'Sani. 

Dagpeningur ver<Sur rokna<Sur fyri hvori samclogur, åvnre'Snndi er hurturstaddur. 
Fyri ipart -0v samdogri vere'Sur rokna<Sur timapeningur fyri hvonn byrjae'San tima, to 
ikki tit yvir dagpcning fyri eitt samdogur. 

l\ållvi<Sbot vcr<Sur veill fyri at vcra milt yvir uttnn fyri lænastustn<Sie'S, um ikki yvir· 
valdi<'i veitir tænnstumnnninum sovirum. 

Tænastumcnn i teim hægstu leie'Sundi \Onarstigum kunnu einafer<S velja at fer<Sast 
fyri tima. og dugpening clln dftir rokning. Fyri tænastufer<'i uttnn Iyri Foroynr kunnu 
tima- og dngpcngarnir hækknst vie'S inntil 100 %, ella utrei<'islurnar goe'Sgerast eftir 
rokning. Eingin tænastumu<Sur må furn å lænastufer<S uttan fyri Foroynr uttan eftir 
avtalu vii5 landsslyrie'S. 

Undir utsto<Su, i<S varnr longur enn 21 dagnr, verifa dngpengamir lækkae'Sir. 
Um tænastumailur undir utstoi5u fær bii- og kostarhald av landskassanum, fær 

hann hetta eftir nærri åscttum treytum, og tilkcmur tae'S honum so ikki tima- og 
dagpening. 

2 Av tima- og dagpeninginum skal 1ænastumnilur rinda utrei~slurnar til bii, kost· 
arhald og tilikt, me<San utrci<Jslur til 1fere'Sapening å skipi, bili og tilikum vere'Sa goldnar 
eftir rokning. 

3 Eftir ofrumman fyri lilskila~um reglum veri5u timn· og dagpengnrnir åsettir so· 
lei<Jis: 

Timapening . . . . . . . " ". ". 
Fullur dagpeningur . .. ... " . 
Hertil vcri5ur veitt nåltvie'Sbot 
Vi<Sbot vii5 fullum dugpeningi l., 2. og 3. dng å sama 
sla~ .•. " ..•.• " ". 
Lækknilur dngpeningur 
Av hesum nitttvii5bot •.....••. ". " ....•........ 

75 oyr 
12 kr. 

7 kr. 

·1,75 kr. 
10,50 kr. 
2,25 kr. 

Vi<Jbot fyri 1., 2. og 3. dag snma stni5 ver<'iur .bcrt veitt, um tænaslumn<lur hevur 
rætt til dugpening, herundir til dagpening umskrivai5an timapening. 

4 Tær her åsettu reglur um \•ii5bot fyri tænastumenn lundsins eru eisini galdandi 
fyri ta<i stan·5folki~ i tænastu ]andsins, ie'S er honorarliint. 
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19. okt. - Lagtingslov nr. 73 om ERSTATNING FOR TAB AF EJENDELE for
årsaget ved SKIBSFORLIS. 

1 For ombordværende ejendele, der mistes, når et skib forliser, eller ved ulykke 
på soen, der medfOrcr, al et skib bliver erklæret for uL"landsætteligl, er rederen plig· 
lig til nl yde erstatning efter neden for nævnte regler. Hvis den pågældende er <lod, 
når erstatningen kommer til udbetaling, tilfalder den boet eller arvingerne. 

2 Erstatningen skal, hvis der ikke er truffet overenskomst om hojere pengebeliib, 
eller del godtgores, al ejendelenes unskalffelsesværdi på tidspunktet for erstatningens 
udbetaling er mindre, ydes med folgende belOh: 

K y.sl fart: 
A. Furere ". ". " . • " ". ". ". ". " • . " 
B. Styrmænd, maskinmestre og motorpassere 
C. Det iivrige mandskab • . . • " 
I europæisk fart, .særlig fiskeri: 
A. Forcre ." .......... " ". 
B. Styrmænd, maskinmestre og molorpnssere 
C. Det ovrige mandskab 
Uden for curopæi.sk Jarl: 
A. Fiirere " . .... " ." 
B. Styrmænd, maskinme.:lre og motorpassere 
C. Det iivrige mandskab ". 

1.000.- kr. 
900.- kr. 
800.- Jer. 

1.600.- kr. 
1.500.- kr. 
1.100.- kr. 

1.800.- kr. 
1.500.- kr. 
1.200.- kr. 

3 Har nogen ombord mislel intrumenter, biiger, værkli.ij eller andet, som han 
bevislig har medfort ombord til brug i tjenesten, skal han ha\'e særlig erslalning, 
der, hvis ikke andet er aftalt, er svarende til anska.ffelsesværdien på tidspunktet for 
erstatningens udbetaling; fOrere og maskinmestre op til ·100 kr., motorpassere op til 
200 kr., andre op til 100 kr. 

4 Denne lov træder i kraft straks. Samtidig ophæves bekendtgorelse n[ 30. no\'em
ber 1923 om erstatning til somænd for tab n1 ejendele forårsaget ved forlis, og lug
lingslov nr. J. u[ 31. december 19·18 om nævnte forhold. 

19. okt. - Logtingslog nr. 73 um ·ENDUHGJ.ALD FYRI VIDFØRI, MIST TÅ ID 
SKIP FARAST. 

1 Fyri umhor~vernndi ognnrlutir, sum ver~n mi.stir, tå i~ skip farasl ellu av olukku 
å sjonum \'er~ur dumt 6nytiligt, er rei~urin 5kyldugur nl veitn ullari skipsmunning· 
ini, eisini skipnrnnum, endurgjuld ehir aftunå ne\'ndu reglum. Um n\'Var~nndi er 
dey~ur, lå io endurgjnldi~ ver~ur goldi~, eigur l.nigvi~ ella arvingnrnir endurgjnldiil. 

2 Endurgjuldi~ skal, um ikki semju er gjord um meiri pcningagjald, clln tao ver~ur 
progvn~, al ognnrlulirnir til lu ti~, la i~ endurgjaldi5 ver~ur goldi~, kunnu fånsl 
aflur fyri minni pening, \'erila \'eitt soleiilis: 

Strarulfer'å: 
A. Skiparur ". ". . .. . .. ....•.. " . .. " ..... " .. . 
B. Styrimcnn, maskinmeistnrar og motorpus~arar 
C. Hin munningin ...... ....... " 
Fcr'å i Europa, serliga /iskislcapur: 
A. Skipnrnr .......... " " ... . 
Il. Styrimenn, maskinmeistarar og molorpassarar 
C. Hin manningin . " ... 
Fero ul/an /yri Europa: 
A. Skiparur .... " ... 
R. Styrimenn, mu~-kinmcisturur og molorpussarar 
C. Hin munningin .... " .........• " ... " •... 

1.000.- kr. 
900.- kr. 
800.- kr. 

1.600.- kr. 
1.500.- kr. 
J..100.- kr. 

1.800.- kr. 
1.500.- kr. 
1.200.- kr. 
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3 Hevur onkur umhoril mist imtrumenlir, hokur, amhoil ella annail, sum Lail verilur 
progvail, al hrum hevur haft viiJ sær umboro til nytslu i star\'i slnum, skal hann havn 
serligt endurgjald, io, um ikki annao er wvgjort, er svarandi til keypiviriliiJ, tå iil 
endurgjaldio verour goldio; skiparar og maskinmeistarar upp i 400 kr" motormenn 
upp i 200 kr., aorir upp i 100 kr. 

4 Henda lug fær gildi beinun vegin. Samtrnis fer ur gildi kunngero av 30. november 
1923 um endurgjald til sjumenn fyri ognarlutir, mistur lå io skip ferst, og loglingslog 
nr. •l· av 31. del.ember 19-18 um .somu viilurskifti. 

2i. okt. - U. M. Skr. om AFLØNNING AF SEl\UNARIETS LÆRERE. 
I el med -skoledirektionens skrivelse af 9. juni d. å. hertil indsent andragende har 

Færoernes seminarium andraget om, at seminuriets lærere fremtidig må blive atlon
net med en !fosL månedlig betaling pr. ugentlig Lime. Samtidig har skoledirektionen 
indstillet, al liinningen fremtidig reguleres efter det færoske pristal. 

I anledning heraf meddeles med henvisning Lil ministeriets skrivelse af 7. juni 194.8, 
at man bifalder al satserne for overtimebetaling til faste lærere ved stat.sseminariene 
i del ovrige kongerige lægges til grund \'Cd beregning af den seminariets lærere tilkom· 
mende lonning, således at timebetalingen beregnes med den lfor gifte lærer<> oå 3. 
IOntrin uden stedtillæg gældende kvolalon, og således at det antal rcguleringstillægs
portioner, der til enhver tid kommer til udbetaling på Færoeme, lægges til grund ved 
beregningen. 

Man bemyndiger direktionen Lil fremtidig al fastsætte timebetalingssatserne i over
ensstemmelse hermed, h\1orved oplyses, at der ved udregningen af satserne i hosfol
gende cirkulæreskrivelse afsnit A. l er benyttet el divisor af 288. 

Det bemærkes, al det er en forud~ælning 'for månedlig aflonning pr. ugentlig Lime, 
at de pågældende lærere dfler den til enhver tid gældende timeplan bestrider el fast 
antal timer ugentlig. 

2i. okt. - Cirk. fra skoledirektionen vedr. BOLIGCODTGØHELSE TIL LÆRERE. 
Ifolge § 7 stk. 2 og § 9 stk. 2 i lov nr. 199 af 12. april 19-19 om lonninger og pen

sioner for lærere ved folkeskolen på Fæ roerne har lærere (lærerinder) ved bygde
skolerne bortset Ira eksamensskolerne ret til tjenestebolig. Under særlige forhold 
kan skoledirektionen midlertidigt fritage for indretning af tjenestebolig, mod at der 
gives den pågældende lærer en årlig godtgiirelse her.for, Jfr. samme lovs § 18, stk. 6. 

I anledning af sidstnævnte bestemmelse har skoledirektionen vedtaget indtil videre 
al fastsælle den årlige boliggodtgorelse til 1020 kr. for gifte og 600 for ugifte fra den 
l. november 1950 al regne. 

Boliggodtgorelsen vil aJ kommunen være at udrede med l !t2 af ovennævnte belob 
månedsvis forud. 

Det tilfOjes, al de lærere, der har rel til O\Tennærnte boliggodtgorelse, desuden 
har kra\' på at mod lage dere;; fulde lærerlon uden nogen afkortning i henhold til lovens 
§ 18, stk. 3. 

13. des. - Skr. fra socialm. om refusion af SYGEKASSERNES UDGIFTER TIL 
I!\SULIN o. I. 

I forbindeh:e med sk.rhTelsc .herfra af 13. september 1950 skæl man meddele, at 
folketingets finansudvalg i skrivelse af 6. december 1950 har ·gi\'et sin tilslutning Lil, 
at der på be\•illingslovene fra 1. oktober 1950 al regne afholdes de forniidne be\Ob 
til godtgorelse uf de færiiske sygekassers udgifter til insulin og andre livsvigtige læge· 
midler, varende til % af betalingen herfor, efter de i folkeforsikringslovens § 18, stk. 
1, nr. •l, anfOrte bestemmelser. 
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18. dec. - Kunngeril nr. 80 um STATISTIKK VIDV1IKJANDI BPLADYRKING. 
Sambært § l i 11igtingslog nr. l, 3. januar 1950, um statistikk veri'Sur fylgjandi fyri· 

skipail um uppgåvu yvir epludyrking: 

1 Å hvorjum åri i oktober og november månui'Sa, fyri årii'S 1950 i januar 1951, 
verilur i hvorjari kommunu hildii'S tal å 

l. cplaveltarum i kommununi 
2. tummm av nii'Surscttum eplum, 
3. ti sumlui'Sa oki (i m!!), ii'S nytter til epluvelting, 
'J.. tunnum av uppafturtiknum eplum. 
2 Tulii'S vcri'Sur fOrt å oyi'Sublåil eftir nærri åvisan av sliknarstyrinum, ii'S Jær oyifo· 

blOi'Sini uLfilyggjai'S av landsstyrinum. 
Fyri hvorju kommunu veri'Sur ul.f ylt cilt tal. og eiu uppgerihroyifoblai'S. 
3 Sliknarslyrini skulu ansa cflir, at allir eplavcltarar veri'Sa up1>fiirdir ii Luloyifo· 

blni'Siil. Eintok av oyi'Subloi'Sunum suman vii'S serprenl av hesuri kunngcri'S skulu hosk
nndi tii'S veri'Sn framliigd til utfyllingar å soknarskriv~tovuni (Iormannsins biistai'Si) 
og å oi'Srum plåssum, SUffi suknnr"lyrii'Sihc}dur ·Vera væl hoskn·ndi l. d. hjå keyprnonnum. 

Oycfobli.iil skulu veri'Sa framlogd i minnsta Ingi å einum plåssi .i hvorjari bygd, 
og boifai'S skal veri'Sa frå i kunngerifartalvuni, hvar lcy ,-eri'Sa framlogd . .Eitt serprenl av 
hesari kunngeri'S veri'Sur eisini al seln i kunngerilarlalvuna. 

4 lkint aflanå 15. november, fyri årii'S 1950 IS.januar 1951, veri'Sa å hvorjum åri 
tey utfylltu oyi'5ub!Oilil1i samlai'S saman a\' soknarslyrinum, sum kannur Ley og ansar 
eftir, at mogulignr villur veri'Sa beinai'Sar, og skoytir uppi, um okkurt skuldi ivanla 
beinan vcgin. 

Soknarstyrini telja so hvort oyi'Sublni'S saman fyri seg og fOra urslitii'S UJ>på upp· 
gerilaroy<fohlai'Sii'S, sum venlur sent syslumanninum (f yri Sui'Surstrcymoy land.fut
nnum} innan 1. december å hvorjum åri, fyri årii'> 1950 innan 1. februar 1951, saman 
vii'S udylllu oyilublO<'Sunum. 

5 Syslumai'Surin (landfutin) kunnar ley innkomnu uppger<'S og ansar eflir, at allar 
kommunur havn innsent uppgeri'>, og al mi:iguligar villur veri'Sa beinai'>ur og tui'S, ii'S 
ivnntar, skoyll uppi. 

Ai'>renn 31. december, fyri årii'S 1950 iii'Srenn 15. -februar 1951, sendir syslumu<'Surin 
(landIUtin) luo irmkomna tilfnrii'> til landsslyrii'S vii'> up')>lysing um taiJ samlai'>n ur
slitii'i fyri kommunurnar i sysluni. 

6 Tunn, ii'S ikki gevur teir upplysingur, ~mnn hcvur skyldu at geva, ellu sum vii'S 
vi\ja gevur skeivnr upplysingnr, veri'Sur sektai'Sur vii'S hot, frå 10 kr., i3 fer i lands· 
kassnn. 

18. dec. - Kunng. nr. 81 um SEYDATELJING og tilikt. 
Sambært § l i logtingsl6g nr. 1, 3. januar 1950, um slatistikk ver<'Sur fylgjandi fyri

~kipai'> um iirliga seyi'Suteljing: 

1 Soknurslyrunum veri'Sur iilagt ut •fylla ut tey oyilubloi'S, landsstyri3 flyggjar tcim
um å hvorjum åri fyri at •fåa upplyst scyi'>ataliiS og tilikt. 

2 Tå ii'S oyåublO<'lini ver<'Sn iillyllt, eigur al vcri')u ansai'S væl cftir, at hvor hagi 
(huguparlur) i s()knini vcri'>ur tik in via, og at hvor bygd veri'Sur !Ord upp, hvor å silt 
oy<'Sublui'S. 

3 Ai1ircnn 1. januar, fyri årii'S 1950 åi'Srenn 1. februar 1951, senda såknarstyrini 
oyi'Subloi'>ini utfyllt til syslumannin (fyri Suourstreymoy til landfUtan) . 

4 Syslumai'>urin (Jandfutin) nnsar eftir, al tilforii'51rii kommununi kcmur inn i ræll· 
ari tio, kannar tai'S og skipnr fyri , at moguligar vitlur veroa beinai.'Sar beinan vegin, 
og um okkurt skuldi vantoi'S i, at tai'i vcri'Sur uppiskoytt. 

5 Syslumai')urin (landfutin) scndir landsstyrinum innan 15. fchruar, fyri åriil 1950 
innan 1. murs 1951, Ley fru kommununum m6Ltiknu oyi'Sub\Oi'S snmontald og vii'S 
yvirliti yvir endnligo urslili Jyri sysluna. 
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6 Tann, i5 ikki gevur teir upply.singar, sum hann hevur skyldu at gcva, ella sum 
vii'S vilja gevur skeivar upplysingar, veri'Sur sektai'Sur vi~ bot .frå 10 kr., ii'S fer i lands
kassan. 

26. jan. 1951 - 1Lagtingslov nr. 2 om ændring i lagtingslov nr. 49 af 15. juni 1950 
om .f ÆRØSK LOTTERI. (Indfojet i loven af 1950). 

5. febr. - Skr. fra U. M. om AFLØSNING n.f den Færu NEDLAGTE LATINSKOLE 
tilkommende årlige ydelse fra Reersle\' kirke. 

Undervisningsministeriet har under dugs dato tilskrevet biskoppen o\'er Koben
havns stift således: 

I anledning af hr. biskoppens skrivelse af 22. juni .f. å. ved ro rende aflosning af den 
Færo nedlagte latinskole tilkommende ydelse af 14,33 kr. årlig fra Reerslev kirke har 
ministeriet gennem skoledirektionen for Færoerne indhentet en sålydende udtalelse 
Ira kommissionen for Færoernes mellem- og realsimle, T1horshavn: 

I anledning af medfOlr.;ende sag om, at den skolefonden tilkommende årlige ydelse 
Ira Reerslr.v kirke på M kr. 33 ore ufloses med el hertil svarende kapitaHseret belOb 
på :-158 kr. 25 ore tilligemed rente •i. '}'o fra 1. januar til indbetalingsdugen, og Ul aflos· 
ningssummen bestyres af biskoppen over Kobenhavns stift, udtaler kommissionen, 
at den intet 1mr at erindre mod den foreslåede ordning. 

Kommissionen har endvidere bemærket sig, al den nedlagl.e latinskoles midler, som 
på skolefondens årlige regnskaber har været opfort med 22.<168 kr. 0.1. ure J>f. 31. 
december 1949 er 25.929,03 kr. 

Hertil har rigsombudsmanden for Færoerne henholdt sig, og undervisningsmini
steriet kan slutte sig hertil. 

20, fcbr. - Lagtingslov nr.9 om ændring i gældende lo\' om VALUTA. ( lndfi>jet 
i kundg. af 1940). 

2. mars - Kunngeri'S nr. 8 um broytun i kunng. nr. 27, 2-L febr. 1950, um INN
OG OTFLYTAN AV VØHUM. (lnnselt i kunng. 1950). 

5. mars - Sam.syning fyri utrokning av INNFLUTNINGSGJØLDUM. (Logtings
samtykt). 

Danska tollstominum ver('jur .sum snmsyning fyri utrokning av gjoldunum av post
pakkum lrå Danmark til Foroya goldnar tær beinlei~is U.treii'Sslurnur av hesum arbei~i, 
um 11.000 kr" uv tingsins tollinntukum i 1951/52 (pr. 2, 2. ii figgjarlogini 1950151) 
fyri snmn figgjarår, og ver(')ur hcndn skipnn at halda :ifram, inntil annai'S ver('jur 
uvgjort. 

G. marts - Lugtingslov nr. 10 om ydelse nf TILSKUD TIL NØDVENDIGHEDS
VARER. 

1 Landsstyret bemyndiges til al bevilge tilskud til fremstilling eller indfi.irsel af 
' 'arer, der kan fii indvirkning på den daglige husholdning.1) 

2 Tilskudsydeben kan kun gives efter al laglingets finansud\•alg har gi.vel sin 
anbefaling dertil. 

3 Tilskudsydelsen må holde sig indenfor de af lagtinget vedtagne ekstraordinære 
indtægtslove, 

G. murs - Logtingslog nr. 10 um tilskotsrindan til neychynjarvorur. 
1 Landsst}·riil ver~ur heimilai'S til al geva tilskot til framlei5slu ella innflytan av 

vorum, ii'S kunna huvu iivirkan ii tut) dagli gu husarhuldi(').l) 
2 Tilskotsrindun kunn einnns \'er!Sa gi \'in, tå ·logtingsins figgjarnevnd he\'ur gh ii'S 

silt tilmæli. 

1) Jfr. kunng. nr. li, 31. mnrts 195~. 

972 



6. marts 1951 

3 Tilskolsrindanin mu huldu seg innan fyri lær eykainnlokulogir, Lingi~ hevur 
samtykt. 

6. marts - Lagtingslov nr. 11 om ændring i lugtingslov nr. 23 uf 11. februar 
1950 om l~DFØRSELSAFGIFTER m. v. (lndfOjet i loven af 1950). 

8. marts - Lagtingslov nr. 12 om ændring i lov nr. 59 af 23. april 1881 om 
FREM)rlEDES FISKEHI UNDER F ÆHØEHNE. (lndCOjet i loven af 1881). 

8. marts - Lagting~lov nr. 13 om FORDELING AF LAl\"DSKASSENS DRIFTS· 
OVERSKUD. 

1 Af lundskussens driftsoverskud for f-inamårel 1949150 ydes der Vinnu· 
lånsgrunni Foroya Logtings kr. 781.701,98, medens resten skul blive stående som 
disponibel kapital for landskassen. 

2 For finnn~året 1950/51 og for de kommende finansår ydes der Vinnulånsgrunni 
Foroyn Logtings en fjerdedel af driftso,·erskudet, om der bliver overskud. 

8. murs - Logtingslog nr. 13 um BYT! AV RAKSTRARAVLOPI LANDSKASS
Al\S. 

1 Av rnkstrnravlopi landskossans fyri figgjaråri~ 1919/50 ver~ur \'eilt Vinnu· 
lånsgrunni Foroya Logtings kr. 781.701,98, me~an restin \'ert'Sur at s landa sum tokur 
peningur lnndskassuns. 

2 Fyri figgjuriiri~ 1950/51 og fyri komundi figgjurår 'erelur at \'Cita Vinnuliins· 
~runni Foroya Logtings ein fj6rt'Sing a\' ruk5trnra\'lopi, um avlop ver~ur. 

13. marts - - Lagtingslo\' nr. 15 om ændring i lov for Færoerne af 28. feb. 1908 om 
FORANSTALTNINGER !\IOD SllITSOMl\lE SYGDOl\l.ME HOS HUSDYRENE. 
(lndfOjel i lo\·en uf 1908) 

13. marts - Luglingslov nr. 16 om a•ndringer og tillæg til lagtingslov nr. 16 af 
28. marts 1919 om LØNHEGULERING FOR LANDETS TJENESTE,·TÆND, som 
ændret ved lugtingslov nr.29 uf 1. marts 1950. (IndfOjet i lo\'en uf 19,19). 

rn. marts - STUDNINGUR TIL VEGIR OG LENDINGAR. {Logtingssamtykt}. 
A. Lendingnr. 
31. mur;; 1952 fora ullnr jållnnir, samtyktur ii<'Srcnn tingi;etuna 19-16,' l-7, ur gi·ldi. 
Tær jållnnir. i<'S cnn stundn fra Lingseluni 1916M7- 1919150 og tær, iil verela snm· 

trktar i hesi tingsetu, ·furn iir gildi 31. murs 1951" og annars ver<!u lendingajåttanir 
bert at gu Ida f yri la Lingsetu, jiittnnin vert'Sur samtykt og tey Lvey eflirfylgjundi år. 

B. Dyrkingar- og samferihlu,·egir. 
31. mars 1952 furu allar jallnnir, snmtyktur undan tingsetuni 1916!-17, iir gildi. 
Tær jållnnir, ii'5 enn ~lancla frå Lingsetunum 19-16J.t.7- 19191SO og tær, j('S \'er~u 

samtyklnr i hesi tingsetu, fora iir gildi 31. mars 195·1·, og annnrs vert'Su jåttanir til 
dyrkingarvegir og samferi~sluvegir al galda fyri la Lingsetu, jiillunin \'Cr~ur samlykt 
og tvey eflirfylgjundi ur. 

16. marls - Lagtingslo' nr. 21 om AFGIFT P .\ "MOTORKØRETØJER. 
1 Ved motorkiirelojer forstås i denne lo\' vogne og cykler. som bevæges ved maskin· 

kraft og er beslemt Lil befordring af personer eller gods, undtagen traktorer. lokomo· 
biler, landbrugsmaskiner og \•ejbearhejdningsmuskiner, jernbanevogne og de af disse 
fremfOrte vogne saml sporvogne. 

2 Den H.irste indregistrering her i landet er fritage! for afgift efter denne lo\'. Ved 
fOrsle omregistrering erlægges 20 % af den afgiftspligtige \'ærdi, 'ed alle senere 
omregistreringer erlægge.;. 10 5å af den nf giftspligtige \ærdi. 
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Afgiften erlægges af den i ·hvis nnvn motorkorctojet er omregistrcret. 
1Den afgiJt.spligtigc værdi er del belob, som koberen betaler for molorkii retiijet. 

Belobets storrelse skol bekræftes såvel af sælger som af kober. 
3 Det er en betingehe, for nt omregislrering af motorkoretojer knn finde sted, al 

der forevises nllest for nt skyldige afgifter er erlagt. 
Landsstyret fastsætter foriivrigt de nærmere regler for afgiftens opkrævning.1) 
4 Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med boder, der tilfalder lands

kassen, for så vidt ikke hojere straf er forskyldt. 
Afgiver nogen i svigagtig hensigt fejlagtig erklæring (-§ 2, 3. stykke), vil vedkom· 

mende idommes en tillægsbode af mindst forskellen mellem angi\'en og virkelig kobe
sum. 

Sugerne behandles som politisuger. 
5 De i denne lov indeholdte afgifter tilfalder landskassen og vil være nl nnvende 

som tilskud til nodrnndighedsvarer jfr. lagtingslov nr. 10 af 6. marts 1951. 

16. mars - Logtingsllig nr. 21 um AVGJALD UPPA l\IOTORAKFØR. 
1 Vii'5 motorakfOr meinnst i hesi log vognnr og syklur, ii'S drivnst av mll!!kinu og 

eru ætln5 til flutning av -folki ella goi'5si , undnntikii'S trnktornr, lokomobilar, bunn<lnr
maskinum, mnskinur til vegarbeii'Si og teir vognar, teir flytn frnm, og sporvognnr. 

2 Vi<l fyrslu skrii.seting her i lnndinum veri'5ur ikki avgjnld lntm snmbært hesi log. 
Vii'S fyrstu umskråseting verifor l!oldii'5 20 % av gjaldskylduga viri'Sinum og vi~ allnr 
seinri umskråsetingnr veri'Sur goldi~ 10 % av gjaldskylduga viri'Sinum. 

Gjnldii'5 veri'Sur goldii'S av -ti, ii'S fær motorakfnr umskrii.sett. 
Tai'S gjaldskyldugn viri'Si er lann peningahædd, i<l kcyiparin letur fyri motorakfnrii'S. 

Peningahæddin skal ver<la vii.ttai'S bæ<li av seljara og keypara. 
3 Tai'S er ein treyt, fyri at skråseting kann fora fram, nl tai'S ,-eri'Sur vist \•åttan, 

visandi, at skyld ug gjald eru goldin. · 
Landsstyri<l iisetir nærri reglur f yri uppkrevjan av gjnldinum.l ) 
4 Brot moti hesum reglum ver<lur hnrtai'S l'ii'5 sekt, H'S fellur til landskassun, um ikki 

storri straffur er uppiborin. 
Ger nakar vii'S svik i huga skeiva våttnn (§ 2, 3. petti), ver<lur hann at idoma eyka

bot. i minnsta lagi munur miJ.lum vii.ttai'Sa og veruliga -keypslupening. 
l\liilini verlSa at vi<lgera sum logreglumiil. 
5 Tey i hcsi log umriiddu gjold Calla i landskas~an og vilja vern at nytu til tilskots

rindan til ney<lsynjnr\'orur sambært logtingslog nr. 10, 6. mars 1951. 

17. marts - Lagtin:i:slov nr. 24. om ændring i lov nr. 76 ar 12. marts 1923 om 
DEN KOMMUNALE ·BESKATNING. (lndfOjet i ·loven af 1923). 

17. marts - Lagtingslov nr. 28 om ændring i lagtingslov nr. 5 af 11. maj 19·18 
om LANDSSTYREMÆNDENES LØNNI!\=GEH. {Indfiijet i loven af 1918. ) . 

17. marts - Laglingslov nr. :-10 om ændring i lov nr. 171 af 18. maj 1937 om 
HEGN OG l\lARKFRED. (Ind CO jet i loven af 1937). 

19. marts - Lagting5Jov nr. 31 om FERIE l\IED LØN. 
1 Denne lo\· angår enhver arbejder og funktionær, der er beskæftiget offentlig 

eller privat virksomhed. 
LoYen omfatter ikke: 
1) personer, der henhOrer under ri gets, landets, folkekirkens og folke:-kolens tje

nestemænd, 
2) lærlinge, der henhorer under lov nr. 120 nf 7. maj 1937 om lærlingeforhold, 

1) Slir. kunng. nr. 34, 5. npr. 1951. 
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3) personer, der er unsul i ~kibe, for så vidt de udelukkende lonnes med andel i 
udbyllet. 

Tvistigheder mellem urhejd~giver og arbejdere eller funktionærer om retlen Lil 
ferie eller feriegodtgi.irel se afgores af Færoernes rel. 

2 ·Enhver person, der omfaltes af nær\'ærende lov, har i overensstemmelse med de 
nedenfor anfOrle regler ret Lil ferie med IOn med I dag for hver måned, i hvilken 
hun har udfOrt arbejde i ~>ågældende virksomhed; har det udfOrle arbejde været 
af kortere vari ghed end I måned sættes ferieretten i forhold til beskæftigehcns længde. 

Som afbrydelse af tjenesten skal ikke anses sådan fraværelse fm arbejdet, som 
skyldes sygdom, ulykkestilfælde, midlertidig arbejdsstand~ning af driftsmæssige hen
syn og ferie i meodfor af denne lov samt fra\'ærelse fra arbejdet i anledning af fiidsel, 
men ferien s varighed sælle5 i for.hold til beskæftigelsestiden og feriegodtgorelsen, 
jfr. § 5. 

Det er uden betydning for ferierettens beregning, om vedkommende virksomhed 
eller skib skifter ejer i ansættelse~perioden. 

3 Den årlige ferie, der tilkommer en ferieberettiget, beregnes på grundlag af på· 
gældendes beskæftigelse!iforhold i det foregående år fra 1. april til 31. marts. 

4 Ferien skal gives i sammenhæng i tiden mellem 2. maj og 30. september; indenfor 
delle tidsrum fastsættes tidpunktet for ferien af arbejdsgiveren. 

For så vidt angår personer, der er ansat i skibe, kan ferien hvor forholdene gor del 
påkræ\1et, dog henlægges Lil andre tidsrum af året. Ferien skal gives så snart hP,;;.synet 
til skibstjenesten tillader det, og da fra det tid3punkt, hvorom gensidig aftale træffes. 
l\Ied mindre andet aftales. ~kul fer ien gives, når ~kibet 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 havn, hvor skibets rejse slutter. 

For de i landbruget beskæftigede personer kan ferien deles, dog således at mindst 
6 dage skal gives i sammenhæng. I tilfælde, hvor den ferieberettigede har krav på 
mindst 6 dages ferie, behover derhos kun 6 sammenhængende feriedage at fulde i det 
i stk. I nærnte tidsrum. Dersom en henlæggelse uf ferien til det i stk. 1 angivne tids
rum indenfor undre fag eller faglige områder som fOlge af arbejdets sæsonhetonede 
karakter eller af undre grunde vil være til åbenbar ulempe for virksomheden, kan 
·landstyret efter forhandling med fagets arbejdsgiver og arbejderorganisationer med
dele tilladelse 1til, ut ferien deles og gives udenfor de omhandlede tidHum. 

51 ) I ferien tilkommer der den ferieberettigede en feriegodtgorelse efter fOlg· 
ende regler: 

Samtidig med, al en person efter reglerne i § 2 gennem en vis tids arbejde erhverver 
ferieret, opnår han ret til feriegodtgorelse af 1]. 'lo af den Ion, der er udbetalt ham for 
det arbejde, der danner grundlag for ferieretten. Feriegodtgorelsen påhviler den eller 
de pågældende virksomheder og udbetales til den ferieberetti gede, når ferien skal 
holdes. I tilfælde, hvor den beskæftigede ikke oppebærer Ion direkte fra den virk
somhed, for hvilken arbejdet udfores, men aflonnes ved procenter eller på anden fra 
de almindelige lonningssystemer afvigende måde, fastsætter landsstyret de nærmere 
regler for beregningen af feriegodtgorelsen. Såfremt den faglige organisation, under 
hilken pågældende \•irksomheder henhorer, ikke udbetaler feriegodtgorelscn eller 
garanterer dens udbetaling, kan denne ordnes gennem et feriemærkesystem (en ferie· 
fond), hvorom nærmere regler fastsælles af laudsstyrel. 

Ved beregning af feriegodtgiirelsen lages ikke hensyn til hvad der ydes som erstat· 
ning for særlige omkostninger eller til særlige tillæg for overarbejde og lignende. 

For så ,·idt lonnen helt eller delvis består af kost og logi, fastsættes værdien heraf 
af landstyret. 

1) Jfr. kunng, nr. 33, 30. mnrls 1951 
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I tilfælde, hvor en virksomhed holde5 lukket under ferien, kan sådanne beskæftigede, 
der ikke er berettigede til ferie i alle de dage, i hvilken \ irksomheden h oldes lukket, 
ikke i anledning af virksomhedem lukning kræve nogen særlig godtgorehe ud over den 
dem i medfOr uf det foregående indeholdte bestemmelser tilkommende feriegodtgorelsc. 

6 Loven kommer ikke til anvendelse i tilfælde, hvor der ved lonningsregulativer er 
tilsikret personer, der beskæftiges af riget, landet eller en kommune, ferie med IOn, 
for .så vidt landsstyret skonner, at pågældende ordning ikke stiller de beskæftigede 
ringre end de i nærværende lov indeholdte bestemmelser. 

Landsstyret kan bestemme, at lo\'en ikke kommer til nn\'endelse inden for fag eller 
faglige områder, hvor der ved O\ erenskomst eller regulativ er sikret de beskæftigede 
ferie med Ion efter regler, der ikke stiller dem ringere end de i nærværende lov inde
holdte bestemmelser. 

:\'ærværende lov meclfiirer ingen ind~krænkning i dderegiiencle feriere!. der målte 
være hjemlet ved andre love og bestemmelser, ved overenskom~ler mellem arbejds
givere og arbejdere eller ved voldgiftskendelser eller sædvane. 

7 Den ferieberettigede er forpliglel til at holde ferie i det antal dage, som ferieretten 
omfatter, og retten .til ferien fortabes for hele ferieperioden, hvis pågældende i ferie
tiden påtager sig arbejde mod ,·ederlng. 

Enhver aftale, ·hvorved der gives afkald på den i denne lov hjemlede ret til ferie med 
Ion, er ugyldig, og den arbejdsgiver, der med en hos ham beskæftiget træffer sådan 
aftale, .straffes med boder, der tilfalder landskassen. 

OverdragelEe af feriemærker jfr. § 5, stk. 1, er forbudt og straffes med boder, der 
tilfalder landskassen, og .behandles som politisager. 

8 Landsstyret er bemyndiget til, for sn vidt angår personer, der er ansat i skibe, al 
foretage sådanne afvigelser fra lo' ens bestemmelser, som findes nodvendige og hen· 
s iglsmæssige som fiill?e nf de for sofurende gældende særlige forhold ; der knn her
under efter forhandling med de pågældende organisationer fas tsættes regler, hvorefter 
den årlige ferie kan deles eller sammenlægges med <>n efterfolgende ferie og 
efter omstændighederne i tilfælde,hvor særlige forhold træder hindrende i vejen for 
den forskrevne ferie ekstra Ion og kostpenge gives til erstatning for ferien. 

19 m:m - LØGTINGSLåC nr. 31 um fritm vii'5 lun. 
I Undir hesa log kemur arbe ioari og slarrnndi i almennum og 11rivatum virki. 
Undir l!1gina kemur ikki: 

1) pcrs(mur undir hig vio\'ikjandi starvsfiilki rikisins, landsins,fblkakirkjunnar og 
fiilkaskulnns, 

2 ) lærlingar undir l!>g nr. 120, 7. mei 1937, um lærlinga' iourskifti , 
3) personur, sum he\'Ur slan' å ~kipi, um so er. ut hann bert er parlslontur. 

A'·geri'S i osemju arbeii'5sge\'ara og arbeiosmanna ella sturvsmanna millum um rættin 
til fritio ella fritionrlon verour tikin uv Fiiroya rætti. 

2 Tann, sum e r undir hesi log, hevur eftir nioanfyri nevndu reglum ræll Lil fritio 
vio Ion 1 dag f yri hvonn månuo, hann lmvur arbeill i nv\•ari'fondi virki . Er arbeios 
Lio in slyllr.i enn cin månao, verour fritioarrællurin at seta i mun Lil tii'5ina. 

Burlun·era fra arbeioinum vegna sjuku, vanlukku, fyribils arbeiihsteog av rakstr· 
arligum itvum ella frilil5 eftir hesari liig, eins og burlun·e ra orsakllo av barnaburoi 
skal ikki verou fr:iclrigin vio uppgcroini a\ stunstii5ini, sum gernr ræll Lil fr itio, 
men fritioin ,·erour at rokna i mun Lil slarvstil5ina og fritii'Sa rlonina. smbr. § 5. 

Fri1il5urrætturin veri'5ur at rokna ullan mun til, um U\'\'aroundi ' ' irki ella !)kip 
.skiftir ei;:ara i s tarvslil5ini. 

3 Tann uppiborna årliga fritii'Sin verour at rokna \1t frå stan·s\'ioun•kiftunum årio 
fyri, roknao fra 1. april til 31. murs. 

4 Fritioin skal veri'ia tikin samanhungandi i tioini fra 2. mai til 30. september. 
lnmrn fyri hetta Lioarskeii'5 ger arbeiosgevarin a\". næ r fritioin skal ' 'era. 
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Fyri folk, sum starvast ii skipi, kunn fritioin, tii io viourskiftini gera tao neyifogt, 
to vcrtS.a givin til aora till av årinum. Fritii'Sin skal falla, so skjott skipastarvio loyvir 
tao, og taku vio å ti dcgi, sum biioir partur scmjast um. Um ikki nnnno verour av· 
ratt, skal fritioin vcroa givin, ta io skipi5 kemur til cina av hcsum fi:iroysku hnvn
unum: 

a. havnina, sum skipio er skrasett, 
b. havninn, h\•nr fritionrtnkarin vcrour mynstrnour, 
c. ·havninn, IJ\'ar skipio cndar fero sinn. 

Folk, sum sturrnst i lundbunaoinum, kann fån fritioina byltn, to soleiois, at minnst 
6 duga fritio vcrour i einum. Tå io fritiourtakarin eigur minst 6 daga fritio, nytnst 
bcrt 6 fylgjandi fritioardagar at falln i ti i stk. 1 nemda tmarskcmi. Um i oorum 
virkjum tao, at fritioin skul vcroa givin i ti i stk. 1 nevnda tioarskcioi, verour virk· 
inum til afturgongd, solciois sum arbeioi i hesum virki noyoisl al fora fram ella 
av aorari or::iik kann vcrcfo virkinum til meina, kann landsstyrio cftir samråo vio 
arbeiosge\"-Ora og UV\'aroandi slarvsfelag veita Joyvi, al fritioin Verour bytl og givin 
ultan fyri ncvnda tioarskcio. 

51) 1 fritioini eigur frilioartakarin å fritioarli.in cftir hesum reglum: 
Samtiois sum per.>onur eftir rcglunum i § 2 vio arbeioi eina åvisa tio vinnur sær 

fritioarrælt, fær hann ræll til fritioarlon, sum er 4· % av teirri Ion, sum honum er 
goldin Iyri tao arbeioi, sum er grundarlagio undir fritioarrættindunum. FritillarlOn
ina skal -avvaroandi vi rki latu og g}alda fritioartakaranum, tå io fritioin verour tikin. 
Har, sum tann stan•andi fær ikki beinleiois Ion fyri starv silt, men verour lontur 
vio vrosentum ella a annan hått, vikjandi frå \'Unligum lonarJuitti, Iyrisetir lands· 
styrio nærri re1dur fyri utrokningina a\' fritioarlonini. Um so er, at tao starvsfel· 
agi<S, sum åvar&ndi virki ligi:ur undir, ikki rindnr friti<Sarloninn ella tryggjiar ut· 
gjald hennara, vcrilur utgjaldiil tryggjail ,.m cinari fritiourmerkisskipnn (frilioar· 
grunni), sum lundsstyrio fyrisetir tær nærri reglur um. . 

Lon, sum verifor veill sum endurgjald fyri scrligum utrei<Sslum, eins væl og ser· 
ligt tillcgg f yri yvirarbeioi o. t., må ikki veroa nyll sum grundarlag undir utroknan 
av fri1ioarlon. 

Um so er, al loning heilt ella pnrtvis er kostur og innivist, verilur viriliil av hesum 
al setu av landsstyrinum. 

( ti fOri, at citt virki verilur steogu<S i fritioini, kmm starvsfolki<S ·har, sum ikki 
cigur ræll til fritio allur dagarnnr, virkiil er stcogao, ikki av stei5ginum krevja end· 
urgjnld i1t um la fritioarlon, sum åvari5andi cigur å eftir fyrisetingunum i hesi log. 

G Henda log viovikir ikki pcrsimi i almennum starvi, sum av riki, logtingi ella 
kommunu hcvur fingiff vissac5 fritio vio Ion, um so er, landsstyrio metur åvarilnndi 
skipnn at veita slan•.>folkinum ikki ringari kor, enn fyrisetanamar i hcsari hig hovdu 
\'Citl. 

Landsstyrm knnn fyrisela, at l11gin vcrour ikki al galda stnrv ella starvsoki, har 
vii! siillmåla ella fyriskipan er vissail starv.>folkinum friti<S vii5 IOn eftir reglum, sum 
bjucfo ikki ringari kor, enn fyrisctunarnar i hesari log. 

Hendu log minkur cinki um vioarifatandi friti<Sarræll, sum knnn cigast a eftir 
a<Srnri li>g ella fyrisclan, eftir semju millum arbeiosgevara og arbeioara clla eftir 
\•oldgiftsclumi ella vanligum sii5i. 

7 Tann, sum fritioarra•tt eigur, hcvur skyldu at vera frå arbcioinum so nogvar 
dugar, sum fritiilarrællurin er til, og fritiilnrrællurin verilur U\'lapaour fyi ullu frj. 
tiilina, sum åY.arilandi i fritiilini tckur sær uppå arbeioi fyri viilurlag. 

A vtula um at sign frå sær rætt til fritii'S vi<S !On er ologlig, og arbci<Ssgc,·nri, sum 
viil slnn•sfiilk sitl ger sliku avtalu, fellur undir hot til lundskassan. 

Friti<Surmerkini smbrt. § 5, stk. I, mugu ikki lalast til onnur. Brot muti hesi 
rcglu fellar unclir but til landskassan, og \'erilur rællarliga viilgjort sum politimål. 

8 Vi~vikjandi sturvsfiilki å skipi eigur landsslyrio heimild at gcru lcy avvik frit 

l) Shr. kunng. nr. 33, 30. mnrs 1951. 
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fyrisetnnunum i hcsi log, sum kunnu veru neyi'Sug og rimi\ig undir teim serligu vii'S
urskiitunum, sum el\'ust å sjonum; t. d. kunnn eftir samråi'S vii5 åvnri'Snndi stnrvs
felog sctnst reglur, soleii5is al tann årliga fritillin kann veri'Sa bylt elki samanlogd 
vii'S komandi fritii5, og undir \'ii'Surskiftum, har okkurt serliga veriilur til hindurs 
f yri ti logfyrisettu fritii5, frumihjå Jon og kostpcningur verila givin sum fritii'Snr· 
cndurgjnld. 

19. mars - FfGGJARLØGTINGSL6G 1951/52 nr. 32. 
Ad § 18, 1. 3.: Vegagrunnurin veri'Sur nyltur til keyp av amboi'Sum, studnings

\cilan til kommunur til amboi5 og Lil Ion til vegmenn.1) 

28. marts - Lov nr. 121 om ændringer i lo\' om SKIBES REGISTRERING. 
3) I § 5, stk. 2, udgår sætningen: Politikontoret i Thorshavn er registrcringskon

lor for Freråerne.« 

28. marts - - Bek. nr. 158 om AFGIFTER FOH SKIBES MÅLING. 
5 - - - for Færoernes vedkommende opkræves af gi hen ved foranstaltning af 

politimesteren i Thorshavn. 

30. mars - Kunng. nr. 33 vii'Svikjandi log nr. 31 um FJUTfD VID LØN. 
f § 5, 1. ~tk., er givin landsslyrinum heimild til at fyrisela nærri reglur um eina 

Iritii5armerkisskipan fyri tey, sum eru undir logini, og sum tni'S slarvsfclag, åvari'S· 
andi \'irki liggur undir, ikki rindar fritii5arlon til clla tryggjar utgjald hennara. 

Fyri hesi verllur sett fylgjandi skipan: 
Stnrvandi fær okeypis å posthiisinum einn fritiiilarmerkishOk. Bokin er bert gyldug 

Iyri eitt !ritii'Snrår, merkt å forsii'Suni. Stan•nndi setir sjålvur å 1. siiilu .navn, starv og 
bustai'S. 

Snmstundis vii'S at starvnndi fær utgoldii'S Ion sinn, hevur hann rætt til at Iån fritii'Sar
merki svarandi til 4 % av lonini fyri tai5 tii5nrskeii5, lonin er fyri, jbr. lo nii'San
fyri. 

Frilillnrmerkini veri'Sa prentnl5 til viri'Si av 5, 10 og 25 oyrum og 1, 2 og 5 kr., tey 
kunnu keypast å posthi.isunum. 

l'vlinnsla viri'Si er av praktiskum grundum sett til 5 oyru, fritii'Sarsamsyningin må 
ti rundast av soleii5is, at fyri upphæddir uppit 1 og 2 oyru veri'Sn ikki innscll merki, 
mei'San fyri eina upphædd uppå 3-7 oyru veri5ur sett 5 oyrn merki og fyri upphædd 
uppå 8- lO oyru cill 10 oyra merki. 

\lerkini \'eri'Sn innsell i fritii'Sarbokinn u sii'Sunum .J- 10 av hesum: 

a. Fyri stnr\'andi vio månai'Sarlon clla vikulon setir arbcii'Ssge,•arin mcrkini inn. 
tå lOnin veri5ur goldin. 

b. Fyri leysarbeii'Sarar: Hevur hesin haft ikki undir 8 tima arbeioi tilsnmans i 
~omu \•iku (frå leygardag lil friggjndng) hjå sama iarbeii5sgevarn, oetir nrheii'Ss· 
~evarin merkini inn fyrsta friggjndag. Hevur arbeillarin hnraflurimoti haft undir 
8 tima arbeii'Si tilsamnns i .somu ,•iku ( f rå leygnrdag til friggjndag) hjå sama 
nrbeiosge\•ara, gevur arbeii'Ssgevarin ·fyrsta Iriggjndag arbeii'Saranum skrivliga 
\'llllan um, at ·hann hjå honum i vikuni hC\'Ur nrbeitt so og so nogvar timar, 
og at arbcii'Ssgevarin bindur seg til innnn H dngnr at gjaldn ~ ~c av arbeills
lonini til arbeiosmnnnafclagio, ella um hettn ikki er å plnssinum, so kommunu
skrivstovuna (formannin). Våttanina gevur nrbeii'Sarin urbeiosmnnnnfelngnum 
(kommunuskrivstovuni, formanninum), og setir hcsin stovnur 14·. hvonn dag 
merkir svarnndi til inngoldnno peningin i hok åvari'Snndi stnrvsmnnns. Arbeii'S· 
nrin skal sjålvur kre,·jn arbeii'fagcvaran, so nt tey ·I $~ veri5a goldin. 

1) Gjol<l fyr i liilar fyri figgjarnri3 tiki6 til inntoku fyri landskoiosan, shr. § 3, 1. 
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Lon, sum verour \'eill sum cndurgjnld f yri serligum ulreioslum, eins væl og ser· 
ligt ·tillegg r yri yvirarbeio o. l., må ikki veroa nylt sum grundarlng undir ulroknan 
av friliilarlon. 

Samslundis ~um åvaronndi arbeiihgevnri, nrbeiosmannafolag, kommunuskrivslova 
clla soknarslyrisformaour setir mcrkini inn i fritioarbiikina, vållur hann ii 2. elln 3. 
siou, at åvurilandi starvsfiilk hevur arbeitt tai1 tioarskeii'i, sum merki eru fyri,og 
skrivnr virilio av teimum merkjum, sum innsetl veri'ia. Eisini må vii5merkjusl, fyri 
al kunnn rokna feriutii5inn t'it, um slarvandi vegna sjiiku ella aora fråveru frå ar· 
beii5inum .Jievur fingii5 minkuoa Ion. 

Tunn, rn hevur ræu til feriu, telur, tå io rnoio er fult, viroii1 av merkinum i hvorjum 
rni'ii snman i deildini ytst hogrumegin, og tå ii'i ullur ytstudeildirnur å eini siou eru 
ulfylltur. clla tå io årio er uti, telur hunn viroii'i n\' teim ilmsetlu merkjunum niour 
og nytir upphæddina fyri hvorjn siou yvir å siou 12 i bokini. 

Tå i(li fritionrårio er uti 31. mars, kunnu ikki fleiri merkir setust i fritii'iurbokina, 
galdandi fyri tai'i fritioarårii'i. Merki, sum eru sett inn i fritioarbokina ella Il}'ggjui5 
tit i einum fritii5aråri (t. e. i tioini frå 1. april til 31. murs), kunnu ikki flytasl yvir i 
fritii'iarbokina fyri citt nnnai'i fritioariir, eins og arbeii'isdagar frå einum fritii'iaråri 
ikki kunnu y\'irflylnst til annuo fritii'inrår. 

Um tunn. sum hevur rætt til fritii'i, er i arbcii'Si, tå io fritii5in skal huldnst (van liga i 
tioini 2. mai til 30. september), skal nrbeii'isgevuri hnnsurn å sii5u 12 i bokini vålln, 
at hnnn n(1 he\'Ur rælt til fritiO frå åvisum degi vrn åvisum dagntali. Er hann ikki 
i arbeic'H, skal åvari'Sandi kommunuskrivstova ( formuour) vålla, al tao er skrivstov· 
uni kunnugl, nl hnnn ællnr at taka fritii5 i åvisum dngatali frii åvisum degi. 

Tann u]l'rhæddin, io slendur ii fritioarbokini, kann fåast å posthllsinum, tå ii5 
fritii5in skal tnknsl. B1ikin vcr3ur n}'ggjni'5 inn snmantold, sum ski\no til omanfyri, 
unclirritaå nv honum, sum fritiilarræll .he\'ur, og åritao via neyifogum vållanum frå 
urbeii'isgcvnrn, kommunuskrivstovu ella soknarslyrisformanni. 

Upphæddir, sum ikki eru uttiknnr i fritii'5nrårinum (1. .april- 31. murs), sum frj. 
tioin (tai'5 er fritioin, sum åvari'inncli hevur vunnm sær rætt til (ritionrårii'5 framman· 
undan) skuldi verio tikin i. fora i fritii5argrunnin. 

5. april - Kunng. nr. 33 um AVGJALD UPPÅ MORORAKFØR. 
Vio heimild i § 3, 2. stk. i liig nr. 21, 16. murs 1951, um avgjald uppå motor· 

nkfOr, fyri.skipar lnndsslyritl fylgjnndi: 
1 Øl\ smbrt. logarinnnr § l gj:nlclskyldug motornkfilr skulu vio hvorjn umskråset· 

ing i Foroyum lnta gjald til landskassan. 
Tni'5 gjnld ~kylduga viråii'i er lann peningnhædd, keyparin er reljaranum skyldugur 

al lala fyri motornkforrn. 
Gjnlcli<l verour goldiå :av ti. sum he\'Ur skyldu at lntn motornkfaritl umskråsetn, 

cignri ella tann. sum hevur ræoio å motorukfarinum. jbr. § 15, 2. stk., i lognr
kunnger3 nr. 131, J.I.. april 1932. 

Vio fyrstu umskråseting, eftir tai'5 \ogin er komin i gildi. t. e. 16. mars 1951, veri'5ur 
goldio 20 ~!o a\' gjaldskylduga viroinum og vitl nllar scinri umskråsetingar 10 %. Tær 
skråsetingar og umskrå~etingar, ii'5 gjordar eru, undan login kom i gildi, telja tii vio, 
soleiåis at motorakfiir, sum frammanundan eru skråsctt bæi'5i fyrstu fer<l og sii5ani 
umskråEkråsett. bert letur 10 % i gjald, meåan motorakfOr, sum berl eru skråsctt 
fyrstu fero. letur 20 % vii'S umskråseting. 

2 Gjaldio ,·erour kravt og goldiå Forora Gjaldstom. syslumonnunum ella soknn· 
ftitnnum i Viigi, åorenn motorakfario \'eråur skråli'ett. Samslundis vio inngjnldingina 
verour gh·io ncvndu stovnum våttan, undirskrivao uppå æru og triigv, av bæi'5i 
kcy•pnra og seljara, um hval gjnldskyldugn viroio er, h\'orjum nummari motorakfnrio 
seinasl hc\'Uf \'Crii'S f'kråsetl uncJir, og h VUSHI oftn motorakfario fyrr hevur verrn 
skråseu. Hesnr vattanir fån~t frå gjnlclstovuni, syslurnnnni elln soknafutnnum. 

Gjaldstovan, sy ~lumaåurin ella soknnfiitin gevur so kvillan fyri, at gjnldiå er go\dii'S. 
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Kviltanin veri'Sur send landf iilanum saman vii'S oi5rum skråsetingarskjolum. 
3 Brol milli hesum fyriskipanum veri'Sa, um ikki storri straffur er uppiborin, 

revsai'S vii'S sekt, ii'S fellur til landskassan. 

9 .. april - An. nr. 187 om ikrnfttrædclse af lov nr. 277 af 27. maj 1950 om 
udovelse af ERHVERV I GRØNLAND. 

Lov nr. 277 af 27. maj 1950 om udo\'else af erhverv i Gronlnnd træder i kraft 
den 15. april 1951. 

28. april -Skr. fra U. l\t om færiiske horns OPTAGELSE PÅ KOSTSKOLER. 
Herefter er ministeriel sindet fremtidigt at fOlge nedennævnte retningslinier: 
Færiiske horn fra skolerne i Thorshavn, Klaksvig, T\·eraa og Vang vil kunne op

tages som skolesagende elever på statens kostskoler uden optagelsesprove vå grundlag 
af den Ireraske skoles udtalelser, når de er behorigt tilmeldt inden 1. april. Oplagel
sen vil dog være afhængig a.f pladsforholdene og af rektors vurdering af de forelig
gende udtalelser. 

Optagelsesklassen kan være 3. eller 4. mellem- eller l. gymnasie-klasse. Dog kan 
-bortset fra sjældne undtagelsestilfælde - ingen oplages direkte i 1. gymnasie

klasse uden forud at have bestået realeksamen eller almindelig forberedelseseksamen 
(præliminæreksamen). 

Ved dptagelse eller oprykning i gymnasiet vil ved hver af de tre kostskoler l eller 
2 færinger have fortrinsvis adgang til alumneplads, når de anses for kvalificerede til 
gymnasiet. 

15. maj - Kunnµ. nr. 36 um GJØLD TIL MATRIKULSKRIVSTOVUNA. 
Vii'S heimild i §§ 3 og 6 i konguligari fyriskipan, 15. juli 1951. um skipan av 

matrikul og fa.;;tognarskrå fyri utskift vlåss uttan fyri Torshavn veri'Sur hervii'S fylgj
andi fyriskipai'S: 

1 Tå skjol matrikulsins veri'Sn umskipao, ~kal umsokjarin -til umskipanina gjalda 
allar i1treii5slur i snmband vii'S hetta. 

2 Otreii'Sslur til feri'Sa- o:;i dagpcning til landmålarar, frakt, IOn lil honarmenn, porto, 
telefon og tilikt ver~a al hyta millum allar sakir, sum \'er~a gjordar ii somu fer~. 

Dtrei~slur lil markna\'isur, YåUanir og tilikt eiga al ver~a goldnar fyri hvorja sak 
fyri seg. 

3 Umfr.nmt tær i § 2 nevndu iitrci~slur veri5a at lala hesi gjol<l: 

1. SuruforbftiO viC$ 11ppmåling. 
a. ai'Salgjald . . • ". 50 kr. 
L. Vii'SLot f yri stodd og virm: 

5 % av \•ir<Sinum av ti fråbyua okinum. 
c. Vi~but fyri sundurbyti av fleiri matr. nr.: 

3 kr. fyri hvort matr. nr. meira enn eitt. 
d. Vii'Sbiit f yri at nyg!!'j matr. nr. ver<Sa logd i Cleiri lutir: 

10 kr. fyri h\•onn lut, sum krevur uppmåling. 
3 kr. fyri h\•onn lut, sum ikki krevur uppmåling. 

e. Vi~bot fyri at nyggir vegir ver<Sa lagdir ella gamlir vegir broyllir : 
'~kr. fyri \'egir yvir ogn keyparans ella scljarnns. 
8 kr. fyri vegir yvir ai'Sra ogn. 

2. Sundurbyti 11ttan. 11ppmåling: 
a. Tå eftirkannan i markini nytist: 

4fo a\ gjoldunum la og lh, hini obroytt. 
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b. Tå eftirkannan i markini ikki nytisL: 
3/5 av gjoldunum la og lb, hini obroytt. 

3. Frabyli av liaga ella fråbyti av ..samanbu11dnum matr.nr.: 
a. Tå io eftirkannan i markini nyLisL: 

:!l:J av gjoldunum la og lb. 
b. Tå eflirkiannan i markini ikki n}•tisl: 

l/J av gjoldunum la og lb. 
t.. Samanloga av malr. nr.: 

a. Ai'Salgjuld ... 
b. Vii'Sbot fyri hvi:irL mulr. nr., io verour eflir 

c. Vii'Sbot fyri hvort malr." ii'S fer ... 
d. Viilbot fyri viillan fru sorinskri varanum 

15. ma1 1951 

20 kr. 
10 kr. 
3 kr. 
'l· kr. 

Fer samanlOga fram i samband vii'S sundurbyli, veri'Sur ikki 
latiil ai'Salgjald. 

5. Markrwum..skipan: 
a. Gjald verour lalii'S sum vii'S sundurbyti. 
b. Viilbot fyri våttan frå sorinskrivuranum •. . •t kr. 
c. Viobol fyri viittan um vei'Sselingarviroi ( uskadelighedsallest) .. . 4. kr. 

Fer marknaumskipan fram i sambund vii'S sundurhyti, verifor ikki lalii'S 
ai5algjald. 

6. Marknaåvising: 
a. Ai'Salgjald .. , 
b. fyri hvonn tima 

...... 15 kr. 
... 10 kr. 

Fer marknaavising fram i samband vii'S sundurbyti, verilur ikki lalii'S l!li'Sal
gjald. 

7. Kopi av matrikulkortinum: 
a. Ai'Salgjald fyri hvort kort 
b. Vii'Sbot fyri hvonn lut .•. 

8. T' åttar1 av vidd å korti ella i skrivi: 
11. Ailulgj.ald ... 
b. Viilbot fyri hvort matr. nr. ella lut ... 

5 kr. 
1 kr. 

5 kr. 
1 kr. 

4 I einfoldum sakjum, har jorilin heV'l.lr litii'S viri'Si, kunnu ley i § 3 nevndu gjold 
verifo minkai'S samhart hesum. 

1 torforum sakjum, har gjoldini i § 3 ikki rokka, ellu i urhernum, sum ik!ki koma 
inn undir tey i§ 3 nevndu, kann i slai'Sin veri'Sa roknai'S vii'S ti tii'S, malrikulsins folk 
nyta til sukina, til eina limalon, sum er i måt vii'S la Ion, tey hava, 

5 Ai'Srenn fariil verilur undir eina sak, kann slovnurin krevja, at umsokjarin !etur 
% av ti æt\uila koslnui'Sa, og tull er fost skipan, al tey lokandu skjol ikki veri'Sa 
latin, f yrr enn all er gold i il. 

6 Gjiildini fora i landskassan. Tær i § 2 nevndu iitreii'Sslur veri'Sa lo, Lå io tær 
veri'Sa endurgoldnar, tiknar til inntoku i skrivstovuk11:53a matrikulskrivstovunna-. 

7 Henda kunnger~ kemur beinleii'Sis i gil<li, og samstundis fer ur gildi kunng<'.i'S nr. 
26.J., 29. oktober 1931. 

19. maj - Skr. fra socialm. om udgifter til FERIEREJSER FOR FÆRØSKE 
SÆRFORSOHGSPATIENTER. 

Ved at fremsende nogle fra samfundet og hjemmel for \'anfore modtagne regnin· 
ger for udgifter afholdt i anledning af færoske særforsorgspatieniers ferierejser til 
Færoerne har hr. rigsombudsmanden fore.spurgt, om .sådanne udgifter vil kunne 
afholde~ i medfOr af lov nr. 122 af 15. marls 1939 om slat.stilskud til tsædon:;org 
for per~oner b()~at på Færoerne. 

I denne anledning ~Ika! man meddele, at udgifterne til de på stat.sanstalt eller aner
kendt :rnslalt anbragte færoske særforsorgspalienters ferierej ser omfattes af den 
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for ophold på vedkommende anstalt fostsnlte takstmæssige betaling og derfor ikke 
vil være al betale særskilt af Færi:ierne. 

Samfundet og hjemmet for vanfore er herfra underrettet om foranstående, idet man 
samtidig har tilbagesendt institutionen de omhandlede regninger. 

31. maj ~ Skr. fra slalsm. om MASKINTILSYNET som særnnliggende. 
Arbejds- og .socialministeriet har den 28. maj 1951 tilskrevet slalsmini.steriet så· 

ledes: 
:.I vedlagte .skrivelse af 15. maj 1951 har lan<lsingeniOr M. Helmsdul, Thorsha,•n, 

anmodet om fritagelse for hvervet som tilsynsfOrcntle ved maskinanlæg på. Færoeme 
under arbejds- og fabriktilsynet, i hvilken ~tilling han har været konstitueret, medens 
den hidtidige tilsynsfOrende Loui.s Zachariasen er land~tyresmnnd. 

I denne anledning skal man med bemærkning, al maskintilsynet er et led i arbej· 
derbe..skyttelseslovgivningen og derfor nu må betragte.;; som færosk særanliggende, jfr. 
herved statsministeriets .s&rivelse af 9. dccwnber 1950, anmode stal.LSmini
steriet om at foretage det videre fornodne. 

Det tilfi:ijes, at pågældende herfra er underrettet om foranstående.« 
StaLsministeriet er enigt med arbejds- og socialministeriet i, al det pågældende 

.sagsområde må betragtes som el særanliggende, og man skal ·derfor anmode hr. 
rigsombudsmanden om at oversende den vedlagte ansågning fra .den !pågældende til 
Færoernes landsstyre til videre foranstaltning. 

1. juni - Cirk. fra skoledirektionen vedr. STATSTILSKUD TIL SKOLEBYGGERI. 
IfOlge § 26, stk. 2, i lov nr. 199 a{ 12. avril 19-t9 om lonninger og pensioner for 

lærere ved folkeskolen på Færoerne bestemmes det på finansloven, om og i hvilket 
omfang der af statskassen kan ydes tilskud til opfi:irel.se af nye eller udvidelse af 
ældre skolebygninger og lærerboliger på Færiierne. 

Undervisningsministeriet J111r anmodet skoledirektionen om at meddele, al de l 
ikke kan forventes, al ministeriet i fremtiden vil se sig i stand til at soge stats· 
stolle til fruri:isk skolebyggeri, medmindre planerne inden den endelige godkendeli;e 
gennem direktionen har været forelagt for undervisningsministeriet. 

Under henvisning til foranstående skal man herved indskærpe, al idtolebyggeri, 
hvortil der onskes lagtingstilskud og statstilskud, IOrst påbegyndes, når der forelig· 
ger tilsagn fra såvel landS1Styret som undervisningsministeriet om stolle til nævnte 
byggeri, hvorhos arbejdet heller ikke må påhegyndell, forinden skoledirektionen har 
meddelL sin endelige godkendelse af projektet. 

l. juni - Reglugeri'.S nr. 39 vii'.Sv. VIRKAN, EFTIRLITI OG VRAKll\G AV FISKI 
TIL PRASILIU OG ANNAN MARKNADA 1 SUDUHAMERIKA. 

I. Fisk.ur, sum skal sendast til Brusiliu og annan sui5uramerikamkan marknai5a, 
skal veri5a virkal'Sur solei5is, al hann verjir seg væl i tropiskum vei'.Surlag. Fiskurin skal 
innihaldu minni .salt enn vanligur klippfiskur, og hann skul veri'.Sa turkai'.Sur nogv. 

Tey plåss, sum talnn er um al sendu fisk til i Sui'.Surumerika eru hesi: Nori'.Sur Brn
siliu, Sui5ur Bra.siliu, Cuba, Venezuela og Puerto Rico. ( Hesi plå&Sini seta ymisk krih 
vii5vikjandi stodd og liti ii fiskinum, men felags -fyri tey er, al •tey .seta somu krov vi5-
vikjandi haldg65sku). 

Norl'Sur Brasiliu og Puerto Rico skulu hava gulan någv turka()°nn fisk. Fiskurin 
skal vern ulvatnnl'Sur og innihaldu liti5 av salti. 

Sui5ur Brnsili.u, Cuba og Venezuela i:kulu hnva hvitan nogv turkai'.San Ii •k. Tuts er 
loyvt hesum hvitn fiskinum al hnva meira uv sahi i 5tcr enn hin guli, men tai'.S må 
kortini ikki vern so nogv salt i honum i;um i vnnligum fiski, sum turkai5ur er Lil 
Sui'.Sureuropa. 
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//. T'irkan av /iski til Su~uramcriku: 

= .... .:ij -=~ 25 l<g skulu 
"; !Il-' 

plåss = 'CA) ,_ (1lvnlning clln vnsking =~ \•ill turkon 
" :n .... :i ;:...i.. svinna 0 ~ 0 = in·:;: c- 0 

,_ -
Fiskurin sknl vcrlla ,_ 

NorlJur ikki i kid ,_ vnskaltur, sllJnn lilvatn- :i 

Y''ir yvir :I ulh1r I 4 tlmor. .:.: 9,5 kg Brusiliu 3-l 18 & 400 pollnr av vntni til :> 

J()() l1g !IV flski. :IC) 

ikki 
,_ ,_ 

Sulh1r 2 
:i 

- yvir .:.: 
Brusiliu 

23 ~ " Q 

Fiskurin skol veraa 
ikki vaskaOur væl o~ skul 

Cuhn - yvir - sll>an vcrlln stnklrnllur. - -
23 Sult må ikki verlla sligiO 

aflur li lumn. 
--

Vene- ikkl 

~ucln - yvir - - -
23 

Fiskurin skul vcrllu ,_ 
Puerto ikl<i ,_ vuslrnaur, s!Onn litrntn- :i 

yvir 
:I 

ullur I 4 llmar. ~ 
Hico - '; -

18 400 pollur nv \'atni 
;.. 

~ 

til 100 kg u\· flski. :IC) 

Ur .saltfiski skal gul.ur fiskur, til Nor?mr Brasiliu og Puer/-0 Rico, virknst å tnnn 
hått, nt snltfiskur veri1ur ulvnlnai5ur i •I· timnr og sii5an stnkkai5ur, ullan al salt ver5ur 
sligii5 ii harm. 1 stakki skal fiskurin slnnda einur 10- 12 dagnr. Mei5an fiskurin slendur 
i stukki må ansn:st væl eftir, at hann gror ikki i;aman ; hann mii ver5a $lakku5ur.um. 
Somuleit>is må nnsnst væl eftir, nl hann veri5ur ikki stundundi i stakki O\' leingi, åi5r
enn harm veri5ur turkai5ur. Undir turkingini skal tann guli liturin koma fram i fisk
inum. 1 Ii:kinum må vatnpro~entii5. tå ii5 hann er lurkai5ur, ikki fora upp um .~-1. og 
saltprosentii5 ikki upp um 18. 

Fiskurin til Su'5ur Bra.siliu, Cuba og V crw:uela skal vera hviLur å liti. (Vnnligur 
saltfokur, turkn<Sur so nogv sum til hesi !ond, inniheldur um 27 % av salti). Til tess 
at fåu minkni5 so nogv um salti<> i fokinum, at nogdin av ti kemur al hoska til markn
ai5arucrovini, skal fiskurin ver<Sa væl vaska~ur og sii5an .stnkkai'Sur, •ullan al sult ver~ur 
sligii5 aflur ii hann . Fiskur, sum skal vcr<'in hvitur, og .sum ehir va;:d.cing veri'Sur 
stukkai'Sur uttan snit, mii ikki stunda ov leingi i s tnkki, ii<'irenn hann \er~ur turku<>ur. 
Hunn må ci.sini veri5a stnkkai5ur um, ti ella kann hnnn grogva saman. 

HoyggiiS skal veri'Sa vnska<S burtur ur otium fi ski, sum sendur ver<>ur til Sui'Sur· 
ameriku. 

Menn, sum turka fisk til Sui5urameriku, eign al fåu bo<> um at virka (i.skin i go<>· 
nri tii5. Fiskurin sien! vern uppi til turking '" fer~ir, og hann skal slnnda stukkai5ur 
millum hvorjn turking. 
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li I. Turkingaransan: 
1 seinasla teigi i skemai'5inum er setl upp, hvussu nogv 25 kg av fiski skulu 

svinna fru ti, at fiskurin fer til lurkingar fyrslu feri'5 og Lil tess, al hann er full. 
lurkai'5ur. 

Tå ii'5 fiskurin fer Lil tu~ingar fyrstu feri'5, veri'5ur fiskur svarundi til 25 kg 
spjaldrai'5ur, (hvor fiskur fær eill spjaldur um slerlin). Hcsi 25 kg av spjaldr· 
ui'5um fiski veri'5a logd ymsa stai'5ni i Lurkilagnum, og hvorja fcri'5, i<'5 ein Lurking 
er lii'5ug, veri'5a teir spjaldrai'5u fiskarnir savnai'5ir saman aflur og veri'5a vegai'5ir. 
Tå ii'5 tey 25 kg av fiski eru svunnin 9,5 kg svarar hcttn til, at vatnprosentii'5 i 
fiskinum er i mesta Ingi 34, %· 

IV. Ejtirlit: 
Hvorja Ieri'5 fiskur er turkni'5ur til Sui'foramcriku, taka vrakieftirlitsmenninir ul 

ein mei'5alsynislut av fiski og senda hann Lil Fiski\•innustarvsslovu Lands.styrisins, har 
fiskurin veri'5ur k1111n11i'5ur fyri innihaldii'5 uv vutni og sahi. Synisluturin skal veri'Sa 
tikin ut, beint eftir at fiskurin hcvur vcrii'5 uppi Lil turkingar seinaslu fcri'5. 

Fiskivinnuslarvsstovan sendur l.f Foroya Fiskasolu boi'5 um urslitio av valn· og 
saltkanningini i fiskinum, og fiskurin må ikki \•eri'5a pakkai'5ur, fyrr enn urslitii'5 av 
hesi kanning er fingiil. 

V. Vraking: 
Tå i<'S fiskurin veri'5ur pakkai'5ur, .skulu vrakarar veri'5a hjåstuddir og skulu leir ansa 

cftir: 

1. at fiskurin er javnur til sti)ddar, soleii'5is sum keyparin ynskir, 
2. at fiskurin er yvirhiivur \•æl virkai'5ur, 
3. al ikki meira cnn Ifa av nr. 3 fiski fer i hvonn kassa ella 11\'orjn tunnu, 
·l·. at fiskurin veri'5ur lagdur hampuliga i kussamar og tunnurnar, 
5. al hvor tunna og hvor kassi heldur vekl. 

Vii'5 vraking av fiski til Sui'foramerrku eru annars tær reglur guldundi, sum fyri
skipai'5ar eru i IOgLingslog nr. 12 frå 12. januar 1950 um fiskavraking og i teimum 
starvsreglugeri'5um fyri vrakaraslovnin, sum gjordar eru vii'5 heimild i nevndu log. 

VI. Fråvik frå hesi regiuger~ kunnu ikki veri'5a gjord uttan vi~ loyvi frå IRnds
styrinum. 

7. juni - Bek. nr. 2•16 vedr. FANGST, FJSI(.ERJ OG JAGT I GRØNLANDSKE 
FARVANDE og om eksporten fra GronlRnd. 

3. TillRdel~ til at drive erhvervsmæssig fangst, fi:;keri og jagt i gronlandske far
vande meddeles af stutsministeren eller efter dennes bemyndigelse af rigsombuds· 
manden på fo'æroerne. 

18. juni - Lov nr. 286 om ændring af reglerne om FORTABELSE AF RE'ITIG-
HEDER SOM FØLGE AF STRAF. 

21 Lov nr. 1'16 af 31 marts 19·19 for Færoeme om uldersrente. 
I § 2 udgår nr. 2. 
22 Lov nr. H7 af 31. marts 19·19 for Færoerne om invalideforsikring. 
I § 4 udgår stk. 1, nr. 2. 
l § 12, stk. 1, ændre5 >§ •I, stk. l , nr. 2---'H: til > ~ -l. stk. 1, nr. 3 og ·1« og 

§ 17, slik. 9, ændres ;i.i§ 11, stk. 1, nr. 1 -:~« til >§ I, slk. 1, nr. 1 og 3<. 
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19. juni - Skr. fra handelsm. om LÆGEUNDERSØGELSE AF SKIBS;\IAND
SKAB. 

Af en handelsministeriet foreliggende sag fremgår, at kommunelæge N. N. den 2 L 
april d. å. i medfUr af handelsministeriets bekendtgorelse uf 23. september 19·12 
angående lægeundersogclse af skibsmandskab har undersogl IP, P., der er fOdt den 
2. oktober 193'1· i Sumbo Sogn. 

I denne anledning .skal mun meddele, at handelsministeriet under hensyn til, ut 
bekendtgorelsen er •udfæ11diget i medHir af ,§ 26 i somundsloven af 1. maj 1923, der 
er overtaget uf 1Færoernes hjemmestyre som .særunliggende, samt under henvisning 
til de på det i forrige måned i ministeriet afholdte mode vedrorende bl. u. nuviga· 
Lionseksaminer på ·Færoerne faldne udtalelser har meddelt lægen, al man må unse 
administrationen uf lægeundersogelsesordningen, for så vidt angår undersogelse af 
færiiske sofurende som handelsministeriet uvedkommende. 

Efter den anledning, sagen dertil giver, henleder man opmærksomheden pii, al 
nævnte lægeunder;;ogelsesordning har dannet grundlaget for Danmarks tiltræden af 
vedkommende internationale konvention, jfr. udenrigsministeriets bekendtgorelse uf 
7. maj 1938 (lovtidende C nr. 15) og hjemmestyrelovens § 5, stk. I. 

Man henstiller Lil hr. rig$ombudsmanden, hvorvidt foranstående gennem lands
styret bor bringes til de på li'æroerne praktiserende lægers kundskab. 

3. juli - FUNDATS li'OH DET DAl'i'SK~FÆHØSKE KULTUHFOND. 
Du forbindelsen mellem Færoerne og de ovrige dele uf det danske rige under 'er

denskrigen var afbrudt, blev der af statskassen ydet færingerne, der for deres ud
dannelse eller af andre grunde befandt sig i Danmark, slotte gennem rentefri lån, 
der Hir:!l s kulle tilbugebetale,i, når genoptagelsen af forbindelsen efter endt uddannelse 
skabte mulighed herfor. 

Det ~umlede belob af disse rentefri lån androg kr. 2.123.077,58; heraf er pr. 1/2 
19.1.9 kr. 685,713.99 tilbagebetalt, medens der resterer kr. 1.397,210, H. idet el be· 
!Oh af kr. i!0.123,15 er afokrevet som uerholdeligt. 

Ved lov om tillægsbevilling for finan ~årel 1950/51 er der truffet bestemmelse om, al 
såvel de Lilbagehetalle belob som restfordringerne efter skylderklæringerne hen· 
lægges til et dansk-færosk fond, der ~'kal tjene Lil .styrkelse af den åndelige for
bindelse mellem Færoerne og den o\'rige del af det danske rige. 

I henhold hertil oprettes herved af statsministeriet på tslntens vegne og det færoske 
landsstyre på hjemme;;tyrels vegne folgende fundats for det nævnte fond: 

1 Fondets navn er :>Det dan.sk-færoske kulturfond«. 
2 Fondets formål er at fremme den kulturelle forbindelse mellem Færoerne og den 

i.ivrige del af det danske rige. 
3 Fondets formue består af det i indledningen omhandlede tilbagebetalte bel<ib 

samt resttilgodehavendet, således som disse aktiver opgi.ires på datoen for midler• 
nes henlæggelse til fondet. 

Det vil påhvile fondets bestyrelse at administrere efter Iolgende retningslinier: 
For hvert af de enkelte låneforhold bor mulighederne for hel eller delvis tilbage· 
betaling af lånet unclersi.iges. Bestyrelsen er berettiget til al fostsætle de nærmere 
vilkår i så henseende og til e\1entuelt at kræve et restbeliib forrentet. Bestyrelsen er 
på den anden side også beretti get til al afskrive belob, der må anses for uerholdelige, 
og til delvis, eventuelt helt at eftergive t:Jcylden, hvor der i de tilstedeværende for
hold skonnes al foreligge ufgorende grundlag herfor. 

De til enhver tid indgåede konlm1le knpitalbe!Ob skal anbringes efter reglerne for 
anbringelse af umyndiges midler. 

Kapitalens værdipapirer forsyne;; med slalsministeriels prohibitivpåtegning; det 
gælder dog ikke de foran omtalte lånehevi.ser. 

4 Fondets bestyrelse består af en repræsentant for statsministeriet som formand, en 
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repræsentant for undervisningsministeriet, rig.;ombudsmanden og lo af landsstyret 
valgte repræsentanter. 

Be"tyrelsen fustsætter selv sin forretningsorden og kan antage den Iornodne med
hjælp. 

5 De årlige renter af fondets kapital kan, efter at fondets egne administrationsud
gifter er betalt, anvendes til det i § 2 næ\'nte formål. Bestyrelsen skal i denne hen
seende have frie hænder; som eksempel kan nævnes, at der kan blive tale om at 
gore en indsats inden for litteraturen såvel som inden for kun.sten i dens forskellige 
afskygninger, gennem foredrag, film o. s. v., hvorved bemærke!:, at de .stiftende parter 
på forhånd er enedes om, at fondet overtager udgivelsen af et værk om Færoerne, som 
Dan:sk-færiisk komite har planlagt. Der vil også være mulighed for af fonden at yde 
stolle til særlige kulturelle institutioner på Færoerne eller til enkelte færingers videre 
uddnnelse, men tanken er dog ikke at lade fondet overtage lobende forpligtelser over
for opgaver, som efter almindelige regler må betragtes som statens eller hjemme
styrets. 

6 Over fondets formue, dets indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år inden 
3 måneder efter regnskabsårets udlob indsende regnskab til statsministeriet, der lader 
regnknbet revidere og efter at have indhentet en udtalelse fra landstyret over regn
skabet med revisionens udtalelse - deciderer regnskabet. 

10. juli - Kunng. nr. •J.l um broytan i kunng. nr.27, 24. Cebr. 1950, um INN- OG 
01'FLYTAN AV VØRUM, sum broytt vi~ kunng. nr. 8, 2. mar5 1951. (lnnsett i 
kunng. 1950). 

25. juli - Anordn. nr. 356 om FREMMEDE KIUGSSKIBF.S og militære luft
farliijera ADGANG til dansk område under fredsforhold. 

3. Som indre territorialt farvand kan foruden de i § 4- anIOrte lukkede farvande 
særlig nævnes: 

" .. " ." Sunde og fjorde på Færoerne. 
7. For fiskeriinspektionso.kibe tilhorende -stater, med hvem Danmark hor afsluttet 

fiskeritraktat, og som fOrer tilsyn med fi-;ikeriet i farvandene omkring 1Færoerne, vil 
en årlig anmeldelse ad diplomatisk \'ej være tilstrækkelig for adgang til dansk indre 
territorialt farvand på Færoerne. 

20. aug. - Cink. nr. 167 om ÆGTESKABS INDGÅELSE. 
Da der efter udsendelsen of justitsministeriets cirkulære nr. 108 af 17. moj 1923 

angående betingelserne for og fremgangsmåden ved ægteskabs indgåelse og kirkemini· 
steriets bestemmelser for Færoerne af 9. juni 1923 angående gennemfOrelsen af lov om 
ægteskabs indgåelse og oplosning of 30. juni 1922 er fremkommet forskellige nye 
bestemmelser herom, hor justit.smini!lteriet efter forhandling med kirkeministeriet 
og med dettes tilslutning fundet nnlcdning til i nedenstående cir~mlære at samle de 
nugældende regler, som de bevisprovende og ægteskabsstiftende myndigheder skal iagt
tage ved ægteskabs indgåelse. 
I. Bevisligliederne.s priivelse. 

De i nærværende ci rkulære angivne bestemmelser gælder, hvad enten brudefol
kene er damke eller udlændinge, dog at de i nedenstående tillæg til cirkulæret unfOrte 
hestemme!iSer anvendes, såfremt brudefolkene eller en af dem er finsk, islandsk, norsk 
eller svensk statsborger og ikke i de sidste to år hur været og fremdeles er bo.sat her 
i riget. 

I Forinden ly:.ning til ægteskab kan iværksættes, skal det undersoge.s, om de i 
nærværende afsnit I nævnte betingelser for ægteillkabets indgåelse er til stede. 
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I de tilfælde, hvor lysning undtagelsesvis kan undlades, jfr. nedenfor § 28, skal 
provelsen nf bevislighederne ske, inden vielsen foretages. 

2 Provelsen af bevislighederne foretages på del sted i rigel, hvor bruden hor. Har 
bruden ikke bopæl her i riget, foretages provelsen på det sted, hvor brud
gommen hor, eller, hvis heller ikke han bor her i riget, på det sted, hvor en af parterne 
opholder sig. 

Medens pri:ivelsen af hevislighederne i <.let ovrige rige altid foretages af de borgerlige 
myndigheder, jfr. nærmere justitsministeriets cikkulære nr. 237 nf 30. september 19-18 
§ 2, stk. 2, foretages provelsen pu Færoerne efter brudefolkenes frie valg enten af ved· 
kommende præst eller af vedkommende borgerlige myndighed, nemlig i Sydstromo 
præstegæld landfogeden, i Sudero ·sondre præ.stegæld sognefogeden og iOvrigt syssel
manden eller under særlige omstændigheder en af rigsombudsmanden efter forstander· 
skabet;; indstilling dertil valgt person. 

Det er af ullerstorste vigtighed, at provelsen af bevislighederne bliver sa omhyg
gelig og rigtig som muligt, dels uf hensyn til det offentlige, dels for hrudefolkenes 
egen skyld. Såfremt der derfor kan være den ringeste tvivl om, hvorvidt bevislig
hederne er i orden, hvilket særlig ofte vil være tilfældet, hvor brudefolkene eller en 
af dem er fremmed .stntshorger, skal vedkommende bevisprovende myndighed, for
inden den udsteder attest om, at bevislighederne er i orden, forelægge bevislighederne 
for lundfogeden, der, såfremt han selv målte nære tvivl om, hvorvidt bevis\ighedemc 
er i orden, bor forelægge sporgsmålet for juslitsmini.stedet. 

3 Brudefolkene skal forevise fodselsallest ( de.bsattest) eller, hvis siidan ikke Jean 
skaffes, godtgiire deres alder og navn på anden måde, hvilket navnlig kan ske ved 
forevisning nf offentlige dokumenter, hvoraf fulde navn og alder fremgiir, f. eks. 
pas eller mi~ilære legitimationspapirer. 

I særegne tilfælde kan lempelser forvente;; indri:irnmel af justitsministeriet. 
4 Mand under 21 år eller kvinde under l8 år må ikke indgå ægteskab, dog al 

undtagelse herfra kan giires ved kongelig be\•illing; lj så fald skal bevillingen fore· 
vises. 

Andragende om kongelig bevilling til at indgå ægteskab indgives til rigsombuds
manden. 

Den, der er under 21 år og ikke tidligere har været gift, må ikke indgå ægteskab 
uden forældrenes samtykke. 

Er den ene uf forældrene uden del i forældremyndigheden, eller var hun det ved 
forældremyndi~edens ophor, f. eks. fordi forældremyndigheden ved bevilling eller 
dom til separation eller skilsmisse eller ved overovrighedens resolution er ~illagt 
den anden ægtefælle, er den anden ægtefælles samtykke tilstrækkeligt. 

Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle er dod, sindssyg eller åndssvag, eller 
hvis l1ans erklæring ikke '•il k·unne indhentes uden særlig vanskelighed eller for-
1haling, f. eks. fordi han opholder sig i udlandet under sådanne forhold, nt forbin
delse med ham kun vanskeligt kun opnås. 

Gælder det i stk. 3 unfiirte begge forældrene, eller er de begge uden del i for
ældremyndigheden, eller var de det ved forældremyndighedens ophor, kræves sam
tykke fra værge. 

Samtykke ~il ægteskab for bom uden for ægteskab meddeles uf moderen eller af 
faderen, såfremt han har forældremyndigheden, og for ado11Livborns vedkommende 
af adoptivforældrene. 

Den, der er umyndiggjort, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke. 
Såfremt den eller de personer, hvis samtykke til ægteskabet udkræves, nægter 

sådant samtykke, kan rigsombudsmanden på begæring give tilladelse til ægteskabet, 
hV'is 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 Jisykiske foran· 
dringer, må ikke indgå ægteskab; dog kan tilladelse til ægteskabs iindgåelse under 
særlige omstændigheder meddele;; af jmtitsministeriet. 
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Hvis <ler er grund til al antage, al nogen uf brudefolkene lider uf nogen af de 
unfOrte mangler, skul der fremlægges enJen attest Ira en der~il autori5eret læge om, 
at den pågældende lidelse ikke kun påvises hos vedkommende, eller tilladelse fra 
justitsministeriet til ægteskabets indgåelse. 

Folgende læger er autoriseret til ut afgive den i stk. 2 omhandlede erklæriing: 
1) Amtslæger, kredslæger og lundslægen på Færoerne, 
2) Overlæger, afdelingslæger og fi.irste reservelæger ved sindssygehospitaler samt 

overlæger ved eller ledere af specialafdelinger for sindssyge, 
3) Overlæger ved åndssvageanstalter og 
4) Læger, som uf sundhedsstyrelsen har modtaget særlig autorisation til at afgive 

de omhandlede erklæringer. 
De myndig.heder, der prover hevi:,lighederne, hor have deres opmærksomhed særlig 

henvendt på, om nogen af brudefolkene lider af nogen uf de her omhandlede mung· 
ler, hvorved der må luges hensyn dels til, hvad der måtte fremgå uf de forelagte at
testationer, dels til, hvad der eventuelt målte være vedkommende myndighed bekendt 
om de pågældende .i forvejen. Medens tilstedeværel~en af visse former uf sindssyg
dom, åndssvaghed i hojere grad, kronisk alkoholisme og epilepsi med typiske an
fald ofte vil kunne kons tateres uden mere indgående unclersogelse, vil de anfi:irte 
mangler i mange tilfælde være meget vun~kelige al erkende. Delle gælder særlig visse 
sindssygdomsformer, der forlåber uden meget iojnefaldende symptomer, åndssvag· 
hed i middel og lettere grad, psykopati i hojere grnd, der ytrer sig ved stærke af
vigelser fru det sædvanlige i personens liv og adfærd. men ofte kun kun vurderes 
rigtigt gennem en indgående faglig undersogelse, samt endelig de kroniske sjæle· 
lige forandringer ved epilepsi. Der vil derfor her være gan~e særlig anledning til 
al udvise forsigtighed, således, at sagen i sådanne tilfælde bur forelægges for land
fogeden. Lundfogeden kan ved henvendelse til universitetets arvebiologiske institut 
få oplysning om, hvorvidt nogen uf brudefolkene er opfOrt i det af instituttet f-Orte 
urvehygiejniske register som lidende nf 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 ju5litsministeriet. 

7 Den, som lider af konssy.gdom, der endnu frembyder fare for smitte eller for 
overfOrelse på afkommet, må ikke indgå ægte~kab, uden at den anden part er gjort 
bekendt med sygdommen, og begge 'Parter af en læge har fået mundtlig vejledning om 
furerne ved den. 

Bmdefolkene skul, enhver for sit vedkommende, afgive skriftlig erklæring på tro 
og love om, at der ikke er nogen hindring for ægte:>kabet af sådan grund. 

Denne erklæring 5kal afgives ved udfyldelse af en trykt blanket, på hvis bagside 
ægteskabslovens § 11 er aftrykt. 

Erklæringsblanketterne, der trykkes ved rigsombud:;mundens foranstaltning, ud
leveres de pågældende parter gratis af de bevisprovende myndigheder. 

8 Ægteskab må ikke indgås mellem: 

I) Slægtninge i ret op- og nedstigende linie eller mellem soskende, 
2) Personer, uf h\'ilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op

cller nedstigende linie, dog at undtagel~e herfra kan gi:ires ved kongelig bevil
ling, når det tidligere ægteskab er oplost ved doden, og ganske særlige grunde 
taler for be\•illingens meddelelse, og 

3) Personer, uf hvilke den ene har haft samleje med den andens slæ~tning i ret op
eller nedstigende linie, dog at undtagelse herfra ·kan gores ved kongelig be\ i I
ling. 

Brudefolkene skul skriftlig vå tro og love erklære, al de ikke er så nær beslægtede 
som angivet i stk. l , nr. I, samt enten på summe måde erklære, al der ikke består 
det i stk. 1, nr. 2 og 3 omhandlede svogerskab mellem dem, eller, hvis dette er til
fældet, forevi se den i så henseende fornodne kongelige bevilling. 
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9 Ingen må indgå nyt ægteskab, sålænge del tidligere ægteskab består. 
1Den, hvis tidligere ægteskab er oplost ved dom, må ikke indgå nyt ægteskab for· 

inden udlobel af ankefristen (for domme afsagt på Færoernc 4 måneder, for domme 
afsagt i det ovrige rige 8 uger), medmindre såvel den tidligere ægtefælle som påtale· 
myndigheden giver afkald på anke. 

Opmærsomhcdcn henledes på. at såfremt et ægte~kah efter den 1. januar 1923 er 
ophævet på grund af ægteEkabshrud eller andet lignede fo11hold. kan det i dommen 
eller bevillingen være bestemt, al den skyldige ægtefælle ikke må indgå nyl ægteskab 
forinden udlobet af et vist tidsrum af hojst 2 år. 

Bortset fra den i stk. 3 nævnte regel kan den, hvis ægteskab er ophævet ved en her 
i landet af sagt dom eller udfærdiget skilsmissebevilling, indgå nyl ægteskab uden 
særlig tilladehe dertil; dette gælde også med heruyn til skilsmissebevillinger, der er 
udfærdigede fiir 1. januar 1923, selv om det i bevillingen måtte være udtalt, at bevil· 
!ingen ikke hjemler vedkommende ægtefælle ret til nyt ægteskab, eller kun hjemler 
nyt ægteskab med en bestemt person. 

Enhver af brudefolkene skal afgive skriftlig erklæring på tro og love om, hvor:vidt 
han tidli;?ere har indgået ægteskab. Er dette tilfældet, skal der fremlægges be\•is for, 
at den tidligere æglef ælde er diid, eller at ægteskabet er oplost ved skilsmisre eller 
omstodt. 

Bevis for den tidligere ægtefælles dod fOres som regel ved fremlæggelse af dodsattest 
eller udskrift af en i henhold til lov nr.397 af 12. juli 19116 om bortblevne afsagt dods· 
formodningsdorn, ledsaget af en allest fra vedkommende overornede rets kontor om, 
at ankestævning ikke er udtaget inden 8 uger fra dommens afsigelse. 

Bevis for, at el tidligere ægteskab her i rigel er blorvet oplosl ved bevilling til skils· 
misse, -fOres ved forevisning af bevillingen. 

Bevis for, al cl tidligere ægteskab her .j rigel er blevet oplost ved dorn til skilsmisse 
eller omslodt, fOres ved fore\·isning af udskrift af dommen; denne skal være ledsaget 
af en attest fra vedkommende overordnede rets kontor om. at ankestævning ikke er 
udtaget inden ankefristens ·ucHob, jfr. stk. 2, eller bevis for, at både modparten og 
påtalemyndigheden har givet afkald på anke. 

Er det tidligere ægteskab oplosl ved skilsmissedorn afsagt i Finland, };<)and, Norge 
eller Sverige, må der forevises en af vedkommende domstol bekræftet udskrift af dom
men forsynet med bcviclnelse om, at dommen er blevet retskaftig Denne bevidnelse 
afgives: i Finland nf justitsministeriel, i Island af justitsministeriet, i Norge af 
juslisdepartementel og i S\'erige af vedkommende domstol. Legalisation af embeds· 
mændenes underskrift på domsudskriften eller bevidneleen kræves ikke. ET dommen 
affattet på finsk eller islandsk, må den være ledsaget uf oversættelse til dansk, norsk 
eller S\'ensk. O\'ersættelsen skal \'ære bekræftet af en henholds,·is finsk eller 
islandsk diplomatisk eller konsulær myndighed eller af en edsvoren eller officielt 
ansat lranslnLOr i henholdsvis Finland eller Island eller i Danmark. 

Er det tidligere ægteskab oplOsl \•ed islandsk eller norsk skilsmissebe,•illing, må 
bevillingen foreligge i orginal eller l1enholds\'is en af det island::ke juslitsminislerium 
eller en sysselmand eller byfoged i Island bekræftet genpart eller en af clel norske 
justisdepartement eller en fylkesmand i Norge bekræftet genpart. Med hensyn til 
legalisation og oversællebe af bc\'illingen gælder til:ivarende regler som de i stk. 9 
næv:nle 

Er det tidligere ægteskab oplosl ved anden udenlandsk dom eller bevilling end de i 
stk. 9 og IO nævnte, må s11iirgsmå!eL om. h'·orvidL denne afgi\ er tilstrækkeligt bevis 
for del tidligere ægteskabs ophiir med ret til indgåelse af nyt ægtedkab, forelægges 
justitsministeriet Lil afgiirelse. 

10 Rigtigihede:n 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 besrngrede, 
og om, h\•onvidt de tidligere har indgået ægteskab. skal bekræfte5 \•ed en af to pålide· 
lige og myndige forlovere afgiven skriftlig erklæring på lro og love (forloverattest); 
forloverne skal tillige bevidne, at de noje kender den pågældende part. Forloverne kan 
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være fælles for begge parler. Forloveralleslen, der skal være afgivet her i rigel, skal 
indeholde oplysning om forlovernes fOdselsår og ·dag. 

Rigsombudsmanden kan i særegne tilfælde meddele fritagelse for al stille forlovere. 
11 En kvinde, som tidligere har været gift, må ikke indgå nyl ægteskab inden 10 

måneder fra det tidligere ægteskabs ophor, medmindre hun ikke er frugtsommelig 
fra tiden fOr ægteskabets ophor, eller der er forlobet 10 måneder, efter at samlivet 
med manden ophorte. 

Såfremt bruden tidligere har været gift, må hun derfor ved forevisning af dods· 
attest for sin tidligere mand eller af skilsmissebevillingen eller en udskrift af 
skilsmissedommen godtgore, at der er forlobet over 10 måneder siden det tidligere 
ægteskabs ophor; såfremt delle ikke er tilfældet, må hun enten f. eks. ved erklæring 
fra to troværdige personer bevise, al der er forlohet 10 måneder, efter al samlivet med 
manden ophorte, eller fremskaHe attest fra en læge eller jordemoder om, at hun ikke 
er frugtsommelig eller ikke var det ived ægte.skabets (samlivets) ophor. 

12 Den, som har været gift, må ikke indgå nyt ægteskab, JOrend offentligt skifte 
er påbegyndt eller privu.t ekifte tilendebragt, medmindre der bestod fuldstændig særeje 
mellem ægtefællerne, eller fritagelse for skifte særlig er hjemlet. Justitsministeriet kan 
dol? fritage for overholdelse af denne regel, hvor særlige grunde taler derfor. 

Såfremt det tidligere ægteskab er oplUst ved doden, skul der tilvejebringes atte;;t 
fra skifteretten om, at boet er eller har været genstand for offentligt skifte, eller 
skifteudskrift, udvisende til hvem boet er udleveret til privat skifte. I sidstnævnte 
tilfælde skal der tillige tilvejebringes en erklæring fra samtlige arvinger om, nl skiftet er 
tilendebragt. 

Såfremt det tidligere ægteskab er opliisL ved ~kilsmisse eller omstodl, skal der 
tilvejebringes altest fra skifteretten om, al boet er eller har været genstand 
for offentligt skifte, eller erklæring fra den anden ægtefælle om, at pri\·at skifte er 
afaluttel. Sådan attest eller erklæring udkræves dog ikke. såfremt der i skilsmisse· 
dommen eller skilsmissebevillingen eller i de for skilsmissen fastsatte vilkår findes 
oplaget en af fOlgencle fire bestemmelser: 

1) al fællesboet mellem ægtefællerne er delt, 
2) al hver nf ægtefællerne beholder af fællesboet, hvad \'edkommende ægtefælle for 

tiden er i besiddelse af, 
3) at en af ægtefællerne beholder hele fællesboet, eller 
4) llll den ene ægtefælle beholder hele fællesboet med untagelse af enkelt bestemte 

aktiver, der tilfalder den anden ægtefælle. 

At der be.;tod fuldstændig særeje mellem ægtefællerne, godtgores ,·ed forevisnin g 
af æglepakt der indeholder bestemmelse herom. hrnrYed bemærkes, at en ægtepnkt 
for at have gyldighed skal være tinglæst. 

13 Tilhiirer brudefolkene ikke ~amme trossamf.und, skal de af gi\'e skriftlig erklær· 
ing om, i hvilken tro hornene af ægteskabet ~kal opdrages, hvilket skal være enten 
folkekirkens tro eller en af parternes tro. 

14 Hver af brudefolkene skal afgive en skriftlig erklæring på tro og lo\e om. hvor· 
~·idl han har horn uden for ægteskab, overfor h\'ilke der påhviler ham forsorgelses· 
eller bidragspligt. 

IS Den mand, der er under \'edvarende fattigforsiirgelse på Færoeme. må ikke 
indgå ægteskab U<len samtykke fra sit forsorgelsesdistrikt. 

Sltfremt brudgommen er fors(irgelsesberetliget på 1Færoerne. må han derfor enten 
ved attest fra sil forsiirgclsesdistrikt godtgore, at han ikke er under vedvarende fattig· 
forsor.gelse, eller såfremt dette måtte være tilfældet, fremskaffe samtykke fra forsorg· 
elsesdilriktet til, al Jian indgår ægteskab. 

Den nævnte attest afgives i fOlgende form: 
>Til brug ved indgåelse af ægteskab attesteres herved, at N. N., der er fOdt i." . . "" 

den .. "".", og som efter det foreliggende antages Corsorgelsesberettiget i nærværende 
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fattigdistrikt, ikke er under vedvarende fattigforsorgelse her i distriktet, ligesom der 
heller ikke herfra ydes refusion til andre distrikter af nogen den pågældende tilstået 
ved.varende fattighjælp.« 

For personer, der ikke er forsorgel5esberettiget i noget fattigdistrikt på Færoerne, 
men i trangstilfælde ville være al forsifrge i henhold 1til § <J.2 i lov nr. 97 af 10. april 
1895 om fnttigvæsenel på Færocrne, vil tilsvarende allesl kunne meddeles af lagtinget 
eller efter delles bemyndigelse af Færoernes landsstyre, hvorved efterstående formular 
vil kunne benyttes: 

:.Til brug vecl indgåelse af ægteskab attesteres herved, at N. N. af ..•...........• , der 
er fOdt i •.......• den •....•... , og som efter det foreliggende ikke kan antages at være 
forsorgelsesberelliget i noget fattigdistrikt på Færoerne, ikke er under vedvarende 
fnttigforsorgclse i noget distrikt på Færoerne, ligesom der ej heller af Færoernes 
landskasse ydes refusion af nogen den pågældende tilstået vedvarende fattighjælpe. 

Sporgsmålet om, hvorvidt en person, om hvem det er oplyst, al han har modtaget 
fattighjælp, kan anses for at være under vedvarende fnlligforsorgelse, afgores i tvivls· 
tilfælde af rigsombudsmanden, hvis afgorelse vil kunne indankes for arbejds- og 
socialministeriet. 

Er en person l1jemmehorende i en k11mmune i den ovrige del a( 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, b\i,•er de almindelige regler 
for ægteskabs indgåelse at iagttage, dog at bruden ikke behuver al tilvejebringe de i 
§ Il nævnte bevisligheder, medmindre hun i mellemtiden har været i andet ægteskab. 

17 De i §§ 5-10, 13, H og 15 nævnte erklæringer og attester bor sol}'\ regel være 
udstedt umiddelbart forud for indleveringen og bor i alt fald ikke godkendes, når de 
er udstedt på et tidligere tidspunkt end 3 uger forud for denne, medmindre der fore· 
ligger særlige forhold, der begrunder, at indleveringen er blevet udsat, således i til· 
fælde, hvor erklæringen har været anvendt ved nn.sogning om bevilling eller tilladelse, 
som står i forbindelse med ægteskabsindglielsen. 

18 Når bevislighederne skannes at være i orden, meddeler den bevisprovende myn· 
dighed brudefolkene attest herom. 

Attesten afgives i folgende form. 

>Det attesteres herved, al de ifolge loven til ægteskabet mellem .•. " ."." ..•.•..•.. " . 
• " ....................................................................... + •••••• " ••••••••••• og ........ . 

fornodne hevisligheder er i orden<. 
Foran brudefolkenes navne anfOrei; deres ægteskabelige stilling, nemlig ugift, enke, 

enkemand eller fraskilt, og alte,;ten <5kal på foden \'ære forsynet med en sålydende 
bemærkning: 

>Ved henvendelse til en præst om ly$ning (eller vielse) skal medbringes clåbsattesler 
(fodselsattestcr) for begge brudefolk samt eventuelt bevis for tidligere ægteskabs 
ophiir (dodsattest for tidligere ægtefælle, skilsmissedorn eller skilsmissebevilling) C'. 

19 De myndigheder, der undersoger, om æglesknhsbetingelsernc foreligger, må 
ikke modtage nogen som helst hetaling for udstedelsen af den i § 18 omhandlede 
attest eller for udfyldelsen eller vejledning ved udfyldelsen af blanketter til bru g for 
de ved bevislighedernes provelse fore::krevne erklæringer. 

20 Der fores en med sidetal forsynet journal O\'er udstedte attester om, at bevis
lighederne er i orden. Journalen skal indeholde: 

1) Brudefolkenes fulde navn. stilling og bopæl, 
2) Brudgommens og brudens COdselsår og -dug og fCidested (fodesognet citer, 

hvis den pågældende er fOdt i udlandet, anden nærmere angivelse af fOde· 
stedet), 

3) Oplysning om, hvorvidt der for nogen af brudefolkene har været udfærdiget 
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nogen kongelig bevilling eller anden tilladelse fra ovrigheden Lil indgåelse af 
det piigældcnde ægteskab, 

I·) Angivelse af. hos hvilken myndighed (præst) brudefolkene har begæret lys· 
ning, og af hvilken myndighed brudefolkene i.insker al blive viet, for så vidt 
dette måtte være en anden myndighed end den, der prover bevisligl1ederne, 
og 

5) Attestens udstedelsesdato. 

Til journalen skal være knyttet et na\neregislcr, .hvori såvel brudgommens som 
brudens navn indfOres med henvisning til det pågældende sidetal i journalen. 

21 De indleverede dåbsatle;;ler, fodselsaltester, dodsallesler, bevillinger, doms· 
udskrifter og lignende dokumenter \'edrorende brudefolkenes personlige forhold skal 
tilbageleveres brudefolkene samtidig med udiitedelsen uf alle~len om, at bevislighederne 
er i orden. 

De uf brudefolkene eller andre personer i henhold til foranstående bestemmelser 
afgivne skriftlige erklæringer må ikke udleveres, men skal opbe\'ares i omslag for. 
synet med del pågældende sidetal i journalen. 

22 Samtlige dokumenter vedrorende ægte!kabsindgåelser tilintelgores efter 10 års 
opbevaring. Kassationen foretages af landfogeden. Hvert 5. år afleveres alle doku· 
menter. som er ældre end 5 år, til landfogeden, der ophe\'arer dem, indtil de efter 
foranstående regler kan kas~eres. 

23 Journalerne over de udstedte attester aflevere", niir 5 år er forlobet, efter al 
\·edkommende journal er udskre\'et, til Færoerne.;; arkiv. 

24 Udgifterne til jomnal, navneregister, atlesler og omslag afholdes af stat!\kassen. 
25 Anmeldelse af hindringer for et ægteskabs indgåelse sker for den myndighed. 

der har under$ogt, om æ~tesknbsbetingelserne (bc,•islighederne) foreli:rger, og denne 
myndighed nfgor, om der foreligger en ægteskabshindring, dog med forbehold nf 
parternes ret til nt få sporgsmålet afgjort ved domstolene. 

Såfremt der, efter al attest om bevislighedernes provelse er udstedt. sker nogen 
anmeldelse af hindringer for ægteskabets indgåelse, skal meddelelse herom. med· 
mindre den fremkomne indsigelse straks kan forkastes som værende uden betydning, 
uopholdeligt - eventuelt fOrst ·mundtligt eller telefonisk - tilstilles den myndighed 
(præ;;L) , der forestår lysningens iværksættelse, s.nmt den myndighed, a[ hvilken 
hrudefolkene har onsket at blive viet, for så \'idt det måtte være en anden myndig· 
hed end den, der har priivet bedslighederne. Ægteskabet må derefter ikke indgås, 
ror den be\'isprovende myndi~hed har truffet nfgorelse med hensyn til den fremkomne 
indsigelse. 

26 Der er fastsat straf for den, som uberelligel rober, hvad han ve<l udiivelsen af 
sit hven- som bevispriivende myndighed er kommet til kundskab om vedriirende pri· 
vate forhold. 

Den bevisprovende myndighed er ikke beretliget til al gi\'e oplysning om indkomne 
begæringer om be,•islighedernes provelse. 

li. Lysning. 
27 Forinden ægteskab indgås, skal der foregå en offentlig lys11ing. 
Lysning bor ske snarest muligt, efter at nlte~l om, al bevislighederne er i orden. er 

ud~tedt, og kan ikke finde sted på grunding af en atlesl, <ler er mere end 3 uger garn· 
mel. 

28 Lyrning kan undlades i fOlgende lo tilfælde: 
1) Når brudefolkene har opni1ct kongelig bevilling til vielse uden forud t;!lende 

lysning, h\'ilken bevilling kun kan fon·enles meddelt, når særlige grunde taler 
derfor. Ansogning om .sådan be\•illing indgi\'es til rigsombudsmanden. 

2) Når der på grund af en af brudefolkenenes .sygdom er alvorlig fare ved al op· 
sætte \'ielsen til lysningsfristen er udlobet, hvilket såvidt muligt .skal godtgores 
ved lægeattest, j fr. herved § 47, stk. 2. 
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29 Lysning skal foretages på det sted, hvor bevislighederne pri:ives, d. v. s. på det 
sted her i riget, hvor bruden bor, eller eåfremt bruden ikke har bopæl her i riget, 
pt det sted, hvor brudgommen bor, eller hvis heller ikke han bor her i riget, på det 
sted, hvor en af parterne opholder sig. 

30 Lysning kan efter brudefolkenes frie valg ske enten ved kundgorelse fra prædike
stolen (ved mes.sefnldstjeneste fra kordi:iren) eller ved tinglæsning, uanset om brudefoJ. 
kene senere i:insker kirkelig eller borgerlig vielse. 

Såfremt ingen af brudefolkene horer ·lil folkekirken eller til Finlands evangelisk
luther! ke kirke, den islandske folkekirke, den nor!ke stat.ddrke eller den svenske 
kirke, kan lysning alene ske ved tinglæsning. 

31 Såfremt brudefolkene onsker kirkelig ly.ming, må de selv rette henvendelse her
om til den præst, der på lysningsstedet fOrer kirkebogen. Præsten bor forlange dåbs
attest eller - for de personers vedkommende, der ikke horer til folkekirken eller 
Finland~ evangeli~k-lutherske kirke, den islandske folkekirke, den norske statskirke 
eller den svenske kirke - COdselsattest og de ovrige for kirkebogers IOrelse for
ni:idne oply!'ninger forelagt, jfr. herom nedenfor under V. 

En præst har ret til at nægte at foretage lysning i de tilfælde, i hvilke han er be
rettiget til at nægte at foretage vielse, jfr. nedenfor § 43, stk. 3 og 4. 

Kirkelig lysning foretages af 1næslen ved kundgorelse fra prædikestolen eller -
i tilfælde af messefaldstjeneste - af degnen på præstens vegne fra kordoren. Lys
ning sker ved den ordinære gudstjeneste om siindagen, ved de tre store hojtider dog 
ved gudstjeneste på anden helligdagen. 

Lysningen skal indeholde oplysning om parternes fulde navn, stilling, bopæl og 
COdested . . Endvidere må det udtrykkelig nævnes, at indsigelser skal fremsættes for 
den myndighed, der har under! ogt, om n:gtekabsbetingelserne foreligger, og det må 
meddeles, hvem den pågældende myndighed er. 

Præsten skal dernæst - af hensyn til anmeldelse nf eventuelle hindringer for ægte
skabets indgåelse - umiddelbart efter lys:iingen tilstille den bevi.sprovende myndig· 
hed meddelelse om lysningen og tidspunktet for dens foretnge~e, saml om for hvem 
ægte5knbet onskes indgået, alt for: åvidt han ikke selv har foretaget provelse af bevis
lighederne. 

Om lysningen sker der tilforsdl til kirkebogen pu det sted, hvor den har fundet 
sted. Tilforslen foretages - hvad enten ægte!'kabet skal indgås i det sogn, hvor lys· 
ningen er !'kel, eller ikke - efter de gældende regler for tilfOrsler til kirkebogerne om 
ægteviede, jfr. nærmere herom nedenfor under V, med iagttagelse af fOlgende: 

I anmærkningsrubrikken indfiires, hvilken myndighed der har udstedt den i § 18 
ommeldte attest om, al bevislighederne er i orden, samt datoen for attestens udste
delse. Endvidere anfOres i lysningsrubrikken, hvilken dato præsten har tilstillet den 
myndighed, der har provet bevislighederne, meddelelse om lysningens foretagelse m. 
v., - for så vidt sådan meddelelse efter det foran anfOrte skal gives - , saml dato for 
udfærdigelse af eventuel atle5t til brudefolkene om, at behorig lysning har fundet 
sted m. v. I anmærkningsrubrikken anfiires dato for eventuel kungoreh e i udlandet om 
ægteskabets indgåel.5e og den i kundgiirclsen fastsalte frist for anmeldelse af hin
dringer for ægteskabets indgåelse, jfr. nedenfor under III. 

Såfremt a?gteskabet skal indgås i et andet ~agn end det, hvori lysningen er fore
taget, sker tilforslen i ly!'ningsstedets kirkebog uden nummer. 

32 Såfremt brudefolkene onsker borgerlig lysning (tinglæ~ning), frem~ender den 
myndighed, der har undersogt, om be\ islighederne foreligger, begæring herom til 
sorenskriveren. Begæringen skal indeholde oplysning om brudfolkenes fulde navn, 
stilling, bopæl og fi:idested. 

Tinglæsning til ægteskab finder sted på den ordinære retsdag. 
33 Lysning foretages kun een gang, 'Og vielsen må ikke foretage3, forinden der 

er hengået l<l dnge fra lysningens foretagelse (lysningsfristen). 
34 Når lysningsfristen er udlobet, hvilket ved borgerlig lysning (tinglæsning) godt

gores \'ed attest fra sorenskriveren, uden al der har vist sig at foreligge nogen hindring 
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for ægteskabets indgåelse, meddeles der på begæring parterne attest om, at behorig 
lysning har fundet sted, og at der ikke foreligger nogen ægteskabshindring. En så
dan attest er nodvendig, såfremt vielsen skal foretages af en anden myndighed end 
den, der bar provet bevislighederne. Allesten afgives i folgende form: 

i ." ......... " .• "" ... ""." kirke 
:.Det attesteres herved, at der den ." . ....• " . 19"." . 

ved rellen for: ".". " .. "."" ." "" 
er foretaget behorig lysning med hensyn til det ægteskab, som .. "" .•.... " ... " " . " " . 
og " .... " " " . .. " .. " agter al ind gu med hinanden. samt al der ikke har vist sig at 
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 sted m. v., udfærdiges uden betaling. 

Il/. Kundgorel5e i udlandet. 
36 Såfremt nogen af brudefolkene har bopæl i 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 Ira hans hjemlands myndigheder 

foreli gger allest om, al der efter hans hjemlands love intet er til hinder for det på
tænkte ægteskab, og 

3) når fritagelse for kundgorelse i udlandet under særlige omstændigheder er med
delt af justitsministeriet. 

Kundgorel:.en bortfalder devhos indtil videre i tiHælde, hvor den i;kulle ·{inde sted i 
Sovjetrusland. 

37 Kundgorelsen udgår i embeds medfor fra den myndighed, der forestor lysnin
gens iværksællelse (ved borgerlig lysning: landfogeden, sognefogeden eller syssel
manden, ved kirkelig lysning: præsten) . 

Kundgorelsen indtrykkes een gang i det dertil mest egnede, som regel det mest ud
bredte blad på det sted i udlandet, 1hvor kundgorelse i henhold til § 36 i.kat ske. Ind
rykkeisen sker i det pa kundgorel~esstedet benytlede sprog, medmindre kundgorelse 
sker i Island, Norge eller Sverige. 

38 Kundgorclsen af falles i overensstemmel!'e med fOlgende formular : 

Kumlgorelse om ægteskabs i11dgåel.se i Danmark. 
Det bliver hen·ed brngl til almindelig kund~kab, al 

1) (Brudgommens fulde na\'n, stilling og bopæl) " .""""". " .. " .• " """" . .• "" ... 
der er fodt i " ." ..... " . . . . ""." " . " . . 

og 
2) (Brudens fulde navn, stilling og bopæl ) . . "." .. . """"""" •.. """."."."."".". 

der er foclt i "" . . " " " .. " " . """. " . . 

agter at indgå ægteskab med hinanden. 
Eventuelle nnmeldelser af hindringer for ægteskabet~ indgåelse fremsælles 

inden "."" "". "" ... " dage for nedennævnte myndighed: 
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Sognepræsten i .•.........•.. " ....•.. ..•• 
Landfogeden på Færoerne. " . "" ." .". 
Sysselmanden i ... "" .. " ... "." .. " .... 
Sognefogeden i .. " ................. ".". den " .•.... ".".. 19 ..... " ." .• 

39 Såfremt den stedlige myndighed ikke er i sland til at skaffe sig kundskab om, 
hvilket udenland:k blad der egner sig til den heromhandlede kundgorelse, eJler ikke 
er i stand til at tilvejebringe fornoden o\·ersæltelse af kundgorelsen til det pågældende 
fremmede sJ>rog, fremsendes kundgorelsen gennem det danske generalkonsulat eller 
konsulat, i hvis distrikt kundgorelsen skal ske, eventuelt til gesandtskabet i vedkom
mende land, og så'fremt den stedlige myndighed ikke mener at have vished for, til 
hvilken myndighed kundgorelsen i fornæmte tilfælde bor fremsende.;;, se:ides kund
gorelsen til udenrigsministeriet. 

40 Den i kundgorelen omhandlede frist for anmeldelse uf hindringer for æglesku· 
bets indgåelse fastsættes til 14. dage, dog at den kun fastsættes til 3 uger, når kund
gorelsen skul fremsendes gennem udenrigministeriet eller en konsulatsmyndighed. 

41 Udgifterne ved kundgorelse i udlande! afholdes af den purt, af hensyn til hvilken 
kundgorelse i udlandet skal ske. 

IV Vielsens foretagelse. 
42 Ægteskab stiftes enten rved kirkelig eller ved borgerlig vielse. 
Kirkelig vielse kan linde sted, når en af brudefolkene horer til den danske folke

kirke, Finlands evangelisk-lutherske kirke, den islandske folkekirke, den norske stats· 
kirke eller den svenske kirke. 

Adgang til ut blive borgerlig viet står åben for alle, uanset om betingelserne for 
kirkelig vielse er til stede eller ikke, og de borgerlige myndigheder er pligtige al 
udfOre vielse og dermed forbundne forretninger for dem, der omker det, uden hensyn 
Lil, om nogen uf brudefolkene er bosat inden for den pågældende myndigheds stedlige 
område eller ej. 

4lKirkelig vielse inden for folkekirken kan p[\ eget ansvar foretages af sognepræster, 
residerende kapellaner og- for så vidt betjeningen uf et sogn eller et distrikt væsentlig 
er overdraget dem - Lillige af kaldskapelll!lner. Præster, der er konstituerede i en af 
de fornævnte stillinger på eget ansvar, har snmme ret til at foretage kirkelige vielser 
som de fast ansatte præster. En midlertidig hjælpepræst er kun berettiget til ut foretage 
vielse på den præsts ansvar, hos hvem han er ansat. 

De i stk. I næmte, til at foretage vielse på eget ansvar herelli gede præster knn 
·bem)mdige en i den danske folkekirke præstevie! mand til på deres ansvar at foretage 
en kirkelig vielse, selvom den pågældende ikke beklæder en stilling, hvori han kan 
foretage vielse på eget ansvar. Såfremt den pågældende er udtrådt af folkekirken eJler 
har forbrudt sit embede i denne eller er ufakediget uf grunde, der gi.ir ham uværdig til 
at beklæde sådant embede, kan han ikke foretage kirkelig vielse. 

En præst i folkekirken er kun pligtig ut foretage en vielse, såfremt brudefolkene 
horer til folkekirken eller til Finlands evangeliEk·lutherske kirke, den islandske folke· 
kirke, den norske statskirke eller den svenske kirke og en af dem derhos er medlem al 
huns menighed. 

I de tilfælde, h\"or en præst ellers efter lovens regler ville være pligtig at foretage en 
vielse, kan han dog nægte at vie en fraskilt, hvorhos han, hvis han iiivrigt af religiose 
grunde mener ikke at kunne eller burde foretage en vielse, skal forelægge sagen for 
biskoppen, der efter en undersogelse uf samtlige sagens omstændigheder nfgor, om 
den pågældende præst hor fritages for at foretage vielsen. En præst.s nægtelse af ni 
foretage vielse hindrer dog ikke brudeparret i at få vielsen foretaget aJ en anden præst 

folkekirken, som mutte vær villig hertil. 
Kirkelig vielse foretages i kirken. 
44 Borgerlig vielse foretages i Sydstromo præstegæld af landfogeden, Sudero 
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sondre præstegæld af sognefogeden og iovrigt af sysselmanden eller den af rigsom
budsmanden efter forstanderskabets indstilling valgte person. 

Vielsen foretages på vedkommende myndigheds embedskontor. Skal vielsen fore
tages af en af rigsombudsmanden \'algt person, foretages vielsen på det sted, som 
rigsombudsmanden bestemmer. 

4S Vielse andetsteds end på de i §§ 11.3 og44 nævnte steder kan ske i fOlgende til· 
fælde : 

1) .når brudefolkene har opnået kongelig bevilling til vielse i hjemmet, hvorved 
brudefolkene opnår ret til at lade Nielsen foregå i brudens hjem eller et andet 
sted, hvorom der mellem brudefolkene og den myndighed, for hvem ægteskab 
skal indgås, træffes aftale; bevillingen udleveres af rigsombudsm11J1den. 

2) når en af brudefolkene på grund af livsfarlig sygdom begærer at blive viet på 
sit sygeleje. 

Hvis den person, der skal foretage vielsen i de i stk. 1 nævnte tilfælde, må mode 
mere end I km fra sin bolig, skal parterne på passende måde befordre ham dertil. 

Såfremt afvigelse fra det almindelig fastsatte sted sker af den i stk. 1 nr. 2) nævnte 
grund, skal den myndighed, der foretager vielsen, straks gennem landfogeden gore 
indberetning herom til justitsministeriet. Er vielsen foretaget af en præst, sker ind
beretningen dog gennem de kirkelige myndigheder. 

46 Hvis ikke fri-tagelse for lysning ~ærlig er hjemlet, jfr. herom § 28, må vielse 
ikke foretages, fOrend lovlig lysning har fundet sted, og lysningsfristen er ud\obet 
Herom må den i § 3-1 nævnte attest fra sorenskriveren eller vedkommende 'Præst 
forelægges. medmindre den myndighed, for hvem ægteskabet indgås, selv har forestået 
lysningens iværksættel&e. Såfremt kundgiirelse i udlandet har fundet sted, må vielsen 
ikke foretages forinden udliibet af den i kundgorelsen fastsatte frist. 

Vielsen kan foretages på selve 14de dagen, efter at lysning har fundet sted. 
Til trods for stedfunden-lysning -må vielEe ikke foretages, såfremt det er den ægte· 

skabsstiftende myndighed bekendt, nl ægtekabsbetingelserne ikke er til stede. 
Er der hengået mere end 3 måneder efter lysningsfristens udtob, kan vielse ikke 

mere foretages pii grunding af den stedfundne ly~ming. 
47 Indgås ægte~kab uden forudgående lysning, jfr. § 28, Eknl den foreskrevne 

attest 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 fore ved nt opsætte vielsen, skal den myndig;hed, der foreta ger vielsen, 
straks gore indberetniing derom til justitsministeriet gennem landfogeden. Er vielsen 
foretaget af en præst, sker indberetningen dog gennem de kirkelige myndigheder. 

48 Dag og tid for vielsen skal såvidt muligt vælges efter brudefolkenes onske. 
49 Vieh:en foregår offentligt, hvorved forstås, at der skal være adgang også for 

andre end brudefolkenes pårorende til at overvære handlingen. Vielsen skal foregå i 
mindst to vidners overværelse; der er intet til hinders for, at brudefolkenes slægtninge 
fungerer som vidner. 

SO Handlingen foregår på dan~k eller færo~k; !.'kulle parterne ikke være det danske 
eller det færoske sprog mægtige, er præsten eller ovrighedspersoncn dog ikke pligtig 
at foretage handlingen med benyttel~e af et fremmed sprog, men det står ham frit 
for, hvis han dertil er villig, at O\'ersætte sine henvendel!.'er til de pågældende i det 
fremmede sprog. 

51 Kirkelig vielse foretages i overenstemmelse med et af de til enhver lid gældende 
autoriserede ritualer for brudevielse i folkekirken. Når fraskilte ægtefæller~ der ikke 
siden skilsmissen har været i andet ægte:>kab, vil forny deres ægte~knb, bliver viel
sen - indtil et særligt ritual herfor måtte blive fastsat - dog at foretages således, al 
præsten holder en formaningstale til parterne og derpå, efter at have forelngt dem de 
ritualmæssige sporgsmål, under håndspålæggelse forkynder dem som ægtefolk. 
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På derom af vedkommende præi-l indgivet andragende kan kirkeministeriet og 
biskOJ>'l>ell i samme omfang som hidtil bevilge af vige Ise fra de autoriserede ritualer. 

Borgerlig vielse foretages således: 
I. Såfremt ihandlingen foregår på dansk: 
Øvrighedspersonen, som skal foretage vielsen, Jader brudefolkene træde frem og 

udtaler sig derefter, selv slående, på iOlgende måde : 

>Da N. N. af N. N. (brudgommens fulde navn, stilling og opholdssted) og N. N. 
af N. N. (.brudens fulde navn, .stilling og opholdssted) har ~1envendt sig til ovrig· 
heden for at få det ægteskab, de agter at indgu med hinn.nden, fuldbyrdet på den i 
loven foreskrevne måde, og da alt, hvad der ifOlge loven skal på~es, forinden en 
vielse må forelages, er blevet iagttaget, vil delle ægteskab nu være at fuldbyrde. 
Forinden der imidlertid skrides hertil, påhviler det mig, SCJlm delle steds ovrigihcd, 
at minde Dem (her nævnes brudgommen ) og Dem (her nævnes bruden) om betyd
ningen og vigtigheden af den forbindelse, som åe slår i begreb med at indgå. 

Det liifle, De her skal give hinanden, indeholder et hojtideligl .tilsagn om kærlig
hed, troskab, gensidig hjælp og bistand igennem hele livet, i alle dets forhold, under 
alle omskiftelser; dertil forplig-ter 1De Dem i denne stund og kalder ovrigheden til 
vidne derpå. Agtelse for dette IOftes hellighed er belingeJsen for familiernes lykke 
og tilfredshed og grundvolden for den sædelige orden; overtrædelse deraf vil under
grave Deres livs fred og Deres samvittigheds ro, om den end ikke altid medfOrer an· 
svar efter den borgerlige lov. 

I det håb og den forudsætning, at De begge vel har overvejet dette og lhar det 
faste forsæt at holde det !ofte, De aflægger, og al leve med hinanden, som det som
mer sig relle ægtefolk, i kærlighed, endrægtighed og ærbarhed, tilsiger ovrigheden 
Dem i statens navn alle de rettigheder, der fOlger med el Jovligt ægteskab, men på· 
lægger Dem tillige alle de foI1pligtelser, som ægtefolk har imod hi111anden 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 folde navn), om De vil have N. N. (brudens folde navn) 
til hustru?«. Når manden hertil har svaret Ja, vender ovrighedspersonen sig til 
bruden og udtaler: >Ligeledes sporger jeg Dem N. N. (brudens fulde navn), om 
De vil have N. N. (brudgommens fulde navn) til mand?< 

Nur bruden har besvaret deHe sporgsmul med Ja, erklærer ovrighedspersonen: 

>Thi forkynder jeg hen·ed som delle steds ovighed i kraft af loven ægteskabet imel
lem N. N. af N. N. og N. N. af N. N. (1her gentages begge personers fulde navne, 
stilling og opholdssted) at være lovligt og med fuld borgerlig gyldighed indgået.< 

2. Såfremt handlingen foregår på Jærosk : 
Øvrigheds11ersonen, som skal foretage viel ~cn, lader brudefolkene træde frem 

og udtaler sig derefter, selv stående, på IOlgende måde: 

Tii il'S N. N. iir (av) N. N. (brudgommens fulde navn, stilling og opholdssted) 
og N. N. iir (av) N. N. (brudens fulde navn, stilling og opholdssted) hava vent sær 
til yvirvoldina um at fua tai5 •hj-iinalagit'S, sum tey ætla at koma i snman, fullkomnat'S 
ii tann hått, it'S er fyriskipal'Sur 'i lågini, og lå il'S tal'S er givil'S gætur eftir ollum ti, ii'S 
eigur at verl'Sa ansal'S eftir, iil'Srenn ein vigsla kann verl'Sa hildin, kann hettn hjiinalag· 
ii5 nu veri5n fullkomnal'S. 

Ål'Srenn fnri3 veri5ur undir hetta, eigi eg, mm y\irvold u hesum stai5i, at minna 
tygum (her nævnes brudgommen} og tygum (her nævnes bruden) um tydningin 
og ålvarsemil'S av .ti hjiinabandi, sum tit eru vil'S a-t binda. 

Tai5 lyitii5, sum tit her skulu geva hvort ol'Srum, ber i sær eitt håt.il'Sarligt lovori1i 
um kærleika, truskap, hjiilp og stul'Sul tykkara millum alt livil'S igjognum, i ollum 
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fiirum, undir ollum vii'Surskiftum; til tcss til~kylda lit tykkum i hesi stund og kalla 
yvirvoldinn til vitnis um tai'5. Viri'5ing Jyri heiligleikanum i hesum lyfti er treytin 
fyri eydnu og vælferi'5 hjå hlisfolkunum og grundvollurin undir sii'Sgoifori skipan. 
V nnviriling fyri ti •vil tnkn i;rundina burtur undan frii'Sinum i livi tykkara og roini i 
snmvitsku tykknra, um so er, at tni'5 ikki altii'5 forir vii'5 sær nndsvar eftir borgarlig· 
nri log. J lcirri von og vii'5 teirri treyt, at tit bæi'5i havn hugsai'5 væl um hettn og reii'Siliga 
havn sett tykkum fyri at haldn ta3 lyftii'5, sum til lova, og at liva hvort vii'5 oi'Srum, sum 
tai'5 somir ræltum hjunum, i ·kærleikn, semju og sornn, byifor yvirvoldin tykkum i 
s tatsins navni oll tcy rættindi, ii'5 fylgja vii'5 einum logligum hjunalagi; men leggur 
eisini å tykkum allar teir skylduleikar, sum hjun ha\'a hvori moli oi'Srum sin åmillum 
og moti oi'Srurn og leggur tykkum dyrt yj(5 at gera eftir hesurn skyldugleikum.« 

Øvrighedsper.sonen hoovender sig derpå til brudgommen og udtaler: 

>Nu spyrji eg tygum N. N. (brudgommens fulde na\n ) , um tygum vilja havn 
N. N. (brudens fulde navn) til konu? c: 

Når manden he.rtil har svaret ja, vender ovrighedspersonen sig til bruden og ud· 
taler: 

>Somuleii'Sis spyrji eg tygum N. N. (brudens fulde navn) , um tygum vil ja havn 
N. N. (brudgommens fulde navn) til mann?c: 

Når bruden har besvaret deue sporgsrnål med ja, erklærer ovrighedspersonen: 

>T.i lysi eg hervii'5, sum yvirvOld ii hesum stni'Si, samsvarandi logini, hjunabnndii'5 mill· 
um N. N. ur (av) N. N. og N. N. ur (av} N. N. (her gentages begge personers 
fulde navn, stilling og opholdssted} al vera logligt og bundii'5 vi3 fullum borgurligum 
gild i.« 

52 Foretagelsen of kirkelig vielse sker uden betaling, for 5U vidt vielsen sker j del 
pastorat, hvori brudefolkene eller en af disse har bopæl, og foretages af en i paslo· 
ratet ansat præst. 

Foretagelsen af borgelig vielse sker uden betaling. Dette 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 måtte have medvirket som vidner ved viel$ens 
foretagelse. 

De i stk. 2- 3 nævnte regler gælder ogsii, når brudefolkene har bopæl andetsteds 
end i det distrikt, hvor vielsen foretages. 

V. Tiljorscl til kirkebogeme om kirkelig vielse. 
53 Umiddelbart efter en kirkelig vielse indfOres denne med nummer i kirkebogen 

for det sogn, hvori viel:;en er foretaget, efter de hidtil gældende regler for til!Orsler 
om ægteviede. 

54 Såfremt lysningen har fundet sted i et andet sogn end det, hvori vielsen er fore· 
laget, anfOres i lysningsrubrikken sted og tid for lysningen, og der gives meddelelse om 
vielsen til sognepræsten på lysningsstedet, i hvis kirkeliog vielsen indfOres uden num· 
mer. 

H\·is lysningen har fundet sted ved tinglæsning, nnghes i lysningsrubrikken, hvilken 
myndighed der har foretaget den, og datoen for tinglæsningen. 

Er vielse foregået uden lysning, jfr. ovenfor § 28, skul der, ~åfremt vielsen har 
fundet sted i et andet sogn end del, hvor lysningen efter de almindelige regler skulle 
have været begæret, gi\'es meddelelse om vielsen til sidstnævnte sogns kirkebog, hvor 
vielsen indfOres uden nummer. 
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55 Såfremt vielsen er udfOrt uf en ikke ved kirken ansat præst, påhviler det denne 
snarest muligt og senest 8 dage efter vielsens foretagelse at tilmelde de fornodne oplys· 
ninger til kirkebogen. 

56 I de tiHælde, hvor brudefolkene har afgivet den i § 13 omhandlede erklæring 
om, i hvilken tro hornene af ægteskabet skul opdrages, skal erklæringen indfiires i 
anmærkningsrubrikken i kirkebogen .samtidig med tiHorslen om vielsen. 

Hvor præ.s.len ikke selv har foretaget under:ogelsen af, om ægteskabsbetingelserne 
foreligger, skal der forelægges ham en uf vedkommende myndighed bekræftet genpart 
af erklæringen til brug ved indfOrelsen i kirkebogen. 

57 For h\'er foretagen kirkelig vielse, der er indfort med nummer i kirkebogen, 
udfærdiger sognepræsten en udskrift på et dertil af Det statistiske Departement 
fastsat skema. Skemaerne indsendes kvartalsvis inden den 15. i januar, april, juli 
og oktober måned til provsten og videresendes derfra inden den pågældende måneds 
udgang til Det statistiske Departement. 

58 Den -fiirste udskrift af kirkebogen om foretagen vielse udstedes uden betaling 
For senere udskrifter af kirkebogen erlægges el gebyr af 1 kr., der tilfalder vedkom
mende præst. 

Ud;;krifter .af kirkebogen, der begæres af offentlige myndigheder eller udstedes 
til offentlig brug, udfærdiges dog altid uden betaling. 

59 Såfremt en uf ægtefællerne senere opnl1r navneforandring ved kongelig bevilling 
eller ved ovrighedsbevis, skal der efter begæring uf den 11ågældende 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 dato saml, ·hvilken myndighed der har udfærdiget bevillingen eller ovrig· 
hedsbeviset. 

Såfremt kontraminislerialbogen er afleveret til •Færoernes arkiv, sendes bevillingen 
eller ovrighedsbeviset til arkivet med oplysning om den skete notering i ihoved
ministerialbogen og med anmodning om tilsvarende notering i kontraministeriulbogen. 

Ved senere udstedelse af vielsesaltester anfOres kun det nye navn. 

VI /Egtcskabsbogcns forclsc . 
60 Der fOres en ægteskabsbog og et duplikaL af denne for Sydstromo præstegæld, 

for Sudero sondre præstegæld og iovrigt for hver.i syssel. Såfremt rig.sombudsmanden 
i henhold til lovens § 20 vælger en per;;on til at iværk.sætte lysning for en del nf et 
af de nævnte områder, skal der fOres en ægteskabsbog ·og et duplikat af denne særlig 
for dette område. Bogerne !Orc.s af den ægle:kabs:itiftende myndighed. Udgifterne 
til disse boger samt til deres !Orelse afholdes af slat.skussen. 

61 Ægteskabsbogen og dens duplikat skul autoriseres af rigsombudsmanden. 
Bagerne skal være forsynet med -sidetal og gennemdrogne; bagerne bor opbevares 
på el sikkert sted, og ægteskabsbogen og dens duplikat bor ikke opbevares i samme 
bygning, medmindre rigsombudsmandenB tillndelse dertil foreligger; denne tiUadelse 
kun kun forventes meddelt, såfremt bogernc kan OJ>bevures i den pågældende bygning 
på en måde, der fuldt ud opfylder de kr.av, der må stilles til et sikkert opbevaringssted, 
særlig i henseende til brandfore. 

62 Borgerlig vielse ind!Ores Eitrok.s efter foretagelsen i ægleskubsbogen. 
63 På hver side i ægteskabsbogen må kun indfOrcs een vielse. TilfOrslen skal 

indeholde oplysning om: 

1) Dagen for vielsen, 
2) Brudgommens og brudel\5 fulde ·navn, fOdselsduto og !Odested (fOdesognet, eller 

hvis den pågældende er fOdt i udlandet, anden nærmere angivelse af fOdesledet), 
livsstilling saml opholdssted, 

3) Brudefolkenes tidligere stilling som ugifte, enkemænd (enker) eller fraskilte og 
i de to .sidstnævnte tilfælde tillige oplysning om, hvor ofte de har været gift, 
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4) Brudefolkenes nationalitet, for så vidt de ikke målte være danske statsborgere, 
5) Navn, stilling og bopæl for de ved vieLsen lungerende vidner og 
6) Hvilken myndighed der har udstedt attest om, at de til indgåelse af ægteskabet 

fornodne bevisligheder er i orden, saml attestens udstedelsesdato. 

64 I de tilfælde, hvor brudefolkene har afgivet den i § 13 om.handlede erklæring 
om, i hvilken tro hornene .af ægte~kabet skal opdrages, skal erklæringens indhold 
tillige indfOres i ægte.skabsbogen. 

65 Tilforslen under.skrives af den ovrighedsperson, der har foretaget vielsen, samt 
af brudefolkene og de ved vielsen fungerende vidner. 

En ligelydende tilfOrsel indfOres i ægteskabsbogens duplikat under samme sidetal, 
men underskrives kun af ovrighed.spersonen. 

66 Alle tilforsler til ægteskabsbogen og dens duplikat om foretagen vielse sker i 
overensstemmelse med den i justitsministeriets bekendtgorelse nr. '185 uf 20" november 
1922 § 1 forekrevne form, jfr. den bekendtgorel&en ved(ojede formular A. Æg.teskabs
bogens blade bor derfor -trykkes i overen.5<Stemmelse med denne formular. 

67 Straks efter vielsen udleveres der brudefolkene en vielsesattest, udfærdiget i 
overenstemmelse med den ovennæmte 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 offentlig myndighed en fuldstændig udskrift uf ægte· 
skabsbogen, udfærdiges denne i overensstemmelse med den samme bekendtgorelse 
vedfOjede formular B. 

68 Den fOrsle vielsesallest udstedes uden betaling. For senere vielsesatte~ter og 
fuldstændige udskrifter af ægteskabsbogen erlægges et gebyr af 1 kr. Disse gebyrer 
tilf ulder statEkassen. 

Udskrifter af ægteskabsbogen, der begæres af offentlige myndigheder eller udstedes 
til offentligt brug, udfærdiges dog altid uden betaling. 

69 Såfremt en af ægtefællerne senere opnår narneforandring ved kongelig bevilling 
eller ved ovrighedsbevis, skal der efter begæring- af den pågældende i ægte~kabsbogen 
og i dennes duplikat ske notering af det nye navn. 

Forinden noteringen kan ske, må bevillingen eller ovrighedsbeviset forevises for 
fOreren af ægteskabsbogen, der derefter noterer det nye navn og bevillingens eller 
ovrighedsbevisels dato samt, hvilken myndighed der har udfærdiget bevillingen eller 
ovri~1edsbevisel. Fores der regifi ler til ægteskabsbogen, bor det nye navn også noteres 
i registret. 

Såfremt ægteskabsbogens duplikat ikke er afleveret til Færoernes arkiv, foretages 
tilsvarende .notering i duplikatet. Er duplikatet afleveret, sendes bevillingen eller 
ovrighedsbeviset til arkivet med ()ply.sning om den skete notering i ægteskabsbogen 
og med anmodning om tilsvarende notering i duplikatet. 

Ved senere udstedelse af vielsesattester anfOres kun det nye navn. 
70 Såfremt vieli'en foretages uf en anden myndighed end den, i hvis stedlige område 

bruden har bopæl, skal en udskriLt af det til ægteskabsbogen til!Orte i overen55lem
melse med formular B inden 8 dage tilstilles den ægteskabsstiftende borgerlige myndig· 
hed på det sled,hvor bruden har bopæl, eller, hvis hun ikke har bopæl her i rigel, på 
det sted, hvor brudgommen har bopæl. 

Den myndighed, der således får tilstillet meddelel~c om en på et andet sted fore· 
tagen vielsen, indfiirer straks ud•kriflen i ægteskabsbogen og dens duplikat med ud· 
trykkelig angivelse af, hvor viel5en hur fundet sted. 

71 For hver foretugen borgerlig vielse udfærdiger sysselmanden (sognefogeden, 
landfogeden) en ud!;krifl af ægle:kabsbogen på el dertil uf Det st.atisliske Departe
ment fastsat skema. Skemaerne indsendes inden midten af hver januar måned for del 
sidst forlobne år til rigsombudsmanden og videresendes derfra inden månedens udgang 
til Det statistiske Departement. 
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72 Duplikaterne af ægteskabsbogerne afleveres, når de er udskrevne, til Fær· 
oernes arkiv. 

V li Kirkelig velsignehe af el borgerlig stiftet ægt,esknb. 
73 Kirkelig velsignelse af et borgerlig stiftet ægte~kab foretages 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 for præsten. 
Angående den kirkelige velsignelse sker tilfi:ir~el til kirkebogerne. 
74 Delle cirkulære træder i stedet for justitsministeriets cirkulærer nr. 108 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:J. af 30. december 1931, nr. 36 af 
U. februar 1932, nr. 60 af 2·L april 1935, nr.119 af 19. september 1936, nr. 149 af 
H. 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 af 15. juli 1938 ;;amt amtmanden over Færo amts 
cirkulære af ·t november 19•H. 

Tillæg indelwl.dende regler om bevislighedernes provelse, når begge parler eller ett 
af dem er finsk, islandsk, norsk eller svensk statsborger. 

I. 
Når en fin;;k, islandsk, norsk eller sven sk stats borger, der i de sidl'te to år har 

været og fremde!es er bosat her i ri get, vil indgå ægteskab her, !'kal hans ret til al 
indgå ægtskabet bedommes efter dansk rets regler, og alle de i foranstående cirkulære 
afsnit I næ\".?lle bevisligheder vil derfor være at tilvejebringe. 

Beviset for, al den pågældende har haft bopæl her i riget i to år, Hires ved udskrift 
af folkeregistret eller på anden tilfred.s~.tillende måde, L eks. ved erklæring fra to 
personer, hvis troværdighed alle~lers af politiet. 

Il. 
Vil en fin:;k, islandsk, norsk eller svens k statsborger, der ikke liar været bosat /wr 

i riget i de sidste lo år, indgå ægteskab her i riget, skal hlll'ls ret til .at indgå det på· 
gældende ægle5knb bedomme5 efter loven i den stal, i hvilken han har statsborgerret. 
I de her nævnte tilfælde skal den bevisprovende myndighed altid forelægge bevis· 
lighederne for landfogeden, forinden allest om bevislighedernes provelse ud;:.tedes. 

Ved bedommelse af bevislighederne, for sii vidt angår de nævnte fremmede stats
borgere, vil de nedenfor under A.-D. anfi.irte regler være al iagttage. Er en af 
pnrteme ikke finsk, islandsk, norsk eller svensk statsborger, eller er han sådan stntsbor· 
ger og har været bosat her i riget i de sidste lo år, jfr. ovenfor under I., vil for hans ved. 
kommende bevislighederne være at prove på sædvanlig måde efter reglerne i foran· 
slående cirkulære. 

Parterne er nitid berettigede 1til al lade bevislighederne prove af deres hjemlands 
myndighederl), og en a'f disse udstedt alle;;t om, ul bevislighederne er i orden, og at de 

l) Attesten skal være udstedt ar nedcnnl:rnte myndigheder: 
For Finlands vedkommende af en kirkelig myndighed, en borgerlig lysningsmyndighed eller 

en diplomatisk eller konsulær tjenestt mand. 
For Islands vedkommende d lovmanden i Reykja\·ik, en sysselmand eller en byfoged eller 

aC Islands gesandt i Kiibenhavn. 
For Norges rndkommende af justisdcpartemcntet eller en norsk legation. 
For Sveriges \'cdkommcnde ar en præst, en S\'ensk gesandt eller konsul eller chefen lor 

udenrigsdepartcmr.ntets retsardeling. 
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kan indgii det pågældende ægteskab, overfli)diggor provelsen ·her i riget. Attesten 
mister sin gyldighed, niir der er forlobet to måneder efter dens udstedelse, medmindre 
attesten selv indeholder anden bestemmelse i så henseende. Atte•iten skal af· 
leveres til den myndighed, som prover bevislighederne, og opbevares i dennes arkiv. 
Når sådan <ittest foreligger, bortfalder kundgorelse om ægteskabs indgåelse på partens 
hjemsted i udlandet. 

For så vidt parterne eller den ene af dem ikke har fremskaffet og ikke onsker al 
fremskaffe den ovennævnte attest, vil fOlgende regler være ll'l iagttage ved bevislig· 
hedernes provelse. 

A. 
Begge parter eller en af dem er finsk stai.sborgcr. 

l. Brudefolkene skal forevise fOdselsallest (dåbsattest) eller, hvis sådan ikke kan 
skaffes, godtgore deres alder og navn på anden miide, 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 mii ikke indgå ægteskab, 
medmindre der fremlægges tilladelse hertil fra den finske republiks præsident. 

Tilstedeværelsen af denne betingelse godtgores ved fremlæggelse af den under 
nr. l nævnte fOdselsallest (dåbsattest) eller efter 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 a.f forældrene uden del i forældremyndig· 
heden, eller var han det ved forældremyndighedens ophor, f. eks. fordi forældre· 
myndigheden ved bevilling eller dom til separtion eller skilsmisse eller ved over· 
ovrighedens resolution er tillagt den onden ægtefælle, er den anden ægtefælles 
samtykke tilstrækkeligt. 

Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle er dod, eller hvis hans erklæring 
ikke vil kunne indhentes uden særlig vanskelighed eller forhaling, f. eks. fordi han 
opholder sig i udlandet under sådanne forhold, al forbindelse med ham kun 
van:>keligt kan opnås. 

Gælder det anfOrte begge forældrene, eller er de begge uden del i forældre· 
myndigheden, eller var de det ved forældremyndighedens ophor, kræves samtykke 
fra værge. 

Sumtykke til ægtel'kab for horn uden for ægteskab meddeles af moderen 
eller af en særlig værge og for adoptivbarns vedkommende af adoptivforældrene. 

Den, der er umyndiggjort, må ikke indgå ægteskab uden \'ærgens samtykke. 
Såfremt den eller de personer, der efter ovenstående skal give samtykke Lil 

ægteskabet, :nægter sudanl samtykke, kun samtykke til ægteskabet meddeles af 
finsk domstol. 

Såfremt nogen af brudefolkene enten ikke er fyldt 21 år og ikke tidligere 
har været gift eller er umyndiggjort, må vedkommende således godtgore, at som· 
tykke er givet, eller at finsk domstol har meddelt tilladelse til ægteskabet. 

cl.. Den, der er lidende af sindssygdom eller åncle,vaghed, mii ikke indgå ægteskab. 
Hvis der derfor er grund til at antage, at nogen af brudefolkene lider af 

sindssygdom eller uf :~dssvaghed, eller har han tidligere utvivlsomt lidt alf sinds· 
sygdom, skal der fremlægges attest om, al sindssygdom eller åndssvaghed af 
nogen art ikke kan p<'l.vise5 hos vedkommende. Attesten skol være udstedt ente11 
af en af de i foranstående cirkulære § 6, stk. 3, nævnte læger eller af en overlæge 

ved et finsk sindssygehospital eller lignende anstalt eller af en af den finske medici· 
nal.styrelee særlig autoriseret læge, som er ansat i den finske slats eller i kommunal 
tjeneste. En finsk attest må være legaliseret af en dansk diplomatisk eller konsulær 
myndighed i Finland eller af en tils\'arende fin ~k myndighed her i riget, hvorhos 
den, for så vidt den er affattet på finsk, skal være ledsaget af oversættelse Lil 
dansk, norsk eller svensk; O\'Crsættelsen 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, 5om ikke beror o\'ervejende på ydre grunde, eller af 
konssygdom i smittefarligt studium, må ikke indgå ægteskab, medmindre der frem· 
lægges tilladelse hertil fru den finske republiks præsident. 

Hver af brudefolkene eller den uf dem, der er finsk statsborger, skal afgive 
skriftlig forsikring om, at han ikke lider af de hernævnte sygdomme, jfr. nedenfor. 
Såfremt han lider af epilepsi, som beror overvejende på ydre grunde, mii der 
fremlægges erklæring herom fra en læge. 

Duv.stum må ikke uden tilladelse fru den finske republiks præsindent indgå 
ægteskab med anden dovslum, bortset fru det tilfælde, al dovstumhedcn for en 
af porternes vedkommende ikke er arvelig; herom må erklæring fra en læge 
fremlægges. 

De under nr. 5 ommeldte lægeerklæringer skul være udstedt en.Jen uf en dansk 
embedslæge eller uf en af den finske medicinalstyrelse særlig autoriseret læge, 
som er ansat i den finske stats eller i kommunal tjeneste. Med hensyn til legali
sation og oversættelse gælder de ovenfor under nr. 1). foreskrevne regler. 

6. Ægteskab må ikke indgås mellem 

a) Slægtninge i ret op· og ned.stigende linie, mellem soskende eller mellem 
personer, af hvilke den ene er afkom af den andens broder eller so.sier. 

b) Per.soner, af hvilke den ene hur været gift med den andens slægtning i ret 
op- eller ned.stigende linie, dog ul undtagel;:e herfra kan gores uf den finske 
republiks præsident under ganske særlige omstændigheder, når den tidligere 
ægtefælle er uf gået ved doden, og der ikke findes bi.irn af de t tidligere ægte~kab 
i live. 

c) Adoptant og adoptivbarn. 

H\'er af brudefolkene eller den nf dem, der er finsk stutsborger, sknl afgi\'e 
skriftlig forsikring om, at han ikke er beslægtet med den anden i de hernævnte 

forhold, samt på samme mode erklære, nl der ikke består det under b nævnte 
svogerskab mellem dem, eller, hvis delte er tilfældet, fore\•ise den i så henseende 
fornodne tilladelse fra præsidenten. 

7. Ingen må indgå nyt ægte~kab, sålænge det tidligere ægte: kub består. 
Den, hvis tidligere ægteskab er oplo: t ved dom, må ikke indg! nyt ægteskab, 

forinden dommen er .blevet retskrnftig. Udskrift af dommen tilligemed attest fra 
vedkommende myndighed for, at dommen er retskrnftig, må forevises. 

Hur nogen u1f brudefolkene tidligere indgået ægte;:kab, skul der fremlægges 
bevis for, al den tidligere ægtefælle er dcid, eller al ægteskabet er oplost ved skils· 
misrn eller omstodt. 

Bevis for den tidligere ægtefælles diid fiires som regel ved fremlæggelse af 
doclsalt~.t eller dodserklæringsdom. 

Bevis for, at cl tidligere ægteskab her i riget er ble\'el opli.ist ved skilsmisse 
eller omstiidt, fOres ved forevisning nf bevillingen eller af en udskrift af dom· 
men; denne sidste skul være ledsaget af en attest fru vedkommende o\·erordnede 
rets kontor om, al ankestævning ikke er udtaget inden nnkef ristens ud!Ob, jfr. 
foranstående cirkulære § 9, stk. 2, eller af bevis for, at både modparten og påtale· 
myndigheden har givet afkald på anke. 

Er det pågældende tidligere ægle~kab op!Ost elle r omsWdt ved en udenlandsk 
dom eller bevilling, mu spiirgsmnlct om, hvorvidt denne afgiver tilstrækkeligt 
bevis for <let tidligere ægteskabs ophi.ir med ret til indgåelse uf nyt ægte;,knb, 
forelægges justitsministe riet til ufg ii rclse, medmindre det tidligere ægteskab er 
0111i.ist ved en finsk eller svensk dom eller en islandsk eller norsk dom eller bevilling. 
I så fuld afg iver dommen eller bevillingen til:itrækkeligt bevis for det tidligere 
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ægle5kabs ophiir, for så vidt de i fornnslående cirkulære § 9, stk. 9- 10 nævnte 
forskrifter er opfyldte. 

Hver af brudefolkene 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 til nr. 5, 6 og 7, afgives i fOlgende form: 

Forsikring. 
Hermed for.sikrer jeg: 

at jeg ikke er beslægtet i ret op- eller nedstigende linie med min forlovede, og al 
vi ikke er soskende; 

at hverken jeg eller min forlovede er afkom af den andens broder eller soster; 
czl hverken jeg eller min forlovede har været gift med den andens slægtning ret 

op- eller nedstigende liniel); 
at jeg ikke lider af epilepsi eller af konssygdom i smittefarligt stadium:!), samt 
al jeg ikke tidligere har indgået ægteskab (andet ægteskab end med ."."."."3). 

(Dato og underskrift). 

Den egenhændige underskrift bevidnes: 
(lo vilterlighedsvidner-I). 

8. Finsk mand, som hur været gift, må ikke uden tilladelse fra den finske repu
bliks præsident indgå nyt ægteskab, forinden der er for\obet 6 måneder fra 
det tidligere ægteskabs oplOsning. Samme regel gælder med hensyn til finsk kvinde, 
såfremt hun ved ægteskabets <>plosning ikke var frugtsommelig, eller hun efter 
delle tid;,punkt har fodt barn. I modsat fald må fin~'k kvinde, ~om har været gift, 
ikke indgå nyt ægle::;kab, medmindre der er forlobet 10 måneder efter det tid
ligere ægteskabs oplosning. 

Sårremt en af brudefolkene tidli gere har været gift, må hnn derfor ved frem· 
læggelse af di.id ~allest for sin tidligere ægtefælle eller ved en ud5krift af dom
men eller forevisning af bevillingen godtgore, al der er forlobet 6 måneder for 
brudgommens vedkommende og 10 måneder for bruden;; vedkommende siden 
del tidligere ægte5kabs ophor. Såfremt finsk kvinde, som tidligere •har været gift, 
i.insker at indgå ægteskab efter forlobet af 6 måneder, men inden forlobet af 10 
måneder fra det tidligere ægteskab;; <>phor, må hun fremlægge allest fra en læge 
eller en jordemoder om, al hun ved ægle.,;kabets oplO;ming ikke var frugtsomme
lig, eller at hun efter delle tidspunkt har fOdt barn. 

De i foranstående cirkulære §§ 12- B foreskrevne regler vil derimod ikke 
være at iagllage, for så vidt angår fimke stat,;horgere, som ikke har været bosat 
her i rigel de sidste to år. 

Forloverallest skal ikke kræves for den part, som er finsk statsborger og ik
ke har været bosat her i riget i de sidi;te to år. 

B. Begge parter eller en af dem er islandsk statsborger. 
l. Med hensyn Lil fremlæggelse af fOdselsallest ( dåbsallesl) til godtgorelse af alder 

og navn gælder den ovenfor under A. nr. I forekrevne regel. 
2. Islwidsk mand under 21 år og island~k kvinde under l8 år må ikke indgå 

ægteskab uden tilladelse fra det islwidske ju~titsministerium. 
Tilstedeværel~en af denne betingelse godlgores ved fremlæggelse af den under 

l) Delle punkt udgiir, siirrcmt pra.-sidl'.'nl1m hor meddelt tilladelse til, ol ægtt:!;kabet indgås,jfr. 
ovenfor under nr. 6, li. 

2) Såfremt porten lider uf en af de 111evntc sy1:dommc, men doi; pii grund af særlig tilladelse 
eller lægeerklæring må indgii ægtc11kub, overstrcgL'S det, ~om. angår den pågældende sygdom. 

B) Fulde nn\'n og stiJling må nnfOres. 
4) Fulde nnm, stilling og bopæl må nnfores. 
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1. nævnte fOdselsattest (dåbsattest) eller efter omstændighederne ved den i så 
henseende meddelte tilladelse fra det 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. fordi 
forældremyndigheden ved bevilling eller dom til separation eller skilsmisse eller 
ved overiivrighedens resolution er tillagt den !lllden ægtefælle, er den llJlden 
ægtefælles samtykke tilstrækkeligt. 

Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle er dod, sindssyg eller åndssvag, 
eller hvis •hans erklæring ikke vil kmme indhentes uden særlig vanskelighed 
eller forhaling, f. eks. fordi han opholder sig i udlandet under sådanne forhold, 
at forbindelse med ham kun vanskeligt kan opnås. 

Gælder det anfOrte begge forældrene, eller er cle begge uden del i forældre· 
myndigheden, eller var de det ved forældremyndighedens ophiir, kræves sam· 
tykke frn værge. 

Samtykke til ægteskab for horn uden for ægteskab meddeles af moderen eller 
af faderen, slrfremt han har forældremyndigheden, og for adoptivbiirns vedkom
mende af adoptivforældrene. 

Den, der er umyndiggjort, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke. 
Såfremt den eller de personer, der efter ovenstående skal give samtykke til 

ægteskabet, nægter >ådant samtykke, kan samtykke til ægteskabet meddeles af 
det islandske justitsministerium. 

Såfremt nogen af brudefolkene enten ikke er fyldt 21 år og ikke tidligere har 
været gift eller er umyndiggjort, må vedkommende ~åledes godtgore, at sam
tykke er givet, eller at det islandske justitsministerium har meddelt tilladelse 
til ægteskabet. 

4. Den, der er lidende af sindssygdom eller åndssvaghed, må ikke indgl! ægteskab. 
Hvis der derfor er grund til at antage, at nogen af brudefolkene lider af sinds

sygdom eller åndssvaghed, skal der fremlægges attest om, at sindssygdom eller 
åndssvaghed af nogen art ikke kan påvises hos vedkommende. Attesten skal være 
udstedt ctiten af en af de i foranstående cirkulære § 6, stk. 3, nævnte læger eller 
af en overlæge ved cl islandsk sindssygehospital eller lignende anstalt eller af 
en islandsk embedslæge. En island~k attest må være legaliseret af en dansk di
plomati: k myndighed i Island eller af en tilsvarende islandsk myndighed her 
i riget, hvorhos attesten, l>åfremt den er affattet på islandsk, mil. være ledsaget 
af oversættebe til dansk, norsk eller svensk; over!ættelsen skal være bekræftet ni 
island:k diplomatisk myndighed eller af en edsvoren eller officielt ansat trans
latiir i Danmark eller Island. 

5. Den, som lider af smittefarlig konssygdom, epilepsi, spedalskhed eller smil· 
som tuberkulose, må ikke indgå ægteskab. 

Hver af brudefolkene eller den af dem, der er island>k statsborger, skal af· 
give skriftlig forsikring om, at han ikke lider af de hernævnte sygdomme, jfr. 
nedenfor. Herom kun der forlanges forevist lægeatte~t, såfremt der skonnes at 
være grund dertil. 

6. Ægteskab må ikke indgås mellem 

a) Slægtninge i ret op- og nedstigende linie eller mellem soskende. 
b) En person og hans broders eller so;;ters afkom, dog at undtagelse herfra kan 

gores med det islandske justitsministeriums tilladelse. 
c) En }Jer.son og hans tidligere ægtefælles forældre eller afkom. 
d) Adoptant og adoptivbarn. 

H \·er af brudefolkene eller den af dem, der er islandsk statsborger, skal afgive 
skriftlig forsikring om, al han ikke er beJlægtet eller be~vogret med den !lllden 
i de hernævnte forhold, jfr. nedenfor. 

7. Ingen må indgå nyt ægle3kab, sålænge det tidligere ægteskab be~tår. 
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l\Ied hensyn til overholdelsen af denne bestemmelse vil de under A. nr. 7 
girne forskrif~er være at iagttage. 

De forsikringer, som brudefolkene eller den af dem, der er islandsk stats· 
borger, skal afgive i henhold til nr. 5, 6 og 7, afgives i fOlgende form: 
Forsikring. 

Hermed erklærer jeg på tro og love: 
al jeg ikke er beslægtet med min forlovede i ret op· eller nedstigende linie, og 
at \'i ikke er soskende; 
at •hverken jeg eller min forlovede er afkom af den andens broder eller sosterl); 
<it hverken jeg eller min forlovede har været gift med den andens slægtning i 

ret op· eller nedstigende linie; 
al jeg ikke lider af smittefarlig konssygdom, epilepsi, spedalskhed eller smitsom 

tuberkulose, samt 
at jeg ikke tidligere har indgået ægteskab (andet ægteskab end med ••.•..... 2). 
(Dato og uderskrift). 

Rigtiglieden af de i henhold til nr. 6 og 7 afgivne erklæringer, nemlig hen· 
holdsvis om, at brudefolkene ikke er for nær beslægtede eller besvogrede, og 
om lworvidt de tidligere har indgået ægte<kab, skul bekræftes ved en af to på· 
lidelige og myndige forlovere afghen skriftlig erklæring på tro og love (for· 
loverattest) ; forloverne skal tillige bevidne, at de noje kender den pågældende 
part. Forloverne kan være fælles for begge parter. Det islandske justitsmini· 
sterium kan dog tillade ægteskabs indgåelse uden forlovere, og i så fald må 
ministeriets skrivelse fremlægges. 

Til erklæringen am•cndes fOlgcndc formular: 

F orlovcrattcst 
Underte1:mede ............ (Forloverens navn, stillinir, bopæl), som noje kender 

.. .. . .... (Brudgommens (brudens) na\'n). erklærer herved på tro og love, at 
han (hun) ikke tidligere har indgået ægteskab, at han (hun) tidligere har været 
gift med . " .. ". .. . . (den sidste ægtefælles navn). men at delte ægteskab er op· 
hort ved ...•.•............ 

Han (hun) er ikke så nær beslægtet eller be~vogret med ...•.. ".". (Brudens 
(brudgommens) navn). som nævnt i den island: ke ægteskabslovs §§ 13- 15:1) . 

........................ (Dato og for)o,·erens underskrift). 

8. Islandsk hinde, som har \'æret gift, må ikke indgå nyt ægte!.'kab inden 10 må· 
neder fra det tidligere ægte~kahs ophor, medmindre hun ikke er besvangret nf 
sin mand, eller der er forli.ibet 10 måneder, efter at samlh1et med manden op• 
hor te. 

Såfremt bruden tidligere har været gift, må hun derfor \•ed fremlæggelse af 
dodsattest for sin tidligere mund eller ved en udskrift af dommen eller forevisning 
af bevillingen godtgore, al der er forlobet over 10 m~.neder siden det tidligere 
ægteskabs ophor; såfremt delte ikke er tilfældet, må hun enten be,·ise, at der 
er forlobet 10 måneder. efter 111 samlivet med manden ophorte, eller fremskaffe 
attest fra en læge eller en jordemoder om, at hun ved ægteskabets (samlivets) 
ophor ikke var frugtsommelig. 

9. Den. som hur yæret gift og har haft formuefællesskab i ægte$kabet Yed delle$ 
ophor mu ikke indgå nyt ægteskab, fOrend offentligt skifte er piibegyndt eller 
privat skifte er tilendebragt; det islandske justit~ministerium kan dog fritage for 
O\'erholdelQe af denne regel. 

o,·erholdelsen af denne ægte: kabsbetingelse godtgores \'ed attes t fra skifte· 
rellen eller i tilfælde af prirnt skifte \•cd erklæring fra \'edkommende arvinger 

I) Denne sætning orerslreges, siifrcrnl parterne er sii nær lieslægtede, men dog på grund af 
~ærlig 1illadel!c må indgå ægtcsknl>et 

2) Fulde na\·n og stilling må anfores. 
3) Jfr. de o\'cnfor under nr. 6 anHirte regler, med 11\ilke forlo\·erne skal gores bekendt. 
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eller ægtefælle; skifteudskrHt til oplysning om, til hvem boet er udleveret til pri· 
val skifte, skal forlanges forelagt. At der bestod fuldstændigt særeje mellem ægte· 
fællerne, godtgores ved forevisning af ægtepagt, der indeholder bestemmelse 
herom. I tilfælde, hvor det islandske justitsministerium har meddelt fritagelse, 
må ministeriets skrivelse fremlægges. 

De i foranstående cirkulære §§ 13 og 1 l· foreskrevne regler vil derimod ikke være 
at iagttage, for så vidt angår islandske statsborgere, som ikke har været bosat her 
i riget i de sidste to år. 

C. Begge parter eller en af dem er rwrJk .<;!atsborger. 
1. l\led hensyn til fremlæggelse af fOdselsattesl (dåbsattest) til godtgorelse af alder 

og navn gælder den ovenfor under A. nr. 1 foreskrevne regel. 
2. Norsk mand under 20 år og norsk kvinde under 18 år må ikke indgå ægteskab 

uden tilladelse fra en norS>k fylkesmand. 
Tilstedeværelsen af denne betingelse godtgores ved fremlæggelse af den under 

nr. 1 nævnte fiidselsattcst (dåbsattest) eller efter omstænclii;hederne ved den i 
så henseende meddelte tilladelse fra de norske myndigheder. 

3. Den, der er under 21 år, må ikke indgå æi;teskab uden forældrenes samtykke. 
•Er den ene uf forældrene uden del i forældremyndigheden, eller var han det ved 
forældremyndighedens ophi.ir, f. eks. fordi forældremyndigheden ved bevilling 
eller dom til separation eller skilsmisse eller ved overi:ivrighedens resolution 
er tillagt den anden ægtefælle, er den anden ægtefælles samtykke tilstrækkeligt. 

Det samme gælder, hvis den ene æi;tfælle er dod, sindssyg eller åndssvag, 
eller hvis hans erklæring ikke vil kunne indhente.> uden særlig vanskelighed eller 
forhaling, f. eks. fordi han opholder sig i udlandet under sådanne forhold. at 
forbindelse med ham kun van!'keligt kan OJ>nås. 

Gælder det anfi.irte begge forældrene, eller er de begge uden del i forældre· 
myndigheden, eller var de det ved forældremyndighedens ophor, kræves samtykke 
fra værge. 

Samtrkke til ægteskab for bom uden for ægteskab, meddeles af moderen 
eller af faderen, såfremt han har forældremyndigheden, og for adoptivbarns 
vedkommende af adoptivforældrene. 

Den, der er umyndiggjort, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke. 
Såfremt den eller de perroner, der efter ovenstående ska~ gh·e samtykke 

til ægteskab, nægter sådant samtykke, kan samtykket gives af en norsk fylkes· 
mand. 

Såfremt nogen n r brudefolkene ikke er fyldt 21 år eller er umyndiggjort, må 
\•edkommendc således godtgore, al ~amtykke er givet, eller at en norsk fylkes· 
mand har meddelt tilladelse til ægteskabet. 

4 . Den, der er lidende af sindssygdom. mu ikke indgå ægteskab. 
•Hvis der derfor er grund til at antage, at nogen uf brudefolkene lider af sinds. 

sygdom, skul der fremlægges lægeerklæring om, nt sinds;;ygdom ikke kan på,·ises 
hos \'edkommende. Allesten skal være udstedt enJen af en af de i foranstående 
cirkulære § 6, stk. ~. næ\'Tlle læger eller af en dertil autori~eret norsk ·læge. En 
norsk attest må \'ære legaliseret af en dansk diplomatisk eller konsulær myndig· 
hed i Norge eller af en tilsvarende nor~k myndighed her i riget. 

5. Den, der lider af syfilis, som endnu frembyder smittefare. må ikke ind~å ægte· 
skab. Den, der lider af anden \'enerisk sygdom, som endnu frembyder smittefare, 
eller af epilepsi eller spedalskhed, må ikke indgå ægteskab, forinden det godtgores 
\'ed den anden )>arts erkendel~e, at denne er blevet gjort bekendt med sygdommen, 
og begge parter har fået mundtlig vejledning af en læge om farerne ved syg· 
dommen. 
At \'ejledning af en læge er meddelt, må godtgores ved lægeattest eller på anden 
tilfredsstillende måde. 

Hver af brudefolkene eller den af dem, der er nor>'k statsborger, skal nfgiYe 
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skriftlig forsikring om, at hun ikke lider af de hernævnte sygdomme, jfr. nedenfor. 
6. Ægteskab må ikke indgås mellem 

a) Slægtninge i ret op· eller nedstigende linie eller mellem soskende. 
b) Personer, nf hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op· 

eller nedstigende linie, dog at undtagelse herfra kan gores uf den norske 
.konge, når det tidligere ægteskab er op!Ost ved doden, og der i dette ægteskab 
ikke var Jællesborn. 
Hver af brudefolkene eller den af dem, der er norsk statsborger, skal afgive 

skriftlig forsikring om, at han ikke er beslægtet med den anden i de hernævnte 
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 ægteskab, siilænge det tidligere ægteskab beslår. 
Med ·hensyn til overholdel~en af denne regel vil de under A. nr. 7 givne for· 

skrifter være at iagllage. 

De forsikringer, som brudefolkene eller den uf dem, der er norsk statsborger, 
skul afgive i henhold til nr. 5, 6 og 7, afgives i fOlgende form: 

Erklæring Jra brudefolkene i anlednfog af ly.ming. 
For lysning kan finde sted, skal brudefolkene hver for sig eller den af dem, 

der er norsk statsborger, skriftlig be;;vare fOlgende sporgsmål : 

1) Er De så nær beslægtet eller besvogret med Deres forlovede som nævnt i den 
norske ægteskabslovs § 7 eller § 8? 1) 

2) Har De tidligere været gift og i bekræftende fold med hvem? 
3) Har De horn uden for ægle5kab og i bekræftende fold hvormange? 
·i) Lider De af 

a) Syfilis, som endnu frembyder smittefare? 
b) anden venerisk sygdom, som endnu frembyder smittefare, eller af epilepsi 

eller spedalskhed? 
Rigtigheden af mine svar bevidnes på tro og love. 

(Dato og underskrift). 

Rigtigheden af de i henhold til nr. 6 og 7 afgivne erklæringer, nemlig hen· 
holdsvis om, nt brudefolkene ikke er for nær beslægtet eller be~\ogrede, og om 
hvorvidt de tidligere har indgået ægteskab, skal for hver af brudefolkenes vedkom· 
mcnde eller for den parls vedkommende, der er nor!'k statsborger, bekræftes . 
ved en af en pålidelig og myndig forlover afgiven skriftlig erklæring på tro og 
love (forlO\•erntte: l); forlo\'eren skal tillige bevidne, al han noje kender den 
pågældende part. I særegne tiHælde kan fylkesmnnden på partens hjemsted give 
samtykke til, nt ægte5knbet stiftes uden forlovere, eller at der kun stilles een 
forlover for begge parler, og i så fold må f ylkesmandens skrivelse fremlægges. 

Til erklæringen anvendes fOlgende formular: 

F orlouererklæring 
Undertegnede " .......... (Forloverens nnvn, stilling, bopæl), som noje kender 

. . . " .......... (Brudgommens (brudens) navn). erklærer herved på tro og love, 
at han (hun) ikke tidligere hnr indgået ægteskab, at han (hun) tidligere har 
været gift med . . .. . .. . .. . . (den sidste ægtefælles navn). men at dette ægteskab 
er ophort ved ...... . ....... . .. . 

Han (hun) er ikke så nær beslægtet eller besvogret med .... " ...... (Brudens 
(brudgommens) na\'n}. som nævnt i den nor~ke ægteskabslovs § 7 eller§ 81) . 
. •.•. •.... ......•. " .... (Dato og forlo\'erens underskrift). 

1) Jfr. de o~cnfor under nr. 6 un!Orte re~lcr, med h\ilke brudefolkene skul giire5 liek~ndt. 
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8. Norsk kvinde, som ·har været gift, må ikke indgå nyt ægle:.kab inden IO mån
eder fra det tidligere ægteskab! ophor. Dog behover fristen ikke at afventes, hvis 
hWl ikke er frugtsommelig eller ikke var det ved ægteskabets ophor, eller hun 
senere har JOdt, eller der er for!Obet 10 måneder, efter at samlivet med munden 
er ophort. 

Såfremt bruden tidligere har været gift, må hun derfor ved fremlæggel!'e af 
dodsattest for sin tidligere mand eller ved en udskrift af dommen eller forevis
ning af bevillingen godtgore, al der er forlobet o\-cr IO måneder siden det tid
ligere ægte!'kabs ophor; såfremt delle ikke er tilfældet, må hun enten bevise, al 
der er forlobct IO måneder, efter at samlivet med manden ophorte, eller frem
skaffe alle"t fra en læge eller jordemoder om, al hun ved ægte~kabet.s (samlivets) 
ophor ikke var fru gtsommeli g, eller at hun ikke nu er frugtsommelig, eller at 
hun efter ægteskabe ts (samlivet•) ophor har fOdt barn. 

· 9. Den, som har været gift, må ikke indgå nyt ægteskab, fOrend offentligt skifte 
er påbegyndt eller privat okifte tilendebragt, medmindre der be.;tod fuldstændigt 
særeje mellem ægtefællerne eller fritagelse for skifte særlig er hjemlet. Fritagelse 
for overholdelse af denne regel kan meddele.; af det norske justisdcpartement. 
o,·erholdel~en af denne ægteskubsbetingcl2e godtgores ved attest fra skifte

rellen eller i tilfa~lde af privat skifte ved erklæring fra vedkommende arvinger 
eller ægtefælle; ~kifteud:krilt til oplysning om, til hvem boet er udleveret til 
privat skifte, skal forlanges forelagt. At der bestod fuldstændigt særeje mellem 
ægtefællerne, godtgores ved forevisni11g af ægtepagt, der indeholder bestemmelse 
herom. I tilfælde, h\'or det norske juslisdepartemenl har meddelt fr itagelse, må 
departementets skrivelse herom fremlægges. 

10. Hver af brudefolkene dier den af dem, der er norsk statsborger, skal afgive 
skriftlig forsikring, om han har horn uden for ægte.skab og i bekræftende fald 
hvormUJ1ge, jfr. ovenfor under nr. 7. 

De i foranstående cirkulære §§ 13 og 14. foreskrevne regler vil derimod ikke 
være at iagllage, for sii vidt nngl\r norske statsborgere, som i·k:ke har været 
bosat her i rigel i de sidste to år. 

D. 
Begge parter eller en af dem er sve1i.sk statsborger. 

1. Med hensyn til fremlæggelse af fodselsnttesl (dåbsattest) til godtgorelse af 
alder og navn gælder den ovenfor under A. nr. l fore~krevne regel. 

2. Svensk mand under 21 år og svensk kvinde under 18 år må ikke indgå ægteskab, 
dog al undlagelse herfra kun gi.ircs \'ed en af vedkommende lcn;;.s tyrclse meddelt 
tillndelse. 

Tilstede\'ærelsen af denne betingelse godtgores ved fremlæggelse af den 
under nr. 1 nævnte fOdselsallesl (dåbsallesl) eller efter omstændighederne ved 
den i -;;å henseende meddelte tilladelse. 

3. Den, der er under 21 i!r og ikke tidligere har været gift, må ikke indgå ægteskab 
uden forældrenes samtykke. Er dCJ1 ene af forældrene uden del i forældremyndig
heden eller \'ar han det ved forældremyndighedens ophor, f. eks. fordi forældre· 
myndigheden \'ed be,•iHing eller dom til separation eller skilsmis5e eller ved 
o\·erovrighedens resolution er tillagt den anden ægtefælle, er den anden ægte· 
fælles samtykke tilslrækkeligt. 

Del samme gælder, h\·is den ene ægtefælle er <lod, sindssyg eller åndsvng, 
eller h\·is hnns erklæring ikke ·vil kunne indhentes uden særlig vanskelighed 
eller forhaling, f.eks. fordi den pågældende opholder sig i udlandet under sådanne 
forhold, al forbindelse med ham kun \'nnskeligl knn o}mås. 

Gælder det anfOrte begge forældrene, eller er de begge uden del i forældre
myndigheden, eller \'ar de det ved forældremyndighedens ophor, kræve~ samtykke 
fra værge. 
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Samtykke Lil ægte!kab for horn uden for a:gte~knb meddeles nf moderen 
eller af faderen, såfremt hun hnr forældremyndi gheden, og for adopti'Vborns 
vedkommende af adoptivforældrene. 

Den, der er umyndiggjort, må ikke indgii ægteskab uden værgens samtykke. 
Såfremt den eller de peu oner, der efter ovenstf.ende skul give samtykke til 

ægteskabet, næg·ler sådant samtykke, kan samtykke gives uf sven$k domstol. 
Såfremt nogen uf brudefolkene enten ikke er fyldt 21 år og ikke tidligere har 

været gift eller er umyndiggjort, må vedkommende således godtgore, at samtykke 
er givet, eller al svensk domstol har meddelt tilladeloe til ægteskabet. 

•t Den, der er lidende af sindssygdom eller åndsvaghed, må ikke indgå ægteskab; 
dog kun tilladelse til ægteskabets indgåelse meddeles af den sven:ike medicinal
styrelse og ved svem:k kongelig resolution. 

Hvis der er grund til at antage, at nogen af brudefolkene lider uf sindsygdom 
eller af åndssvaghed, eller hvis det oplyses, at hun i lobet af de sidste tre år 
har været sindssyg, skal der fremlægges enten skrivel~e fra med~cinalstyr
clsen eller kongelig resolution, indeholdende tilladelse til ægteskabet, eller attest 
om, al sindssygdom eller åndssvaghed ikke kan påvi~es hos vedkommende. 
Attesten skal være udstedt ente11 af en nf de i foranstående cirkulære § 6, stk. 3, 
nævnte læger eller uf en svensk embedslæge, hvis erklæring skal være godkendt 
af den svcn~ke medicinalstyrelse. En svensk attest skul være legaliseret af en 
dansk diplomatisk eller konsulær myndighed i Sverige eller af en tilsvarende 
svensk myndighed her i rigel. 

5. Den, der lider af epilepsi, som hidhorer fru overYejcnde indre årsager, eller 
konssygdom i smiltefarligt studium, mu ikke indgå ægteskab, medmindre den 
svenske medicinalstyrelse meddeler tilladelse dertil, eller ægteskabets indgåelse 
tillades ved kongelig resolution. 

Brudefolkene skal derfor, hvis de ved. al de lider af epilepsi, fremlægge 
lægeattest om, al epilepsi, som hidrorer fra overvejende indre årsager, ikke 
kan påvises, og ellers afgive skriftlig erklæring på tro og love om, al de, sii 
vidt dem er bekendt, ikke lider af epilepsi. Atte.sten skal være udstedt enten af en 
domk embedslæge eller af en svensk embedslæge; i det sidste tilfælde bliver 
de ovenfor under nr. 1 gh•ne forekrifter om en svcn~k embedslæges allest al 
iagttage. 

Brudefolkene skal også af give skriftlig erklæring på tro og love om, at de, så 
vidt dem er bekendt, ikke lider af konssygdom i smillefarligt stadium, jfr. neden· 
for. 

tægeerklæring og erklæring fra porterne skol dog ikke kræves, når der frem
lægges skrivelse fru medicinalstyrelsen eller kongelig resolution indeholdende 
tilladelse til at indgå ægteskabet uan3et tilstedeværel~en af de nævnte sygdomme. 

6. Ægteskab må ikke indgås mellem 

a) Slægtninge i ret op· eller nedstigende linie eller mellem soskende. 
b) Personer, af hvilke den ene er afkom af den andens broder eller soster, dog 

ol undtagelse herfra kan giires ved beviJling af den sven:ke konge. 
c) Personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret 

op- eller nedstigende linie, dog al undtagelse herfra kan gores ved bevilling 
af den svenske konge. 

d) Adoptant og adoptivbarn. 

Hver af brudefolkene eller den uf dem, der er svensk statsborger, skal skriftlig 
på tro og love erklære. at de ikke er •n nær beslægtede som angivet under a) og 
b) eller så nær be:;vogrede som angivet under c), jfr. nedenfor, eller, hvis de er 
så nær beslægtede som under b) anfOrt eller få nær besvogrede som under c) 
anCOrt, forevise den til ægteskabets indgåelse fornodne svenske kongelige 
bevilling. 
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7. Ingen mii indgå ægte~kab, :'ålrenge det tidli gere ægte~kab be5tår. 
Med hensyn til overholdclsc11 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 til nr. 5, 6 og 7, afgives i fOlgende form: 

Herved forsikrer jeg på tro og love: 
1) al jeg ikke tidligere har indgået ægte"kab (andet ægte"kab end med •......•.•..... ). 
2} a./. jeg, så vidt mig bekendt, 

a} ikke er beslægtet i ret op. eller nedstigende linie med min forlovede, og 
al vi ikke er soskende. 

b) ikke er broder (soster) til nogen, fra hvem min forlovede nedstammer, 
eller selv nedstammer fra soskende til min forlovedel) 

c) ikke har været gift med nogen, som er min forlovedes slægtning i ret op
eller nedstigende linie eller selv er beslægtet i ret o'p· eller nedstig
ende linie med nogen, med hvem min forlovede har været gift2). 

d) ikke er lidende af epilepsi eller kunssygdom i smittefarligt stadium!1). 

(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. 8 nn!Orte regel. 

De i foranstående cirkulære §§ 12-H foreskrevne regler vil derimod ikke 
være at iagttage, for så vidt angår s.venske statsborgere, som ikke har været 
bosat her i riget i de sidste to år, 

Forlovcrnl!est skal ikke kræves for den part, som er svensk statsborger og 
ikke har været bosat her i rigel i de sidste to år. 

29. aug. - Lagtingslov nr. 50 om TILLÆG TIL LANiDETS HONORARLØNNEDE 
BESTILLINGSMÆND. 

Dyrtidstillægget til honorarlonnede bestillingsmænd i landets tjeneste forhojes fra 
60 % til 70 % fra 1. april 1951 at regne. 

29. aug. - Logtingslog nr. 50 um VIDB6T TIL HONORARLØNT STARVS
F6LK LANDSINS. 

Dyrti~arvi~botin til honornrlont starvsfolk landsins ver~ur hækka~ frå 60 % til 
70 % virkandi frå 1. upril 1951. 

29. aug. - Lagtingslov nr. 51 om ændring i lagtingslov nr. 28 af 17. maj 1951 om 
LANUSSTYREMÆNDENES LØNNlNGER. (lndfOjet i loven af 19-18). 

1) Octtc punkt udgår, såfremt der er meddelt kongelig hc\·illing til nt indgå ægtesknbel, jfr. 
m·cnfor under nr. 6, h. 

Il) Delle punkl udgår, såfremt der er meddell kongelig bevilling li! nt indgå æglesk11be1, jfr. 
ovenfor under nr. 6, c. 

8 ) Vides det, nl den pågældende lider nf epilepsi, udgår ordene >epilepsi dier<, men der må 
i så fold fremlægges lægeerklæring om, 111 epilepsi, som hidriirer fm overvejende indre 
årsager, ikke knn påvises hos hnm, eller ogsii en skri\'else frn den s\'enske medicinalsty
relse eller kongelig resolution indeholdende tilladelse lil uanset srndommen al indgå ægte· 
sknhet. Fremlægges der skrh·else frn mcdieinnlstyrelsen eller kongelig resolution indehold
ende tillndel~ til nt indgå ægteskabet, uagtet den pågiddcnde er lidende af kiinssygdom i 
smittefarligt stadium, udgår ordene >eller konssygdom i smiucforligt stndiumc. 
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Bek. nr. 11.I uf 31. aug. 1951 om en i l\1ontreal den 7. sept. 1919 afsluttet 
overenskomst mellem den danske regering og den internationale civile luftfnrts
orgnnisntions råd vedr. visse LUF11FiARTSHJÆLPE.MIDLER i Grånland og på 
Færiierne. 

3 . sept. - Skr. fra lndenrig.;,m. om STATSTILSKUD TIL FÆRØSKE AFHOLDS
FORENINGER. 

,Efter stedfunden brevveksling med statsministeriet har indenrigsministeriet 
besluttet, al der fra finan såret 1952/53 at regne ikke på de årlige finanslove vil blive 
sagt noget belob som til!kud til de færoske nfholdsorgnnisntioner, idet Færoernes 
landsstyre betragter det omhandlede område som &æranliggende. 

18. sept. - Skr. fru stntsm. om HJEMMESTYRETS KOMPETENCE. 
I skrivelse af 8. marts 1950 har hr. rigsombudsmanden for stat,;mini;;tcriet forelagt 

sporgsmålet om, hvorvidt 2 af lagtinget vedtagne love om finansiel hjælp og beta
lingshenstand for fiskerskibe samt om maksimum for rente og for;;ikringspræmie 
kan anses for at henhore under det Iæroske hjemmestyres kom11etence. 

I den fårstnæ\'nte lngtingslov er det bestemt, al enkeltpcr~ oncr eller selskaber, 
som driver fi skerierhverv, kan få betalingshenstand for gældsforpligtel!er efter nærm
ere i loven indeholdte regler. 

Ifolge § 1 i den sidstnævnte lagtingslov kan Færoernes landsstyre efter indstilling 
fru bankinspektionen. foreskrive regler om maksimum for renter for udrustnings
lån. 

I denne anledning skul man meddele, at der efter statsministeriets opfattelse ikke 
i hjemmestyreloven er hjemmel for det Iæroske hjemmestyre til ved lagtingslov at 
give henstancl med bindende virkning for pantekreditorerne samt til at foretage de i 
§ 1 i sidstnævnte lov omhandlede indgreb i indgåede kontraktsforhold. 

7. dec. - Lagtingslov nr.69 om ændring i lov nr. 126 af 27. maj 1908 om IlY•EN 
THORSHAVNS STYRELSE. 

1 I lov nr. 126 nf 27. maj 1908 om byen Thorshavns styrelse forelages fålgende 
ændringer:l) 

Det i næiwærcnde lov nævnte tilsyn, der hidtil har været underlagt regeringen 
og landfogeden, overgår til landsstyret. 

2 Turshavnar kommunes regnskabsår 1951 ændres til at omfoite perioden 1. 
januar 1951 til 31. marts 1952. 

Skatteåret 1952 ændres for Torshavnnr kommunes vedkommende til al omfatte 
perioden 1. januar 1952 til 31. marts 1953, efter hvilket tidspunkt skattepaligningen 
falder sammen med finansåret - 1. april til 31. marts. 

18. dec. - Kunng. nr. 70 um FYRISKIPANIR M6TI l\1UN1\'- OG KLEYVS6TT 
v. m. (Avtikin vii'S kungeri'5 nr. 52, 21. nov. 1952, og henda kungeri'S nvlikin vii'S kunng. 
nr. 15, •J .• juni 1953). 

18. dec. - Lagtingslov nr. 71 om ændring af INDFØRSELSAFGIFTER m. v. 
(lnd!Ojet i 11. af 11. fcbr. 1950). 

22. dec. - Lngtingslov nr. 72 om FISKERNES AFREGNING OG LØNREGULER
U\GSFOl'iiD. (Som ændret ved Il. nr. 18 af 29. marts 1952). 

Kapitel 1. Om afregning af fiskerne.s 1111del af Ja11gste11 , 
1 Ved fiskeskibe forstås i denne lov el på Færoerne registreret fiske5kib. 
2 Når fi skeskib efter afsluttet tur lander hele sin fnng;;t af snitfisk i færo;;k harn, 

·har den påm0nstrede besætnin g, herunder også .skibets fOrer, dem undtagne, der, i 
henhold til monstringskonlrakl, kræver deres andel uf fnng;;ten fradelt krav på sene;;l 

1) Ændringerne indfiijet i lo\·en a( 1908. 
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tJ, uger, efter al oplosningen er afslullel, at få fortjcnc~ten kontant afregnet. Kravet, 
der fremsættes skriftligt, Ekal være rederen i hænde sene~l ugedagen efter, at oplos· 
ningen er nblullet . Fortjene;;ten udbetale~ til vedkommende fiskerforenin g med fradrag 
af, hvad der målte være ydet i forskud. 

Er fnngo:1ten fra en afsluttet saltfi~ketur for el fi:okeskih omladet i fremmed havn 
til transport.skib, og oplosses fi i;ken derefter i færosk ha\'n, finder reglerne i denne 
paragraf,stk. 1 tilsvarende anvendelse. 

Såfremt en del af saltfiskefang-sten omlades i Iransportskib i fremmed havn, og 
denne del af fisken derefter oplosses i færiisk havn, medens re~ten af fangsten hjem· 
fOres af selve fisk~kibet, har fiskerne ikke krav på udbetaling af deres fortjeneste, 
fOrend al fisken er oplosset. lovrigt finder reglerne fornn tilsvarende nnvendel: e. 

Fiiroya Fh:kasola er forpligtet til af de lån, der ved statens og lagtingels bistand 
ydes denne til belåning af fisk på lager, at anvende forlods de til den kontante afreg· 
ning forniidne be!Ob. 

3 Opstår der \•ed afregningen uenighed om pri~en, fnstsælles denne af et nævn, 
bestående af 5 medlemmer, et valgt af Foroya Skipara· og Navigutor·felag, Fiiroya 
Maskinistfelag og Foroya l\fotorpassarafelag i forening og et valgt af Foroya Fiski· 
mannafelag og Su~uroyar Fiskimannafelag i forening og lo medlemmer valgt af 
Færoernes Rederiforening og Felag ·Foroy~krn Trolaraeigara i forening; sammen 
vælger di:>:e 1). medlemmer det femte medlem, der ikke må være medlem af nogen 
af de nævnte organisationer. I tilfælde af, at enighed ikke kan opnås om valg af det 
femte medlem, udpeges dette af sorenskriveren. Nævnets afgorelser er bindende for 
parterne. 

Instruks for .nævnte arbejde kan, om fornodent, fastsættes af landsstyret. 
Honorarer og andre udgifter ved nævnets arbejde afholdes med halvdelen af 

l,1f Fi:iroya Fiskasola og Jialvdelen af lonreguleringsfonden, jfr. § 5. 
4 Når fiske.skibe efter afsluttet lur oplosser hele sin fangst af saltfosk direkte i frem· 

med markedshavn, er Foroya Fi~kasi:ilu for den eksport, der omfattes af selskabets 
eneret, forpligtet til ni tilbageholde det hjemfOrte salgspro\'enue, indtil besætningen er 
afregnet. I dette tilfælde skal salgsprovenuet indbetales til Fi:iroya Fiskasola. Rederen 
er foq,ligtet til al afregne fiskerne senest 4 uger, efter at belobet er hjemfi:irl, og -
eventuelt ved anvisning på tilbageholdte beloh - indbetale fortjenesten med fradrag 
af e\·entuelle forskud til \'edkommende fiskerforening, der herefter overfor Foroya 
Fiskasolu bekræfter, al o\'erskydende del af salg:;provenuet nu kan udbetales ved· 
kommende berelligede. 

Er fangsten fra en afsluttet sultfisketur for et fiskeskib omladet i fremmed havn, 
og fisken derefter af trnns]Jortskibet oplosses i fremmed markedshavn, finder reg· 
lerne foran tils\'arende anvendelse. 

Såfremt en del af saltfiskefangsten omlades i transportskib i fremmed havn, og 
denne del derefter oplosses i fremmed markedshavn, meden:; resten af fangsten hjem· 
fores af selve fiskefartojet, har fiskerne ikke krav på udbetaling af dere.; fortjeneste, 
IOrend al fisken er landet. IOvrigt finder reglerne i denne paragraf og § 2, smh. 
med § 3 tilsvarende anvendelse. 

Kap. 2. Om /Orireguleririgs/ond. 
5 Det tillægges den i henhold til tidligere lovgivning oprettede lonreguleringsfond 

for skibsfi~kere fiilgende indtægter: 
l} 1 ~b af salgs\•ærdien af den snitfisk, der udfOres Ira Færoerne. Med udfOrscl 

ligestilles i denne forbindelse sultfisk omladet i tran~portfartoj i fremmed hav n 
og fru delte oplossel i markedshinn, eller at fiskeskib sejler fisken til markeds· 
~1avn. 

2) 1 ~o af salgsværdien af den fer~kfisk, der udfores fra Færoerne. Vedrorende 
definitionen af ordet udfOrsel jfr. under 1) . 

3) 1112 % af salgsværdien af den klipfisk, der udfores fra Færoerne. 
J.) 1 % af salgs\'ærdien af den sild, der udfiires Ira Færoerne. 
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Afgiften forfalder for sildens-, snit- og klipfiskens vedkommende ved afskibning 
fra færosk -havn, for tran5portskibes vedkommende ved ankomst til forste markeds
havn og for fiskefnrtojer, der sejler fangsten til markedshavn, 3 uger efter at sal
get er afsluttet, For ferskfiskens (isfiskens) vedkommende forfalder afgiften 3 uger 
efter, at fisken er solgt i markedshavn. 

I tilfælde nf 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 Fisknsolnn for betalingen. IOvrigt er det ejeren af fisken. der er 
pligtig til at betale afgiften. 

Ved direkte salg fra fongstfartoj i udenlandsk havn skal vedkommende færoske 
bank, såfremt Foroya Fisknsola efter foranstående regler ikke hæfter for belobets 
betaling, ved snlgsbelObets hjemIOrelse fratrække afgiftsbelobet og stille dette til 
disposition for fonden . 

.forfaldne afgifter forrentes med 1 o/o for hver påbegyndt måned, forfaldsmåneden 
ikke medregnet, og kan straks inddrive.s ved udpantning. 

Afgift betalt af fiskeri, ved hvilket mandskabet efter de regler, som fonden fore
skriver, ikke har ret til IOntilskud, kan kræves tilbagebetalt, såfremt vedkommende 
overfor fonden kan bevise, nl der af det omhandlede fiskeri er betalt afgift og 
hvor meget. 

6 Administrationen af fonden overtages af fiskeriorganisationerne: Foroya Utger~
nrmannafelag (Færoernes Rederiforening og Felag Foroyskra Trolaraeigara), For· 
oy,a Fiskimannafelag, Su~uroynr Fiskimannafelag, -Feiroya Skipara- og NavigatOr· 
felag og Foroya Motorpnssnrufelag. 

For fonden vælges en bestyrelse, således at lagtinget udpeger et medlem, •Foroya 
OtgeriJarmannafelag (<Færoernes Rederiforening og Felag Foroy3kra Troluraeigara) 
et medlem og :Foroya Skipara- og Navigatorfelag, •Foroya Fiskimrumafelag, Suiforoyar 
Fiskimunnafelng og Foroya Motorpassarafelag et medlem. 

7 Fonden har til formål al sikre mandskabet på færoske fiske=kibe eller bådfiskerc 
i griinlandEke farvande, for så vidt disse kan dokumentere tidspunktet for afrejse 
og hjemkom&t, en mindsteindtægt ved fiskeri, ligesom fonden er bemyndiget Lil at 
yde de omhandlede forskud på fortjeneste eller IOnudjæming. Fi!keriorganisationerne 
fastsætter de nærmere regler for hvem, der skal have lonudjævning eller forskud og 
hvor meget, ligesom organisationerne fastsætter de nærmere administrative bestem· 
meher. 

8 Med det formål at yde lOnforskud har fonden bemyndigelse til al anvende egen· 
kapitalen eller optage lån. 

Den reder, hvis mandskab har fået forskud og for bådfiskerne i grånlandske far
vande, bådsbesætningen afholder rente- og administrationsomkostninger. 

L/f Foroya FisknsOla er pligtig nt notere lrnnspor!er for forskud, rente· og ad
minis!rationsomkoslninger. 

l\'lOnstring;bestyrerne er pligtige til at give lonreguleringsfonden afskrift af be
mandingslisterne for hver udmiinslring. Ved afmonstring eller ved dodsfald er skibs· 
fOreren pligtig al underrette fonden. 

9 Fondens regnskabsår er finansåret. Regnskabet revideres af de Lil revision af 
landsku.ssens regnskaber antagne revisorer. 

Afskrift af revideret regnskab med bestyrelsens beretning for det forlobne år ind· 
sendes til lagting og landsstyre inden hvert års l. juli. 

10 Denne lov træder i kraft den l. januar 1952, dog således al de i kapitel 1 
indeholdte paragraffer får gyldighed fra 1. februar 1952, og samtidig ophæves lag· 
tingslov nr. •1·7 af 8. juni 1950 og lagtingslov nr. 29 af 17. marts 1951. Sidstnævnte 
lov ·bevarer dog sin gyldighed for den snitfisk for året 1951 og januar måned 1952, 
der omfattes af lovens §§ 1 og 2. 
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22. des. - Logtingslog nr. 72 um AVROKNINC og LØNJAVNINGARCRUNN 
FISKIMANNA. (Sum broylt vil5 li. nr. 18, 29. mars 1952) . 

Bol.kur 1. U m av rokning av parti /iskimanna i /ongi. 
1 Vil5 fiskiskip cftir hesi log er at skilja hvort fiskiskip, sum skråsett er i For· 

oyum. 
2 T:i i<l fi:kiskip, aftanå Jidnan tur landar allan fongin i saltiiski i fOroyskari 

havn, hevur manningin, haruppii skiparin, teir undantiknir, sum eftir mynstringar· 
såumålu krevju Iråbyti i fonginum, krav uppå kontnnta nvrokning av forvinningi 
sinum scinnsl I vikur, aftanå al landingin er lil5ug. Krnvil5 skal vcrn Ekrivligl og 
veru utgcrl5armnnni i hendi seinast vikudagin, aflarn'i at landingin er lil5ug. Forvinn· 
ingurin verl5ur rinda<lur \'rnkomandi fiskimnnnafelag vil5 frådråtti av ti, sum lnti5 
kann vera i Corskoti. 

Er fongurin frå lidnum snltfiskaturi hjå fiskiskipi ums.kipaifor i flullning.sskip i 
fremmandari havn, og fiskurin smani ver5ur upp!'kipal5ur i fOroyskari havn, koma 
reglurnar i pelli 1 i hesi grein i nytslu tils\'arandi. 

Um so er, at pnrlur nv snltfi.sknfongi verilur umskipailur i flullningsskip i fremm
andnri havn, og hesin fiskurin sii1ani veri1ur upp5ki1)al5ur i fOroy! kari havn, mellan 
tann eflirvernndi parturin kemur heim i ~kipinum sjål\'um, eiga fiskimcnninir (mann
ingin) ikki krav uppå nvrokning av teirrn forvinningi, fyrr enn allur fiskurin er 
uppskipa<lur. Annars koma reglurnar Irammanfyri i nytslu tilsvarandi. 

L/f Foroya Fiskasiila hevur ~kyldu at nyta åvegis tnnn pening, sum torvar til 
kontanlu avrokningina av tcim lånum, sum veitt verl511 henni viil rikisins og log· 
tingsins hjitlp sum lån i fiski å goymslu. 

3 Koma menn til o~ællis vii1 avrokningina um prisin, verl5ur hann fyriseltur av 
eini nevnd, sum hevur 5 limir, 1 valdur i Ielag av Foroya Skipnrn· og Navigator· 
felug, Foroya l\faskinistfelag og Foroyn l\fotorpassarafelag og 1 valdur i felag av 
Foroyu Fiskimannafelag og Sui1uroyar Fiskimannafelag og 2 valdir av Færoernes 
Rederiforening og Felag Foroy.skrn Trolaraeigara i felag. Hesir ·I· limirnir velja i 
felug Iimta limin, sum ikki må vera limur i nokrum av teim nevndu vinnufelogunum. 
Um so er, at teir ikki .semjasl um valiil av fimta liminum, vcrl5ur hann uppnevndur 
av sorinskrivarnnum. Avgeril nevndarinnar er bindandi partannn millum. 

Reglur fyri starv nevndarinnar kunnu, um neyilugt, fyrisetnst av landsstyrinum. 
Samsyningnr og ai'frar utreiilslur av starvi nevndarinnar fora i helvt millum IJf For· 

oya Fiska~olu og lonjavningargrunnin, smbr. § 5. 
4 Tå iil fiskiskip aflanå Jidnnn tur lundar allan fongin i sultfiski hcinleil5is i 

fremmandari soluhavn, hevur lff Foroya Fi~kn.sOla, fyri tann utfluttning, sum kemur 
undir einarælt hennarn, skyldu al eftirhalda tann heimflutta solu1leningin, til mann· 
ingin er avroknail. 1 hesum fori skal solupeningurin rinda.st inn i lff Foroya Fiska· 
siilu. Dtgeri1armailurin hevur skyldu at a\·rokna manningina innan ·~ vikur aftanå, 
al pcningurin er heimkomin, og rinda - moguligt viil åvising uppå tann cflirhildna 
IJ>Cningin - til vi~komandi fokimannafelag vil5 frådråtti nv ti, sum lati~ kann vera 
i forskoti. Fiskimannnfelagil5 våttar hareftir Fiiroya Fiskasolu, at tail, sum eftir er 
av solupeninginum, kann rindast viilkomandi. 

Er fongurin fr.å lidnum snltfiskaturi hjå fiskiskipi umskipailur i fremmandari havn, 
og fiskurin hareftir vertlur skipaifor upp frå fluttningsskipi i fremmundari soluhavn, 
koma reglurnar fnmmanfyri i nyt.slu tilsvarnndi. 

Um so er, at partur i snhfiskalongi verl5ur umskipui1ur i fluttning5skip i fremm· 
andari havn, og hesin parturin siilani verilur uppskipa5ur i fremmandari sOluhavn, 
mei1an tnil, sum eftir er av fonginum, kemur heim i skipinum sjålvum, hevur mann· 
ingin ikki km\ uppå avrokning nv forvinningi teirra, fyrr enn allur fiskurin er 
landatlur. Annars koma reglurnar i hesi grein i nftslu tilsvarandi. 

Bolkur 2. Um lonjuvningargrunn. 
5 Lonjavningnrgrunnur skipsfiskirnanna, sum slo\•naifor er snmbart fyrr gald

undi loggåvu, fær f ylgjandi inntokur: 
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1) 1 % av soluviråinum av ollum sailfiski, sum utflullur veri'Sur ur Foroyum. Javn· 
mcttur vii'S utflullning i he~um vii'Sfnngi er sultfiskur, sum uppskipui'Sur er i Iluttn· 
ingsskip i fremmunduri havn og skipaåur uppur ti i fremmanduri soluhavn, 
ella al fiskiskip flytur fiskin til soluhavn. 

2) 1 % av sOluviråinum av fcskum fiski, sum iitflullur veri'Sur iir Foroyum. Vio· 
vikjandi skiljing av ori'Sinum ulflullningur smbr. undir 1). 

3) 1% % av siiluviri'Sinum av klippfi!<ki, sum utfluttur veri'Sur ur Foroyum. 
•t) 1 % av sO!uviri'Sinum av sildini, sum utflutt veri'Sur ur Foroyum. 

Gjaldiå av sild, sail· og klippfiski fellur til gjaldingar vii'S avskiping ur fOroysk· 
ari havn, fyri fluttningsskip viå framkomu til fyrslu soluhavn og fyri fiskiskip, sum 
Ilyta fong til sOluhavn, 3 vikur aftanå at so1un er fra md. A"· feskiiskinum ( isfisk· 
inum) fellur gjaldiå til gjaldingar 3 vikur uftanii, al fiskurin er seldur i soluhavn. 

f ivamiiium um stoddina av sO!uviråinum verilur tao f yriselt av nevndini eflir 
§ 3. 

·Av fiski, sum seldur vcri'Sur um trr Foroya fiskasOlu ella veråur seldur viå loyvi 
hennara, innislendur hon fyri gjaldinum. Annars er Lai'S ånarin av Iiskinum, sum 
hevur skyldu at rinda gjaldii'S. 

Viå salu beinleii'Sis frå fokifari i utlendskari havn skal viåkomandi banki, um so 
er, al l/f °Foroyu FiskasOla ikki innislendur fyri gjaldinum eflir frammanfyri stand· 
andi rcglum, viå heimflytingini av solupeninginum draga gjaldii'S frå og halda grunn· 
inum tai'S til nytslu. 

Fallin gjold veri'Sa al rcnlu vii'S 1 % fyri hvonn byrjai'San miinaå; miinaåurin, ti.i 
ii'S gjaldiå fellur, er ikki viåroknai'Sur. Gjaldiå kann beinanvegin heinlast inn viå 
panting. 

GjOld latin av fiskiska1ii, har manningin cftir teim reglum, sum grunnurin fyri· 
skipar, ikki hevur ræll til IOnarviåbOt, kunnu krevjast aflur, tå iå vii'Skomandi fyri 
grunninum progvar, at gjald er lalii'S og hvussu nogv uv slikum fiskiskapi. 

G Umsitingin av grunninum veråur yvirtikin av sjbvinnufc!Ogunum: Foroya Dt
geråarmunnafelag (Færoernes Rederiforening og Fclug Foroyskra Tolurueigara) , 
Foroya Fiskimnnnafelag, Su<'Suroyar Fiskimannufelag Foroya Skiparn· og l\uviga· 
torfelag og Foroya Motorpassnrafelag. 

At styru grunnin ver<'Sur sett 3-mannunevnd, har Foroya IOgting velur ein, Foroyu 
D·tgeråarmannafelng (,færoernes Rederiforening og Felug Foroyskra Trolaraeigaru) 
velur ein og Foroya Skipnra· og Navigatorfelag, Foroya Fiskimannafelag, 
Sui'Suroyar Fiskimnnnafelag og Foroya l\fotorpassarafelag vclja ein. 

7 Grunnurin hevur til endamåls at tryggja manningini å fOroyskum fiskiskipum 
ella utro<lrnmonnum til lands i Gronlandi, tå iå Ieri5adagur og afturkomudugur teirra 
er pro\'fOrdur, eina minstuinntoku av fiskiskupi, cins og grunnurin hevur rætt til 
at veita teimum forskot uppii forvinning ella lonjaw1ing. Um Lær gjollari reglur, 
hvorjir skulu ha\'a lonjavning ella forskot og hrnssu nogv, eins og um umsitingur· 
reglurnar yvirhovur taka sjovinnufelogini avger<'S. 

8 Fyri al veita IOnarforskot he\ ur grunnurin myndugleika til al nyta eginpening 
clla taka upp ney<fog lån. 

HcnLU· og umsitingarutrei<Sslur av forskotsskipanini her tann ulger<'Sarma<'Sur, IJVors 
manning hevur fingi<'S forskot, og fyri utrc'ii'Sur til lunds i Gronlandi viåkomandi 
båtsskipan. 

L/f Foroya FiskasOla lte\·ur skyldu at nolera lransportar fyri forskot, rentu- og 
um5i linguriilrei<'Sslu r. 

l\lynslringarsljorarnir hava skyl<lu at geva !Onjavningargrunninum avrit av munn· 
ingarlislunum, h\•orja ferlS mynstra<'S ver<'Sur. Viå avmynstring ella dcyilsfalli hevur 
skiparin skyldu at siga grunninum fra. 

9 Roknskaparnr grunnsins er figgjarårii'S. Roknskupurin ver<'Sur grannskai5ur av 
Leim eftirlitsmonnum, sum landskassin selur til grunsking av roknskapum lands
kassans. 
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Granskaour roknskapur og fragreiosla nemdarinnar fyri fnrna iirio veroa i 
avriti send logtingi og landsslyri innan 1. juli ii hvorjum åri. 

10 Henda log kcmur i gildi 1. januar 1952, lo soleiois, at tær i b61ki 1 innihildnu 
§§ faa gildi frå 1. februar, og samslundis fnra !Ogtingslogir nr. ;J.7 frå 8. juni 1950 
og nr. 29 frå 17. mnrs 1951 iir gildi. Scinnst nevnda log veri'Sur lo galdandi fyri tann 
saltfiskin fyri årio 1951 og januar 1952, sum kemur undir logarinnar §§ 1 og 2. 

22. dec. - Ll. nr. 74, om ændring i lov nr. 76 om den kommunale beskatning på 
Færoerne af 12. marls 1923. ( lndfojet i loven af 1923). 

22. dec. ·- Lagtingslov nr. 75 om ændringer i laglingslov nr. <J9 af 15. juni 1950 
om ET FÆRØSK KLASSELOTTEHI. (lndfojet i loven af 1950). 

22. dec. -· Lagtingslov nr. 76 om ændringer i og tilfojeher til lugling3lov nr. 16 
af 28. marts 19:19 om LØNHEGULEHING TIL LANiDETS TJENESTEMÆND, som 
denne senere er ændret. (lndfOjet i loven af 19.J.9). 

22. dec. - Lagtingslov nr. 79 om ændring i lov for Færoorne nr. 86 af 31. marts 
1928 om MÆGLING I AHBEJDSSTRIDIGHEDER. (.JndfOjet i loven af 1928) . 

15. jan. 1952 - Bek. nr. 75 om udiivelse af NÆIHNGSVIRKSOl\IHED I GRØN· 
LAND. 

4. - - For aktiesel::;kaber og andelsselskaber med begrænset ansvar, der har hjem
sted i Danmark eller på Færoerne, indsendes endvidere udskrift af aktieselskabsregi · 
steret vedrorende selskabet (for færoske selskaber eventuelt en attest for, al sel
skabet er lovligt beslående) . 

22. fcbr. -- Lov nr. 11.7 om REKONSTHUKTJON AF P.F SJ6VI~NUBANKIN. 
1 Under de i denne lov angivne forudsætnin ger kan der af ministeren for handel, 

industri og sofart efter 5amråd med finamministeren ydes stolle til gennemfOrelse 
af en rekonstruktion af P.f Sjovinnubankin som nedenfor nærmere fa;:tsat. 

2 J3ankens driftsforljenc,>te for året 1951 anvendes fuld tud til afskrivning på ude· 
stående fordringer. 

Bunkens aktiekapital, 1.500.000 kr" ned5krives med 1.485.000 kr. til 15.000 kr., 
således at alle aktier nedskrives forholdsmæssigt. 

Bankens anvarlige indskudskapital på 2 mill. kr. nedskrives med 800.000 kr. Lil 
1.200.000 kr. 

3 Der tegnes på Færoerne en ny aktiekapital på mindst 500.000 kr. Om tegning og 
kontant indbetalin g af dette mindslebelob 5kal der foreligge bindende tilsagn senest 
på dagen for den generalforsamling, på hvilken rekonstruktion i overensstemmelse med 
nærværende lov forelægges Lil godkendelse. 

Uanset de i bankens nugældende vedtægter indeholdte bestemmelser om det slemme· 
tal, der kræves til vedtægt.ændringer, kan godkendelse af rekonstruktionen vedtages 
med simpelt stemmeflertal af de på generalforsamlingen fremmodte aktionærer. 

Ved godkendelsen af rekonstruktionen træder bankens nugældende vedtægter u<l 
af kraft, og nye ,-edtægter ~kal vedtages af de nye aktionærer og indsende.s til mini
steriet for handel, industri og siifart til stadfæstelse i henhold til bankloven. 

4 Udover den ikke af5krevne del af den an .svarlige indskudskapital, 1.200.000 kr., 
indskyder Færoernes lagting et belOb på 1.600.000 kr. som ansvarlig indskud.;kapital 
for banken. 

Med ·henblik på tilvejehringehe af de efter bankloven nodvendige likvide behold· 
ninger for banken indskyder Færoerne.s lagting yderligere et belob på 1.350.000 kr. 
som almindeligt indskud i bunken. 
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Om disse indskud og deres kontante indbetaling skal der foreligge bindende til· 
sagn senest på dagen for den generalforsamling, på. hvilken rekonstruktion i overens· 
stemmelse med nærværende lov forelægges til godkendelse. 

De af Færoernes lagting i henhold til foranstående i hanken indskudte belob for· 
rentes af banken med en rente, der fastsættes i bankens nye vedtægter. 

5 De i § i). nævnte beloh stilles til rådighed for Færoernes lagting som lån af den 
danske statskasse. Nærmere bestemmelser om disse låns forrentning og tilbagebetaling 
fastsætles ved aftale mellem finan sministeren og Færoernes lagting. 

6 I bankens nye vedtægter skal optages bestemmelser om tilbagebetalingen af han
kens samlede ansvarlige indskudskapital. 

Tilbagebetaling må dog ikke påbegyndes, forinden bankens lovmæssige reserve· 
fond har nået en storrelse af 100.000 kr. Til tilbagebetaling skal, medmindre mini· 
stcren for handel, industri og sofart målte tillade afvigelser herfra, anvendes et helob 
svarende til halvdelen af bankens årsoverskud, således som delle foreligger, efter at 
der er foretaget de lovpligtige henlæggel~er Lil reservefonds og der til aktionærerne 
er afsat 4 pct. udbytte. 

Såfremt nogen del af det til imodegåelse nf tah hensatte helOb senere tages til 
indtægt på drift.sregnskahet, skal dis;;e LilbagefOrsler anvendes til tilbagebetaling af 
det i henhold til § 2 på den nuværende ansvarlige indskudskapital afskrevne be!Ob pil 
800.000 kr" for.såvidt bankens okonomiske forhold efter hanklovens regler iOvrigt 
muliggor dette. 

7 Sker der indenfor 2 år efter denne lovs ikraftlræden så store udtræk af bankens 
indskudsmidler, al denne på del pågældende tidspunkt ikke kan dække disse udtræk 
af sine lohende indtægter eller af, hvad den målte have som ka~sebeholdning udover 
det helob, den skal have som likvide beholdninger i her1!11told til bankloven, kan ban· 
ken til imodegåelse af disse udtræk indenfor et belob af 5 mill. kr. midlertidigt trække 
på en af finansministeriet mod garanti af Færoemes lagting i delte ojemed O]Jretlet 
konto i Danmarks nationalbank. Om udnyttelsen af denne trækningsret træffes nær· 
mere aftale mellem ministeren for handel, industri og sofart og Sjovinnubankin. 

For.såvidt nedgangen i bankens indekudsmidler målte vise sig al være af varig 
karakter, påhviler det bunken at nedbringe sine udlån, således at fornoden tilpasning 
mellem indskud og udliin tilvejebringes. 

Belob, som måtte blive trukket på den i stk. 1 omhandlede konto, forrentes af 
banken med en rente, der fastsættes ved aftale mellem finansministeren og hanken. 

8 Finansministeren bemyndiges Lil efter samråd med ministeren for handel, indu· 
stri og sofart som lån at stille indtil tJ. mill. kr. til bankens rådighed til iydelse af kort
fristede udrmtningslån Lil færoske fisker.skibe. Limet skul tilbagebetales, efterhånden 
som dette kan ske ved realisation af skibenes fangst og saneringen af det færoske 
ed1vervsliv. 

1Efter forudgående forhandling med folketingets finansudvalg faslsæller finans
ministeren i samrud med ministeren for handel, industri og sofart de nærmere regler 
for delle låns anvendelse, forrentning og afvikling. 

9 Statsministeren tilstiller inden udgangen af kalenderåret 1952 folketingets finans
udvalg og Færoerne.s lagting en redegorelse for alle forhold i forbindelse med P.f 
Sjovinnubankins lo rekonstruktioner, herunder for årsagerne til de tab, der har fort 
til bankens standsning. 

10 Forinden den i denne lov omhandlede rekonstruktion af P.f Sjovinnubankin kan 
træde i kraft, skal ordningen tiltrædes af Færoernes lagting.i) 

23. febr. - Ll. nr. 6 om lån og garantiforpligtelse til P,F SJoVINNUBANKIN. 
1 Til gennemfOrelse uf en rekonstruktion aJ p.f Sjovinnubankin bemyndiges lands· 

styret til på landekassens vegne at optage lån og yde garanti for lån, J1emndcr træffe 
aftale om lånevilkår efter de regler som nedenfor nærmere er fastsat. 

l) Jfr. li. nr. 6 af 23. fehr. 1952. 
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2 Udover den ved lagtingslo~· nr. 55, 20. september 1951 af lundskussen i banken 
indskudte ansvarlige indskudskapital på 2 milt. kr., ved rekonstruktionen nedskrevet, 
indskyder lundskassen et beliib på indtil kr. 1.600.000.- som ansvarlig indskudsknpi· 
lal for banken. 

Med henblik på tilvejebringel~e af de efter bankloven nodvendige likvide behold. 
ninger for banken indskyder landskassen et belob på kr. 1.350.000.- som almindeligt 
indskud i banken. 

Landsstyret bemyndiges til at optage de nodvendige lim til gennemfOrelse af ord
ningen i 1. og 2. stykke. 

3 Sker der indenfor 2 år efter denne lovs ikrafttræden så store udtræk a{ bankens 
indskudsmidler, at denne på det pågældende tidspunkt ikke kan dække disse udtræk nf 
sine lobende indtægter eller uf, h\'ad den målte have som kassebeholdning udover 
det belob, den skal ·have som likvide beholdninger i henhold til bankloven, yder lands
kassen garanti for et belob af indtil 5 mill. kr. som banken til imodegåelse af disse 
udtræk måtte få stillet til disposition id finansministeriet. 

4 Denne lov træder i kraft straks. 

23. febr. - loglingslog nr. 6 um lån og åbyrgd fyri lånum til P.F SJ6VINNU
BANKAN. 

1 Til fremjingar av endurreising p.f Sjovinnubankans er landsslyrinum heimilail 
landskassans vegnn al takn upp lån og Inka iibyrgd fyri låni, herundir gera avtalu um 
låntreytir, eftir reglum, sum ni~anfyri eru fyrisettar. 

2 Aftrat ti åbyrgdarpeningi uppå kr. 2 mill. sum innskotin varil av landskussnnum 
i bankan eftir logtingslog nr. 55 frå 20. september 1951, skrivailur niilur undir endur· 
reisingini, skjytur lan<lskassin inn i bnnkan uppi kr. 1 milt . 600 tus. i åbyrgdar· 
peningi. 

Viil ti i hyggju at utvegu torvandi tukan pening eftir bankalogini skjytur lands
kassin .kr. 1.350.000.- i bankan sum vanligt innskot. 

Lnndsstyrinum er heimilai.'5 nl taka upp torvnndi lån til fremjingar av skipanini eftir 
1. og 2. pelli. 

3 Verilur so mikii.'5 tikii.'5 tit av innskotspeningi innanfyri 2 iir aftanå al hendn log 
er komin i gildi, al bunkin ikki er IOrur fyri tå at svara uttokurnar burlur av rukstr· 
arinntokum sinum ella ti hann hevur i kassanum utyvir tann pening, hnnn skal havn 
toknn eftir banknlogini, tekur lnnds.kassin åbyrgd fyri uppi kr. 5 mil!., sum finans· 
ministeriiff vil hnldn bnnkanum til reiilar til at standa irnoti rno~uligari uttoku vii.'5. 

4 Henda log kemur i gildi beinanvegin. 

29. febr. - Bek. nr. 76 om opkrævning af AFGIFTER VED INDFØHSEL TIL 
GRØNLAND af visse varer. 

9 Statsministeriet kan træffe tilsvarende aftale med Færoernes landsstyre om, al de 
færoske toldmyndigheder er beretliget til at udo\'e en lignende kontrol som i § 8 
omtalt forsåvidt angår dan:.ke, herunder færoske skibe, der forlader færosk havn 
med Gronland som mål. 

1. mars - Kunng. nr. 7 um SKIPA. OG VØHUGJØLD fyri Trongisvåg havn. 
Foroya landsstyri hcvur goi.'Skennt skipu- og vorugjold fyri Trongisvågs havn at 

galda frå 1. mars 1952 til 31. murs 1953.1) 
Greiniligari upplysingnr um gjiildini fåast J1jå havnurstyrinum. 
Allnr eldri takstnskipanir fora ur gildi . 

I) SI.Ir, kunnger~ nr. 7, 28. mors 1953 (longd til 30. sept. 1953). 

1019 



1952 1. marls 

1. mar.s - Kunng. nr. 8 um SKfP.A. OG VØRUGJØLD fyri Vågs havn. 
Foroya landsstyri hevur go~kennl skipa- og vorugjold fyri Vågs havn at galda frå 

1. marts 1952 til 31. mars 1953.1) 
Greiniligari upplysingar um gjoldini fåast hjå havnar.styrinum. 
Allir eldri takstaskipanir fara ur gildi. 

1. mars - Kunng. nr. 9 um SKl.PA- OG VØRUGJØLD. 
Landsstyri~ hevur goi'Skennt skipa- og vorugjold fyri Vestmanna, Skopunar, Mi~

vågs, Sorvågs, Haldors\"ikar, Kollafjar~ar, Sunds, Gotu, Fuglafjori'Sar og Leirvikar 
havnir og Iyri bryggjurnar i Sjoar, Skålu, Nes og Kvivikar kommunum at galda Irå 
1. mars 1952 til 31. mar.s 1953.1) 

Greiniligari UJ>lllysingar um gjOldini fåust hja Jrnvna- og kommunu,;tyrunum. 

7. marts - Lov nr. 65 om STATSSTØTTE TIL BEHANDLING OG PLEJE AF 
TUBERKULØSE m. m. 

10 ... Loven gælder ikke for Færi.iernc. For disse i:ier gælder vedblivende lov nr. 
1-15 af 12. marts 1918 om foranstaltninger til tuherkulo5ens bekæmpelse og lov nr. 66 
af 29. marts 192 J. om statsstolle til tuberkulo!'es .sygebehandling, således som disse er 
ændret ved kgl. anordning nr. 185 af 1. april 1921, j fr. kgl. anordning nr. 138 af 
22. marts 1939 og kgl. anordning nr. 2·19 af 30. september 192·1" hvon•ed de nævnte 
love blev udvidet til at gælde for Færi:ierne. 

22. mars - Rundskriv (ni lnndsslyrinum til oll KO:\HIUNUSTYRI. vii'Sv. skyldum 
teirra. 

f rund~krivi dagfesl 2. januar 1931 hevur Færo amt sell upp yvirlit yvir tail, 
kommunuslyrini gjognum årii'S eiga at uvrika, viil tilskilan nær hesi arbei~i eiga 
at verifo gjord. 

Sii'San helln y\'irlit var~ gjort eru gamlar li1gir broyllur og nyggjar sellar i gildi 
soleii'Sis, at kommunurnur i vissum forum eru slopnur undan skyldum og i oi'Srum havn 
fingii'S alagl nyggjar. 

Landsstyrii'S heldur ti orsok veri'Sa nl gera hella yvirlit umaflur sums\-arandi nu· 
galdandi logum og fyriskipunum, lo vii"i lilskilan, al hella eins og tai'S Iyrra ikki skal 
tnknsl sum fullfiggju<S ollum skyldum kommunuslyri.sins vi~vikjandi, men sum ein 
slu<Sul serliga har nyggir limir cru komnir i kommunuslyrii"i. 

Landsslyrii"i vil eisini •her visa å, al umråi"iandi er ni kassubok kommununna veri"iur 
gjOlla !Ord og rcgluliga gjord upp og samanhildin viiS kassapeningin. f samband 
vii"i hesum skal veri"iu vist å, at ikki bcrl formai'S.urin, men eisini hinir limirnir av 
kommunuslyrinum stnndu til s\'ars fyri umsitingini av iru1tokum og ognum komm· 
ununnar og havn allir ein:;. åliyrgd av, at kommunuskallurin \'er<Sur reglulign 
kravdur. ·Er skallahorguri lrekur al rindn skalt rællstundis, er ikki nog mikiiS al 
krevja hann, men eigur kommunustyi<S, tå so er, al venda sær til sy.slumunnin fyri 
al krevja panting og/ella senda urbeii"iisgevaru hansura krav um al ihalda eflir i Ion, 
fiskiparti ella a<Sruri innloku han.sara fyri fallnar skallir. 

Tei r lu lir, sum pantai"iir eru, eigur kommunuslyri<S al fyrireika seldar aftanå 
samrai"iing vii"i sorim;krivaran. 

Kommunustyrii"i eigur al lioi"ia rikisumboi"i.> manninum frå, tå ellisrcnlu· ella av· 
lamisrentunji1tari doyr clla flylur av landinum vii"i tib kilan, nær harm er dey~ur 
ellu nær og hvar hann er fluttur - er hann flullur til Danmarkur, so eigur greii"iilig 
adrcssa at veri'fo lilskila<S. 

l årinum avrikar kommunustyrii'S he.si arlieii'Si: 
JANUAH: Sci1uzst 1. ja11uar kunngeri'S um innsendan av sjulvuppgåvum. Hon 

vcri"iur latin inn i scinasta lugi 15. januar og viikikjandi tcimum, sum ha\'u IOg-

1) Shr. kunngerts 28. mnrs 1953. 
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giltar hnndilsbokur, i seinastn Ingi 31. jnnunr, jmt. 17. gr. i sknttalogini frå 12. 
mnrs 1923. 

Otf yllingnrbloil til sjåh•uppgåvu veriln latin ollum, sum ætlnndi koma und ir skatta· 
skyldu, 17. gr. 7. pk. i skattnlogini. 

lnnan 4. januar \·erilur avskrivt av folkatingsvallistunum send formnnni valnevnd· 
nrinnar, jmt. log 28/ 1· 1916 § 12, og vcriJur avskrivt nv logtingsvnllistunum send 
valnevndini i åvarl'Sandi vnldi:imi, jmt. log um Foroya IOgting fro 28/3-23 § 3. 

Skjåtast gjorligt aftanå ttfggjtir: 
Kvittnn hjålpika~sans fyri goldnan stul'Sul frå kommununi verl'Sur send landsstyr· 

inum, !-t ·hjålpikll!>"saskipanina 25. februar 1914 § 10. 
Fari3 verl'Sur undir at gem upp roknskn1• kommununnar. 
Ta listin yvir biirn, sum ikki havn veril'S i skuln nllar skiilndngarnnr i oktober 

årsfjorl'Singi, er komin, \·erl'Sur hnnn vil'Sgji:irrlur å fyrsta fundi og iirsliti3 .boilal'S 
skl1lastjornini, jmt. skiilnskipanina frå 16. januar 1912 § 3. 

Tå nyvalt kommunustyril'S tekur \•i<l, vcrl'Sur ii f yrsta fundi \'aldur formailur og 
næ;:tformni'5ur fyri åriil, snmh. 11. gr. i kommunulogini frå 28. februar 1872 og 
rnrl'Sur ursliti3 kurmgjort lnnds~tyrinum. Eisini verila limirnir til tær vnnligu ser· 
nevndir valdir, si 15. gr. i kommunulågini. 

V al av valnernd, og felagsvalnevnd, har fleri vnlsto3 eru i soknini, snmb. komm
unalu vnllogini frå 30. april 1909, 30. januar 1923 og kunngeril 17. juli 1931. 

Val av soknargranmkol'Sara snmb. 29. gr. i kommunulogini. 
Hevur kommunan heilsuskipan, verilur ·heilsuncvnd vald og gerilabilk hennara 

,ii'5gjord. 
FEBRUAR: ln1101t 5. fclmm.r: KunngeriJ um ut skattalistarnir verilu lngdir fram 

samb. 19. gr. i skattnlogini fra 12. marts 1923. 
Kommunuskatturin verifor ulikna5ur, jmt. 19. gr. i skattnl<1gini og listin skriv

a5ur. 
Teimum, hvors sjulvup1•garn er ikki g65tikin, vcr~ur hettn gjort kunnugt. 
5- 15. februar: Sknttalistin og figgjarætlan kommununnnr fyri komandi !iggjnrur 

liggja frammi til alment eftirlit, jmt. 25. gr. i kommunulogini fra 28/2 1872 og 
19. gr. i skuttalogini. 

5. februar: Avrit av figgjnrætlanini veråur sent Foroya land~styri. 
lrmmi 18. februar verl'Sn sknttakærur ni senda kornmunustyrinum, 19. gr. i sknttn

logini. 
18. fclmwr- 1. murs veråa kærurnar vil'Sgjordur, jmt. 20. gr. i sknttalo~ini. Verilur 

ikki goiJtikin, \'CriJur i S\'arinum til klagaran vist a, at hunn eigur rætt til at senda 
skattnnevnd Foroya logtings kreru yvir stoilu kornmunustyrisins. 

1. februar fellur skatturin fyri fyrrn hålvår til gjaldingar, jmt. 39. gr. i skatta· 
logi ni. 

MARS : lnnan 1. mars veråur eitt eintnk nv likningarlistnnum sent 1Foroyn gjald
sto\'U, sbr. 3. gr. i log nr. 202 frå 15. mai 1939 um skalt til lnndska.5san. 

I mars-mai veråur hildin årsroynd i folknskulunum. 
lnnaii 15. mars verilur kommunurokmkapurin fotin soknargrann~koåaranum, log 

28/2 1872 '§ 29. 
APRIL lmum 1. april verl'Sur eill eintak a\' likningnrlistanum snman \•ii'5 sjålv

uppgåvum, rokniskapum o. o. fylgi ~kjiilum ~ent Likningnmiå Foroyn, jmt. 33. gr. 
i skattalogini. 

lnnan 15. april letur .;:!iknargrannskoåurin kommunuroknis-knpin aflur til komm· 
unustyriå vi5 ,·iilmerkingum sinurn. Kommunulogin § 29. 

I aprU- ma:i \'eråur listin yvir bi:irn, sum ikki havn veriå i skiila nllar skiilndagnr 
i januar :årsfjorl'Singi. viågjurdur og iirslitiå kunn!!'jiirl sk(1lnstjornini. 

MAI: lmum 15. mai svnrnr kommunustyriå viåmerkingar soknnrgrwmskoånrnns 
og verliur rokni:·kapurin siånni sarnan viå viilmerkingunum og s\'nri komrnunustyr
isins lngdur frnm til alment cftirlit i 14 dagar aftanå at hetta er lyst frammnnundan, 
jmt. 29. gr. i kommunulogini. 
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Umsoknir ella onnur mål, sum skutu f yri logtingii'S, ' 'eri'Sa i seinasln lagi i mni 
måna<la _,end gjognum landsstyrii'S. 

JUNI: /nnan 15. juni veri'Sur kommunuroknskapurin fyri fnrna roknisknparår 
saman vii'S ollum skjolum og hjålpikassarokniskapurin, eisini vi<l skjOlum, sendur 
Foroyn landsstyri, si 29 gr. i kommunulogini vii'S seinri broytingum og log um 
kommunalar hjålpikassar frå 25. februar 1914. 

( juni månai'Sa veri'Sa personnr, sum fluttir eru i kommununa i fyrrn iirshelmingi, 
sellir i .5katt, jmt. 4. gr. i kommunalu skattalogini og 3. gr. i log um .5kall til lands· 
kassan fro 15. mni 1939. 

JULI: I juli-<J1tg11.st veri'fo listarnir yvir horn, sum ikki hnva verii'S i skiiln allar 
skuladagar i april årdjori'Singi, vii'Sgjordir og urslit kunngjort skiilnsljomini. 

AUGUST: f auguJt fellur 2. årshelmingur uv kommunu~kallinum til gjaldingar, 
samb. 39. gr. i skattalogini. 

OKTOBER: I oktober ' 'eri'Sa oylfoblo<l til eplastatistikk utflyggjai'S, jmt. kunngeri'S 
18. december 1950. 

I oktober- november veron listarnir yvir horn, sum ikki havn verii'S i skiila nllnr 
skuladagar, vii'Sgjordir og urslitiCS kunngjort skulastjornini. 

I oklobcr årii'S fyri \'anligt kommunustyrisval ger val11evrulin vallistar til komm· 
unustyrisvnl, jmt. 5. gr. i reirlugeri'Sini um kommunustyrisval frå 17. juli 1931. 

20. oktol1er veri'Sur kunngjort, al listnrnir liggja frammi til alment eftirlit. 
NOVEMBER : 1 fyrru •helvt av november månai'Sa ver<lur fl1lkntingsvallistin gjordur, 

si log 28. april 1916. 1 seinri helvt av månaifanum verClur listin lati:n nevninga· 
grundlistanevndini til ·låns. 'Logtingsvallistnrnir veri'Sa gjordir samstundis, si 3. gr. 
i lo~tingslogini frå 28. mars 1923, jmt. li.igtingslog nr. 4 frå J.J.. mai 19 IB um val 
til .Foroya logting. 

20. november: Kunngero um at hesir vnllistar veril'a frnmlagdir til alment eftirlit, 
jmt. 9. gr. i log 28/11. 1916 og 3. gr. i Jogtingslog nr. 4 frå 14·1'5 194.S. 

20. 11ot•eimber: Kunnger~ um at nevningagrundlistin veril'ur framlngdur til al· 
ment eftirlit, sbr. lci<lbeining 3. juli 1921!.. 

1.-15. november vcril'a kommunalu vallistnrnir lagdir fram til alment eftirlit, og 
skal kærn yvir he311r veril'a send valnevndini inn:m 18. november. 

15. rwvember veril'ur eplastalistikkurin gjordur, jmt. kunngeri'S 18/12 1950. 
I november-december er seyl5atcljingin, samhart kunngeril' 18/12 1950. 
Seina.st 30. 11ovembcr vcril'ur eplastatistikkurin sendur syslumannunum (landfUt· 

anum), kunnger~ 18/12 1950. 
Kommunustyris:val er 1J.. hvort år i november-december månaon, jmt. 3. gr. og 

6. gr. i reglu~erCl um kommunustyrisval 17. juli 1931, broylt i li.igtingslog nr. 61 frå 
2. december 19·19. 

DECEl\IBEll: Seinast 1. december nfturrindar kommunan gjaldstovuni sin part 
nv ellisrentuni, nvlnmisrentuni og barnastyrkinum fyri lama figgjarår, jmt. logtings· 
logirnar nr. 14, 15 og 16 frå 12. januar 1950. 

Seinra lwlvt a:v december: Personar, sum eru Buttir i kommununa i seinra hålv· 
åri, vcril'a seltir i skalt sum tilflytarar, jmt. <!.. gr. i skattalogini og \'erour avrit av 
listnnum >cnl gjnldstovuni, og eitt saman viCl ollum tilhoyrandi skjolum sent likn· 
ingarråil'num, samh. 3. gr. i landsskattalogini frå 15. mai 1939 og 33. gr. i skatta· 
logini foi 12. mar;; 1923, viil' seinri broytingum. Figgjarætlan kommununnar fyri 
komnndi figgjnrår veri'Sur gjord, sambnrt 21. gr. i kommunul.)gini, jmt. ·17. gr. i 
skattalogini. 

1' a!n.cmulin ,·i il' ger krurur yvir k()mmunala vallistan <1g veril'a torvnndi broytingar 
gjordar innan cndan av december månaCla, jmt. reglugeril' um kornmunuval 17. juli 
1931. 

Å seinasta kommunu=ityrisfundi i årinum ver~n formail'ur og næ>tformail'ur f yri 
komandi år valdir og verl5ur mogulig broyting kunngjord landsstyrinum. 

Seinnst 31. december veril'ur yvirlit )'"\'ir seyi'Satcljingina sent syslumanninum (land· 
futunum), kunngeri'S 18. december 1950. 
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22. marts - An. nr. 129 om ikrafttræden af lov nr. 109 af 15. marts 1939 om 
HVALF A~GST saml ung. regulering af hvalfangst. 

(Se bek. nr. 134 af 2. apr. 1952). 

28. marts - Ll. nr. 17 om SKAT TIL LANDSKASSEN. 
1 Indkomst..,kutten tH landskassen udskrives efter de regler, som indeholdes lov 

nr. 202 af 15. maj 1939 med nedennævnte ændringer. 
2 ~ 2 i lov nr. 202 af 15. maj 1939 affalle.; sålede,;: 
Den i § 1 omhandlede :kut erlægges efter folgende skala: 
·Er indtægten under 2.000 kr. svare,; ingen skat. 

Er indlreJllcn men under svares of og nf resten 
kr. kr. kr l<r. 
2000 3000 20 200{) 3 O/o 
:iooo 4000 50 :-rooo 4 O/o 
4000 5000 !)() 4000 5 ()In 
5000 6()()() 140 5000 6 O/n 
6000 iOOO 200 ()()()() 71/2 % 
iOOO 8000 275 7000 9 O/o 
8000 10.000 31i5 8000 10 O/o 

10.000 15.000 565 10000 12 Olo 

15.000 20.000 1165 15.000 20 O/o 
20.000 30.000 2Hi5 '10.000 2.1 % 
30000 ·I0.000 41ifi5 R0.000 31 O/o 
40.000 50.000 iili5 40.()()() 44 % 
50.000 75.000 12Hi5 50.000 47 Ufo 
75000 100000 23915 75.000 !"iO ll/o 

100000 200.()()() :16415 100.000 52 °1. 
200.000 400.000 88415 200000 54 °lo 
over 400.000 100415 400000 56 °lo 

I det efter foranstående regler udregnede skatlebelOb gives der, når indtægten 
er under 7.000 kr., et fradrag pil 35 kr., og nor indtægten er 7.000 kr. eller der· 
over, et fradrag pii 25 kr. for hvert bum (det er ægtebarn, barn udenfor ægteskab, 
for moderens vedkommende såfremt hun er $katteyder, stifhurn, adoptivbarn og 
plejebarn, for hvis pleje der ikke ydes i •edvarende vederlag), som ved begyndelsen 
af kalenderåret er under 15 år, og som ikke har midler til al bekoste sit eget un· 
derhold. 

3 For skatteåret 1952/53 erlægges af alle, som i henhold til lov nr. 202 uf 15. 
maj 1939 er pligtige at .svare indkomstskat til )and5kassen, og som har en skatte
pligtig indtægt på 5.000 kr. eller derover, en ekstraskat, som udgiir 30 % uf det 
skuttebelob, der pålignes efter reglerne i § 2 i nærværende lov. 

Ekstraskatten forfalder til betaling samtidig med den ordinære landsskut.t) 

28. mars - Liigtingslog nr. 17 um SKATT TIL LANDSKASSAN. 
1 lnntiikuskntturin til lundskassan \·eri:lur utskri\•aifor cftir leimum reglum, i<l 

stundn i log nr. 202 frå 15. mai 1939 vii'5 ni!San fyri uscttu hroytingum. 
2 § 2 i log nr. 202 frå 15. mui 1939 \'Cr5ur orClaCl solei<Sis: 
Tann i 1. gr. nevndi ;;kattur ver<Sur latin eftir hcsum reglum: 

Er skaLtninntokan minni enn 2.000 kr., \•erClur eingin skattur latin. 
(Sbr. omunryri). 

( li eflir framman fyri stnndandi reglum utrok.nu<5a skntti verClur, har inntokan 
er minni enn 7.000 kr., givin ein frådrallur uppå 35 kr., og har inntokan er 7.000 
kr. ella meira, gh•in ein fnidrattur uppå 25 kr. fyri hvort barn (taCl er hjunnrbands· 

1) Ekstrnskotten gælder også for 1953/54, jfr. li. nr. 5 Qf 26. marts 1953. 
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barn. barn ullan hjunarbands, Lå i~ mo()irin er skattgjaldari, sljukbarn, ællleilt barn 
og foslurbarn, $Um ikki er lati<l slo~ugl foslurgjnld fyri), sum vill års byrjan er 
yngri enn 15 iir, og sum ikki sjiilvl he\'ur evni Lil at ko.;La uppihnld siu. 

3 Fyri skauaiiri~ 1952/53 ver~ur ulagdur ollum, sum sambart log nr. 202 frå 
15. mai 1939 hava skyldu al rinda skotl Lil landskassnn og sum havn eina skalt
leggjandi innloku, j() er 5.000 kr. ella meira, ein eykoskallur, sum er 30 % av Leirri 
hædd, ley eflir 2. § i hesari log hava skyldu al rinda. 

Hesin eykaskallur fellur -til gjaldingar saman vi<l vanliga landsskallinum.1) 

29. marts - Ll. nr. 18 om ændr. i li. nr. 72, 22. dec. 1951, O.M FISKERNES 
AFREGNING OG LØNREGULERINGSFOND. (lndfi:ijct i 1951). 

31. marts - FINANSLOV FOR 1952153. Tckstanimærkning. 
Til § 21. Undervisningsministeriet bemyndiges til ni lade det ved re~kript af 

18. apr. 1832, jfr. § 33 nr. 2 i Jov om skole- og undervisnings\'æsenet på Færoerne 
af 1. mart~ 185J., hjemlede depulat Lil Færoe~nes mellem- og real!'kole bortfalde. 

2. apr. - Bek. nr. 13<J. af an. om ikrafllræclen af lov nr. 109 af 15. marts 1939 om 
HVALF AXGST og regulering af hvalfang:;t. 

I mcdfOr uf den bemyndigel~e, som er gi\'et fiskeriministeren ved § 16 i kf?I. on
ordning af 22. marts 1952 om ændring i kgl. anordning nr. 181 af 22. april 1939 om 
ikrafttræden af lov nr. 109 af 15. marts 1939 om hvalfangst samt angii.ende regu· 
lering af h\·alfangst, bekendtgiires hen•ed kgl. anordning nr. 181 af 22. a1>ril 1939 
med de ændringer og tilfojelser, som er en COlge af ~gl. onordning nr. 312 af 28. 
juni 1950 og fornævnte kgl. anordning af 22. marts 1952 som 

Kgl. anordning om ikrafttræden af lov nr. 109 af 15. mart..s 1939 om ltvalfang.st samt 
angående rcgu.lerin.g af li val.fangst. 

1 I henhold til den regeringen ved •§ 14 i lov nr. 109 af 15. mart.s 1939 om hval· 
fangst dertil givne bemyndigelse sættes herved nævnte lov i kraft fra den 1. maj 
1939 at regne. 

2 Til yderligere beskyttcli:e af hvalbestanden udover de i lov nr. 109 of 15. marts 
1939 om hvalfangst indeholdte bestemmelser fastsættes herved i medfOr af den rege
ringen i fornævnte lovs § 14, j fr. ~ 12, dertil givne bemyndigelse og i o\'erensstem· 
melse med de:i internationale overenskomst af 2. december 1946 angående regulering 
nf hvalfangst med tillæg fOlgende bestemmelser og forskrifter. 

Almindelige bestcmmel.ser. 
3 Ved flydende hvulkogericr forstås skibe, som er indrettet til tilvirkning af h\aler 

helt eller delvis. 
Ved h\·alfangcrskibc forstås skibe, som anvendes til forfOlgelse, fangst, drab, slæb· 

ning eller opsporing af hrnler. 
Ved landstationer forstås dels virksomheder på landjorden bestemt til tilvirkning 

af hvaler helt eller deh-is og dels sådonne flydende hvalkogerier, som bliver vari gt 
sat på grund på forstranden. 

4 De i nær\'ærende anordning an\'endte name for de forskellige hvalarter 5kal 
forstås ::åledes: 

1. Ved hardehrnler forstås alle andre hvaler end tandh\•aler. 
2. Ved blåll\'aler forstås olie arter af blåh\'oler - Balaenoptera eller Sibbaldus mus

culus - (engelsk: blue whale, Sibbold's rorqunl, Sulphur bottom) . 

1) Shr. li. nr. 5, 26. mars 1953, 
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3. Ved finhvaler forstås alle arier finhvaler - Balnenoptern physnlus - (engel!:k: 
common finbnck, finner, common rorqual, finback fin whnle, herring \\'l!tale, ra
zorbnck, true fin whale). 

J.. Ved gråhvaler forslås alle arter af gråhvaler - Rhachianectes glnucus - (en· 
gelsk: grcy whnle, Cnlifornin grey, de\'il fish, hard head, mussel digger, grey 
back, rip snck). 

5. Ved knolhvaJcr forslås alle arier knollwaler - i\fognptera nodosa eller novae
nngliae - (engelsk: bunch, humpback, humpback whale, humpbacked whale, 
hum1• whnle, hunchbacked whale). 

6. Ved relhvaler - Balaena mysticetm; Eubalaena glncialis, E. australis, etc. ; 
Neobalncna marginatn - forstl!3 bl. n. fOlgende bardehvaler: Nordkaperen, Gron· 
lanclshvalen, Sydhuvets sletbag, Pncifik relhYalen og Sydhavels dværgrethval 
engelsk: Atlantic right whnle, Arctic right whalc, Biscayan Tight whale, bowhead, 
great polar whale, Greenland right whale, Greenland whale, north caper, North 
Atlnntic right whale, North Cape whale, Pacific right whale, pigmy right \\hale 
eller southern pigrny right whale, southern right whale). 

7. Ved spermaceth\'a:ler forstås hvaler. der er kenclt under na\•net spermacethvaler, 
kaskelotter, potlnaler - Physeter cato<lon - (engelsk: sperm whale, pot whale, 
spermacet w hale; fransk: cachalot). 

8. Ved sejhvnler forslås alle hvaler kendt under navnet Balaenoptera borealis, sej· 
hval, Rudolphi's rorqual, pollack whalc eller coalfish whale, herunder indbefattet 
Balaenoplera Brydei: ~Bryde's hval. 

9. Ved dauhvuler forslås alle herrcl(ise diide h\'aler, der findes drivende. 
10. Ved ·minkhvaler for~tås alle hvaler kendt under navnet: Balaenoptern acutoro· 

strata, B. davicl.3oni, B. huuoni (engelsk: Je.;ser, rorqual, little pi ked whale, minke 
whale, piked-hea<led whale or ~harp headed finner) . 

5 Fangst eller drab af gråln•aler eller rethvaler er forbudt, medmindre kodet og 
produkterne af sådanne hvaler udelukkende anvende;; til stedligt forbrug som men
neskefOde. 

G Fangst eller drab af hvalunger eller diende hvaler, hvalkalve og hunhvalcr led
saget af unger (eller diende hvaler) er forbudt. 

7 Fangst eller drab af ihvaler af nedennævnte arter, der ikke holder de nedenfor 
angivne mindstemål, er forbudt pu den nordlige halvkugle: 

Blåhvaler 
finhvaler 
Sejhvaler 
Knolhvalcr 
Spermacethvaler til levering til landstationer ... 

21,3 m 
16,8 rn 
12,2 m 
10,7 m 
10,7 m 

Herfra er dog undtn.get blåhvaler, der ikke måler mindre end 19,8 m, finhvaler, 
der ikke måler mindre end 15,2 m, og sejhvaler, der ikke måler mindre end 10,7 m, 
under forud;;ætning af, at dis.se hvaler leveres til landstationer, og deres kod a:tvcn· 
des til stedligt forbrug som menne~kefOde eller dyrefi:ide. 

Ved hvalernes mindstemål forstås den i en vandret lige linie målte afstand mellem 
O\'erkæbens forkant og hakket i halefinnen. 

l\lålingen skal med så stor nojagtighed som muligt ske ved hjæl1> af et stålmåle· 
bånd, der skal trækkes i en lige linie parallelt med hvalens krop. l\Iålingen foretages, 
når hvalen ligger på dæk eller platform. 

8 Ejere af Ilydende hvalkogerier, hvalfanger;;kibe eller landstationer, er pligtige 
hvert iir til fiskeriministeriet al afgive oply;;ninger om den samlede aflonning til ln er 
enkelt ;;kyue og hver enkelt af manclskabet samt om den måde, hvorpå aflonningen for 
hver enkelt af dem er beregnet. 

Det er forbudt al udbetale skytter og mandskab på hulfangere bonus eller andet 
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vederla.g, der er beregnet i forhold til arbejdets resultat for hvaler, hvis fangst er for· 
budt i medfOr af de i denne anordning givne bestemmelser. 

9 Alle fangne hvaler (minkhvaler undtaget) skal leveres til el flydende hvalkogeri 
eller en landstation, og alle dele af ::ådanne hvaler skal behandles ved kogning eller på 
anden måde, med undtagelse af indre organer, hvalknogler og hvalfinner .>amt kod af 
spermacethvaler og dele af hvaler i det hele taget, når disse bestanddele er bestemt 
til menneskefOde eller dyrefoder. 

Fuldstændig behandling af kroppe af dauhvaler og af hvaler, der bruges som len· 
dere, behover dog ikke at finde sted, når kodet eller knoglerne er af dårlig beskaffen
hed. 

10 Hvaler, der fanges enten til flydende hvalkogerier eller til landstationer, skal 
tydeligt mærkes, således at det fremgår, hvem der har fanget hvalerne, og i hvilken 
rækkcfolge de er fanget. 

Det påhviler alle hvalfangere pr. radio at give det J>iigældende flydende hvalkogeri 
eller vedkommende landstation meddelelse om tidspunktet for fangsten, hvalens art 
og mærkningen af denne, jfr. stk. 1. 

Den i henhold til stk. 2 omhandlede meddelelse skal på det flydende hvalkogeri eller 
vedkommende landstation straks indfOres i en protokol, som til enhver tid skal være 
tilgængelig for hvalfangstinspektorerne. 

Endvidere skul der i denne protokol indHires fOlgende yderligere oplys.ninger, efter-
hånden som disse indlober: 

l) tidspunktet for påbegyndelsen af hvalens tilvirkning, 
2) længde, jfr. § 7, 
3) kon, 
4·) oplysning ved hunhvaler, om disse er mælkefyldte eller diegivende, 
5) længde og kon af eventuelt forefundet foster, 
6) nojagtig forklaring angående enhver beskadigelse. 

11 Hvalfangst på den sydlige halvkugle og de dele af Stillehavet og Det indii;ke 
Hav, som er beliggende på den nordlige J1ulvkugle, er kun tilladt efter forudgående 
ansogning til og tilladelse meddelt af fiskeriministeriet, idet der med hensyn til 
mindstemål, fredningstider m. v. er Cnstsat specielle regler for disse områder. 

Særlige bestemmelser gældeiule for /i-ydende hvalkogerier, der driver hvalfangst på 
deri riordli.ge lwltikugle. 

12 Det er forbudt at benytte flydende hvalkogerier eller dertil knyttede hvalfanger
skibe til fangst eller tilvirkning af bardehYaler i Ci:ilgende havområder: 

a. I havområderne norden for 66° nordlig bredde med undtagel!!e af det område, 
der strækker sig fra 66° nordlig .bredde nordefter til 72° nordlig bredde mellem 
150° i.istlig længde ostefter og 140° vestlig længde. 

b. I Atlanlerhavel med tilgrænsende vande norden for '10° sydlig bredde. 
13 Uanset bestemmelserne om forbud mod fangst og tilvirkning af hvaler i fred

ningstiden skal tilvirkningen af hvaler, der er dræbt i slutnin.gen af fangstperioden, 
tilendebringes umiddelbart efter fangstperiodens udlob. 

14 Fangst af h\'aler til flydende hvalkogerier skal reguleres således, al ingen hval· 
krop forbliver længere i soen end 33 timer, regnet fra det tidspunkt ·hvalerne er 
dræbt, indtil de er taget op på hvalkogeriets dæk for tilvirkning. 

Herfra er dog undtaget hvaler, der anvendes som fendere, hvilke hvaler skal be. 
handles så hurtigt, som det er praktisk muligt. 

Særlige bestemmelser gælde11dc udelukkende for /andstalumer. 
15 Det er forbudt at benytte en landstation og dertil knyttede hvalfanger~kibe til 

fangst eller tilvirkning af bardehvaler og spermacethvaler uden for de i medfi:ir af 
nærværende paragrafs stk. 2 omhandlede fangstperioder. 

Fiskeriministeriet fastsætter en fangstperiode for alle landstationer og dertil knyt· 
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lede hvalfangerskibe, i hvilken fangst eller tilvirkning af bardehvaler, spermacet· 
hvaler og minkhvaler er tilladt. Fangstperioden fuslsællcs til hojst 6 på hinanden fOJ. 
gende måneder inden for et tid::rum af 12 måneder. Fangstperioden for minkhvaler 
bchover ikke at være sammenfoldende med perioden for fangst af bardehvaler og 
spermacethvaler. 

Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan tilvirkning af hvaler, der er fanget inden for en 
fangstperiode, Iuldfiircs efter udlobet af denne. 

16 Det er forbudt at fange el storre antal hvaler for levering til hvalstationer end 
det antal .h,·aler, lwalstationen med tilhorende personale kan tilvirke på forsvarlig 
mlde inden 36 timer regnet Ira det tidspunkt, hvalen er dræbt. 

Til.synsbestcmmclsC'T. 
17 Tilsynet med overholde!Een af de i denne anordning fnstsnlle bestemmelser ud

fores af de stedlige politimyndigheder og hvalfangstinspektorer samt om fornodent 
af de af statens skibe, som dertil af fiskeriministeren målte blive udsete. 

Hvalfangstinspektorer, om udnævnes og Jonnes af staten (for Færoernes vedkom
mende af det færiiske landsstyre), har under tilynets udovelse samme myndighed og 
nyder samme be::kyttelse som politibetjente. 

Hvalfangstinspektorerne skal særlig påse: 
1) at der ikke fanges fredede hvaler, 
2) at der ikke fanges hvaler i de fastsatte fredningstider og i de fastsatte frednings-

områder, 
3) at der ikke fanges hvaler under de fastsatte mindstemål, 
I·) at kroppene af de fangne hvaler udnylles i videst muligt omfang og 
5) at hvalkogerierne og de dertil knyttede hvalfangerskibe holdes omhyggeligt rene. 
Ombord på ethvert flydende hvalkogeri skal der være mindst to hvalfangstinspek

torer. 
liivrigt udoves tilsynet efter nærmere af fiskeriministeriet fastsalte bestemmelser. 

Straf fe- og pcita/.ebestemmclser. 
18 Overtrædelser af denne anordnings bestemmel~er og forskrifter straffes, forså

vidt strengere straf ikke er hjemlet i den gældende lovgivning, med boder, hvis stor
relse nærmere bestemmes således: 

Ved ornrtrædel.se af § 9 ikke under 5.000 kr.; ved overtrædelse af paragrafferne 5, 
6, H, 15 og 16 ikke under 2.000 kr; ved overtrædelse af § 7 ikke under 1.000 kr., 
og \•ed overtrædelse uf § 8 ikke under 200 kr. 

19 Udbylle af hvalfangst, der er drevet i ~trid med lov nr. 109 af 15. marts 1939 
om hvalfang;;t eller med næn·ærende anordnings bestemmelser, kan beslaglægges og 
efter vedkommende politimesters nærmere bestemmelse forbrydes til fordel for stats
kassen. 

20 Boder, som nogen ved en landstation, på et flydende hvalkogeri eller på et hval
fangerskib an$al person ifalder efter denne unordning, såvel som sng~omkostninger, 
kan ind<lri,·es \'ed udpantning i samtlige landstationen, hvalkogeriet eller hvalfanger
skibet tilhorende ejendele. 

21 Sager nngående overtrædelser uf nærværende anordning behandles som politi· 
sager. 

22 Ilo<ler efter denne anordning tilfalder stalekassen. 
Arwrdningens ikrafurædrn. 

23 Bestemmel: erne i denne anordning træder i kraft straks. 

3. apr. - Studningur til KIRKJUGARDAR. (Logtingsrnmtykt). 
1. Til kirkjugart5a r stoyptir i beton~i verifor \'eillur studningur kr. 30 pr. I. m. 
2. Til kirkjugart5ar lat5nt5ir av groti vit5 einnri slællari sit5u \'ert5ur veittur studn

iugur kr. ·15 pr. I. m. 
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(Sams\ anmdi ~amtykt 30. okt. 1910 er tui'5 treyt fyri sludningi, al planur og kostn· 
al'iarætlan er gol'ikend av tinginum, åi'5renn nrheil'iil'i hyrjar, sbr. eisini skr. kirkjustj. 
2 juli 19 i2) . 

7. apr. ·- Ll. nr. 20 om ændring i li. nr. 12 o( 12 jan. 1950 om FIS~EVRAGNING 
(lndWjet i 1950). 

7. apr. - - Ll. nr. 21 om ændring i 11. nr. 20 ar 27. jan. 1950 om SllJDEVRAG

NING. (lndfOjet i 1950). 

17. apr. - Kunng. nr. 23 um VALSTØD til kommunustyrisval i Kvivikar kommunu. 
Kmmgerl'i nr. 68 frå 6. december 1951 um valsta~ verl'iur sett ur gildi. 
1 stal'iin vcrl'iur her gjort kunnugt. 
KvMkar kommunustyri hevur samtykt og landsslyril'i gOl'ikent, at frå og vil'i fyrst

komandi kommunuslyrisvnli verl'iur valavgreil'isla til kommunustyrisval i K\ivikar 
suknar kommunu al fora fram å hcsum bå~um slol'ium i soknini: 

1 Kvivik av ibtig\'um i Kvivik, i Leynum, å Stykkinum og å Skælingi, og å Viilinum 
a \' ibiigvum ii Vålinum og i Nesinum. 

18. apr. - Stat::rm. skr. om BRYDNING AF TUFSTEN. 
Under henvisning til den med hr. rigsombudsmandens skrivelse af 25. januar 1952 

fremsendte sag vedrorende sporgsmålet om brydning af tufsten på Vågoen skal man 
meddele, al ministeriet for offentlige arbejder i Ekrivelse af 5. april 1952 hertil har 
udtalt, at den næ\•nte brydning efter ministeriets formening ikke falder ind under lov 
nr. 181 af 8. maj 1950 om efterforskning og indvinding af rihtoffer i kongeriget Dan
marks undergrund. 

18. apr. - Kunng. nr. 24· um NAUTISK ROYNDARKAMAR fyri skipsljos og kum· 
passir. 

1 Eftir samriil'i vil'i rikisstyrii'5 er sett ii slovn i Torshavn nautisk royndarkamar. 
2 Hoyndarkamaril'i hevur til uppgåvu al kannn og sil'iani geva progv ( certificat) fyri 

skipsljcis og kumpassir. 
3 Kanningin \'erl'iur framveE;1s framd eftir reglunum i kunngcrl'ium nr. •IO og tJ-1 

frå 30. januar 1930. 
4 Stovnsetingar· og rakstrarutrci~slur vcrl'ia goldnar av landskassanum, sum til 

Iutvisa afturrindan av hcsum fær tey gjOld, sum skulu latast fyri kanning og prclgv. 
5 Tey i § 1J. nevndu gjold eru hesi: 
Fyri kanning av skipsljosum kr. 20.- fyri hvort lj6sii'S. 
Fyri kanning n\· kumpassum kr. 20.- f yri hvorja kumpass. 
Fyri kanning av skipsljo.sum og kumpassum, iil ikki kunnu fåa progv, kr. 10.- fyri 

hvort ljbsil'S og hviirjn kumpass. 
Fyri avrit av nyggjum prclgvum kr. 2.- fyri hvori. 

19. apr. - Justm. skr. om TRYGGINGARSAl\IBANDID >Foroyar«. 
Justitsministeriet har under <i. d. tilskre\'Cl hojesteretssagfiirer Henrik Bache, Storm· 

gade 12, Kobenhavn, således: 
>l en hertil indsendt skrivelse af 17. december 1951 har De til brug for en af Dem 

for gårdejer N. N" Ulstrup, mod forsikringsselskabet ::.Tryggingar·snmbandiil For· 
oyar«, Thorshavn, Frurocrne, anlagt retssag anmodet om en udtalelse fra justitsmini-
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.stedet on1 for:::kcllige spi.irg5n1Ul ,·edrOreude :::elskaliel og det::; ret li! al tegne an~ 
svarsfor:0ikring for 1notorkOret{Jjer. 

I anledning heraf skal rnan 1neddele, al sebkahet er oprellet den 1. juli 19-10 i 
heuhohl til F'ærO arnls kundg()relse orn rnidlertidige heslennnelser for Færilerne 0111 

for::;ikringsvirksoxnhcd nr. 14 af 17. juni 19"JO ined enc:rel til at tegne andre nye for
.sikringer af færi)sk ejendom eller in!eresse end livsforsikringer. 

Sehkahet er aldrig anerkendt af justitsn1inisteriel, hvor\~ed ben1ærkes, at de under 
krigen af lagtinget vedtagne og af FærO Arnt kundgjorte hesternrnelser efter aftale 
melle111 den danske regering og lagtinget forblev i kraft, indtil en ny styrel;:;esordning 
blev indfiirl for Færåerne. Fra l. april 19-l.S~ da lor nr. };,i7 af 2:1. rnarls ]9.·18 on1 
Fæ.riien1cs hjenuuestyre lrådte i kraft, orertoge;:; såvel n1otor- og frerdselsforhold 
son1 forsikri11gsvirkson1hed sorn fær{}sk særanliggcn<le, jfr. den Ioven redfiijede 
liste A, p<kt. 12 og 16. 

])et tilfiJjes, al en af selskabet tegnet ansvarsforsikring for el p11 FærOernc indregi
slrercl 1notorki5retiij stedse er hlevet betragtet sou1 tilstrækkeligt grundlag for cl 
færilisk rnotorkfiretOjs indkijrsel og benyttelse her i landet.« 

24. apr. Ll. nr. 25 om V AIXTA OG PnISEH. 
1 :Der ned:;rcllc~ et valuta- og priskonlrolråd n1ed det forrnål at forvalle den frem

mede valuta, der indtjenes eller stilles til landets rådighed, san1t kontrollere priser og 
vristuh-iklingen i landet. 

VPd lurens adtninistralion vil der vrcre at lilstra~hc så nonnalc prisforhold sorn 
n1uligl for at frenune en tilbagevenden til uonnale forhold. 

2 Hådet består af i3 1nedlen11ncr. Laiuh,tyret vælger forrnundcn og de Civrige 2 efter 
indstilling fru finan:;udvalgel. 

Jntet af rådets 1nedlenuner rnå deltage i hehandlingcn af en sag, son1 herijrer 
erhvPrvsrirksorrihed, i hvilken han er inlere:'>seret eller til hvilken han er knyttet. 

1\ildets 1ncdlennner har under an::-var efter lovrn tavshedspligt i udfi)relscn af 
deres hrt>rv efter denne lov. 

3 Itidcls 111edlernn1er oppcha:rer dagpenge efter reglerne orn laglingets stående 
udvalg. ]Jog kan der af landsstyret efter indhent-el erkhering fra lagti.ngets finansudvalg 
tillægge;-; rådets forrnand et fast honorar, der lra~dcr i stedet for dagpenge. 

Hådet kan i det ornfung, del n1åtte være ptikrævel, få hisland af luglingets ljeneste
tnæud efter land:::styrels nærn1ere bestenunebe. 

liivrigt antager rådet fornliden rnedhjælp efter indhentet godkendelse fra lands-
styret. 

Laiulss!.vrel udfa~rdiger na~r1nere instruks for rådel. 
lTdg:ifte~ne ved rådcl~ virkson1hed afholdes af landskas~en. 
4 Hådet har at på;;e, at Fær(}ernes udenlandshandel foregår på hetryggc1ule grund

lag og al landets betalingsevne opretholdes. 
\ 7ed tildeling u( valuta har det påses: al de rarer, der irnporleres, kiihes billigt og 

bed;:;t rnuligt og så vidt gllrligt direkte fra producent. 
5 \'ed heregning af '"arepriser sårel \·ed salg en gros ~01n en detail ~ lægges 

varens faktiske indkt>hspris til grund rned tillæg af de faktiske omkostninger ~ 
trnnsporlon1kostninger, assurance u1. v. til Yarens hjc1nbringel.se pft lager. 

l)et er ikke tilladt Cll og sa:rnrne handel at indregne i en ,·ares pri::; niere end een 
nornial gros;;i::;t. eller detailavancc. 

Varer tler irnportcre::; af en grossi::;l, mii ikke af gro.::si:;;len videre::sa~lges til andre 
gros::-i..-ter, n1en kun direkte til en detailhandel. 

6 HådcL afgi)r, hvad der i det enkelte tilfælde kan godkendes sotn nonnal engros
og (1etailavuncc. 

llådet kan påbyde prisn1ærkning af varer og foreskrive de nær1nere regler herfor. 
llådet er befiijet Lil i alle forhold, hvor konkurrence ikke er til::;lrt:t•kkclig til al 

sikre en fri prisdannelse og -hvor der af hensyn til sarnfundets interesser skilnnes på-
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knevel at fustsa~tle og offcnlliggi_ire maksirnalpriser~ n1aksimala\"Uncer1 n1uksin1al
lakster og n1cslertillæg, og derhos rned<lele pålæg 1 son1 ikke 1nå overskrides. 

Forinden endelig beslutning tra~ffes 01n fast:,:ætlelsc af tnaksimalpris m. v. efter 
denne paragraf~ hiJr rådet indkalde sorn rådgivende : 

a. Lederen af landshandilin. 
b. En reprrcsentant for F'Oroya arheiOarafelag. 
<'. ·En repra~sentanl for FOroya heilsiilun1annafelag. 
d. J~n repræsentant for Ftiroya keyp1nannafelag og liavnar dctailhund.larafelag. 
e. En repræsentant for fiskeriorganisnlionen1e. 
f. En repra•5e11tant for FOroyu hUnatlarfclag. 

g. -En repra~se1Jta11l for F'iiroya rneh;lura- og luuulverkarfclag. 
h. En repræsentant for Fiiroya arheit5::;gcvarafelag. 

llåclets beslutning i rnedflir af denne paragraf skal indfiJres i en :::icrlig bog og 
underskrives af san~tlige n1edlrn11ner. 

7 J)e af rådet i henhold til § 6 trufne afgiirel::.er kan inden 8 dage fra beslutningens 
dato indankes for lanclsslyret. 

Sk()nner lancL•s!yret~ al de trufne afgi)rclscr he.:-kærer de pilga:ldendes rettigheder 
pf1 urirnclig nu1dc, kun land . .-slyret ~:rltc beslcnnnclser ud af kraft og 111eddele rådet 
pålæg 01n al ændre hestenunel5erne. 

A.nke af rådets afgi)rcl~er har ikke opsællende virkning. 
8 l'riinclige priser og avaJJcer er forbudt. 
\Ted afgiircl:iL'n af, 0111 pri::1nyndighederne skal grihe ind overfor en pris~ skal 

hensyn !age::: Lil \0 arens kvalitet og betydning i produklionen og forbrug, og tillige 
on1ko:ilninaer. 

9 i\ftak;f, vedtu.g:f'l:ier og he::>lenIInelser, der antages at inetlfiire urirnelige pri='er, 
er forbudt. 

10 ]Jvor forholdene giir det piikra.::vcl, kan riidel for cl tid:5run1 af indtil 6 InfuH~der 
ud gangen hesternrnc, al der for en vare, ydelse 111. v. ikke uden råclets sarnlykke n1å 

beregnes hiijcrc priser end de på en be;-:;-ten1l dato lovligl gældende pri:-er. 
Be:::ternn1clser ::;orn on1ha1Hllct i denne paragraf :'kal indfilre::> i den i § 6 otnhand

lcdc bog og offentliggiires ved rådets foranstaltnillg. 
11 :\'ærværende lov konnner ikke til a11ven<lel:0e på salg til eksport. 
12 Hådet er LefOjet til at kræve sig n1e<ldelt --~ såvel fra offentlig myndighed 

sorn private ~- alle oply:;ninger, son1 det finder niidvendige for del:;; virkso111hed, 
herunder og:::t! regn.:;kab:::rnalerialer, og al indkalde personer til rnundtlig forhandling. 

llådet er LereHigel til at få adgang til regn:::kubcr og regnskab::;b(iger og til på 
stedet ul foretage de til forholdene3 oplysning forniidne oplysninger. 

J)esuden er rådet befiijet til at kræve ::1ig forelagt fuld::::tændig lageropgi)rebe, ;;å 
lletaillercl so1n n1ulig:t og opgjort koslpri::1. 

Pol:tiet er pligtig til at bistå rådet rncd undersiigel:>er vedri)rendc overholdelse af 
givne prh;forEkrifter. Hådet skal dog ::ielv lade sådanne undersiigeber foretage. 

13 Finder rl!det, al pri.;;er er nrirueligc, 'påhviler del rådet at bringe forholdet til 
ophi.:ir ved forhandling eller ved pålæg. 

E-t s:ldant pålæg skal indeholde fastsa~tlelse af tidsfrister og kan on1fatte ændringer 
i pri~er i eller ophævelse af aftaler, V'2dlageL-cr eller bcstcnunelser. 

()verpriser, sorn ikke kan inddrages efter § 1-J, kan kræYes tilhagebetult Jern, <ler 
har betalt for n1eget, eller fradrage . .; i frernlidige uvane-er. 

14 ()yerlrædel.:;e af nærværende lov s:.:ull <le af rådet givne pålæg og trufne afgi)r. 
eiser straffes n1ed biicle, hæfte eller fæng::cl indtil 2 år. 

l\led sun1me straf anse3 den, der rne<ldeler rådet eller undre offeatlige 111yrHligheder 
urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier forhold, der rniitte v;:cre af betyd· 
ning for den pi\gældende sags behandling. 

BOder efter nærværende lov tilfalder landskassen. Id<>mn1es hiide, skal denne 
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fatsælles under hensyntagen til del heliJh, der er eller s-kiJnne:; al være iudvundel 
ved overtrædelsen, således al hiJden nornialt fasbætles til 10 gauge det 01nn1eklle 
heliih. 

Udbytte, der indvindes ved handlinger, son1 er strafhare i henhold lil nærvære11de 
be::ilenunelser, eller el helOh, der sklinnes al svare hertil, vil ved don1 være al inddrage 
Lil fordel for laudskasseu. 

15 Sager angående o\-erlræde}::;e af nærru:re11dc lov sa1nL de i 1nedHJr af sauune 
gi,·ne be.stenunelser behandles sotn politisager. 

16 f~a,;rværende lov tneder i kraft straks. Surntidig ophæves he.:;ternn1el:oer nr.59 
af 9. deccruhcr 1911, nr. 51af19. decenrhcr 19l2, nr. 6 af 23. 1narls 19-13, nr. 1'1- a[ 
5. januar 1914, nr. 44al11. decemher 1914, ur. ·15 af 11. dec. 1911, nr. 7al16. maj 
19-16, nr. 16 af 21. april 19 l7 § l, 11r. 4 af 2. februar 1918, laglingslov nr. ;) af 
;11. dcoen1her 19-lH og lagling:ilov nr. ·1-2 af li~. april 1950. 

2:L apr. Liigting.:<l{)g nr. 25 urn \ 7 ALl)'I'A. O(; PHfSIH. 
1 Eill valuta- og prisan::-ingarrUO vcrllur ::kipa<) viO ti en<larnUli at urnsita la fre1111n

andu valuta, ::;uru landinurn ognasl ella verilur latin til u)'ts-lu og al eftirunsa prisun1 
og prisviOur::-kifLunurn i landinun1. 

\Ti(~ u1n;;iting l6ginnar vertlur denlur at lcggja il so norn1al prisvi<)ur:okifti sun1 gj()r
ligt fyri at nrerkast aflur til va.nligar tii'5ir. 

2 Hili}i(} hcvur :1 lin1ir. Land.;;..:;t)-ri~ vclur forn1annin og hinar 2 e[tir tihnreli flggj
arncvndarinnar. 

Eiugin r6tlslin1ur tntl luuaka f villgeriJini av einutn n16li, su1n nen1ur vinnu, sun1 
hann er luthavari i ella er hundin til. 

J{illl:sliinirnir cru undir and..:;vari ehir IOg;ini bundnir til 1iignskyldu i starvi tcirra 
eflir he::;i }{)g. 

3 HitO::;liruirnir f[1a dagpcning eftir reglurn un1 lligting;;ins 1nil!un1lingancrndir. 'fil 
kann forn1aOur riii}sins fila fusla sarn.s}-ning i slatliu fyri dagpcning sa1nbart lantl
st)'ri::lns argertl eftir tiln1æli figgjarnevndarinnar. 

Hilt)ii:} kann i t()rvandi rnun ftia hj.1lp fni ting.sins l1c11astun1onnu1n eflir lands-
sl Y risins nicrri a \·gerO. 

Annars tekur r{10ii.J sær ti)rvandi slarv::;f(l!k eftir lancl.s.st}'risins gbi.'ikenning. 
Landsst)'ri6 ger rå01111un1 gj(Hlari slarv::1reglur. 
('trei()slurnar ar virki rå6sins ganga fir la11d~kas..:;unun1. 

4 H5<'iit) skul cfliransa, at Fiiroya lnlcndis handil fer frain å tryggurn grundarlagi 
og at landsins gjaldorka \-eri}ur hihliu i lagi. 

\.iit) \'eiling a\' frenJJnanda valuta eigur denlur al vera lagdur å, at tær vf)rur. sun1 
inn flyta.sl afturfyri, verf5a keyptar hiliga og he~-,L gjiirlig:l og helst heinleiilis frii fra1n
leii'5ara. 

5 f i1trokning a\' vtiruprisurn i heilsiilu sun1 sn1å::;;i)}u vert".iur \eruJiga iun-
keypsprisurin at leggja til grund. lfarlil korna a!lar veruligar i1treiOslur ~ fargji>ld, 
tryggingar v. rn. lil vi)ran er kornin inn [i goy1nslu. 

'l'aO er ikki loyvt .stuna handli al innrokna ineira cnn ein heilsCHu- ella :s1nåsl)Ju
viJ1uing. 

Viiruri surr1 heil~iilumatiur flylir inn, -1nii hann ikki selja iiOrum heilsiilun1u11nun1, 
1nen bcrt snul~{)luhandlum beinleHlis. 

6 B5.0H'5 ger av i hvi)rju111 einstakurn fiiri~ n:cr ein heilsiJlu- og sn1åsGluvinningur 
kann sigast al vera vanligur. 

Hfri)it) kanu treyta pri:ou1e1'king av viirurn og Lil te.::.s fyriseta gjtillari reglur. 
Håi'5i0 hevur hein1il<l til i iillun1 fiJrun1, har konkurrensa ikki er n6g n1iki1 al tryggja 

friu prislegging og har ~amfelagsfraini rnan gera tai) neyt'5s)·nt a!. fyrisela og alrnenn
gcra håniarkspri:oir, hån1arksYinningar, h<irnurk~g:jiJld og rueistaragjiild, og eisini al 
fyri::;ela prislreytir~ sun1 ikki in[t [ara.st uppu1n. 
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1\i'5renn endalig avgerl) ver(}ur tikin urn fyriE:•eting av hll1narksprisi v. m. eflir 
hesi grein, eigur rUiJitl at tihiga sun1 r5.1Jgevandi: 

a. Stjl>ra landshandilsins. 
b. U'mbol'isn1anni Fllroya arbeiiJarafelags. 
c. LTn1bo6sn1a11ni FUroya heilsi:llurnannafelags. 
d. lf1nho(}suu111ni F'firoya keypmannafelugs og lla\'nar delailhaudlarufelags. 
c. l!n1bo(),-;1nanni fiskimuu11afelae:an11a, 
f. lT1nbo(}31nanni FUroya bl1nal)~~felags. 
g. lJmboOsma1u1i FiJroya n1eislara- og handvcrkarafelags. 
h. LTn1bol)5111a11ni FUroya arbci<'isgevarafelags. 

Avgert5ir r5.(5sins eflir hesi grein skulu fOrasl i serstaka hbk og undirskriv. 
ast av ()Jltnn r5.(Jslitnu11un1. 

7 1'a~r avgeri'Sir, sun1 ni~iO tekur eftir § G kunnu innan S <lugar fr5. avgerOardegnmn 
skjOlasl i1111 til landsst)'ri'O. 

I--Ieldur land:.st)'rii''.i, at tær tiknu avgerOirnar skerja ræltindi hansara Oritnuliga, 
kann hnnls,slfril'5 seta avger«lir Ur gildi og treyla råC>uun1 al gera avgerOirnar um. 
aflur. 

Kærn un1 avu:ert'Hr rå(5:;ins er ikki tiihnandi. 
8 (Jrirniligir,,prisir og vinningar eru forbodnir. 
l!n1 prisvaldiO' skal lala at ei11un1 prisi, skal gå6'sku1nunur \'i5runar og tfdning 

hennara i frarnleil}s\u og brl1ki takast viO og eisini kos\nal)ir. 
!J 1\\·talur, sanitykLir og reglur, surn kunnu ha\'a Orin1uligar prfsir viO sa:cr~ eru 

forhodnar. 
10 1-lar vitlurskiflini gera !aO neyOugl, kann råOiO fyriseta upp l 6 n1fruailir i senn 

al rneira 1niI ikki Lakasl fyri eina vliru, frarnleiilslu v. ni., ut\an loyvi riiOsin~, enn 
tann prf~. sun1 !Ogligu var guldandi iI einurn tilskilut)un1 degi. 

A.vger<'Hr eftir hesi grein :;kul fiirasl inn f ta hOkina, sun1 ne\·rHl er i § 6 og kunn
gcrast av riIOnun1. 

11 Slilur til litflullnings kon1a ikki undir hesa Ji)g. 
12 Hå.t)ii) hevur hcin1i!d til at. krevja ::;;;er til handa -~ frå ahncnnurn vuldi og pri

valun1 ullar tilikar upplf-singur, surn taO finnur tOrvtuuH i virki lea.s, harundir 
eisini rokn::.kapartilfar og al hoi~senda rnonnurn til n1unnligar li:ngingar. HllOitl hevur 
eisini atgongu til roknskapir og rokn~kuparbOkur og al frcn1ju tær kanningar il stail
nutn, sun1 vit'5urskiftini gera tOrvandi. 

I-Iaraftrat hevur råOii) hein1ild til at krevju sær til hunda fullfiggjat'5a uppgcr\) yvir 
viirur il goyrnslu~ so 1nikii) sundurlif'5iri'5 su1n gjOrligt og gjOrt upp eflir kostpri:'i. 

Lijgrcg\nn hc\ ur ~kyldu Lil al vera nit'inun1 til hun du i efLirkanllingurn: hrussu 
pri~[yrisetingar vcra hildnar. Håt)it) skal eisini sj[1lvl lala tilikar cftirkanningar frernja. 

13 Finnur riI<'ii!'i, al prisur er brin1iligur1 ;;kul riit)il'i fåa he::;i vii'iurskifLi al halda 
uppnt vil) tingingu1n ella viO cini prislreyt. 

'rilfk pri:3lreyl skal innihalda tH'iarfrcist og kann innihalda hroyting i pr-isi ella 
avlilku av avtalurn, sarnlyklutn og reglurn. 

)'virprisir, sun1 ikki kunnu inndragasl eflir 
cndurgoldnar lcitn, sun1 O\'tniki<} hava rin<la()' 
tiOini. 

reglunurn i gr. l l·, kunnu 
ella ganga trppI vinningar 

krevja&L 
i fram-

14 Brol nuJLi hesi lbg og Lein1 av råt'inun1 eftir henni givnu trcylun1 og avgert)um 
kon1a undir sekt, hefti ella fongsil upp i 2 lir. 

Lfndir sornu revsing ketnur hann, sun1 gevur riil'5nurn clla {)i)run1 alr11ennun1 va1di 
rangar ella villleH~andi upplfsingnr ella tegir fyri teim vi<'iur:'kifti, surn kunnu vera 
av t)'<lningi f vi<}geri'iini av ,-it)ko1nandi rnåli. 

Sektir eftir he:::i lbg fara i land,-kassan. \lerOur :oekl nftl, skal hon .selnst i tnnn 
til \a\), sun1 forYunnil) er ella ætla~t forvn1111i\) viO l()garhrotinurn, soleiOis at scktin 
vanlig:a ,-erOur n1ell til IO fer<lir for\·inningin. 

f'rti,ikci, surn fingin er f yerki, sun1 ke1nur undir revsing eftir he::;i ltlg ella so mikiiJ 
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surn hon kann ætlast til, veri}ur vi\J <lOrni al inndraga i landskassan. 
15 I\J[il un1 brot uppii hc:;a lOg og lær reglur, su111 givnar eru cflir henni, fara fram 

surn lligrcglurn6.l. 
lti llenda lt1g ke1nur i gildi beiuanvcgin. San1stundis fara Ur gildi br[ti)fengis· 

rc!!lur nr. 59 frU 9. decen1ber 1911, nr. 51 frfi 19. decernhci- 19:12, nr. 6 frll z;J. n1arts 
19°13, nr. li frii 5, januar 191'1, nr. 'Il fr:i 11. december 1914, nr. <15, fr:i JL de
cember 19ll, nr. 7 [ni 16. mai 19'16, nr. 16 frit 21. april ]9,1,7 § 1, nr.•] fni 2. februar 
J9 lB\ l<lgtings!Og nr. 3 frll 31. dcccn1her 19-18 og liigtingslbg nr. ,:]2 frll 13. april 
]950. 

2:1. a-pr. Ll. nr. 26 on1 lilfi)jelsc til lov ang. brandvæsenet i 1'horshavn på Fær-
iienie af 2U. ja11. 1856. (lndfiijct i 185(l). 

21. apr. - Ll. nr. 27 on1 a:ndring i 1nidl. besl. nr. :J-1 uf 2. dec. 19-10 0111 LE.TE
FOIUIOLD. (lndfiijet i 1910). 

21. apr. -~ Ll. nr. 2B 01n Pl\IST1\L. 
1 \r alula- og Pri.:-.koulrolrådet, udvidet nu_•d 5 n1edlernn1cr, hvoraf ] n1edlenl Ytel

ge.;; af Fijroya A.rbeit)arafelag:. 1 af 1-lavnnr A"rhei<)'5111annafelag, 1 1nedle111 af FtJroya 
Fi:"kin1au11afelag~ Su<'h1royar Fi.5kin11n1nafelag\ F'iiroya Skipara- og Navigati)rfelag og 
Fiiroya '.\-lotorpassarafe\ag1 1 1nedlern af Fiiroya Arhcib'sgevarafelag og de hand
lt'nde:-:; forE·ning og 1 n1edle1n af Fi_)roya Bt1nat)'arfelag, udarbejder og: offenlliggfir el 
pristal pr. ] . juli 1952, og derefter pr. 1. i ln-'L'rl. kvartal et pristal på grundlag af 
pri:::(~rne pr. 10. i den forudgående rnilned for de varernæugder, der indg[ir i det til 
enll\l'r tid autoriserede prislal:->budg:et. 

2 Denne lov træder i kraft straks. San1lidig opluevcs § 1 i kunclgiirelsc nr. :[() af 
11. deceruher 1912 og § 2 i kundgi)relse nr. 16 af 21. april ]917. 

21. apr. Ll. nr. 28 1110 PHISTAL. 
1 \! aluta- og Prisansiugarr[i0i0, vJOkaf5 viO 5 li1nu1n, hara\· l vert)ur val dur av 

F6roya Axbei(}arafelag, l av 1-Iavnar A.rbeiOsmannafelag1 l av Filroyu Fiskimannu· 
felag, SuOuroyar Fiski1na11nafelag:, FOroya Skipara- og Navigatiirfelag og FGroya 
,:\-lotorpas::;arafelag, l av Fi)roya 1\rheiO~gcvarafelag og handilsfekigunurn og 1 av 
Fijroya Bi111aOarfelag. roknar Ut og kunuger per 1. juli 1952 og harefrir per 1. i 
hviirju1n fjer1ling;lri eitt pristal eftir prisunurn pr. 10. l 1nitnaOinu1n franunauundan 
[i tci111 vi.iruuijgdurn, st11n til ci.nahviirja tlf'i eru liiggildar s1un pristalsgrundarlag. 

2 I-lenda l6g kernur i gildi hc!uanveg:in. San1stundis fara tlr gil<li § 1 i kunngcrt\ 
Jlr. 10 frå 11. decernber 1912 og§ 2 i kunng:erO nr. 16 fr{l 21. april 1917. 

2. mai ~.~Ll. nr .'ll om LA:\DSBlBLlOTEf.: rn. v. 
Landshibliotek. 

1 LundsbiblioLekcts forn1ål er: 

a) at sa1nle al færil~k Lillen1lur og så meget son1 n1uligl af litteratur on1 FærOerne~ 
ld sorr1 ceutralbihliotek gennern faglitteratur, :::kiinlitleratur og anden ahnendan

nende litteratur at virke for udbredelsen af kundskaber og oplysning i landet, 
i:) til få tilvejebragt en srnnli11g aJ videnskabe-lig: litteratur. 

2 Alle lrykkerier i landet er forpligtet li! at afgive til landsbiblioteket op til 8 
Irieksen1plarer af alt, hvad der trykkes, :-tort og srnåL ligeledes i optryk og særtryk 
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efter landsstyrets hestennnelse til enhver tid. 1'rykkerierne har pligt til al aflevere fri· 
ekse1nplarerne og tryksagerne efterhånden, og ved årets slutning aflevere en over. 
sigt over alt trykkeriarlJejde i det forlObne år.1) 

\T:egring rned hensyn til afleveringspligten kan straffes n1ed bijder, der tilfalder 
landska.:isen. 

3 l,an<l:::.biblioteket forvalter friekseinplarerne. Del udfiirer bogbytning rned 1Hlen. 
landske biblioteker og videnskabelige institutioner. 

4 Landsbiblioteket sorterer uuder landsstyret. l)ette fOrer tiL"yn 111ed biblioteket, 
dets bygninger og ejendele ii)vrigl. 

5 Laudsstyret ansa;tter landsbibliotekarrn. !-Ians li.in fastsættes ved lan· 
dets liinning;slov. Det ()\Tige personale aulage."i af landsstyret efler landsbiblioteka
rens indstilling. Landsbibliotekaren har den daglige ledelse af hihlioteket (jfr. § 9). 

6 Land:<styrel affaller oyerslag orer hihliotekets årlige indla~gter og udgifter efter 
indstilling af bibliotekaren. J)et indgår i land.skassens hudgel, har sarnrne regn
skabsår~ revision og decision. 

7 Over land:::.bibliotekets virksornhed aflægger laudsbihliotekaren for hvert regn· 
skahsår beretning Lil landsstyret og 'J'(irsharn byråd. 

,;lndre• biblioteker. 
8 Landsstyret afg(ir 1 hvilke tilskud 1 der skal ydes hihlioleker på Fa:Tilerne, og 

fastsætter de beste1nn10lser, son1 biblioteker, der oppelnerer til~kud 1 skal være ua~ 
dergirel. Landsbibliotekart·n fi)rcr på land:-;styrcts vegue til:>yn 111ed de l)ihlioteker, 
der får offentlige til.skud, og yder dl'rn råd og rejledning. 

9 I et regulativ fastsætter l;111dsstyrel de n1ern1ere rt•gler for landsbihliolekets le
delse og drift, dets :::-an1arhejde n1ed andre -hihlioteker og andre ni)dvendige for~ 
hold. 

Lan dsa rl~i 1·{:/. 

10 Lanclets officielle doku1nenter :ikal opberares i landsarkivet. 
11 I._,andsarki\el ..-ortercr undt>r laruJs3lyn:L. lJette fi)rer tilsyn n1ed arki\·et og. 

del:i ejendele iiivrigt. 
12 J,und:istyret ansætter landsarkivan~n. 1-luns liin fastsættes vecl landets finan:i· 

lo\·. })et iivrige personale antages uf lundsstyret efter landsarkivarens indstilling. 
Lundsarkiraren hur tlen daglige ledelse af arkh-el (jfr. § 15). 

13 Landsstyret affatter o\·erslag over arkivets årlige indta~gter og udgifter eher 
indstilling af arkh'areu. J)et indgi!.r i landskassens budget! har sanune regnskuhiiår, 
revision og decision. 

14 ()ver land::;arkh·ets virkson1hed aflæ!r!!Cr laudsarkiraren for hrert rcgn::kahsår 
beretning til lands.styret og 'j'()r:ihavu byr~.i'{l. 

15 I el regulaLir fast.steller lurul.s.sLyret de na·nucre regler for landsarkirets le· 
del.se og drift og andre niidrendig:e forholrl. 

16 J)enne lo\· ln:eder i kraft straks. og san1tidig bortfalder slatuUer for Færi-i 
/\nit:.; Bibliotek. stadfæste\ 16. oktoher 1_92:~. 

2. rnai -~ Liigtingsl6g nr. :11 u1n L.>\;";J)SB()}{l'\S:\ VN v. 1n. 

La rul s b å k a,..<;,a v 11, 

1 'Endan1ål land:>btikasarn::;ins er: 
a) al sa\"!la allar fliroy:::kar llbkrnenlir og iio 1nikii~ surn gji)rligt av hbk1nentun1 

urn FOroyar, 
h) surn rneginhOkasarn viO nyttiligutni filgrurn og iiilrurn inenJ1a111H b6kn1entun1 

al fre-rnja Utbreiilslu ar kunn~kapurn og uppl}·sing i landinurn, 
c) at fita til Vl'ga eitt savn ar \"itskaplig11111 hbkrnentu1n. 

2 1\llar preut.srnitljur i laudiuurn hava .skyldu ut latu land:-bt'ikasavJJinun1 fyri 
einki uppl 8 einti_ik a\' iHlurn~ :::tun prentuO YerOur, st{Jnun og: sn1iium, ei:::ini cndur· 

1) Shr. kunng. nr. 42, 16. juni 195~. 
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prenlutn og serprrnlun1 eftir lanJs5t)'risins avgcrtl til einahv(irja liO. 
nar skulu senda landsb6ka:H1vnint11n frieintiJki11i og prentlutirnar so 
Urs enda sendu yvirlit yvir alt prenliarbeitli i Urinu1n.1) 
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t:ndandråltur i avlu~n<lingan:kyldu kann revsast vii'.) sekturn! surn Iara i lands· 
kassun. 

3 LandsbOkasnvniCi hcvur frieintiikini i hondtun. 'J'aO skal riikja l)llkaskifti vit5 
l1Llendsk hOkasllvn og vitskapligur ·::-lovnar. 

4 Lundsl){1kasavnit'5 liggur undir lan<l.5stjirinurn. I-Ietta hevur eftirlit viO ti, tess 
hyggningu1n og ognu1n yvirhi:ivur. 

5 I ... andsst}'rH'5 selur h!Jkavlirl)in. I-Iansura ](jn vertlur fyrisett i H:iuarllig landsins. 
Landsst}-ri('j selur anru1.l5 starvsf6lk sav11,sins eflir tilskiling landsbbknvfir03ins inn
anfyri figgjarwllnn savnsins. LundshbkaYiirOurin herur dagligu leiilslu savHsins 
(smbr. § 9). 

6 Landsst)rriO ger a~tlan yvir ::aYnsius [1rligu innti)kur og UlreiO'slur efti-r tiln1æli 
landsbOkavCjrlJsins. I-Ion gongur inn surn deild i figgjarætlan lund:.-lkassans: hevur sanHt 

roknskapurftr, endurlit og gt'iiJkcnning. 
7 Lnnd~bbkaviJrC)in sendir fyri hviJrt rukn:0kaparår land:.-l~t:frillurn og 'I'lir:::havnar 

liYrii() frllgreiOing 11n1 virki hbkasavnsins. 

(J1u1ur håkasiirn. 
8 Land:o;st}rit\' ger av, hv(irjir studning:ar !Okulu veitast bOk<tsilvnu1n i Fi.iroyun1, og 

fyrLoetur lrt'.r reglur, surn galda skulu fyri si)vn, surn fii.a studning. LandshlikaviJrfiin 
hevur fyri land:;;st}'rii'i eflirlil vii'i br1kasi}vnun1, sun1 fiia alnH:1111an studning, og reilir 
teint rfii''.i og regleiOing. 

9 Lands-st}"rii5 ger reµ:lugerl) urn :-:t}Ti Of! vi rki landshOkasuvnsin:-;, tcss- :3a1nvinnu 
rii) ()nnur bOkas-iivn og tun onnur tilrvandi viOur~kifti. 

I.an dss kju lasa I 'TI. 

10 Land;.:;ins ahnennu ~kjill reri)a at vart)reita i land.s~kjala:'uvnirnun. 
li Lancls~kjalasarnit~ liggur undir landssl)'rinutn. lletta hevur l~ftirlit viO ti og 

tess oµ:nurn yvirhilrur. 
12 Land:-;:::.t}ri<"i selur landsskjaluvOrOin. llannura Jijn reri'iur fyris:ett i fip;gjarlllg 

land~ins. Lan1l;;;stfriO selur anna<l starv;:;fi'ilk savnsins eftir lilskiling landsskjala· 
vijrOsin~ innanfyri figgjarællan .savnsins. Lundsskjulav()ri)in hevur dagligu leit5slu 
savnsins (smbr. § 15). 

13Land:->sl")'rit5 ger ætlan yvir s-avns-ins Urligu inntiikur og l1treilJ;;.lur eftir tihnæli 
landsskjalay{jrOsin:;. llon gongur inn su1n deild figgjarætlan \and,,;kass-
ans, -hevur sa1na rokn::kaparllr, endurlit og gOOkenni11g. 

14 LaHds:"kjal~rvfirt'Hn sendir fyri hvi)rt roknskaparAr land:istfrinun1 og 'l'Cirshavnar 
bjr/it)i frågeit)ing tnn virki skjalasavnsins. 

15 Land."slfriO ger reglugeri~ tun stfri og virki la11d:::::okjula . ..;avnsi11s og urn onnur 
tiirvanlli viOurkifti. 

16 1-lenda li1g ke1nur i gildi heinanregin, og sarnslundis fara statutter for Fa~r() 
1\n1L°" Bihliotek, s\a()fe-~tar 16. oktober l92:i, lir gildi. 

2. maj -- Ll. nr. :32 om FO!\TIDS~IINDESA:\!L!NG. 
1 I fort.sællelse af rnu:-0eel, son1 Fiiroya Forngripafelag har oprettet og i ]9.16 

overdraget F::erilernes Lagting, yi} san1lingen herefter blive opretholdt son1 kulturel 
in:->titution for landska.:0sen~ regning under navnet »F'Oroya fornn1innissavn«. 

Institutionen er etableret i rrt1rshaYn. og dens arhejdsornråde er alle ()erne. 
21) ln:;tilutionen::; Yirkefelt er: 

1) Sbr, kunng:. nr. '!2, 16. juni 1952. 
2) SI.ir. ll. nr. 19, 16. BepL 19-IB. 



1952 2. maj 

1) ut regi~lrert~, undersiige og fOre lilsyn rned jordfaE-le fortidslevninger som 
angivet i laglingslov on1 fredning af fortidsminder og bygninger, 

2) at forberede og forestå udgravning af ton1ler, gumle pladser og historiske steder, 
il) al indsamle. registrere og fremvise oldsager og ting Ira nyere tid, der belyser 

Freringers leve;:;æt, arbejdsforhold og kultur til forskellige tider, eller son1 har 
tilknytning til historiske begivenheder, 

4) at fore::;Lå nedskrivning uf slednavne og n1undtligt overleveret tradition og 
holde delle n1ateriale forberedt til videnskabelig forskning. 

3 1'il at forstå det i § 2 nævnte arbejde ansa:ller landsstyret en a:ntikvur, der i sin 
daglige rirkso111hed er direkte underordnet landsstyret. ·I-Ians Jijn fastsættes på fi:uu1s
loven. 

Andre funktionærer ansætter landsstyret efter forslag fra antikvaren. 
§§ 4~5 ophæ1'et ved li. nr. 51al27. nov. 1952. 
6 For det daglige arhejde udsteder landsstyret el regulativ. 

2. inai -· LiigLingslbg nr. ;32 um FOHNJIII\NI. 
I f frun1haldi a\' forngripu.savninun1 SUIU FOroya Forngripafelag hevur ECtt a 

stoYn og i 19·16 hcvur giviO Fi)roya Liigtingi~ verOur gripasavniO at uppihaldu stnn 
n1e11lunarslovnur fyri landskassans rokning undir navninum »Fi)roya fornminnis-
savn.« 

Setur stovnsins er i 'f6rsha\·n, og starvstiki hansara eru allar Fiiroyar. 
21) VirkieYni slo\·nsins er: 

1) at skriiseta, kanna og hava cftirlit viil jarOfiislun1 fonu11inuun1, suu1 l}'.st er i 
liigtingslilg u1n fri6an ar fiislurn fonuuiunun1 og hyggningun1. 

2) al fyrireika og standa fyri iitgrevstri av toftun1, foruurn hl1plåssu1n og s(jguligun1 
lmdu~ . 

:>) al sarna, shåsela og frumsyna fornlutir og lntir !rå nyggjari tiJ, sum lysa 
livihii.Lt, starvslikindi og rnenlan Fiiroyingu lil yrnsar tiCJir ella eru kn)rllar til 
siiguligar hendingar. 

-1) al hava i hondurn savnan av slal)arni)vnurn og rnunnliga goyn1duru siJgun1innurn 
og hava liella tilfar greitt til vit:;kapliga gran.skan. 

3 Til al slanda lyri ti i § 2 ncrnda slan-i selur landsstyri~ ein antikvar, snm i 
sinuru dagliga starvi slendur beinleiOi::; undir landssljrh1u1n. Lilt1 hansaru verOur 
fyriselt a figgjurl6gini. 

AnnaO starvsf6lk setur landsst}'rii} eftir upp~koti frii stj()ranurn. 
§§ j •.. 5 avtiknar vi6 11. nr. 51, 27. nov. 1952. 
H F'yri dagliga slarvinurn å fornn1innissavninun1 ~kipar landssL}·riiJ \'il} reglugeri'L 

6. rnai ~ K.unng. urn upphald tuberklasjl1klinga å Luherklasjfikrahiisun1 i l)ann1ark. 
Eftir gr. d., 3. pelli i lt1g nr. 65 frii 7. rnarls 1952 urn rlkis::;tudning til vi!JgerlJ 

av tuberklasjfikun1 ,-. ni. er eykagjaldiO fyri sjUklingar, su1n innlagdir ver()a 5. eill 
stal::;g60kent tuherklasjfikrahl1s ella s1111utoriun1, sun1 rikiO verliur av einari <llllls· 
ella keypslafJar konununu i hinu1n parti11um av rikinurn, fr& 1. april 1952 sett upp 
frii kr. 3.~~· til kr. 10,50 urn dagin. 

11ella eykagjaldiO, sun1 rindast skal fyri allar sji1klingar, sun1 ikki hava Ia:>La:1 
hl1staO i vHJko1nandi an1ts- ella keypstallar kon1m1111u, her lann amts- ella keypstatJar
konnnuna, har sjl1klinguri11 hevur faslan biistaf), tå hann varO lagdur inn 1 og fyri 
fOroyingar ln:idskassin. 

'I'aO er tO ein treyt fyri skyldu arnts- ella keypstaOar kornn1unu og lanch;kassans 
- fyri fiiroying, al rinda nev1ula gjald, at arnls- clla h)'rå0ii1 ella landsstfrii} hcvur 
g6i)kent, at \"H)gerOin fer frarn {1 tilikutn sjl1krahi1si ella sanatoriu1n. 

1) Shr. IL nr. 19, 16. sept. 19-18. 

JO:JG 



6. maj 1952 

Visandi til fran1nu1nfyri standandi og Lil, al fi:iroyskir sjtiklingar einki eykagjald 
rinda li. tuherklusjtikruhlisurn og sanatoriun1, sun1 i\'alionalforeningen til 'fubcrku
losens bekæ1npelse eigur viO taO at tilikir sjl1klingar liggja fyri einki gjald hurtur
sæO fr.1 kr. 1,50 um dagin surn sjtikrakassi:i. ber, ver()'ur hervi() gjiirt ahnanna
kunnugt, at landsst}•rHl bert i hendinga fi)ru1n vil g0t5kenna, at fi)royskir sji1klingar 
vertJa lagdir inn {i onnur tuberklasjl1krahlis og sunatoriir i hi:iurr1 partinurn av rik
inurn, enn tey sun1 hoyra Nationalforeningen til. 

12. tnai ~ Ll. nr. 31 orn rcndri:n! i kundg. nr. 36 af 2·1. nov. 19-12 orn fiskeri inde 
pan s(iterritoriet. (lndliijet i 19J.2). ' 

7 .juni·- Lov nr. 223 0111 JlAS til danske statsborgere ni. v. 
1 For pas, der ud:::tedc.s af politicl erlægges et gebyr af 5 kr., der tilfal(ler stats

kassen. Pas kan dog udstedes uden gebyr, for.såvidt den pl'.gældende er ufor1nu
ende og del af hen.syn til udilvel:::en af hans erhverv eller af andre .særlige grunde 
efter politiets skfin er n{idvendigt, at han er i hesiddehe af pa~. 

8 Denne lov ga~lder også for c;.riinland 1 dog forsåvidt angår §§ 5~· 7 n1ed de he
gn:ensn';ngcr og :endringer, der fiilger af de .særlige for (;r(inland gældende love. 
I"oven lra~der i kraft den ] . januar 1953. San1tidig opha:ve5 § 56 i sportelregle
tnentel for Færi.ierne af 80. marts 18:16 og plakat af 15. n1aj 1839 indeholdende 
uærrnere he.slen1n1el:::er orn forbud mod udstedelse af rejsepas. 

7. juni ~-~ Lov nr. 225 om a•mlring i o~ tilfiijehe til BOHGEl\LIG STHAFFE
LOV af 15. april 19:10, jfr. lrn-hek. nr. 215 af 21. juui 1939. 116. (lndfiijet i loven 
af 19:10). 

7. juni - Lov om TILLc1,GSilEV!LLl1'iG for finansi\ret 1951/52. 
Tck.stan nul'rkning t;J § 13. t) 

Efter at landholorg:iYniugen på .F:eriierne rn. n1. i lu~nhold lil § 2 O[:! -§ 13 i lov 
nr. 137 af 2:1. n1arls 1918 ntn Fa~r(ierncs hjenuneslyre er overgåel lil færiisk sær· 
anliµgc11de, hortsct fra spiirg:::rnålet vedri)rcnde den færi:iskc jordfonrl og slalens 
fa!slcgods på Færiierne. he1nyndiges landbrugsrninisteren til uanset hcslernn1el~erne 
i lov for Færiierue ·nr. J 7cl af 21. nu1j 19:17 on1 jordbrugets frennnc at delegere sine 
hefijjelf:'er i henhold til sidstnæYnle lo\' til de færi)ske rnyndigheder, :::åledes at ogsil 
clen færi)ske jordfond og statens fa~stego<ls på Fa~riicrnc for fren1tiden bliver fa:riisk 
steranliggendc 

Landbruµ-::nninisteren hemyndiges til uanset n1anglendc lovhje1ntncl red udflirsel 
af rugn1el lil Færi)erne at yde el .statstil:.:kud sYarende lil det i lov nr. :151 af 8. juli 
19-1-:1 og senere love, jfr. lo\· nr. 216 af 16. maj 1951 og lov nr. 2:10 af 25. rnaj 1951 
on1 staL-.,tilskud til forhrugerpriser,ne på rugmel og nn:elk, ornhandledc tilskud til ned~ 
hringelse af rugbriidspriscn. 

1't,kstann1a~rla1i11µ; til § J.J. 11.I) 

Indenrigs- og ._l)olign1inister~n hernyndiges til for finan..,året 1951;'52 at forhilje 
del i § 2 i lov for Færi}erne nr. 76 af 15. 1narls 19:19 0111 sygehuse fastsatte stuts· 
lih:kud til driften af de færiiske sygehu:::e til 9 kr. pr. sygedag. 

'l'ckstannurrkning til § 15. 
})en fonden f(;r forulykkede:; efterladte i henhold til lov for Færi}erne nr. 62 af 

1. april 190H § 7, jfr. kgl. konfirn1ation af 18. april 18:32 § 2 tillagte erstatning uf 
statska.ssen på 216 kr. årlig afvikleE- ved, al der af :<tatskassen ydes fonden et belflb en 

1) Tibvarende ann1ærknlnger på tilla~gshcYi]ling:slov af S. juni 195.'3. 
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gang for alle, slort 5-100 kr.: således at afviklingen får virkning fra l .april 1952 at 
regne. 

7. juni ~ SØ}IANDSLOV nr. 229. 
11 ... Siifarlsbfiger, n1ilnstringshilger, afregning:".bliger, sterlip:e hæfter son1 nævnl 

og skibshemandingslisler udfærdiges af n1{)nstringshestyrerne, på Frerilerne uf land
fogeden og sysseln1ændene. ·--

43 En s(irnand kan fordre Ekibsfiirerens afregning prUvct af dansk 1n(instri:ngs
heslyrer. På FærUerne kan afret:rt1i11gen fordres prlh'et af landfogeden eller en syssel-
1nand. 

69 Et sorn diseiplinhod afkortet hyrebeliih skul ved sihnandens aftniinslring sarn
men n1ed en af skibfiireren hekræflet udskrift af, hvad der er tilfiirt :::kibsdaghogen 
eller en særlig forhlir~hog angåe11dc .;;agen, overgives til dansk 1n(instringshestyrer eller 
dansk konsul eller, på Frcri)en1e, til landfogeden eller en sy:c;seln1and og uden ophold 
indsendes til hanclels1ninisterict. 

88 J(ongcn kan heslctnrne, i hviJkeL otnfang denne lov skal finde anvendelse på 
skihe hjemrnehi·jrende på Fær6crne. ··~ 

SU A.dgang til opsigelse af en skihsfiirers eller en dansk silmands tjene
:c;tef orhold til ophi5r i dansk havn n1cdfilrcr kun, hvi5 han har hjemsted på Fær
iiernt\ ret til al opsige forholdet til ophijr i frerllsk havn. og kun, hvis han har hjf'In· 
sted j Gri.inland, ret. til al op:.;ige det til ophi5r i griinland~k ~111vn. 

En :::kihsfi)rers eller dan:::k sllrr1ands ret til fri hjen1rej:"e rncd underhold efter 
hengere tjene:-letid påvirkes ikke af1 on1 han i Ji)bet af det sid::;te år har haft adgang 
til al fratræde i fa~r{J:0k eller g:riinlandsk havn, n1ed1nindre hnn bar hjerusted henholds, 
vis på Fa~ri)erne eller i Gri)nland. 

1 l. juni 
FIHtJI. 

Kunng. nr. :lo um SK!l'A. OG VØlWGJØLD FYH! BHCNNA I OYNDA. 

Fi)roya land.~st)'ri heYur gill)kcnl skipa- og viirugj(ild fyri hrl1n11a i ()yndafirOi at 
galda f rfr l 1. juni 1952 til 31. ni ars 195:{.t) 

(;rciniligari uppl)'::::ningar un1 gjiildini f[1ast hj{i kounnunu:c;t)'rinurn. 

Jo. juni Knnug. nr .. J.2 um AVHENlJ!NG AV SKYi Dl'EINTØKl'l\I v. m. 
Eftir § 2 i liiglings!Oi! nr. .)] frii 2. rnai 1952 un1 landsbbka,:avl! v. Ill. fyriskipar 

lan1lsstfrii~ fylg:jandi: 
1 Allar prenl,,.n1iiljuL su111 eru ella korna i Fiiroyu1n :0kulu lala :! einti)k av (illurn. 

snn1 prenta!)' verOur: 
l ein!ak til Fiirova landsbcJkasavn, 
1 eiulak til J)et kgl. Bibliotek. J(iihenhavn. 
1 e'.ntak til lfrdversitct.sliiblio!eket. J\:iihenhavn. 
1 eintak til StnL,;:hibliotPket i Aarhu,c:, 
1\vhending:i11 til l)e! kgl. Bihliolek, l'niversilets.hibliotekel og Statsbiblioteket i A.ar

hu" fer fran1 eftir JOg nr. 160 fr[t 1. juli 1927. (Srnhr. kgl. fyriskipa11 nr. 206 frii 
15. juli 1927). 

2 Fiiroya landshbka,.:avni verDur latiti un1frarnt la vanlif!n arhendingina eftir § 1 
illl :>er· ng: ~n1'1prcnl so surn lfsingarlililil, <llrnanakkar. ferOaætlanir, sangiL siiln1ar 
til gra\·arferOir, brl1Davigslur o. 1. songskr!iir og all tal), sun1 hevur si)guligt, s!aOarlig! 
ella per~Onligt virt5i n1ei'5an onnur prent, sun1 ikki kun:na sigasl at hava tilikt viri)i 
so sun1 ovt'5uhliit) o. I. ikki \·erOn tikin vi<'5. 

3 Fijro-ya landsbtlkasnvn he\·ur ra:Lt til eftir avgert'5 ]andsstYrisin::; urnfran1t fyrr· 
nevndu skyldueinti)k al krevja upp I :I einti-ik av lillurn prenLlutum, surn kunnu sigasl 
at vent h,J,,.kandi til h6kab)'tis, so hviirl surn hesir verila l1tgivnir. 

I) Sbr. kunng. nr. i, 2B. murs 1953. 
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Forlagii') ella forlc>ggjarin er i he:::uzn fi)ri ::kylclugl al lala eintii-kini (Jkey1>is og 
prentsn1Hljan innistendur fyri at uvhendingin yertlur fran1d eftir reglunum. 

Eftir son1u hein1il<l skal forlag ella forleggjari i F'i)royu1n lata inn frieintiik aY tein1 
pre11!lulun1 Ok,:·ypi:;, sun1 hann ella lu~ hevur latit} prenlail i Danmark ella i iitlond
un1 og surn, un1 lcir vbru prenta5ir i Fiiroyurn, vildu ko1ni5 undir rcgluna i § 2 og :·L 

4 A.llar pren!s111it}jur i Fiiroyun1 .skulu i januar ruånu() senda Fiiroya landsh6ka
saYni teir prentlutir, surn t<er hava skyldu at lala, sun1 so geYur våttan fyri m(Jl· 
ti)kuna. Sarnan vil} avhendin_!!ini skal listi fylgja yYir allar prentlutirnar. 

Fiiroya lundshOkasaYn sendir siOani ::;kyldueintbkini Lil ley undir § l ncvndu 
hbkasi)vn. 

~Il. juui 
af 'kihe. 

Bek. nr. 26:l om OPKHÆV:\J:\G AF VISSE TO:\:\AGEAFGJFTEI\ af 

5 1le::tenuneberne i § l. stk. 2 0111 af!!ifter i nll~dfilr af lov orn slhnandsuddannelsc 
gælder ind li I v:dere ikke for Færi5erne. '" 

o. juli ~ 1 . ill. Skr. om TILSKUD TJL FHJSKOLEH. 
:\It~d henvisning til tidligere brervek~ling ::e11esl dlrektiotH'll:i skrivel:::c af 12. no

ve1nher 1951 vedriirende 1ikkud til de færiJ:oke friskoler ::ka1 nuu1 efter stedfunden 
hrerveksling 1ned folketingets finan::uth-a1g herved rncddele, al der fra og n1ed 
kalenderåret 1950 vil kunne ydes et til:-:kud til de nævnte skoler svarende til del 
i fri=-koleloven af 12. juli 1916 fa . .::t:;atle grundtilskucl (900 kr. pr. skole), lærcr
lilnuingstil:-:kud (1/~ af :-::kolens hr:rerliiuningsud::rift) og hygniug=-tibkud (-100 kr. pr. 
klasseva_'.relse, 500 kr. pr. faglokale og 1.200 kr. pr. gy1nnadik:0al). 

19. aug. -Ll. nr. Il om ændr. i li. nr. 20 af 27. jan. 1950 om S!LDEVllAGNl:\G. 
I lndfiijet i 1950). 

29. au~. Bek. nr. ,i;l om LØNTILLÆG TIL LA:\DETS TJE:\ESTE\lr1':N'1l o.a. 
\led h_ierrnnel i § 1:1, 1. ::itk., i lagtingsloY nr. 16 af 28. nuirt::i 1919 bci4le1nrnes 

hervrd fiilgende; 
1 J:)el 1nicllertidigc liiutillæg og det :-oæriige tillæg. der i nu~dfiir af§§ log 2 i lov 

nr. 1B-l- af 20. rnaj 1952 yde:;- statsljt•ne...,;terna:nd fra tiden fra]. april 1952 til :11. 1nart:'i 
]95-J., ydes landet:; tjene~Len1æ11d for de ..;unnnc tidsrun1 og IIH~d de sanune heli>h. 

2 F'ra 1. april 1952 er antallet af re_!!uleringsportionPr til landets tjent~sterna•nd 
,'{71;~.1) 

3 ])e her anfiirte lilla~µ; er og:-il g;:eldcndc for de funktionærer og konlorn1edhjrel~ 
pt>re i larull'ts tjene..;te der er llinnet efter regulatiY eller efter ."UJ!Hne principppr :'on1 
t j ene,;;le111ænd. 

I lvi\"l,-tilfælde tncffer land..;styrct afgiin~l~e on1~ hven1 der har re\ til tillæggene. 
4 Fra 1. april 1952 opha:ve& kund~i)rel:'e nr. 62 af 22. :"epternher 1950 on1 ruidler

tidigt liintillæg til landets LjL•neslen1a:nd o. a. 

29. aug. _, Kunng. n um LØ:\AHVltlB(JT TIL TÆ:\AS'IT:V!E'.\N LA:\llSl:\S 
o. a. 

Viti heitnild i § r-t 1. stk., i !i)gting3\llf! nr. 16: 2B. tnars 19-19, vertlur herviO 
fyl[Ijandi fyriskipai'S: 

1 'I'ann fyrihils ]i)nar\ it)h6tin og serliµ-a vi<)hl>ti11 . .surn .snrnbart §-§ 1 ()~ 2 r J{:ig 
nr. lB·L 20. rnai 19S2. ver0ur vei1l ~lalstrpna:-;turnonnurn fyri tfi''lina frh 1. april 1952 
!il :1]. rnarls 195·1, ver<)ur fyri satna tii)ar::=kt~i1'5 og Yii) ."on1u upphæddun1 veilt lænastu-
1noru1111n land.~ins. 

2 Vrå ]. april 1952 \·er0ur talii'5 av cl}'rtll)arvii)hllt111n la~nastu1nanna landsins 
:·~71/s.1) 

1) Jfr. Bt'.k. nr. 2 af 13, 1narts 1953 ng nr. 22 af 16, sept. 1953 nnJ,;nl til 36 portioner. 
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3 Ta~r her til:::kila'Ou yj(}b()lur eru eisini galdandi fyri tutl s.larYsfOlkH'5 i tænastu 
Iandsins, iO lllnl er cflir regiuger() clla eftir sornu sj6nanni6um sum fyri tænustu
tnenn. 

i ivu1n{tlu1n ger lunds;;tjriO av, un1 hvfirji eiga nelt li! vii'lb(Hurnar. 
4 Frii 1. april 1952 fer Ur gildi kunngcrO nr. 62, 22. septcmher 1950, urn fyrihils 

Hinarvi()'JiOt til tænaslumenn landsins o. a. 

•I. sept. - Ilck. nr. 315 om SALG AF FÆHØSKE KUL. 
I merlfi:ir af ]oy out erhverv:::tikonon1iske foranstaltninger, vareforsyning ru. v., 

jfr. lovhekendtgi.:irelse nr. 153 af 28. 1nar!s 1951 og lov nr. 105 af 31. inarts 1952, 
fastsællcs herved Hilgende: 

lfanscl hesternn1elserne i § "l i bekendtgiircl5e nr. :117 af 7. juli 1951 orn handel 
n1cd kul og koks tn. v. kan udlevering af kul af fa~r(J3k oprindelse finde sted uden 
afskrivlling pL1 kfihckort til indki:ih af kul. Det er dog en forud:3ælning herfor, at ini· 
portih·er og forhandlere holder derc:- beholdninger af færii3ke kul adskilt fra behold. 
ninger af udenlandske kul. 

Itnporti)rer og forhandlere skal ved salg eller udlevering af færfr-,ke kul, hvad 
enten deue sker til videre forhru1dlig eller til forbrugere, overfor rnodlageren skrift. 
lig tilkendegive al kuJle-ne er af fær0:3k oprin<lel:3e. 

5. >ept. K. l\1. ,kr. om PHÆSTEHNES BEFOHDHINGSGODTGØHELSE. 
nlinisteriel har d. d. til.skrevet stiftsi)vrigheden over f(iJhenhaYns Stift slilt'des: 
»Efter at 1nini:::teriet i .::-krivcbe af 21. juli 1952 hl. a. ha\·de pålagt provst for Fær· 

iiernc prov:3li Joensen al tilkendegive pne:::lerne på Fa•ri)erne. at der frerntidig- ved 
frernsendel;;;e af hegn:~ring 0111 refn::,ion uf hefordring5udgifter nul præstere::; doku-
111enlatio11 for udgifternes ufholdcl . ..:;e, har nuu1 n1ed stifts{ivrigheden:; skrivelse af 26. 
aup:u:;t 1952 fra proY;;;t Joen.sen rnodlaget henstilling orn, al der kun i Yisse tilfa~lde 
forlanges dokun1entalion for de p1'.'tga~ldcnc1e uclgiflers afholdelse, idet provsten her
ved har anfiirl, at præstene ~"on1 regel befordre.'.3 med de nhnindclige ruleforhindd:1cr 
pil ilerne, og- al der her kun sjældent hc11yttes bileller. 

Således foranlediget, 3kal rnau n1eddele til efterretning og videre bekendtgijre1sc. 
al rninisteriel. efter de uf proy:;ten givne oplysninger ikke vil fastholde, at der son1 

hetinge!:"e for refusion af befordringsudgift.er til fa~riiske præster, der betjener et 
andet ernhede san1tidig 1ned deres eget, kra~ves doknrnenlation i alle lilfælde idet 
man i nverenssternn1elsc med provstens derorn frernsatte forslag: efter ornstændig
heclerne kan godkende, al der alene kra:ve.s dokurncnlttlion i tilfælde, hvor præsten 
lejer sa:rskilt befordring. rnen derirnod ikke, såfrenlt den vikarierende præst hcnyller 
eksb-terl~nde ruter rned faste priser. I sidstnævnte lilfa~lde kan pnEslen ni)jes ined 
s-pecificerel opgih·else, hvoraf t!et kan se;;, hvorledes det san1ledc he\i.lh for de enkelte 
rejser frernkomrr1er.« 

19. ~ept. }\.unng:. nr. ,,l,t. tun hroyling i kunng. nr. 55, 2;1, aug. 1950 urn nu:rking, 
flokking og VHAKING AV SILD. (lnn,clt i 1950). 

1. okL Bek. nr. -15 orn wudring i »Vedtægt for byen 'l'horsha\'-ns kommunale 
Styrebe« af 9. dec 192-1. (lndfiijel i 1921). 

2. okt.·~ An. nr. 3:l7, hrnned lov nr. 152 af l.april 1919 om CIVILFOHSVAHET 
sætles i kraft på Fa~ri"ierne. 

I henhold til den regering ved § ,,,5 i hl\- nr. 152 af 1. april 19-19 orn civilforsvaret 
givne herr1yndigebe sætte:; herved nævnte lov i krafl på Færijerne i fiilge:nde skikkel~e: 
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Kapitel I. Ct!ntrallcdelst:li. 
1 l)el er civilforsvarets opgave al tra~ffe forauslaltninger til al forcliygge og afbi)de 

fiilger uf krig:;hundlinger i del ornfang~ dis::e foranstaltninger ikke henhiircr under 
de n1ilitære va~rn. 

2 l)e i § l 01nhandlede opgaver varetages under indenrigs- og holigrnini:;teriet, 
der udilver sine heflijelscr gennen1 chefen for eivilforsvur:sstyreh;en. Efler indenrigs
og ho1ig1nini:3lercns he:;lennuelse varetages civilforsvarets .sanitet:0Ljeneste helt eJler 
dclviB af sundhed:;_styrelsen. 

J)el påhviler chefen for civilfot3\'arsstyrelsen al organisere og ovretholde de 
staL~lige civilforsvarsforunslaltuinger, herunder de offentlige }Jeskyttelse.srun1, sarnt 
i det hele at forestå landets civilforsvar efter nænuerc af indcuriga- og holig1ninistercn 
givne retningslinier. 

l)e konnnunalc civilfor.:;varsforan:;laltuinger organiEcres og opre!holdes. af de i 
§ 10 0111handlccle civilforsvarskonuni:>sioner i overe11::::slcmn1cl:'ie 1ncd de af indcnrigs
og holigininistcreu fastsnue retning:.:li:1icr. 

3 1 nde11 rig::~ og bolign1inisteren, landf ogdc;11 eller civilf orsvar::konunissionen er 
he111yndigel til såvel hos offentlige inyndigheder so1n hos private personer og virk
::;0111heder al kr:Pve oply:.:11i11ger 01n, hvilke civilfor:.:varsforanstallninger der er truffet 
eller agtes udfi)rt1 sarn! i()\Tigt sfldanne oplysninger, son1 •skiinnes ni)dvendigc lil 
liisning af :;;p()rgsnu1l, der står i forbindelse n1ed civilfors\,arel. 

4 Forsåvidt udfiirel:;cn af de i denne lov 0111han1llede foranstaltninger 111. v. heriirer 
en anden tnini.-;!ers eller landsstyret:; sagon1råcle, træffes de IlrernH;-e beste1nn1el,::;cr 
efter forhandling 1ned disse 1nyndighr~dcr. 

lndcnrig:-;. og holig1nini.stere11 kan rncd en andt>n n1inistcr eller laudsslyrct træffe 
aftale oru al vi:;se foranstaltninger tra~fft»-; af di"se iny1uligheder. 

5 'l'il bistand ved gcnnc1nfi)rcbien af denne lov ned:i;eller indenrigs· og holig
niiHislcrcn tned chefen for civilfor:'lvar:.:slyrel3e11 sorn forrnand el (:h'ilfor:.:varsråd 
be::.titcnde af sagkyndige fra politi, brandvtesen og suntlhedsva·sen, sagkyndige i lck· 
ni::ke 3piirgsu1ål sarnl reprresentanlcr for indenrig:'i· og holigruinisteriet, konununernt\ 
de 1nilit<cre v:rrn og :.:ildanne frivillige organisationer, so1n indenrigs- og holig-
1ninisteren har lruffeL afLalc tned, satnl i foruiident ornfang for de i § ,,_ onihandledc 
1ninistericr. 'l'il behandling af :-:piirgsn1ål vedriirPndc ciyi!for:-1\"arsforan:'laltninger på 
Freriierne liltra·des civi!forsvar:•råtlel af en repræ,"enlanl udpeget af det fær(j;,:ke 
land.":-;Lyre. 

l)e na:rrnere regler for rådets virk.;;on1hed fast::;;rttes af indenrigs- og holig· 
rnini.slercn. 

l\api/('l fl. l)e/ lokale ct'.riljors1:ar. 
6 Landfogdc11 på FæriJerne (politi1neslere1i'l er eivilfor;,:Yarsehef. 
7 l)eL påll\·ilcr ch·ilforsvarsehefen efter uær1nerc af indenrigs- og holigrninisleren 

efter san1råd rned landsstyret givne relninp;slinier at yarclage fiJlgt>nde opgaver: 

] ) evakuering, 
2) varsling af civilhefolkninp::en, 
:f) libvn 1ned hedriftværn ( § l~YI udenfor civi!fors\"arson1rilderne. 
1-) til:;~·n 1ned frivillirrordniuu:er udenfor ch-ilfor~varsotnn1rlerrH\ 
5) ud1~ihnning af hefc;lkningc;1 i tilfu~ltle af hon1lieskatler o, L. 
G) af3pærri11g, 
7) bevo~tning. 
B) den lil di::.sc opµ:avcr_.:; li),,;ning forniidne n1eldi11f!:'ilje11este, ::;ant! 
9) andre opµ:avt.'.r efter indenrigs- op: boliµ:1nini~terens n;.errnere lie~te1nrnel~e efter 

."'an1råd 1ned latul.":<L vret. 
J)c i stk. 1 nr. ::J og I on1handlede bedriftværn og fri\·i\ligordninger :tår i kala· 

-~trofetilfa·lde under t'iviHor . .:;\"arsehefcn_" ledt·lse. 
8 })et påll\·iler enhYer knnunune al 111cdvirkc ved tilrcltela~ggel~en :Jf en evakuc-
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rings· og indkYurteriugsordnh1g i overensslernrnel:5c rned de heron1 gældende regler. 
9 Enhver ki)bstad udgOr et civilforsvurson1n1de . 
. Andre byrnæssigt behyggede on1råder kan af laIIdsslyret udpeges til civilforsvars· 

01nråder. 
Såfremt det på grund af det bebyggede tnnrådes udslra~kning skfinnes hensigts-

1næssigt, ka.n landss.lyre\ heslennne, at et civilforsvarsområde skul omfatte flere 
kotnmuncr eller dele deraf. 

10 I hvert civilforsvarson1rå<le nedsætter kornrnunalbestyrelsen en civilforsvarskom
rnission bctående af fiilgende n1edlennner: 
Byrådsformanden ( forstanderskahsf orrnanden), f or1na1H1i 
civilforsvarschefen, udenfor 1'horshavu vedkonunendc syssehnand eller sognefogden 
i \iåg på landfogdens vegne, 
den daglige leder af hjælpetjeneslen n1. Y. (-§ 12, slk. 2)~ 
2 incdlenuner udpeget af konununalbeslyrelsen, 
indtil 2 medlemnier udpeget. af så<lan:ie frivillige organi~ationer, rned hvilke lands
styret målle han' trnflel aftale, jfr. § 26. 

Såfreull civilforsvurso1nrådet ornfutter flere kon11nuner eller dele deraf~ ned~æltcs 
kouunissionen af konununalhestyrelsen i den efter folketal stfirsle konunune i onirådet, 
n1cn der udpeges da yderligere rn repræ:3entaut til kornrnissionen af konununul
be;,;tyrclscn i den anden ko111n111nc1 eller, hvis <ler i on1rådet indgår rnere end 2 ko1n~ 
n1uncr eller dele deraf, af de andre konununer i forening. 

()1nfaller t'ivilforsvarso1nrådct udelukkende laudkonunuuer, udpeger konununerne 
i forening den af forstanderskahsfor1nændenc, der ::kul Yærc forn1and, :-aznt udpeger 
endvidere el 1nedlern for hver af de kornrnuner, hvoraf civilforsvarson1rådet hestllr. 
I tilfa~lde af al kon11nunerne ikke kan blive enige 0111 at udpege forn1anden, udpeges 
denne af landsstyret. 

11 IJet påhviler eh~ilforsvarskornrnissiotien efter na~rrnere af indenrigs- og bolig
n1ini;:;ten'n efter sarnråd rned la1Hlsstyret girne retning::;linier al varelage fijlgendc 
opgaver: 

1) ()rganisering af hjrelpctjene,"::itcn. J)et påhviler herunder komn1issionen i fred:>tid 
hl. a. at organisere og opretholde enkelte eller flere af fi1lgende ,tjene_"lt•grene: 
en hn111dtjenesle. en teknisk tjeneste og rydningstjeneste, en ,.:-anitetstjc.neste, en 
gas- og fo&forljeneste. en socialljcneste og en beskyttelse af konununalc li\'sviglige 
Yirk.-;ornheder, alt i el sådaut ornfang, at disse tjenestegrene inecl hjtelp af fri
Yillige er i stand til inden for ornrådet dels al afbi5de fiHgerne af krigshandlinger 
af hegra~nset on1fang, dels al yde iijehlikkelig indsats ved niere on1fattende 
kri2.sskader, 

2) til.'3~~n n1ed bedriflvternenc. 
:l) lilsyn med den fri,·illige ~gcnheskyllebe (karrern,rn. villarncrn o. I.). 
J.) dt·n til disse opgavers liisniug fon1lldne meldingstjeneste, 
5) de offentlige beskyllelsesrurn, jfr. § B. slk. l. 
6) reservevandforsyningstjenesten san1l 
7) andre opgaver efler landsstyrels nærmere l>eslemrne[se. 

12 llja~lpetjenesten, bedriftsværnene og den frivillige egenbeskyttelse, jfr. § 11, 
nr. 1-·3, ledes i katuslrofctilfa,Jde af civilforsvarsko1nmis.sione;i::; forruan<l. 

Civilforsvarskornn1issiouens fonnand udpeger en i konnuunens- tjeneste ansat per· 
son eller, rned landsstyrets sarntykke, en anden dertil egnet person -, lil at vare· 
tage den daglige ledelse af de i -§ 11 01nhandlede opgaver. 

l:l Sarntlige udgifter ved de i § 7 ornhan<llede foranstaltninger san1t Yed de of· 
fenllige beskyttelse~run1, jfr. § 1], nr. 5, afholdes af staten, der ligeledes hærer 
~arntlige udgifter yed elahlering og anskaffelser til sanitelstjeneslen, gas- og fos
fortjene.sten og reserYevandforsyningstjeneslen, jfr. § 11, nr. l og 6, san1t udgif
terne ved den i § 11, nr. ,], on1handlede 111eldingsljene.:;te. 
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Irulenrigs- og bolig1ninL"teren Lcslernmcr rue<l tilslutning fra begge rigsdagens 
finansudvalg, i hYilket on1fang staten dellager i udgifterne ved de andre i :§ 11 
ornhandlede foranslaltnillger. Udgifterne ved dis~e påhviler ii)vrigl vedkornn1ende 
kornn1uner. 

14 J)et påhviler ::-arntlige sygehuse al forberede og genncn1fi)re sådanne foran
staltninger, at de er i stand til under krigsforhold efter foretagelse uf de forniidne 
sikringsforaIJ:-taltningcr at n1odtage og heh::uulle !3yge og til.:kadckon111c satnl til al 
yde gensidig hi.stand og til at deltage i driflen af hjælpe~ygehu::;e. ])c nærn1ere reg
ler ,herfor fa;,e:tsæltes uf indenrigs- og holign1inisleren. 

lJdgifLer til forau.~tnlLningcr~ der efter pålmg af sundhedsstyrelsen eller chefen for 
civilforsvarsstyrelsen tra~ffes udelukkende til opfyldelse af heste1nn1eherne i stk. 1, 
afholdes uf staten e-fler nærmere af indenrig.;.;. og holigrninisteren rncd Lilslulning af 
begge rigsdagens finansudvalg givne regler. 

15 l)el påhviler civilforsvarschefen, ch-ilforsvar:;0ko1n1ni;.;.:donerne, surntlige korn
n1uner og sygehuse i nænnere af chefen for civilfor:Jvarsstyrelsen fasbul ornfiu1g al 
foran~taltc i)velser n1ed civilfor:ivurel. ~ 

l11de11rigs- og holign1inistcren beslennner n1ed tilslutning fra begge rigsdagens -fi. 
nansud\·alµ-. i hvilket on1fang staten deltager i udgifter ved de i stk. 1 t11nhandlede 
i)velset._ 

16 Staten afholder ..-urntlige udgifter til aflilnning af per:;ouale under civilfors\·a· 
ret herunder den ko1n1uuntlle hjælpeljL~ne::-te ~-"-, bortset fra kornruu11all ansat per
sonall\ ltvis funklioner i civilforsvaret helt eller deh-·is falder i11drn for deres nor· 
n1ale tjenesleo1nråde. 

Indenrigs· og holig1ni11i:;lerL'n træffer rned tihil11tni11g af rigsdagens fi11ansuclvalg 
beslutning 01n, hvorvidt nfliinning skal ,.-ke og efter hvilke nærrnere regler. 

Kapitel Ill. Ah11irulelige bt~,~le1n111f'lscr. 
17 Enhver på Færl)L·rnc bo.sal Jll'rson er fra og n1Pd del kalenderår, i hvilket han 

fylrler 16 år~ til og n1ed (let kalenderår, i h\·ilket hall fylder 65 år, pligtig at forrelle 
tjene5-le indCJ1for civilforsvaret (civilforsvarspligt). l)c nænnere regler herfor fasl· 
sn;tles ve-d kgl. anordning. Civilforsvar:'-pliglcn ka:1 ikke giircs effektiv, forinden der 
foreligger 1leslutniug herorn af Færilernes hjerntue~tyre. 

18 Personer, der sorn ljenesleuu1:11d eller på anden 111åde er he . .:kæftiget i ::ta· 
leus, landsstyrets eller kon11nu1H~lls tjeneste eller i koncc:<sionerede virkso111heder, er 
pligtige al udfi)re de opgaver~ -sorn rnålle blive den1 pålagl til ge11ne1nfiirelse af ei· 
vil f or:<va rsf o ransla l tu in ger. 

19 l)et pftln~iJer enhver offentlig og privat virksornhed, der indenfor et sa1nlel 
ornråde hes-kæftiger rnind~t 75 per:"oncr, efter nænnere af intlenrig:-;- og bolig:111i11i
steren fasl:'atle regler al lra'ffe foranstaltninger Lil virksoruhcdens beskyttelse under 
krig.sforholcl (bedriftværn). })en herved tilvejebragte hjrelpetjene6te 111. ,,. ::kaI være 
sålede.-;; he:-;kaffcn, at virksoruheden ved egne hjtelpernidler tuniddelharl kan beka·n1pe 
Yirkningerne uf hegra:nsede krigsf'knder. 

Land::\slyret kan helt eller delvis fritage de na;\'nle virkson1heder for al gennen1· 
fi)re de ornhaudlede fora11stalt11ing:er, ligesorn landsstyret, hvor det på grund af for
holdene skilnne:J piikra:\·eL, kan hcsle1nrne, al bedriftværnsforanslaltninger skal gen
nernf{)rea O!.!så i andre virkson1heder end de i stk. l ornhandlede. 

20 L.:11af;!'tyret bc1nyndige:-; til al bestenune, al der i 01nråder rned tællere bebyg· 
gelse indenfor civilforsvarson1råderne 5kal træffes foraustaltninger til egenheskyt
tCl:;;e under krigsforhold (karrCværn). Indenfor dis:3e ornråder, hvis græ11ser fasl:iæl· 
Les af landsstyret, påhviler del vcdkonHnetHle bygningers ejere efter n1ennere af 
indenrigs- og holigrninistereu fa.'.'ltsalte regler at tilrettelægge en hja~lpetjenesle, ,-;åle· 
de.:; al beboerne selv urniddelharl kan bekærnpe Yirkningerne af begrænsede krigs
skader. 

Land:;slyrel kan påhegge ejerne al anskaffe hliudkraflspriijter og andet niJdvcn· 
rlil!t 1naleriel og kan orn foruijdent lade delte anskaffe for ejernes reµ-ning. IJ \'Or 

cl karrCværn urnfaller flere cje11tlonu11c, fordeler civilfor::;varsko1n1ni:;sioneu udt;rif· 
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lernc n1eller11 de påga~ldendc ejere. Bel<ihenc kan inddriye3 Yed udpanln!i1g. l\Ied 
tilslutning fra begge rig:;c]agens finansud\"alg kan indenrigs- og ho1ign1inisteren dog 
be;:;lemme, at staten helt eIIer delYi:i afholder udgifterne Yed anskaffelse af hånd
kraftspr(jjter Dg lignende rnateriel. 

21 Horgerne er pligtige mod fuld erstatning al stille dere:; ejendon1 til rådiglied 
for civilforsvaret. 

lndrnrigs- og liolign1inisteren fa::rlsæUer de nærrnere regler for den i stk. 1 on1-
handlcde overdragelse. 

Erstatningen fastsættes i n111ngel af rnindelig ovcrcnskon1sl af en vurdcringskon1-
Inission, bestående af :i rnedlcnuner, 11e1nlig sorcn!kriveren ( donnnercn) på F'ær
iierne eller en af ha1n l)c:<kikket person, der opfylder hetinge1-::en1e efter rets
plejeloren for at bc:;,kikkcs til donnner, son1 forrnand, el af i11denrig:;. og ho1ign1i11i
stercn udnævnt 1nedle1n san1t et af vedkonunende konnnunalhestvrelse udna~vnt med
len1. Indenrigs- og l1olig1nini..o:teren fa3lsretter de JlU'rtnere regler. for vurderingsko1n-
1nissionen1c:.; virk::.ornherl og ornkoslningerne herred. 

Vunleringskonnuissionens afgOrel~e kan af hver af parterne inden 6 uger indhri11· 
gea for det i stk. 5 on1handlede rurderings1111~rn. 

\ 711rclering::;11æ\'net heslt"tr af en af kongen ud.nævnt fonnand, der .s.kal opfylde de 
i retsplejeloven foreskrevne betingelser for al heskikkc.s til Iandsdon1mer, og 1 af 
indenrigs· og holign1inisteren udpegede 1nedle1nn1er. lnde.nrigs- og holigrninisteren 
fasl.-:a~ttcr de nær1nerc regler for na;rnets rirkso1nlH·d og 01ukostningerne herved. 
Na•\'ne!s afgi)rehc er endelig. 

Bcs!e1nn1clser_ne i stk. ]-----3 kan 0111 for:ni)denl an\-erules ogsil ined hensyn til re· 
kvisilion uf befordrin2:i.n1idlcr. 

22 Personel og n1at~riel fra et cirilforsvarsornrådes hjælpeljene::te, jfr. § 11~ 11r. 
1, kan, når forholdene giir det påkneYel, efter nærrncre af land:0,styret fasL.o:atte reg· 
ler knc\·es s!illet til rådighed udenfor hje1nsted.-:kon11uunen. 

l)e herred fnrYoldte diri>kte udgifter afholde;-; af den n1yJ1tlighcd 1 for hvilkPn rlr>t 
på~a~ldende rnalcriel og; personel stilles til rådi~hcd, dog at der i ;:,ærllrrc tilfa·lde 
eftl'r indenri!".!S· O!! holi!!tninislerens he::.ll'n1n1ehe vil kunne YdC1' 1il::ku1l fra stuts· 
ka::::en til disse t~dgifte;. Jndenrigf'.· og holigrnini:'leren he;nyndige:: til al fa::l
sa:tte l1a'rc1nere regler for bc1ali.ngrn af de hero111handlede yde-l:ier. 

23 Borgerne er pligtige ni relte sig efter de påhud, sotn vedkor11n1ende n1yndiµ:
heder rnå.lle udstede n1ed henhlik ptl ci\'ilfors:Yaret, lierunder yedriirende delles i)\'Pl· 
ser. 

l)et p[i11viler i kalaslrofctilfa~lde enhrPr på forlangende af eivilforsrarel al yde 
dPn hj:elp til afværgelse og aD1ja·lp11ing af skader, ::01n han inåtle yrerc i slantl til. 

Borgerne t·r ved ordre 0111 e\'akuering pligtige til indt•nfor de µ:h·ue frister al 
forladt> hje1n;;.tedel og hegive sig ad den anviste vej til de udpegede iJ1dkvarterings-
01nråder. ·Boq!erne er pligtige at .-:tille derP:: boliger eller andre lokaler til rildighed 
for de evakuerede og orn forni>dent at yde de1n bespisning. Indenrigs- og holigrnini· 
s.\eren fa.~t::ætter, hvilken gndtg(irel::e der skal vde:: herfor. 

24 \Ted ordre til rni)rkl:~;g:ni;-~g er borgerne pligtige ufortiiYel at gennen1fiire denne 
i det af 1nyndighetlerne angiYne orr1fang. 

l)el pilhrilcr borgerne på egen hekost:ning- at anskaffe og anhringe forniitlent tniirk-
1 a:.gn in g/1nate r iel . 

. !\n.sYaret for )!t'llllL'n1fiirel..:t>n uf n1iirkhi:gning piihviler den, der son1 ejPr, lejer 
eller hruger har rådighed oyer den p<1g1Pldende lyskilde. 

25 Indenrig3· og holign1i11i.-:tetT11 bP1nyndige~ til at påhycle kontrol r11e1l i konge
riget l)ann1ark fren1slillede eller fra udlandet inllfiirle genstande eller rnidler he:0terul 
til anre11del:"e i ci,'ilfor3var~Djernetl ~a1nt til at fore:'krh-e na~nnere regler for og 
orn forniideut udstede forbud n1od handel og rekla1neriHg rned sådanne n1i1ller. 

26 Land:;:-!yret kan 1ned orgnrd;;ationer og private per:<oner lræffe aftale 0111, al 
der overdrage;; dcn1 opgaver, son1 3tilr i forhindel:-:e 1ned IHPrva;rende lovs fornu1l. 

Foreninger og organisationer, hvis virk=--on1hed \'edrOrer JO::,ningen af de i deune 
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2. okt. 1952 

lov 01nhandlede opgaYer, slilr i det on1fang, i hYilkel <lctle er tilfældet~ under tilsyn af 
landsstyret og skal cfterkom1nc de bcslen1n1el::ier, der i så henseende n1åtte blive 
truffet. 

27 Uberettiget benyttelse af civilforsvarets signaler eller benyttelse af signaler, 
der har eJ1 sådan lighed rncd disse, al en foryeksling kan finde .:-;ted, straffes n1cd 
bi)de eller hæfte. {Inder sa~rlige forhold kan straffen stige til fa~ngscl i indtil 2 år. 
Sagerne behandles son1 politisager. 

28 ()rerlnrdelsc af ua~rvrerende lov i()yrigt sarnl o\·ertra~delse af forbud eller u.:id
ludelse af at efterko1nn1e pEthud: u<l~tedt i rnedfOr af loven, straffes n1ed bilde eller 
hæfte, forsårhh forholdet. ikke efter sin heskaffCJ1hed rnedfl)rer hiijerc straf efler 
den ilvrige lovgivning. 

l '"nder særlige forhold kan ,straffen stige til fa~n2;sel i indtil 2 ilr. 
Sagerue hchaudle:; son1 politisuger. 
29 San1lidig henncd ophreve::i lov nr. 180 af 29. april 19:-38 0111 be:"kytlel:ie af 

civilhcfolk11ingen tnod fiilgcrnc af luflangreb. 

9. okt. Skr. fra skoled. om LÆHEHES PLIGT al l'NDERVISE VED HELE 
SKOLEN. 

På den ved -Sagen givne foranledning og under henvisning til skolekonuni:i:donen:i 
:ikrh,else af l:i. seplen1ber 1951 ::-kul BHtu udtale, al de \"ed I\.laksvig skole an,;alle 
hercre er forplif!!Cl til al uudervi:ie ved hele skolen, sålcde11 at en la~rcr ved folke. 
~koleafdeling:en ka11 tillægges litncr ved 1nellern· og real:'koleafdelingen, rnedens 0111· 

rendt en hrrcr ved n1ellen1- og real::koleaftlelingcn kan tillægge:i lirner ved folke· 
:"koleafdelingeu ~- under forudsætning af, at der foreligger den forni_idne godken
tlcbc af de på ::kulens underYi~ninf~-splan foretagne ændringer~ jfr. herved § 3 i lov 
nr. -ll-1 af 12. juli 19-16 on1 liinninger n1. rn. for folkeskoletI:; herere. 

17. ok!. Fundats for grosserer JOIIA:'i BALSLEVS LEGAT Lil fordel for fa:r· 
(}ske fi.skercs efterladte. 

F'orrnue 25.000 kr., anbragt cfler regJerne for anbringelse af urnyntlige.s 1nidler. 
l(apitalen skal forbli\"e uri)rt.. Lep:atet bestyres af rig~ornhudsrnanrlen på Færiiernc. 
Hentente uddeles i portioner efter rigstnnbudsrnanden:i be;::;len1n1else ~0111 eengangs· 
understilllel.ser eller årlige undersli}llelser til trængende enker og hiirn efter fær
il.ske fi;:;kere. 1 IverL lir afla~gges regnt:kah for kalenderåret. Statsrninisleriet udnæv
ner reYisor og decidl'rer regnskabel. 

2-1. okt. Kunng. nr. -17 11n1 FHJt)l\'{; 1\\7 11/\.Hl_'l\'I i Eysluroynni. 
Sarnsvarandi :;arnlykt Fliroyu liigting:i eftir § 20 i ltig nr. 101 frU J-. april 192fl ?>on1 

jugt, fuglefang;;L ni. nL« vii'i :;einni hroytingun1 \"eri~ur fy1gjautli fyri;.;ell: 
1 llaran i allari Eysturoyuni skal vent friOaO fra 1. 110\'ernber 1952 Lil 1. nov~~n1ber 

195:>. 
2 :\lål un1 hrol. nibti he..-i reglu fara fru1n eftir kap. 5 f son1u lbg. 

12. nov. Ll. nr. 50 om ændringer i lov ur. 7:1, 19. n111rl11 19:-30 oni l\-]()T()l-tl(ØHE-
TØJEH Ill. V. 

I lov nr. 73, 19. marts 19:-30 01n rnolorkiJreliljer 111. Y. jfr. hekendlgi)rel:'ie nr. :121, 
29. novernher 1930, foretages disse ll'ndringer: 

§§ 1~~~5 indliijel i lom1 af 19:10. 
H Denne lov træder i kraft 1. januar 1953, dog kan de i rnedfOr af foranstående 

besternrnelser niid\"endiggjorte :l'ndringer i n1otorki)retl)jet" indretning udskydes i 
lo år efter lovens ikraftlra~den, 1nedn1indre rnotorkilreti_ijet udfiires til k!ir~el uden for 
Fa~ri)erne. 
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1952 21. nov. 

21. nov. -- Kunng. nr. 52 un1 fyriskipanir n1bli I\Jl1NN. ()G I(LEY.VS6TT v. m. 
(_i\vtikin vit5 kunng. nr. 15, 4. juni 1953). 

27. nov. -- Ll. nr. 53 om PLANTAGEB. 
1 .J)e på FærOcrne eksisterende plantager i offentlip: eje, nemlig plan!ager11e i 

TbrBhnvn (tilplantet 1901), Kunoy (,tilplantet 1905), Selalræ~ (tilplantet 1912), 
lfoydal (lilplanlel 01ukring 1915), 1'rongisv3gi (Lilplanlel 192:1,), j\lurknagi1, '1'6r:;. 
havn (tilplantet 1932) og Mikladali (tilplantet 1951), undergives frcd,kov·pligl efter 
reglerne i denne lov1 hvorom fredningsdeklaration snarest efter lo\·ens vechagelse vil 
vn.~re at tingla~se på de pågældende arealer. 

Det er frcn1tidig en hetingebe for st()llc fra del offentlige til anlæg eller drift af t'n 
plantage, at der på del påga~ldcnde areal er tinglæst fredningsdeklaration i n1cdHh· 
af denne lov. 

2 Der oprette:;: et plantagenævn vå 5 rnedlenuncr til at fiire tilsyn 111ed fredede 
planlager 1ncd hcnhlik på værn af plan ler og dyr på disse otnrilder. 

Na:vnct adrninistrerer de rnidler, der stille:; til rådigJ1ed for delte til fren11ne uf 
! rreplunlning på Fa~r(}erne. 

Nu~vnel hestår af soren~kriveren, der er forn1a11d, landbrugskonsulenten og for-
1nanden for 1'år:::havn byråd, satnl 2 af FærDerne" lands~:tyre for ,) år valgte rned~ 
lennner. 

:1 IJet påhviler ejeren uf -fredskovpligtige arealer at opretholde on1kring hele par
t'ellc11 uden hensyn til, hren1 der ii>vrigt har hegnspligt, et solidt hegn, der kan værue 
1nod får orr stlirre dyr. J)et forudsættes. at arealet er vinterfredet og for:::vnet iued cl 
passende ~ntal slie~. l)et p{lhvi1er ej~·rPn at vedligeholde stierne,_, og ~ll renholde 
plantagen for henkaslcl affald og andet, der kan virke ska~nuuende på planlugen og 
dens orngiYelser. 

J\lle fnr:-ilni<i:ssi2e opgaver såsorn plantning, hug:::.t og udtynding iYa~rksæltes af 
plautagenrevnel, d~r har den fulde di.spositionsrct oYer al plantevreksl og dyrelh· i 
plantagen. 

()ffenllighcden har ikke adgang til plantagen uden san1tykke fra na·Y.nel, 1nen det 
påhviler dette al tillade adgang i videst 1nuligt otnfang, son1 er foreneligt n1ed plan
tagens lriv;:;el. 

4 AJlc udgifter vedrOrende de i § 3 stk. 1, onnncldte foranstaltninger afholdes af 
ejeren direkte. Såfren1t ejeren forE01n1ner sine der on1ha:ul1ede pligter og ikke efter 
påkrav retter for sig, kan næv11el lade påkra~vede foranstaltninger iYærksrelle for 
ejerens ret.rrii.ng. F'or således udlagte heliib haves udpanlning::ffel. 

lJ<lgiften til de i § :1, stk. 2, 01nn1eldte foranstaltninger afholdes i filr::dc on1gang 
af na~YneL 1nen delle får dern refunderet af ejeren efter.opgGrelse for lår ad gangen. 

E\·entuelle iudtægter uf plantagen godskrives ejeren. 
:\re\·nel kan undlade at kneve udgiftt•n efter § 3, stk. 2, refunderet og yde tilskud 

til he;otridelse af de i § ~1, stk. 1, ruevnlc udgifter. 
5 Inden udgangen af rnarts 1nilned aflægger 1u1;\"J1C{ over for lands~lyret regn$kah 

for det forudgående kalenderUr, ligeson1 der afgives en firsberetning. 
6 lJen :-;orn volder skade på fredskovpligtig! 01nråtle, det være sig planter, dyr, 

hegn eller andet~ straffes 1ned en den påga~ldendc kornrnunekas.se tilfaldcnde blide 
og n1å desuden erstalle skadeu. 

i\Ied sanune straf anses den, der uherettigel trænger ind pU fred:;kovplig:tigl 01nråde. 
Sagerne hehundles sorn offentlige politi:::ager. 

27. nov. ~ Liigtingsl(ig 11r. 5.1 un1 VJf).~HLr_\l)lH. 
1 ViOarlnndir i alrnennari ogn i -Filroyu1n, uevniligi.l i Tl)rshavn (nitlur.sell) i 

190 f.j. l~unoy (niOursett f 1905), SelatræO (nit'iur:-:cu f 1912) ~ lloydi>lu1n (nii)urselt 
tun 1915), 'l'rongisviigi (niOursell i 192-1 L vH'i :\Tarknagil i 'f'!)r.shavn (nil'iursell i 
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1932) og i ~Iiklndali (nH'5ursett i 1951) ko1na un<lir sk(Jgfri5ingarskyldu cftir regl
unum i hesi lOg. FriOi11garvUllan veri)ur al linglesa å hesurn lendu1n so skjOll henda 
l6g er komin i gildi. 

'fall verilur ein treyt i fran1tiOini fyri uhnennunt stu<lningi til ni()ursetingar ellu 
rakstur ay viilarlund, at friOingarv-tlttan er tinglisin a vi1'5kon1a11di lendi eftir hesi IOg. 

2 'Ein sk(igfriOingurnevnd, sun1 hevur 5 li1nir, verOur selt at hava eftirlil viO friiJ
alJu1n ,-iOarlundu1n til verndar av v(Jk5:lri og <l}·rurn å hesun1 lenduni. N'evndin un1situr 
tar111 pcning, surn latin verOur henni lil frama av trænit)urseti11g i FOroyurn. 

Surn fastir lirnir i nevndini eru sorinskrivarin, ,5u1n er formaOur, landbl11H1t)arniO
gevarin og forn1aOur 1'brshavnar hjrå{)s. llinir 2 litnirnar velur F'ijroya hL1d:0st)'ri fyri 
:-1 år. 

3 Eiguri ar skOgfri<}ingarskyldugurn lendi herur skyldu al. halda haldgotl. slik 
rundan urn alt lendi, surn kann halda seyt'H og .stOrdfrurn Uti, lika mikiO hrl)r garO
Ekylduna i grundini herur. Tn(} er ei:;ini ein treyt, al lendi(} er rclrarfrH}aO og herur 
hO::;kandi n6g\·ar breytir. "l'af') er eigarans Ekylda at u111sila hre)~lirnnr og forkorna ti
likuni Oruddi, surn kann lfta riOarlunclina ii111an og cisini ultanun1. 

Øll forstlig tilti)k eitl nl1 niOurseling, felling og tynning vcrila l1tin11t ar skbgfrill
ingarne\·ndini, sutn hevur fullt ræOi ii iillurn viikstri og d)'ralh'i -i vHlarluru1ini. 

""\huenningurin hevur onga atgongu utlan cflir loyvi ncrndarinnar, n1en nevndini 
5.ligg:ur al loyvu utgongu Inesl gjiJrligt uttan at ncrva vukslrarlikin<li vii'}alundarinnur. 

4 I~igari bcr l1lreiOslurnar av lcirn tilti)kun1, .su1n standast uv § 3, 1. p. l'n1 so er, al 
eigari rnisriJkir sfnar skyld ur surn tilskiJat)' her og ikki eftir livaring letur vii~ -seg kon1a, 
kunu nevtulin lala t(.irvundi ,lillfik frernja Iyri eigarans rokning. Fyri Lilikur i1trciO::;lur 
hcr;;l panti.ngarrrellur. 

(rtreit5:3lur, su1n slanda a\· tcin1 i § :1, 2. 
::>yftu, rnen nevndin fær ta~r endurrindatiar 

p. ncvndu 1iltlikun1, 
fr[1 eigarnnu1n eftir 

her 11cv1Hlin i fyrslu 
uppgt>ri) fyri eta itr 

scn.n. 
~'Iiiguligar iuntiikur av vii'5arlund vert'5a b/ikat)ar eigarunurn ,\il g{il~ar. 
::'\erndin kann lata rera at krcrja i1trei(}."lur cftir § 8, 2. p. endurrindaOar og veita 

:Hudning til rindingnr av teim i § 3, I. p. nevndu UtreiOslun1. 
5 Innun rnarls mllnafii er Uti letur ne\"ndin rokn~kap fyri li1lna Uln1anakkaårii} 

og har11fln1l .irsfrågreiOing. 
6 I-lann, sun1 ger skaOa å sktigfriOingar.~kyldugl lendi, eitL nli inn å vi)k::;tur, d}'r, 

stik ella anruill, kern ur undir hlll, sun1 fer i viOkonuali konununuka.;;sa og 111:1 harafturat 
endurgjalda skat'5a11. 

t7ndir .sornu bflt. kern ur ha1111, surn ger seg inn {1 skbfrit)ingar:;kyldugt lendi. 
'l'ilik 1115.l fara fram surn \Ogreglu1nåi. 

27. no\'. -- Ll. nr. 51 om ændring laglingslov om FOl\TIDS~ll'\llESA:\ll.J:\G. 
(:\oteret ved loven af 2. n1aj 1952). 

28. nov. Knnng. nr. 55 um avliiku av CTFLVT'\J:\GSFOHllOf)l'~l fyri kaffi 
og seyOakjiit til l)ann1arkar. (lnnscU i kunng. 2--J. fehr. 1950). 

17. dee. ~ Ll. nr. 56 om fordeling af Færiiernes andel af Kfnnn·;;ELiEGEH:\ES 
LØ'\. 

1 Færi)ernes andel af konununela·gernes kin fra det offenllige efter den nye læge· 
ordning I) fordeles 1ned halvdelen til lan<l!ikassen og halvdelen til vrdkornrn'...'nde 
konunune. 

1) ;Vy lægeordning. Fra 1. jan. 195:! er fiil~Pnde ordning trådt i kraft: 
A. Der ansættes cen embedsla·g~:: for Fa~riierne: lundslægen, efor er stabtjenestemand o~ 

kun har ret til knnsiliær praksis. Kred.-;lægeernbederne i Klakksvik, Vestn1annahavn og 
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1952 17. dec. 

Såfrerul ikke anden overenskon1sl eksisterer eller opBås n1ellen1 pågældende kont· 
rnuner, sker fordelingen i forhold til folketallet efter ..:;id!'te folketælling. 

l.undskassen udla~gger 1nidlcrtidigt ko1n1nunernes andel. Senest hYerl års f{)r:;le juli 
udregnes, hvor n1eget de enkelte konununer skal tilbagebetale lanch:kassen for <let 
foregående finansår. Ko1nrnunerne skal tilhagehelale deres unde! senest 1. t1ecernher. 

2 'J'ilheg, konnnuncrne i henhold til orerenskont::l, aftale eller sa~dvanc yder 
ko1nrnunelægcrnc til brændsel 1n. 111. eller udgifler til ljenesteholig in. m.~ er lands· 
kassen U\'edko1nn1ende sou1 hidtil. 

3 ])e1111e lov træder i kraft l. januar 195:,t 

17. des. Liigtingsliig um hyti a\' Fiiroya parti"" LØN KO~nW,NULlEKNA. 
Sa1ns\,ara11di satntykt Fiiroya liigting:; staOfestir og kunuger Ji)grna<lur hez;.a -liiglings~ 

!Og: , 
1 F'iiroya parlur av alrne1u1u liin konununulækna eftir n)'ggju la~knaskipanini 

verOur hYttur i helvt 1nillu1n lanthka~sun og vi'Okon1andi konnuunu. 
lhn ikki nnnar sållrnlili er ella verOur gjilrdur n1illu1n iivarandi konununur~ Yert>ur 

h}'ti gjiirl i 1nun til fOlkataliO eftir seina~ta ftllkaleljiJ1g. 
Landskassin leggur fyri fyrst korurnunanna part i1l. Seinasl 1. juli å hvi)rjurn Ari 

vcrilur gj(lrt upp~ hvussu ntigv tær ein:<ltiku konununurnur skulu g;jalda laudskussarnun 
aflur fyri farna figgjariiriO. f\:orun1unurnar skulu afturrinda sin part seinast 1. 
deseJnher. 

2 \ri!}!Jbt, surn kornrnununar sarnhart :-ii1tn1iila, a\-talu ella gon1lun1 hrl1ki veita 
kouu11unula~knunun1 til Lrenni o. a. ella (1lreiO~lur Lil !a•nastuhll:i v. 1n .. tekur landsw 
kas5in sutu higartil ikki lut i. 

:~ I-Jenda lllg kenu1r i gildi ] . januar 195:1. 

2:~. dec.---- l\unng. nr. SH tnn hroyting i kunng. nr. :121, 29. JHlY. 19:10 llIU l\J(). 
TOHAKFØB o. a. I lnu>elt i 19:30). 
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Tviiroyri ne(llægg:es. 1. jun. 195:1 ,·ar der inw:n fast ansat i dis.c:.1· emlwdPr, og i'tnlicd· 
erne er hortfaldnP ved ændringer i tjenesti•mantbloven gennem noniwriug.~lin-, lov nr. 
11-t af 31. mart:> 195:~ hvor 1fo er udgået. Landslægeembedet er oprettet n~d bevilling 
pii lignende 1niidc. 

B. Der ansættes 11 kon1munelæger: 2 i Ttirshavn, een i Klukksdk, Tvtiroyri, Ei~i, Fug-la· 
firi'Si, Saltnngarii, Vestmannahavn, 1\Iii'Svågi, Sandi og VUgi n1cd fast liin 6000 kr. 
Jlalnfolert uf denne betales af statska."~en, ng den anden -halvdel sYares fra fa•riisk Ride, 
for tiden fordelt ligeligt rndlvm landskasst'n og verikom1nu1dt: konununer, Konunu· 
nerne yder bolig og hrændsd efter aftale i hvert enkelt t[lfa'ldt'. 

C. Ved sygd111set i Klakksdk O!! 'J\iiroyri ansættes Jn-ert stul en sygchuslægP ml'd fast 
hin og nH~d ret til praksis kun i hyµ:dcn. 

På nærværende lidspntikt er ikke endnu µ:euncrnfi)rt nogr•n formel ændring i an· 
ordning nr. 515 nf 4. okt. 1919 ou1 cmhcdslæ,µ;i~va~se11?ts ordninµ; pli Fær('u:rne rJlr:r 
:P111lring i instrukserne for an1tsl:egcn ol_! kred,;læg:Prne af I. dec. 1921. 



3. jan. 1953 

TILLÆG 
'frykningcn af denne lovsun1ing hegyJidte fOr nytår 1953. Nedenn~evnlc he.-:>le1n-

1nclscr for 195:1 er udkonunel u11der trykningen~ og der har kun delvis kunnet -tages 
hensyn til de1n Yed frernstillingen af stoffet fUr 195:-t 

3. jan. l95'l .. ~Skr. fra APOTEKEHFONDEN. 
lndenrigs1ninistcriet har annHHlct apotekerfonden 01n at hesvare landsstyrets :okri

velse af 2. seple1nber 1952 li! indenrigsrninisteriel. 
lJBder hrnsyn til hesternrnel::en i lov nr. 107 af :11. 111arls 19:~2 0111 apolekerva~.--c

nel § ·1-l, stk. 1, fandt apotekerfonden del rigtigt ni indhente indenrig::;rninisteriels 
godke11delse af den deri (Jnskede erkhl'ring, inden denHe af gave~;, og efter at denne 
godkendelse er nHHhageL ::okal apotf'kerfonden herved bekra~fle, at apotekerfonden, 
siilænge den ved lov nr. 107 uf 81. rnurts 19:~2 orn apotekerv;:csenet, jfr. rnidlertidig 
lov nr. 119 af 2~. rnarts 19-IB orn rendringer i kapitel \TI i den nævnte lov, fusl· 
satte n1idlerlidige pe11sion:->ordnLng for apotc~kere, apotekereuker og de på apoteket 
ansu\le fannaceuter og disses enker er gælilende, fra den 1. juli 19-19 at regne på· 
tager sig den af ordningen flydt>1Hle pensionsbyrde for den på 'I'jaldur apotek an· 
salle apoteker og dennes enke :-;;unt de pil færilske apoteker ansalte farnHH·t>uler, so1n 
er 1nedlenuner af Farrnareuternes vension::-kas.5e, og disse3 enker, alt under forud
.::.ætning af~ at apotekerfonden n1odtager cl bidrag, der, såla:ngc denne rnicllcrlidige 
pen.s-ion..:;ordning er gældende, for upotekerens vedkonuncnde uclg()r 1.600 kr. årlig 
og for de farxnaceuti.::ke kandidaters og cksarninalers vedkornn1ende henhold~vis 
1.0BO kr. og 720 kr. årlig og helale . .;; halv[1rsvis hagu<l, sl1lcdcs at apotekerfonden deraf 
udreder det i anordning nr. 272 uf 22. scpten1hcr 19:17 vedrih·en<le apotckervæ:oenel 
pil Fa~r6erne § ,1-l, stk. 1, ornhandlede hidrag til Furrnaceuternes pcnsion~kasse. 

Apott~kcrfonden vil 11u til~krive apoteker 1. l). ~Iagnu5sen angående afreguingen 
for tiden 1. juli 19-19-~,10. juni 1952 og derefter hvert halve år orn afrebrt1ingen for 
det forliibne hah'år. 

Efter den <leron1 frernsalle ann1odni11g skal apotekerfonden oplyi<e, at under den 
be:;tående n1idlertidige ordning betaler apotekerne ikke personligt bidrag til penilio11s

ordningen. :\len der er 1.1darbejdct forslag 01n ændring af pensionsordningen på (lette 
son1 på en række andre punkter~ hvilket forslag for tiden er under overvejelse i inden
rigsrninisleriet. 

8. jan.~ Run,Jokriv til KO:\L\ICNlTSTYH[\J \0 i<k SØIX AV OG'W:\I o.a. 
i !Og nr. :10 frå 2H. fehr. ]872 u1n de færiJ::ke landkonununer:_;; styrelse er i 27. gr. 

fyriskipt1I\ al liigtingiO ::0kal g60kenua1 at vissar {1treiOslur \'erlJa hildnar av k<n1un" 
ununi, og at kon1muuan !elur ella {1tvegar sær ognir ella hrl1kar av ognarpeningi 
sinurn. 

liesin n1yndugleiki er vitJ heimast)'rh;lf1gini lagdur undir la1ulsst)'rit51 og fyriskipar 
land::;stfriO ti, tii komn1unan sclur av ognun1 sinurn hesar reglur: 
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1953 8. jan. 

1'Ct kornn111na sclur hurtur av ognurn si11u111, so skal helvlln av sijlupeninginun1 
verlla n}-ll til eykarn·drilll uppii 15-n\ sun1 konununan hcvur; her fyrst lftn upva son1u 
ogn clla Hknandi ogn cllu, urn einki tiHkt er, so uppå anna() liin. 

lJin hclvlin verllur scll a oguarkonlo, s11n1 kon11nunan hevur ella fær e.ær i spari
kassa. lievur korrnnunun onga skuld, vert'5ur allur sOlupeningurin sellur ii hesu ogu
arkonto. Ilenda konlo er tann ognin, s111n nevnd er i stk. h i 24. gr. i omunfyri 
nevndu l()g nr. ;30 frii 28. febr. 1872, og m5. ikki verOa hri1kt av henni utlan lands
sl}Ti() gevur loyvi til te.:;s. Slikt lo-yYi veri'5ur vunliga ikki givi() uttan so, kommunan 
nftir peningin til at {1t\-cga sær ai'5rar ognir. 

ITenda ognarkonto ver()ur 5. h\·ijrjun1 åri roknail vi6 i figgjarstandi kornmununnar~ 
og vcrOur sarnan \·iO rokniskupinurn vi6lagl yvirlil yvir innging,nan og ULtiknan pen
ing av nev,ndu konlo viO tilskilan tun, hval hesin peningur er in11kon1in fyri clla 
l1tgoldin til. 

llesar reglur korna i gildi beinanvcgin. 

Sarnslundis skal landsEt}'rit) 11}'ta hGvi lil at 1ninna lin1irnar i kom111unusl}'rintnn 
ii, al korn1nunustjriD hevur ikki ræll til al åleggja konunununi :::kyldur ella UtreilJslur, 
sun1 ikki licinleiiJis eru fyri.;:kipaOar viiJ ltig ella reglugertlun1, uttan lundsst)'rii} fnurnn
anundan hevur givi!J loyvi i hvi.irju1n einslilkurn fiiri, jmt. § 27 i lov orn landkon1-
n1uJ1erue::; styrelse frit 28. fehr. 1872. 

19. jan. li. :\I. skr. om FLYTTEGODTGØHELSE for lærere. 
lJndcr henvisning til det n1ed direklioBells skrh-eL..;e uf 20. seplernber 1952 herlil 

indsendte andragen-dc fra skolcinspektiir ;\. N .. J(laksvip:, on1 f\yltegodlgiirelse i an· 
ledning af flytning fra :\lhorg til 'fhorshaYu, skal rnan herved n1eddele, at n1i11istc
riel under hensyn til det af dirt~ktioncn anfiirlc efter 0111sla'ndighcderne kan tiltra~<le, 
at statskassen i ovcrenssternn1el,::e n1cd princippet i § 2:-~. stk. l, i den fteriiske la'rer
li.inning,slo\- af 12. april 1919 refunder laud:;kassen halvdelen af de n1ed flytningen 
forbund11e udgifter san1t af godtgi)reh.c.n i henhold Lil § :-H}, stk. 2, i l1ercrliinnings· 
loven af 12. juli 19-16, jfr. hcrvctl den fa~riiskc lærerli)uningsloY_:: § 2. 

21. (ebr. Skr. fra ,koled. om BOLIGGODTGØHELSE for lærere. 
Ved skrivelse af 17. januar 195:1 har J)e fore~purgt, on1 en la~rer, <ler gennen1-

går år!:'kursus på J)a1unark;; lærerhiij:"kole, har krar p&. fuld holiggodtgfircbe, så· 
la:ngc år:;kursu~ varer. 

I denn~ anledning :~kal n1<u1 udtalt•, al retten lil boliggodtgi)rel-,,:e i det 01ntaltc til
fæ-ldc efter direktionens opfattelse n1{l nfha~nge aL 0111 den pågældeude lærer under 
sin fraYlerelse bevarer sin bopa~l (11ehoelse:.hu3 eller lejlighed) i hje1n:;ted.:3korn1nu
ncn. Såfre1nt dette er tilf:eldet~ rnå dL·n fraværende lærer ha\'e rel til fuld holig· 
godtg()relse i hele perioden. 

l,Ivis læreren derin1od opgiver sin hoprel i hje1n5tedskon1n1unen, er forudsælningcn 
for kon1n11u1cns pligt til at udbetale boliggodtgilrelse ikke længere til stede. 

21. fehr. ~ .. Skr. fra ,koled. om l:\JJHE VEDLIGEllOLIJELSE af lærerbolig. 
\!ed ::-:krivel:;e af 12. januar 1953 har forslander::;kahet fore,-purgL om det i hen· 

hold til den fa~riiske lærerli511ningslo\" nr. 199 af 12. april 19,19 påhviler konunu· 
11en at afholde udgifterne, :125 kr. :10 ()re, til lupehcring og indvendig! n1alerarhejdc 
i fi>rstela~rer -N. :\.'s tjene:-;teholig i Siirvlig. 

I denne anledning skal n1aJ1 udtale, at der ikke i :-;elve den f<erOske la·rerliinnings
lov er givet be~tenunelser orn Ljene:;teholiger.~ -vedligeholdelse, og al cler ejheller i 
henhold Lil lovens § lB, ~tk. 1, hvorefter skoledirektionen fastsætter na~rn1ere regler 
for tjenesteboligernes ornfang og indretning, er givet forskrifter orn boligernes ved· 
ligeholrleJ.,e. 
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J)eri1nod er det i den danske lærerli)nniugslov nr. 414 af 12. juli 1916 § 26, !:';tk. 2, 
der i henhold Lil § 2, stk. 11 i den fa•ri)ske lærerll)n11ingslov må anses so1n rra'lclende 
og::>å for folkeskolens lærere på Færiicrne, fastsat, at den ydre og indre vedligehol
delse af tjcne5teboliger påhviler kon1n1unen. 

I adn1inislrativ praksis fortolke.'\ den nævnte hesl.ernrnel::.c sålede.s, al der under 
vedligeholdelse falder alt, hvad der efter den gængse opfauehe falder ind under 
eu lejligheds forsvarlige vedligeholclebe. l)cL er til eksen1pel antaget, at fernis til fer
niseriHg af gulve n1å an::kaffes på koru1nune1L~ hcko:3tning, n1edens det n1U pllhvile 
læreren ~elv at sGrge for ferniseringen. 

Lnder henvisni11g til foranstående må n1an anse del for naturligt, al den stunlede 
udgift på 325 kr. '10 fire til tapetsering og ind\·endigt .rnalerarhejde i lærerholige11 
afholdes af kornrnunen, såfren1l arbejdet er udHirl efter forudgående aftale n1cd 
forslanderskabet og ikke har strakt sig ud over, hvad der er påkra~vet til passende 
indvendig vedligeholdelse af boligen. J)et skal i denne forhindel::c bcnuerkcs, al st'l· 
vel udgiften til indki)h af rnalerialer sorn til arbejdsliin efter di1·ektionens opfaltehc 
btir afholdes af ko1n111unen, idet maler- og tapetsering:;arbejde ikke er af en sådan 
beskaffenhed 1 al det n1ed rin1ellghed kan forlt111ge:; hes(1rget .1f den påg::eldendc 1<1•· 
rer selv. 

25. febr. Ll. nr. 1 on1 PI;:NS1()0i og cfterHin for landets tjeneslen1ænd rn. ni. 
I. Alndnde/ige b1~sle11111u:lser. 
I Son1 tjene::.terna11d unses i denne lov t!nhrer, der varigt og \'0111 i livsgerning har 

ansættelse i lagtinget~ tjeneste i en stilling, for hvilken lih111ing er fastsat i lov nr. 16 
af 2B. n1arL.;; l9J.9 1ned senere a•rulringer orn liin til lagtinget::; tjenesleruæncl Ined 
grundli:in, al1niudeligl pensionsgivende \()ntilheg og reguleringstilheg. 

2 I~nhver tjeneste1na11d er berettiget til pension for sig selv og .-;in efterl:.ulte t'nke 
sa1nt hilrnepension i henhold til denne lov. 

Ansættelse pE1 beslernt lid og fiirste uns:l'llelse son1 tjencslernand efter det fyldte 
10. år giver ikke rcl Lil pPnsion, rneclruindre anderledes faslsa~lles ved lov. 

3 Pensionerne betales af landskassen. for sil vidt de ikke efter re~dcr. sorn hidLil 
har været gældende eller hen·fter n1iltle b.live fa:'lsalte, udrede:; pil ancle;i n1i1de. 

Sorn hitfrag: til dækning af udgifterne Yed pen::"ioneri11gcn afkor\es ved hver \;iu
udbetaliug 5 ~-(_- i den enhver tjene!"!teu1and tillagte lilnningsilld!rrogt, jfr. § 6. 

4 l)er tillægge::" en tjene5\e1nanrl5 enke og i tilfælde af at enk(~ ikke efterlilde.~ tje
neslCJnundens uforsOrgede hi_)rn under 18 år ret til i et tid~run1 af 3 n1åneder efter 
ljencsle1nanden.:< dild al oppeha~re dennes tjene;:;teindta~g:L 

:\år en enke, Hon1 oppebærer enkcpen:;ion fra laudska~:>en, di)r og efterlader sig 
uforsiJrgede hiirn under lH år, har cli:::.se ret lil i et tid:;rurn af 3 rnåneder efter 1no
derens d{)d at oppeha;rc dennes pen~io:L 

5 For tjenestenuend, tler ikke ved dere~ ansa~ltel;:e eller genansmttebc har kunnet 
pra:slere tilfreds~lillcnde helhred:<atte-sl, forhiJjes det i § :1 nævnte bidrag cf-ter lunds
-;\yreLi> nænnere bestenunel;:e under hensyn til laudskn~1se11s forijgpcle pension,.;ri::.iko 
son1 fiilge af de pi\gældendes invaliditeter eller helhrr.d:;n1angler. I de tilfa·ldL'. hvor 
lii11ningsi11dl:rgle11 tnirllertidig er ne1Isal. beregnes afkortningen kun af tlen liin· 
ningsindl,Tgl1 sorn fakti.sk udbetales. 

SfJre1111 en tjene~te1nand efter denne lo\'::\ ikrafllr:eden afskediges uden pension~ 
udbetales yed fratrredelseH de indhe!al!e pensionshidrag n1ed renter .J. <;:(: p. a. af 
det ved hvert års begyndelse indestående beliih n1ed tillæg uf 2 <;~· af de i tillræ· 
del;;e-"året tilkornne Leli-Jb. (;enansæ!les en tjenestenuind, so1n ved sin fratrædelse har 
fået udhetalt de under tidligere ansa:\le\~er indbetalte pension~bidrag, og får tidligere 
t.je!leEtclid laget i betragtning ved pe:n;;;ionsbcregning. rnå de tllbagehetalle pen~io11:0-
hidrag påny indbetales nu'd re11ler, beregnet efler foranslåcnclc regler. 

Erhvervelse af hi.ijere pe11:do11sanciennitet end den i rnedfi_ir af bcslennnclserJie 
i § 9. stk. 2, enten i henhold til særlige lovhe;:;lenuneLser eller anden sa~rlig hjcrn· 
111eL er bctin~et af. al den plif!ældende Ljene,;:te111and til land~kassen indbetaler el 
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i forhold til den forfigede anciennitet fastsat hidrug til pen2ionering, _svarende til et 
årligt pensio11sbidrag på 5 ~{- af ha.:is lihu1ing ved hans fijrste a1L~a~ttelse i ljeueste 
n1andss1illiug n1ed fradrag af 25 j~;. Indbetalingen af dette heliJh kan efter land::;sty· 
rets na~rrnere he.:;tenunelse ske afdragsvis i el tidsruin af indtil 10 år. Såfren1t en 
tjcncsle.n1and, rncd hvc111 en sådan afdragsordning er truffet, pensioner~ inden 
helULct er fuldt indbetalt, uedsælles hans pc11:;ionsancic11nitet n1ed det antal flr, for 
hvilke efterbetaling af bidrag ikke har fundet f'led. 

6 1'il IOBning:;indtæglen, sorn konuucr i betragtning ved pensionsberegning, hen· 
regnes: 

a) GrundJ()n og alderstllhcg, 
h) Alrnindeligt pensionsgiYende liintillæg, 
c) Per.;;;onlige tillæg, dog kuu for så yidt de er tilståel so1n er.stalniJ1g for eu }Jorl· 

faldet pension::>giYende indtægt, rnedrnindre anderlede5 heslerrunes ved finanslov 
eller -,:;rerlig loY. 

//. }~'gf'rtpension. 
7 J•:genpen,:;ion tilkonnner efter netlennævnle regler de pc'nsionsherelligede tje:1-

esterna~nd, når tle afskediges på grund af alder eller svagligheder eller antlen den1 
utilregnelig årsag. E:1hYer tjenesle1nand er forpligtet til al siige siu af:oked fra udgang
en af den n1åned, hvori han fylder 70 år. Berelligel til al erholde afsked n1ed pension 
efter nu~rværende lov er tjencsternand, n:lr hau hur fyldt sit 65. le\elir. 

8 Pe11sioneu lieregnes ~-~ udenfor det i § 10 næ\"ntc tilfælde efter 1jene.-;te-
n1anden:'i pensio11salci~r og petl:'ionsindlægl. 

Pensionsalderen regnes fra det tidspunkt, da tje11elcn1anden i 5 år efter sit fyldte 
30. år har va~rel ansat i stillinger, der efter dc:111c loY er forbundet n1ed pensions
ret. 

Pen.-;ionsinrhægten udgiir rned de i det fijJgende n.::evnte undtagelser genne1nsniHt.~t 
af den li.iuningsindta~gt, jfr. § 6, ::on1 tjPne:<-Le1nandeu har oppeliiirel i de efter pensions· 
rettens indlr::ede11 sidst forliihne 3 år fiir af~kcdigeb:cn. I-Iris pension:;alderen er tni:1· 
dre end 3 år, udgi)r pen;,;ionsindta:gten ge.nne1n:;:1illel a[ lilnuing:dndtægten i tjeneile
tiden efter pen;,;ionsreltens indtræden. For tjene;,;te1nænd, der har oppobårel :iedsat 
Hin, reg:nes der red opgiJreJ:-;en af pensionsindtæglen 1ned de:1 fulde Ior .::tillingen 
nor1neredc liin. 

i\ilr en ljeue.s1en1and pii grund af svagelighed eller lil.:;kadekon1st eller andeu 
barn utilregnelig ilr.~ag er o\-ergilet fra en hiljere til en lavere Hi:-inet stilling~ udgiir 
pensionsindtægten ge1111en1snittel af liinning~iiHha~g-ten i de 3 efter hinanden fOlge:1de 
år, i hYilke lii;u1insgindtægten har været stfirl'-l. 

Niir en tjcnc;,;tc1nand af::kediges u1ecl :::.it fyldte 70. år eller ved del tidligere >tids~ 
punkt, li! hYilkct han er forpligtet til at :;iige :;-in afsked, udgiJr pensionsindtteglen 
den oppebårne liinBingsindt~egt på piigaddende tidspunkt, n1edrnindre regelen i 11. 
.::.tykke gi\"Cr en h6jere pensionsindtægt. 

Pensionens stiirrel~e hestennnes sålede::: 
Efter pensionsalderen bliver pensionen: 
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under ,l år 18!60 af pensio11:dndlægten 
fra :j,"- 7 år 2·1-!60 af pen ... ionsindtægten 
fra 7--10 år 30;60 
fra I0--12 år :11'60 
fra 12~1 i iir 82!60 
fra 11~16 år :;:l;60 
fra 16-,-18 ilr :; 1:w 
fra 18~,~20 år :)5!60 
fra 20--22 år :16;60 
fra 22,-21 ilr 37:60 --



fru 21~25 ilr ~B:60 
fm 25-26 ilr :>9!60 
fra 26···27 år 10/60 
fra 27-28 ilr •ll/60 -· 
over 28 år 1I.2i60 ___ , 

25. febr. 1953 

9 ()yersygep!ejersker, ufdeling~sygeplcjersker og sygeplejersker afskedig:eii, nl1r 
de er fyldt 65 år, og kan forlange afsked eller kan afskedige::, når de er fyldt 60 år. 
Ved pension::heregningen for de pågrt>ldende regnes hverl tjene_~te:1r efter del tiet:;. 
punkt, da pen:=:;ionsalderen er 15 år, for } I /a år. 

10 Såfrernl en tjencslernand ved udfiirel:::en af sin .tjene.;;;te kornrner .:::åledes til skade, 
al han _bliYer ude ~if staucl til at he:-:Lride sin hidtidige Ljene_:tt\ inen dog ikke er 
aldeles utjenstdygtig, er han (jfr. dog stk. 2) pligtig nl overtage anden efter hans 
udda1111eL~e og helhred,:.tilstand pas;o;ende tjcne.-<le for s:'i vidt sådan tjene::le kan til
byde:;, 1nod yedhlivende at oppclia~re lllnning ..:;on1 for den tidligere stilling fasl:>al. 

Når !jenestenuuulen under disse forhold forbliver i tjene.5len, ud.skyde;-; -spilrg:i
rni:Uet 0111 pen.5iouering. indtil af::okedigel:"e af en af de i § 7 nærutc årsager eller 
eventuc•ll i henhold til nærværende paragraf:" -J. .-:tk. finder sted; næg!t'r han at rnotl
lage den tilhudte stilling, og af:_;kt1tligeL•P ~ir tlennc~ grund finder s-lccl, pe11:'ionere3 
ljcnesle1nanden efter reglerne i § n. -

1\Ieclfi)n·r til5kadeko111.3ten en blivende forringelse af arhl'jd:iernen, uden al dt'n 
tilskadekon1ne do;r på grund af sa1nrne af.-:kediges, forholdes der i oven~ns-:'lt>nIInel:.=:e 
rned lorgh·nin~en on1 for;;ikring 111od fi>Jgt'r af ulykke~tilfælde. 

ll\·L~ LiJ"kadPkon1sten dt>rirnocl 111edfiirer, at tje.ne:::lt>IBa1Hlen 111i1 af.skedi,µ:e:;, tilkorn· 
rner th~r han1 uden hen,;yn til alder og tjene;:;tt·lid i pen:iion --12/60 af den ;;id:"t oppe· 
ht1rne lilnningsindtægt. C\"l'J1t11elt af den i § B, ;;tykke .1. orn1neldte pcn:-:ionsindta·gt, 
for s.å vidt betingl'lserne for pen;:ionens heregning efter denne he;:ten1nu.~l;;e er til 
stedt~. 

Liµ.P uu'tl tiLkadekoni~t regne,., :::kadeligc påvirkninger af hiij:.'t nogle få dage;; 
Yarighl'd, der skyl(lC'.'.' tjene~.tt>n eller de forhold, ll\·orunder d(•nnt~ foregår, og rnetl
f()rer utjenc;;ldyµ.:tighed. 

l 1delukket fra ht>handling efter 111Pr,-a~rer11le paragraf er tihkadekon1:-:t :"OBJ den 
pågældende tjt'nl~:'terna11d st:lv har hidfi>rt rned forsa~l. llar han red i!rov uagL;;:;oinhed 
eller \T•d synlig heru:;el:::e seh' hidfijrt eller dog va~sentlig hidragel Lil 1il::kadPkoni.sten 
kan landsstyret lieslenune, at JH'n~io11rn efter deune paragraf ;o;kal tH'-d;;a•t!e.s eller 
bortfahle. 

lugen kan gi)re krav pli behandling e-fler foranstående res.der, n1edn1indre han 
~nare . .-1. rnuliJ!l, efter al tilskadeko1n.-:tc11 er kon..-taterel, har a;;n1eldt det pa:-:::erede 
for ;;in foresatte. 

11 Ingen kan :-arntidig oppebære liinning :-0111 tjenl'i'len1and og pPnsinn efter reg]. 
enH~ efter denne lov eller ,sarntidig- l~genpt>nsion og enkepension. f)er.;,01n Pn Ljeu
P . ..;lernand,: hu;;!ru eftPr tnandens diid h1dLnPdPr eller forhli\·er i tje11e,.:;ler11and:islilli11g, 
kun hun dog 5enere til l'nlner lid Y<-elge at oppehære enkcpen;;ion iinod al opµ:ivc 
sin tjene:ilen1and;,;:ilil1ing: uden Pf!enpe11::.ion. 

'\'år den ene af to ;;an1giftc tjcru~_.;te1nænd afgår ved di)den, kan der, hvL"'.' orn~ta:n· 
dighederne taler derfor. af landsslyH~t til..-lås den efterlevende. såfrl'n1t der efterlades 
hi:irn, overfor hvilke n1a1Hlt>n ha,-rle for:::i5rgcrpligt, et hiirnclill<eg til liinning eller 
ep:enpension svarende til de- i § 19 aa•vntc sat:-er. 'l'il:'varencle t!ælder, såfre1nl den 
ene a•gtPf<t•IIe var 1jene:-;\en1u111L og den anden var pen:donereL eller såfren1l de 
hPgge var pensionere\. 

Heg:lcrne i IHl'Tva•rcude paraµTaf grP]cler og:sI'1 selv 0111 den ene ydel_.;e oppclneres sorn 
]ijn eller pension fra t'n :ililling i _.;laten, folke:-:kole11 eller folkekirken. 

12 ])en tjene::,lernancl, ln·i,- :-:tilling indrage:i, pfter at han er fyldt :10 [ir, er, når 
der ikke tilbyde.3 ha1n anden efter hans uddanneL•e og helhred.':'tilf'land pa."-sende 
stilli11g i hanfl hidtidige eller anden c;;lyrel:::ec;grt'!l rned rnind:'t ·,;arnrne pen;-;ion=-givende 
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](inningsindtægt (jfr. § 6), hereltiget Lil i 5 Ur al oppebære ventepenge. Dis-5e skal 
i de fi:irste 3 nu'ineder være lig rned den sidst oppebårne pcnsion;;givende l0;1ningsind· 
tægl og derefter 2!a af denne Hlnningsindttegt. 1 den tid, ventepenge oppeha:rcs, er 
han pligtig at modtage an.sællelsc i en pa::;sendc slilling uf ovennævnte art med 1nindst 
san1me pensionsgivende lOnni11gsindtægt som fastsat for den inddragne stilling. 'Har 
han ikke inden udlObct af 5 år fået ansa:ltelse i anden 5-tilling, sættes han på pension. 
De år, i hvilke ventepenge har va'.rel oppebåret, regnes ved afg()relsen af Bpfirgsn1ålet 
01n pensionsalder .son1 tjenc.:leåri og pensionen heregnes efler den liinningsindtægt, 
so1n er lagt til grund for ve11lepenge.rH:s hcregning. 

·En pensionsberettiget t.jenesten1and hvern der tilbydes en stilling, hvis overtagelse 
ville betyde fo1:flynelse uf den i grundloven;; § 17 nævnte arl, vil dog, dersotn han 
nægter at 1nodtag~ sti!Iingen have ret til pen,;:ion efter de ahnindelige regler, 

13 Den, 50111 afskediges, fordi han har g:jorl sig skyldig i eii slrrrfh-ar l1andiing, 
der gi)r ha1n uværdig til den for stillingen forniJ<lne agteTse og tillid, tuber retten til 
pension. 

14 r\iir en pensionsberettiget tjene::;ten1and afskediges på grund af tjenesteforseel±Jcr 
eller rui::lighed-er. son1 uden at n1edHire tab af pensionsretlen i henhold til-§ 13, svækker 
den for stillingen 11i}dvendig:e agtel5e og tillid, he::tennnes det \-ed lagtinget.s fina11slov 
l'ller laµ:tfng:::hevilling:.,;Jov, hV(JrvidL han ::kal .1u1ve pen:'ion og i hekrreflende fuld af 
hvilken sti)rrel5e. 

15 Pension eller ventepenge hortfaldeL 1111r vedkornrnende nuer anF<t'llcs eller 
konstitueres i en rned pensionshereltigelse forhunden s:Lilliug. i\Iodtager en pil vente
penge stående tjenesten111nd uy ansætlclse Piier konstitution i en ~tilling, der [.-river 
rnindre }i)nningsindtregl end den i11ddragne stilling, beholder ha.n dog ~11 n1egel af 
ventepengene. "on1 er ni)d\·endigt for Ul enhver tid at bringe heliihet op til den i 
den tidligere stilling oppehUrne }i)nningsindta·gt; ved senere pensionering tages 
denne del af ventepengene i betragtning so1n personligt tillæg. Nilr en påny ansat 
eller kon3\ituercl tje11esten1and af:::kediges fra den nye stilling, er han berettiget til~ 
for så vidL der ikke nu1lle liikon11ne harn stiirre pPusion, al oppehære de11 pension, 
han tidligere har haft eller ll\,orpå han ville have haft krav på del tidspunkt, da 
udbetaling af ve:1tepenge ophilrte. 

Pension eller ven!.epenge bortfalder endvidere i fiilgende tilfælde: 
a) når den påga~ldende uden landsstyrets tilladelse tnodtager ljenei'le for fre1nn1ed 

stal, 
b) når han uden landsstyrets tilladelse taµcr ophold i udlandet. 
c) når han i et sanunenhængende tidsrurn af :-3 iir ikke har ha•vet pension eller 

ventepenge uden Benere at kunne hevi::;-e lovlig forhindring, 
d) nftr han ved don1 findes fkyldig i strafbart forhold, der gilr harn uvtcrdig til 

den for en -tjeneslrrnand:;~tilling forni)dne agtel;;e og tillid, eller o\·erbevises 
oin inden sin af:okt•d at have gjort sig .skyldig i sådant forhold, sorn efter § 1:i 
\'ille have n1edfiirl Uth af pension3rellen. [)et påhviler anklage1nyndigheden til 
lund~styrel at indsende ud5krift af donnne. der i sådanne sager overgår cu 
pensioni~t. 

Når det godlg:i'ires, at en ntrd tilskadeko111stpension afskedigel tjenesternand atter 
er tjenestedygtig og han nægter at rnodtaµ:e anden efter § 10, stk. l og 2 passende 
5\illing, ruister han rellen til den efter§ 10 fastsulte forbiJjede pension. l\'ægter den 
pilg:eldende eller en rr1e<l pension efter § n på grund af sygdorn af::kediget men atter 
tjcne.-;tedygtig 1.je11esten1an<l al indtra:dc i sin tidligere stilling eller en anden &tilling, 
hvortil han inden sin af3.ked ha\·de været pligtig li! at inodlage forflyuel:::e, bortfalder 
pensionen. 1'il oply.-;;niug orn den af en af ile nævnte årsager pensioneredes helbreds
lilsla.:-ul er lands.;o;tyrel beretliget tiL ;:;i: ofte det finde:; formålslje.nligl, dog ikke ud 
over el tidsrurn af ]() år fra afskedigelsen at regne, al kra~ve sig tilstillet la~geatte~l 
(jfr. § lJJ). dog uden udgift for den pensionerede. Når denne trod-s opfordring und
lader at fren1::-kaffe en sådan la~geattesl, kan pensionens u<lbctaling standse,;, indtil 
det er -hevist, al uljenstdygtigheden vedblivende he.-;tiir. 
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Når der tilhydes en på ventepenge stående tjenestemand en ny stilling, behandles 
han rr1ed hensyn til rctlen til vedvarende at opp{~hære ventepenge eller at få pension 
efter tilsvarende regler, som ved § ] 2 er fa:;tsat for den t.jene;:;le1nand, hvis .stilli:ig 
inddrages. 

Såfrentl en pensioneret Ljene:;lernand an.srelles i en rned pcn.sion5ret forhunde:i 
stilling i en ko1u1nune, el koncessionere! selskab cl1er en offentlig virksoruhed, for 
hYilken 1iinning ikke er fastsat i na~rværcnde lov~ behandles han efter reglerne under 
stk. 1. \Ted afsked fra den påga:ldende tjeneste oppebærer han på ny den harn af lands~ 
styret tillagtc pension, dog al der i denne fradrages halvdelen af forskellen n1ellen1 
den .san1lede ahnindelige pension efter lov eller vedlægl -fra de 2 virksornhedcr (inkl. 
de særlige tillæg) og det helilh, son1 tjencsternanden n1ed den sa1nmcnlagte tjenestetid 
ville hare oppebåret efter denne lov i forhold til j{)nningen ved pensioneringen af 
landets tjeneste. På tilsvarende måde forholdes rncd pensionen til ca ausai tjeneste· 
tnaru1, der oppehrerer pension fra en af de næ\-nle virkson1heder og senere pensio::iercs 
af land>0tyrel. 

For sil vidt i rnedfiir nf lovgivningen on1 forsikring nHHl flilger af ulykkestilfælde 
en tilskadekonnnen tjenc3len1and sorn fiJlgc af den ha1n Lillagte pension enten slet 
ikke eller kun delvis har filet tillagt cr:3la!ni11g han ellers ville have \TPrct heretligel Lil 
efter lovens regler, f'kal han dog tHLHi"el foranstående hesternmelse i tilfælde uf :-enere 
uns:euclse i landets tjeneste eller son1 oYcnfor i stk. 5, 1. punktum anfiirt yedhJiyende 
oppebære så stor en del af pensionen son1 svarer til den bortfaldne er.-;tatnings lhTen~ 
tevrerdi ved afskedigelsen. 

16 1 alle lilf:elde, hror der til oplysning orn en tjencslc.rnand eller en pensionists 
helbredstil:olll.nd i henhold til lov 0111 pension til landets ljctH'."letna·rHl eller iUilge 
praksis udkra·rcs la~geallesl, er landsstyret bcrelligel til at forlange, al :;ådan skal ra~re 
udstedt af en en1hedshvge. S11fren1t de tilrejehragle oplysninger ikke er tilstrækkelige 
til al hedihn1nc den pågældendes tjenestedygtighed 111. \'., er landsstyret berettiget til al 

fordre, al han~~ uden udgift for :dg underkaster sig en sådan ~ærlig undcrsilgelsc 
(derunder ind!a·gp:ebe til ob::.erYalion på hospital), :;0111 anses for nildvendigt i ::å 
l1en;;eende. 

Ill. J;nkcpension og biJrn<'pension. 
17 l)en, der hliYer enke efter en af de i denne lo\' na~vnte tjene::;te1nænd, som \'cd 

dildsfaldet enten endnu var i tjenesten eller vur pensioneret eller oppehar vente
penge, har rned de i § 20 anfi)rtc undtagelser rel li! pension af sanune kasse son1 
1nanden. 

Enkepen.-;ionen udgiir: u) :\'år n1~u1dcn eHdnu ikke \"ar pen;;ionere! 1/5 af hans 
liinningsindta.:gl, således son1 denne efter rnerværendc Joys §§ 6 og fl beregnes, når 
den lægge,.; til grund for egenpenE-ion; h) når n1anden var pensionsherettiget og hans 
pensionsalder udgjorde: 

indtil 7 år ]6_\){) uf hans pensionsindta~gt 
fra 7~12 år l8i60 
fra 12--16 år 19f60 
fra 16~20 år 20:60 
fra 2()-,,2,l iir 21/60 
fra 21-, 26 år 22'60 
fra 26 ~-~28 år 28/60 
over 2B år 2-1 1;60 

c) i tilfælde, hvor nuuHlen er on1kon1n1et ved U(lflirelsen af sin ljeneste eller afgået 
ved diiden sorn fiHge af tilskadekon1sl i tjene:-:ten eller har været pensioneret af s;_J. 
dan årnig (jfr. herved § Hl. stk. 5 og 6). 21~60 af den i§ JO, stk. l nævnte liin· 
ningsindtægt. 
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Det er dog en hclingcL'ic for at opnå: 

21/60 i e.nkepcnsion, at ægteskahet har bestået tnindst 10 år, 
22)60 j enkepension, at ægteskabet hnr bestået i tnindst 15 år, 
2,'{/60 i enkepen.sion, al a~gtcskahet har bestået i n1ind.-;t 20 år. 
2~l/60 i enkepension, at ægteskabet har bestået. i mindst 25 år. 

18 J)en i § 17 on1handledc enkepension skal i det n1indste udgijre 700 kr. årlig, for 
så vidt de11 ikke derved bliver sli)rre end halYdelen af den ]i)nningsindtægt, som 
rnanden sidst oppebar. Er delte tilfa:;lde!, bliYer enkepensionen al fasts:i~Ue lig med 
iuevnle halvdel. 

19 Der tillægge:; en pensionist til :}n·is pension der ydes reguleringstillæg for de 
biirn (herunder -stifhiirn og adoptiYhlirn), oYerfor hvilke den pågældende har for
sfirgelsespligt, fiHge11de lilla~g til pensionen: 
'l'il 1 barn 2-10 kr. årlig og for hvert barn over l yderligere 180 kr. indlil hYert 
barns lB. iir. 'filsvarende biJrnepensionstillæg ydes enken efter en rnandlig tjeneste, 
n1and for de biirn (herunder adopth·h(irn), O\'erfor hvilke han havde forsi:irgcl:::es· 
pligt. f)en Juev11te aldersgrænse kan dog 1ned landsstyre!s godkendelse i det enkelte 
tilfælde forlil)jes indtil 21 lir. når fnrsiirgeben fortsu·Lte.:; til gennernfl)relsc af en 
offentlig uddannelse, og forholdene i{hTigt i sa~rlig grad taler for en dispensation. 
})og !:'kal peu,;ione11 eller enkepensionen i forbindelse 1ned de nævnte tilla~g ikke 
kunne overstige :vi af den til grund -for pensionens heregning liggende sidste liin
ningsindtægt. 

Pensioner af lilsrarende st(irrelse kan ligelede;:. libtå~ en afdi.id kvindelig ljenede· 
1nt11Hls hOrn, for så ridt hun efterlader sig enken1and, der ikke er landsu11:"at eller 
landspen:::.-ionerct og er nde af stund til ul for.-;i)rgc de fælles hiinL .-;a1nt de -hi:irn 
overfor hvilke hun alene rar fors(irgeb:,e;:.pligtig, og ln·is fadet lever, tuen ikke er 
landsansat. 

20 L~berelligcde li! enkepension er tjenesteuuPnd,; Pnker, hvis æglc~kah er ind
gået efter n1a11dens 60. <1r eller JH1 han,; diitldeje eller efter, at han rar afskediget 
1ned pe:nsion eller rentepengl', uden al genindtrædelse i landet!:; lj<'nelse har funde! 
sted. 

Siifrernl det fiir eller efter di)dsfaldet godtgiires, a! t11t11Hlen havde gjort sig skyldig 
i et forhold, der efter § 1.'i vill-e have n1edfiirt pensiou~rellens forlaheJ,.;e, er enken 
ligeledes uberettiget til enkepen;:;ion; tnå hans forhold derirnod hl'nfiiref under § 
11, hc,.;tenune.s del \\'d lagtingsfinan::;\ov eller lagtingstillreg...:bevilli11g1 hvorvich enken 
:::k:1l have pen . .:;ion og i liekræft!~nde fald af hvilken ;,l(}rrelse. 

llellen til enkepension ber{)res ikke af, at separalion har fundet sted. 
:\år en tjene.slernand.s a~gle::'kah, efler at hnve bestået i n1i1HL•l 5 år, ophæve::; ved 

:'kil.s1nis::e, og der tillægges den fra.skilte hu,,;tru untk~rhold:-hidrag:, hlh·er der ved 
bevillingen eller donunen at lneffc lie.sternn1eL•e orn, hvorvidt hun skal be\·are ~in 
ret til enkepen::iou, hvilken rtfg(jrelse ikke kan a:ndres i 1nedfiir uf § 71 i Joy nr. 276 
af ,iO. juni 1922 0111 a~gteskahs indgliebc og oplii.sning. I bekræftende fald er den 
fra;;;kilte hustru forudsat al hun ill\Tigt opfylder helingel:-'.erne for al erholde 
enkepension berettiget til ved ljenesternandens di5rl al oppehære et belijh, der 
dog ikke niti over..,,,tigc det hende på diid::faldets tid,;punkt i henhold Lil skilsn1isse
vilkårene tillagte årlige underholdsbidrag. 

Såfren1t 1nanden er afg-ået re1l diiden efter at der er !.ruffet afgiirebe on1, al der 
tilkonirner hustruen rel til UHderholdshidrag og pension. n1en inden bidragets stl)r
rel~:c er fastsat, eller s5.fren11 bidragel 1nidlertidigt er ekstraordinn~rt forhiijel, for· 
n1indsket eller helt bortfaldet, kan ovcri)\Tlghedcn faslsa:tte det bidrag, der ville 
have være.l at betale, for så vidt de oventHevnte forhold ikke havde foreliggel. For· 
inden pe:n..-ionen f.:i;:;tsælte.-,,, fradrages et til reguleringstillægget :•\~urende helilh i un~ 
derhold~bidrap;el. 

liar tjenest~1na11den indg;let nyl æµ-te:-'kah, ng er såYel hans fra:::kihe hustru :oon1 
enken lH~retlig-el til e11k1cpension, deles denJie in1ellern dern i forhold til del antal 
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påbegyndt år. hYori In~er af de1n har væreL gifL 111ed tjcne,;ternunden; den enkeltes 
andel :;kal i det 1nind'5te udgi)re 1f:1 af enkepensione11, jfr. dog heslemmel:;en i stk. 
n St1frrn1t den fraskilte hu:;:trus andel af pPn~ionen herefter overstiger det hende 
tillaglc u11derhoklshidrag, jfr. Eik. J, !ilfalder del over:::;kyde11de heliih dog enken, 
s:ilede~ at de tibannnen oppebærer den fulde c.nkepen:don. 

l)en fraskilte hustrus rel til enkep{'nsion horlfaldcr, når hun indgår nyt ægleskah, 
og indtræder ikke på ny, selv orn delle senere ophlirer ved dOdsfald eller skils
rnisse. 

l~flcr rnandens dihl er bortfald af JH'Hsionsrellen for den ene hustrus vedko1n1nende 
ved d<Jdsfald, uyl <Pgle;:kah eller på anden n1åde uden betydning for den anden 
huslrus pensionsforhold. 

Foranstående regler finder til:;rarende anvendcl::c, for så Yidt tjeneslemanden ved 
sin dijd efterlader sig flere fra::kiltc hustruer; i tilfadde, hvor enkepensionen skal 
dele~ imellern flere end to berettigede, finder en ligedeling sted. Såfrcnll pensionen 
til ·en fraskilt. hustru herefter over,;;liger det ltt'111le lillagle underholdsbidrag vil dog 
del overskydende heliih tilfalde den af de fjvrige pensio11:;hcrettigede, hvis a!gleskah 
har haft den la:ngsle \'arighed. 

Så la~nge den i stk. ·d ornhandlede afgi)rel:•e ikke hchiirig! anrneldes overfor lands
styret, kan delle tned frigi:irende virkning- udbetale pension til enken. 

l)cn ret, Ron1 cf1er ,,§ 19, -stk. ] , er lillag;L en enke til pension~lilla:g for de ]i()rn. 

O\~-er for -hvilke den afdiide ljt'llC-"IC'tnand havde for~iirgelf,e::;pligl, lilkon1111er også 
tjencstenuuuleus fraskilte hu_;;lru, :<orn har rcl til enkepensionen. ,Er den fra::kilte 
hn."lru efter reglerne i :.;;tk. 1- ikke l}(~rettiget til enkepcnsioll, tilla•gge..; der hende 
for de hiirn, oyer for hYilke tjene'.'\te111andc11 havde forsiirgelsespligl, en pensions· 
ydel:::e af den i § 19 fa;-;lsallc stiirrel:<e, idet dog heste1nn1elst'J1 i § 21, slk. '.i, 2. punk-
111111, finder tiJ:;;yarendc n1n'endcl:<e. for så vidt hun har indg1iet nyt æg!eskah. 

21 Enkepen:-ionen linrlfalder: 

a) nilr enken indin1r ny\ æ!2;'te:->kah. 
h) nt1r hun uclen 'land:->~tyreis tilla(iel.~e n1odtaµ:er tjenesle for en fren1n1ed ~lat. 
c) når hun Ullen lands:<tyret:-> tilladel:<e tag-er ophold i udlandet, 
d J når hun i et sa1nrn1·nhtrngencle tidsrurn af ;1 år ikke har h<E\·et pensionen, uden 

sl'nCI"l' at kunne beyise loYli:r forhindri11~, 
e) når hun Yt'd dorn finde~ ::;k-yldig i et sirafharl forhold, der. hri~ hun Yar tje· 

ne.sterna1ul, ville have µjorl hende uv:Prdiµ til den for stillingen forniidue aµ· 
tel."e og tillid, 

f) nilr del j!Odtgi)n:~, at n1ande11 inden sin af::ked havde gjort -si~ skyldiµ; i et 
forhold. der rille ba\'e n1edfi)r!, ut pe.nsion~rclten for hans \edkonuneude yar 
fortahl. 

J)el påhviler ;.111klagernyndighl'dt•n til land:<styret at indsende ud.skrHt af donnne 
af den undere) 1He\'nlc arl, der overgt1r en pensionist. 

I-Ivi;;; en eukepen;;;ion er linrtfaldel deryed, al enken har indgiiet nyt ægteskab er 
hun berettiget tiJ at\ er al fJ_ den .'illHlillC pension, uår hun påny !iJiyer enk2 j denJle 
regel gælder dog ikke fra;;:kille hustruer, jfr. § 20, ;;.;tk. 1. llar og;::t't den anden a;gle· 
fa.'lle va~re! tjeneslcrnand, tilkonuner der dog kun enken -eeu l'nkepen.~ion, 11e1nlig 
llen, der ved lieregning vi.ser sig al Vtl:J':,~ stUrsl. 

I lilfrrlde, hvor enkepension af den under stk. 1 e) 11ævnte år~ag bortfalder ;;;kal 
dette dog ikke 1nedfiire tab af pension:;tillæg i henhold til § 19. n1en licliihe.ne bliver 
cf!er enkr~pl'Hsioncn::; bortfald, at udbetale til en for hiirnene sa.·rlig be.'"kikket værge. 
\'år enkepensio11t~1 horlfalder eller er bortfaldet pii grund af nyt a~gle~kab, kun 
peusionstillæir til un1yndige hfirn ifi)Jge hesterrnnel:-;e af lund:->::tyret hevares; ·~Iler 
JH1nr li]:;tå~, niir det go(ltgi)re~, at de iikonon1i~ke forhold i det ny ::egte~kab er -::å
dannei at ,hen~ynel lil hiirnenes for:sYarlige opdragel:.-e gflr del fornildent eller i hi)j 
?rad iinskeligl. 
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22 l7nt!1;r tilsvarende bcLing:elser son1 ved § 17, stk. 1, hc-slen1t for enker tilkon1-
111er der fader- og moderJijsc hijrn (herunder adopliYhllrn) af de i § 1 nævnte per~ 
soner, når dis5e havde forsilrgclsespligt over for b{in1ene, hver en pension af :J30 
kr. årlig, dog ikke ud over tlcres 13. år. 1I)enne ulder:;gra~nse ka.n dog 1ned 1ands
styrels godkendel~e i det enkelte tilfa~lde forhGjes indtil (let 2-1-. år, når forsi:irgel:oen 
forsættes Lil ,genne1nfi)relse af en offentlig godkendt uddannelse og forholdene i(iv
Tigt i sterlig grad taler for en tlispensation. 

!11 • EftcrindtrPg! af tjencstenu<.!nds e}f{:rladte. 
23 Enken efter en tjene:3ternand, sorn ikke stod udenfor 11um1ner, og sorn havde 

lovhe.-;ternt adga:1g til pension af lagtinget eller nlid ventepenge, pension eller fusl 
understi>ttelse Jor tjenestetid, er herctliget til i ;3 nnlneder efter 1na11dens dGd at 
oppehære son1 efterindt~:egt n1ii11edlig lh 2 hcnhoJd:;vis af hans ;-;idste tjenesteindtirgl 
ventepenge, pension eller undcrsli.iltelse, Si1fren11 enke ikke efterlades, tilfalder snunne 
ret tjcneste1nandens ufor.s()rgede hlir11 under 18 år, forudsat al disse ved dildsfaldel 
var undergivet hans forældre1nyndighed, sanil uforz{)rgede fon:eldreliisc hlirn under 
1B iir efter en kvindelig tjenesten1and. llvis ntnnden afgår ved dijden so111 fiilge af 
tilskudeko1nsl i tjenesten, og di)d:Yfahlet indtncffer sorn un1iddelhar fi_)lge af tibkude
ko1n;.;ten vil dc11 fora,11 hjernlede adgang til cfterindtregt 01nfalte el tidsrun1 af 12 
nulneder efter diid:;faldet. 

For ~-å Yitlt der n1erl den afd6tles !:>liiling var forhu1Hiet tjene~teholig, har de til 
eflcrindta:gt bcrclligedc ench·idere indenfor {'.l tid:iru1n af ;:) n1åneiler ret til at blive 
hoendc i boligen pr'i de for tjeneslctnanden fast:::auc vilk:1r. J(ontorlokaler og andre 
til tjenstlig hrug he,:'-te1nte lokaler ::kul dog slrak3 fraflyttes, lige:Joln del efter 01n· 
,:,L:endighedcrne kan pålægges de efterladte al ::;lille i det n1indslc cet hehoPlsrsYæ· 
rcl:--:e til rådighed for den, sou1 skal hrkla~dc stillingen efter den afdiide. 

]~fLerindtægten tilko1nn1er ikke en fra:;kill hustru, selv orn hun efter reglerne 
§ 20 er herelliget til pen;;ion, 1nen rcut~n til denne indtnedcr straks fra de-n 1. 
n1åneden efter n1ande11::; diid, 

For ""ii vidt !jencsten1aHden efterlader sig h()rn under 1B iir, sou1 i henhold til .:-tk. 
1, 2. p1111ktun1, ikke er hcrelligel til eftrrlndl:Pgl, ko1nn1er den den1 i henhold lil § 22 
tilkonuncnde hiirncpcnsion til udhetaling straks fra den 1. i n1fu1eden efter tjene3tc· 
rnanclcn;.; di)d. 

2•1 Ilvis tjenestP1nandens eflerludle enke di5r inden udli1he! uf de ,1 1nåneder, -i 
ln-ilke hun :er hcrettiget til ni nvdc efterindta:gt i henhold til denne lov. indtrætler 
efterladte, ufor~(irged~ hiin1 und~r lfl år i re-ttL~n til cfLC'rindtcPgt. -

:\år en enke, sorn oppebærer enkepeJJsion eller undcrstllttelse fra la11d~ka::;sl'n. di)r 
og efterlader sig ufor.,,firgede hiirn under 18 år, har di:":'iC ret til i .) 1nåne-dcr efter 
n1odercns dild at oppebære 1nånedlig 1/12 af hendes pension (rncd hilrnepe11sio11s-til 
la~g) eller undcr=-tiittcl;;e. 

:\år Liden for drn afdiidc enke,.; eflerindta~gt udli:ihcr. indtræder <le efterladte 
uforsiirgede hiirn under 18 år i enkens rel til pension, dog .i'åledes al retten til efter· 
indlregL og JH~nsion til.'.'annnen kun tilkonuner hi)ruenc i fulde ~ n1ånL'tler efter 
n1odcrc11s di_ld. 

25 J-[vi:; cl ufor,.;i)rget harn fylder lB år eller afg}ir ved cliiden inden udliiliet uf 
efteri11dta:gt.:<periode11, tilfalder det;; part de {jvrige til eftcrin11ttegt l1erettigede. 

26 I de tilfadde, hvor P''.n.~ionen til faderw og rnoderlii:-e hnrn er st(jrre, end efter· 
indtægten ville blive, træder lii)rnepen.'5ionrJJ i efteri11dt:cglens sted. 

27 Til tjenesteindtwgt ht>Bn:g11es J1ele den fra lagtinget:-; tjeneste hidhi)re11tle varige 
indtacgt, hvad rnten den er pen::;ion,:herettiget eller ikke, s1so1n liinnb1g, naturalydelser 
(f. ek:;. brugen af tjene.-ilejord: tjene~lt:holig og hnend:;el) eller -erstatning for i".åda1111c 
ydel:5er~ bestillingstillæg, pcr.sonligc lillreg s!erltilla•g, reg11leringstillæg, hjælp til ho· 
lig, fa:;tc årlige honorarer, og dc3lig:e. IJerirnod henregnl'~ ikke til tjenc~teindtægte_u 
\T:derlag Cll ga11g for alle, heHJuningc•r, :::lraffeandele, sygehja~lp og lignende under· 
sli)tteber, ej heller repræ2entafion:;tilheg, kontorhold,;godtgiJrel,;e, flyttegodtgi)rel~c1 
time- og dag- og Halpcnge, unifornl eller unifor1nsgodtgi)rel~e eller andre ydcl:>er1 
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hvis særlige hestennnelse ikke er al giYc tjene::lrmanden en indtægt. 
'!ed efterlndtieglen-'i udbetaling fradrages de for3kclligc nu~re eller n1indre varige 

indehoklel:ier, der <- livi:; Ljenc:.:le1na11t:,::n ha\"de le\'Ct ville Ya're blevet fradraget i 
hans !lin til d:ekning uf afdrag JH1 lij11uin3sforskud eller gtl'ld hidriirende fra for:::kriv
uing godkendt af lands~tyret ,SOin ikke chl'kkes på anden n1åde, enkeforsi)rgelses~ 
pra~Inier, pen:i.ionsbidrag og deslige. 

28 For tjene'3le1nænd, der foruden den fa.o;te lih1 har haft U\,i:ise indta~gter, opgiirer 
tjenesteindtægten ved til den pågældendes faste årsliin på tliidsfald-t:Ls tid at lægge de 
han;, stilling tilfaldnc urb::.c indtægter i det sidste år [i.ir han5 dild for .så vidt de ikke 
har værel he:0ternle til dækning af stilli11ge:1:; kontorudgifler eller de..o:lige (jfr. § 27, 
stk. 1). 

2f) \ 1ed ufors{irgede h(:irn for..;l;l;;. i delte kapitel alle }J(jrn (herunder og:3ii stifbGrn 
og udoptivbiirn) overfor hven1 den rnandlige eller kvindelige 1jene._-;te1nand, henholds
vi;-; Ljene5tc1nands efterladte enke. ifiilgc lovgivning{'ll::i alrnindelige regler ved .sin 
dCld havde for::ilrgel:3espligten. 

:JO Efterindtægt udhetalcs n1å11edlig forud, og hegrndebe:;ticl::punktet for udrcdehen 
er dag: eller periode (uge, n1åned),for hvilken der er eller bliver udbetalt H>nni;1g, 
VC'11lepe11gt_>, JH'nsion eller understii!lclse. 1Jvis ('Il i tjene;;lcn afcHid tjeneste111<1:1d 
ikke ved diidsfuldet oppebar l611ning, udredes dog efterindt<egte:1 fra dagen ef!er 
diidsfalrlel. 

31 De i delte kapilrl fi.Lsbatle reg:ler gu:lder også for efterladte efter ikke-tjene:::te
n1a~nd, der har lovbe,;tr1u! adgan~ til ]H'nsion, og kan af land::;.-:tyrel gi)re.s anvendt>lige 
pi't efterladte eflcr .~ådanne ikke.,tjenesten1a~11d, :'on1 ifiilge bevilling,-prak::i:; har 
adg:u1g til fasl under:;tilttel:;e for tjene:1tetid. 

32 1'il enhver~ d('f opp:~bærer pt•n-::ion eller ventepenge i hPnhold til denne lov 
ydes der reguleringstillæg.- og e\c11!11elle 1nidlertidige tillæg efler .san1n1e regel, son1 
ga•lder for de1n, der uppeba'rcr pension eller veJ1lepl"nge fra stat~ka:;:::en i henhold 
til stalstjenc:;lernand::;loveH, idl'l Jll'll:'iouen ( \T'!ltepenµ:enP) 1ned evenluelle tilla~g 
!ra:der i stedet for den srunlede- pcn5ionsgivende lilnning \ecl he:'lerurnelsen af til· 
la-:.!::geue::> !'iliirrcl,.;e, l)c i § 22 n~evnte forældreliise bilrn oppebærer dog "an11ne regule
ringstillæg sorn gifte 111a'nd og ligestillede. 

f 17. ()1·1~rgangsh(•stcrn n1elser. 
:J3 J)e ljenc::Jerna:nd, :;010 rnålle være ansat efler 1. april 1919, n1e11 inden loveff:'> 

ikrafltra·den, fd.r de111H~ titl n1edreg11et i pensionsanciennilel n1od al betale pcnsions
bidra:r, alt efter Lu1d.:::sl rre1s nærniere beS'ten11nelsc o~ under hensyn!a!!c:n til bes!en1· 
n1clse~ne i § 2. . , · "' 

l)en ljene,.;.ternand, iler 1. april 19 l-9 Yar nu~llcrn "10 og 55 i1r, ''il uansc! hestt>n1n1eI
sPrne i § 2 kunne tjenestt•ni<.rnd.:;an:'a:l!es 1ned pe11:do11sret, for .:<å Yidt den pilgrrl
dendc urniddelhart forinden i n1ind::l 5 år har haft ansi:t~lt(•l:;e indenfor påga:ldende 
ljenesteo111rilde og Yecl denne an'-~JJ:l\eL;e Yur under :!{) år. 

34 l)cnne lov tneder i kraft 1. april 195'.), og sa111tidig opha~ves lov nr. 17. 2B. 
n1arL.s 1919 orn pen.:;ion lll !andel~ tjeneslerna·nd. 

2.5. fehr. Skr. fra :-:kattcclepar!Pnl. orn dan"ke firrnaer~ OPL"\1 S:\1Z\GSPLJ(;1' 
cnr LØ'\l'\DTÆGTEH. 

I _skrivl'lsc af 21. april 1952 lil hr. rig:>ornhudsmanden har FæriieniPs ligning.sråd 
oplyst, at det ved sk:rirel.,,;er af 1B. decernher 1951 har u11rnode1 :~\. X., I-lundested, 
ornat rr1Pddele oplysning: orn lii11indtæg:!1•11 fnr clc pt'r:'oners retlkornntt•ndt\ ~on1 er hjc1n· 
111chiirende på Fa»ri)rrne. og sorn har ræret forhyret 1ned nævnte firn1n-er:; fi:-:keskibe 
på fiskeri red c;rliriland, rnen al intet af lle pågrrldende firrnaer har eflerkon11nel 
den til detn rettede nnrnodniJtg, hYnrho~ lignin;J,~rådet under hensyn herlil har an· 
rr1odet hr. rigson1hudf'-n111nde11 out Ycd henYendel:"e til Yedko1nn1entle rnyn1ligheder at 
foranledige de 0111handlede oply~ninger lilvejchragl. 
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Ligningsrådels fornæ\'nte ~krivelse, der tned fkrivcl:::-e af 18. august 1952 frenl· 
sendtes til slaLsn1inisterict, er af dette tncd skrivel.>::e af 30. august 1952 over-2endt til 
skattedepartcrnentel til videre foranstaltning. 

Således foranlediget skal 1nan til videre fornijden heke:ndtgi)relse nu~ddele, al de i 
lo\- nr. 392 af 12. juli 19:16 indeholdte hestenunc],;.;er, herunder og:0å }H~slenunelsen i 
lovens § Bi stk. 2, vcdri)rende oplysllingspligteu rned hensyn til st(irrelsen af udheta1te 
Jijnninger 111. v., ikke er g:l'ldendc for Færf)erne, jfr. lovens § 20, og at skatledeparte-
1nentet1 da der derfor ved de i lovcn.5 § 8, stk. 2, otnhandlcde skattelignende inyndig
heder ikke kan være ,siglel til de .:::kattelignende 1nyndigheder på Fa~r()en:1e, ikke kan 
an::e sig for befi.ijel -til al ln·inge de i loYeus afsnit II hje1nlede tvang:<rnidler til an
Yendelsc o\-erfor de i ligningsriideL~ ~kriYel,:;e-nævntc arbejdsgivere. 

6. murto Cirkulære fra U. :\!. om STATSU:'\DEHSTØTTELSE til Fu•ringer pil 
FOLKE!!ØJSKOLEH. 

Efter stedfunden hrcrveksling 1ned Freriiernes :;.koledirektion og slalskonsulenlen 
for undervi:::11ingsn1ini:Sterie1 i sager vedriircnde ungdo1nsu1Hler\-i.;:;ningcn ."knl 1nan 
herred rneddele, ul n1inisterict vil finde det ritneligt, at der red beregningen af :Slals
unliersl(ilteh:{! til de på }'æriJerne hosattc fa~ringeL der silger ophold på folkehijjskolcr, 
la11dbrugs::kolcr og husholdningsskoler i dl'l {ivrige rige. tages hensyn til, al det er 
forbundet n1ecl ~"t(jrre udgifter for fa~ringer al siige uddnn11else på dis!".e skoler, end 
del er for eleYer hje1nn1ehiirentle her i landcL på grund af rcjseon1kostningerne og de 
praktiske vanskeligheder red uuder skoleopholdet at rnofltug1• sti-ilte hjen11nefra. 

:\1inisleriet henrvndi2;er derfor skolerådene (J"(JbenhaY11s rntE!istrat) og Fa~riiernPi-i 
sko!cdireklion til ;I fr:1vige reglerne i hl1"ke11dtgl;rel~e af 8. tn~f~u:-;t 195}, jfr. cirku
l1erer af 2. decernher og 12. dcce111her 1952, 0111 undersli:ittelser til elerer på folkehiij
skoler, landbrugsskoler og husholdniHgsskoler, såle1h's al unclerslilllel:-:e til eleYer 
hjer11111ehl:lrl'llde på Frer()ernc, fasba~Ues en sals -hCljerc end den, der rille hliYe hragl 
i anYetHlelse efter en heregning af undersli)!telse efter de aln1indelige regler. 

1:1. n1arl:-;. ---~ J(unng. nr. 2 un1 l:Pkkan av LØ~AJ{\1 ff)B(>1' lil tænasln1nenn lands-
in." o.a. 

(1'ali0' av d}·rtf0arvit)b6turn l.:i·kkai) frå ,37~-~ til :17, shr. kunng. 11r. 22, 16. ~epl. 
195'.l.) 

17. murts -~Bek. nr. It om ALDEBS. OG INVALIDEHENTENS ,tiirrebe på Fær· 
tierne. (h1dfiijet i loYenc nr. ].16 og 1 l7 af 3]. rnarls 19·19). 

1B. 1narls
FANGST. 

'\lidlertidig lo\' for Færiierne nr. 15 om PA:'\TSÆTNl:'\G AF 

1 ·EnhYcr, der driver fiskeri, skal kunne give underpant i fang:<lcn i Uret. 195:-1 til 
sikkerhed for betaling af -ga:~ld, der er stiftet til udrustninp: og drift af fiskerfartiljcr. 

2 Det ifijlge vcdkonunendc pantebrev "kyldige hel<ih kan inddrives- ved udpant
ning og forfalder til hetalinµ: senesl den :-~l. dece111her 195:~. Panlerelleu horlfalder, 
såfre1nl hega~ri:ng on1 udpuntninµ ikke er indgivet til sorenskriveren inden den I. 
april 195!. 

3 \ 7arer. IeYeret til udru:::tning 1nnd pant i faHµ:sten i overcn:::stenunelse n1ed denne 
lov, kan ikke for andre tilf!odehavender giires lil gen:-:tand for arresL udl1eg eller 
andc:n relsforfiilgning. 

4 Efter udli)bct af april 195-l ud,.;lettcr soren:::kri-reren (do1nn1ert'n) de i henhold 
til denne lov tinglæste pantebreve, uden al frcni:-ællet;;e af bcga~ring i så henseende 
er fon1()Jen. 
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5 Tinglæ.:3ning ;;:;åvel sorn nfhrsning og udsleuelse der ::ker i n1edfilr af denne lov, 
kan finde .='ted uden gebyr til slat-Skassen. 

() J)enne lovi der kun gælder for Fu~r{jen1e, træder i krafl strak5. 

26. marts -- FINANSLAGTJ:\GSLOV nr. il for 1953:51. 
1\nn1a.:rkning til § 19. 
J)a der bliver oprellcl el lands.skolekonsulentetnhede for aUe undervisning5fag, har 

landsstyret vedtaget al nedla~gge idrætsinspektOre1nhedet. Eftersorn ernbedet ikke bli· 
ver nedlagt fi.lr l. august 195;1 og halvdelen af land55kolekon.sulenlens lih1 skal beta· 
les af la:ndskasscn, får denne vedtagelse iugen indflydelse på tleBnc finanslov. 

26. 1narls IJ. nr. 'I om INDK<HISTSKAT AF HENTEH af indestående kapi· 
tal i færi).-:ke hanker og sparekasser. 

1 \.Ted opgi.lreh:c af den skatlepliglig-z indtu:gl for skalleåret 195:1 (i 'l'llrshuYn 
for skalleåret 195-l/55) og eflerfi)Jgende år efter § 9 i den korntnunale skatteloY uf 
12. n1arts 192:1 rnedrcgne,; ikke den rente, sorn færilske pengei:nstilultcr yder af ind
skud. 1\lle andre renteindtu;gter medregnes efter i:ikattclovens § 9, c. 

J\f renterne af de i slk. ] 01nhandledc indskud svares derirnod skat overen:Ssten1-
rnende 111ed denne lovs regler. Skallen påh\,iler indskyderne, 111en hetale;; for de· 
res regning af pengeinstitutterne. 

Skallen tilfalder landskassen udelt. 
2 Af rentebeliih, son1 tilskrives ind.skydernes konll, enten halvårsvi:; eller ved ende. 

lig opgiirel='"e til andet tidspunkt, crhegges i skat 1/~ ~-(_- p. a. af del eller de heliib, 
der danner hasis for rentetil.-:krivningen, dog hiijsl 1/5 af den tilskrevne renle.Skat
lcu indhelale.,,"> til landskassen direkte af pengeinsliluttet af den tilskrevne rente. 

3 Personer og i.n~;Litulioner o. a" sorn i henhold til lov orn den konuuunale beskal· 
ning af 12. n1arls 192:i, jfr. lov on1 skat til ,Fa~rtiernes arnlskonuuuue af 15. niaj 
19:19 rned ::enere rendringer, er u1nliaµ:el skallepligt her i landet~ er og;sii undtaget 
skal efter nærv1Prt'1Hle lo\'. 

Sttfrernl et pe11geinslitut har beregnet :'.:kat af rcn!e, son1 er til.-.kn~vet en person, 
inslilulion 111. v., soin 01nfallPs af na:rva·rende paragraf, kan heliihet fordres til· 
hagebetalt fra landskasseni Hlir kravet fren1sa:lles skriftligt og er ledsaget af ht•kræf
tc!:;e fra \-edkonu1u•nde pengeinslilut. 

4 Land::<slyrl'l he1ny:ndigl's til al fa!'.l:->:e!te 1ui:nnere regler orn skallens beregning 
og betaling jfr. § 2 og tilbagehetaling af erlagt Ekat jfr. § :1.1) 

5 (Jrt•rLrædt·be af J;e.stern1nelserne i denne lor og de instrukser, sorn bliver udfær
diget i henhold Lil den, slrDffes rned hiider, der tilfalder landskassen, såfrernt ikke 
hiijere s\raf er forskyldt efter den alznindligc slraffelorgivni.ng. 

6 J)e:nne lor In.eder i kraft slraks og anvendes fi)r5te gang for hauken1es regn
skabsår 195:-~ og sparekassernes regnskabsår 195:1}5-L 

1 seh,a11giYeben for skatteåret 195,1 ti 'riirshavn for ska!t1"'årel 1951/55) n1eclreg11es 
kun SjHtn•kasserenlen for tiden l.l0.1952 til Xl.:i.195'.,L 

26. tnar!s Ll. nr. 5 om SKAT TIL LA;\DSKASSEN. 
1 Heglerne i § ;) i lagtingslov nr. 17 af 28. rnarls 1952 on1 ekstraskal Lil luudskas

sen forhli\'Cr uændrede i kraft for skutteåret l95:)j5-I. 
2 l)cnne lov træder i kraft straks. 
Sarntidig ophæres stk. 3 i § ] i lnv nr. 202 u( 15. n1uj 1939 orn pcr.:;onlig skat t.il 

a1ntskornn1une11. 

26. rnarts 
192:1. 

Ll. nr. 6 om a:ndri11g i den KO:\nIUNALE SKATTELOV af 12. marts 

1 I lor nr. 76. af 12. rnart.:; 1923 on1 den kotnmunale be:::kalning tilfi)jes i § 10 sorn 
nyl stykke f.: 

1) Jfr. reglugertl nr. IB, 30. juni 195::3, 
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1Ia,der~g:Lner i henhold til lov nr. 9;~ af 20. 1narls 1910 otn udbetaling af hæders
gaver til danske sihu::end og fiskere og deres eflerladte su1nt lov nr. B8;) af 9. august 
19-JS 01n vi:;,se hædersgaver lil danske si)farcnde og fiskere og deres efterladte. 

2 l)enne loy træder i kraft n1ed virkning fra og 1ned skatteåret 1953. 

27. mart'~ l':\IS!TEiC AV SA~IFEIWSLlJV,ECU:\l. ( Liigtingssamtykt). 
1. Fyri hvi:irja kon1n1unu, su1n hevur sarnfertJsluvcgir al halda, Uselur landsst}'riO, 

hval hOskandi iirlig lltreiOsla til un1rreling av san1fcrOsluvegunum verOur hildin al 
vera. 1'ær kon1muuur, hrfirs soleii)is 5.sellu Utreitnuupphæddir eru ::.;liirri enn upp
hædd svaraudi til kr. 22,00 pr. ibl1gva i uvrarandi konnnunu, fita :yi av n1uni11urr1 
n1illu1n hesar upphæddir nfturgoldna Ur vegngrunninurn. 

Landsst}iriO knnn broyta la åsellu {1trci().sluupphædd i .~a1nsvari vH5 hroytingum i 
vegalongd og ibligvaratali og viiJ n)'1neling av un1vælingarat:::ti>l'i1iln; konuuununiar 
n1ugu -tb veru gjr>rdar kunnugar vi<) .slikar hroytingar åt)'renn 15. februar i einurn Urii 
tnn hroylingin .skal ver<'ia galdandi fyri endurrinding av urnvælinguriitrci0s1un1 -la(} 
iiriO. 

2. J(onununurnar ver()a sun1 higarlil hvUnn n1{i11ai)· at senda landsverkfr{)('linginum 
uppgerlJ våUal'ia av vegn1anninun1 yvir UtreffjsJur, Hl -.stai:)i:ot hava av urnvæling av 
sarnf er()sl uvegun1. 

3. Untsitingin av vcgagrunninurn og al)rir u111sitiugannyndugleikar, ii} Fi.iroya Yega· 
st}'ri hevur huvl, rerl~a lagdir undir Fi)roya land::-.::tfri frå 1. april 1953. Sarnslundis 
vcrtiur -FiJroya vcga::;l)-ri av!ikit). 

28. n1arls Bek. for Fa~rl)erue nr. ](}I on1 fast:>ættel:<e uf l'\()J{'.\LA.LBll)lLAG 
6amt om Ei!YfÆGTSCHÆ:'iSEHI\E for udbetaling af L":'iDEHHOLDSBlDHAC til 
E:'iLIGE FOHSØHCEBE. 

l 1nedfiir uf hesternrncberne i § 12, ::.tk. 1, og § 16, slk. 2, i kgl. anordning nr. 101 
af 18. tnarls 1919 for FæriJerne on1 !Ji)rnebidrag: til enlige for:;i)rgere nl. nl., jfr. kgl. 
anordning nr. 311af17. juli 1950, faslsæller arhrjds ·og soeiaLn1i.nistcren herved for 
liden fra 1. april 1952 til :) 1. n1arts ] 95 J. 11edenslående 11oru1albidrag, ;;0111 efler an· 
ordningens § l l, jfr. -§ 31, skal ga:lde rned hensyn til biirn .så\'Cl uden for so1n i 
1.egleskah og eflcr anordningen:; § 46 n1ed hensyn til den ugifte n1oders barselfærd 
og underhold fOr og efter IOd::;len. I henhold til hestennnelscn i sam1ne anordnings 
§ 50 Ias-tsu;Uer arbejds- og socialministeren derhos n1e<l gyldighed fra <len 1. april 
195:-3 indtil videre ne<lcnslåeude indtri:gtsgrtenser for retten til at nHHltage forskudsvis 
udbclaling af u1Hlerholdsbidrag san1l til at n1odtage bidrag til en ban1ernoders }Jarscl
færd og underhold fi}r og efter fiitlslen. 

iVonrurlbidral{enc til biirn. 
For tiden fra 1. april l952 til 31. rnarL.:;- 195:) fafl::'ætles de on1handlede hidrag 

urendrct til de i arbejd;;. og socialininislcriets bekendLgi)relsc af 17. juli 1950 na:\'nle 
heli.ih. 

F'or tiden fra 1. apriJ 195:1 til 31. rnurls 195:1 fastsæ!le." de on1h:u1dlede bidrag til 
fi)lgf'nde heliib: For faderens (en liidragspligtigs )vedkonunende 516 kr. Urlig For 
1nodercns vcdkuuunende ,) 18 kr. årlig. -

I barnets fi)rste 2 levt>Ur forbiijes de anfiirtc heliih rned 20 pct. 

1Von11albidragcne til 111oderc11s harsclfa~rd og underhn!d fiir og ejldr Jiidslen. 
l J, kr. til harselfa~rden, og Lil niodercns underhold fiir og efter fiid:::len 50 kr. 

1nå11ed!i g. 

i rul/ rr gts grff'TL5r•r. 
For::;åvidt den bidrag:;lierelliged-e er ugifl eller ikke sa1nlever n1ed .;.111 a~gtefælle 

:rnw kr. 
For:,;åvidl dl'n bidrag='berettig:ede er gift og ::arnlever 111ed ·.~in ægtefa~lle ·1-.590 kr. 
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2n. 1narls J{unng. nr. 7 urn Sl{IP1\- OG \-rØHl-trJØLJ). 
Land~"l}rib hcrur sarnlykt al gal<landi skipa· og viirugjl>ld fyri h'avnir.nar Fi)r. 

oyu1n franl\·egis verOa i gil<li til 30. seplcrnber 195'.),I) 

31. rnarls 
Ui\l. 

Kuung. nr. 8 mn stndning til PJ\!SJAV'IA'li A :\EYDSY'liJARVØR-

ViO heirnild i liiglingsli)g ur. :i, 26. 1narts 1953, rerl)ur studningur veillur til pris
javuan a neyOsynjarvtiru1n fra 1. april 195;1, fyri fyrst innlil 1. -::epten1l1er l.953 
solei<"lis: 

1. :\lj[1lk: -Fyri april og n1ai 1n[u1atl 1953 verl"lur studninguriu 20 oyru pr. 1. Sludu
ingurin, surn eisini tunfalar vunligan flutning, veri)ur goldin tun rneiari og bert fyri 
inn\'egalla uijO!k til tcirra.!2) 

2. Hugur: pr. kg 10 oyru. 
:1. Setepli: pr. 50 kg --l- kr., flull un1 land:.handilin sun1 sel undir alrnennurn tryggj· 

aOtun cflirlili. 
Frii l. april 195:) er kunngert} nr. ~O, 25. april 1952, ltr gildi. 

:ll. marts ~-··· Bek. nr. 121 om KASSEEFTEl\SY:\. sikkerhecbtillelse m. 111. vedr. 
state11s kasscbetjenle. 

l. Fur fiilgende kassebt'tjeute kra:res sikkerhedsslillelse: ". SorrnskriYercn tdonl· 
1neren) på Fær(ierne. Syssel1ntP1Hlenc pt1 iF'ær(Jt~rne. Sog:11efogeden i \.r aag .... 

5. I nrere11sslern1ncbe n1ed foranstil.ende alrnindelige regel beste1nn1e:; fUlgencle for 
de enkelte kas:;ehetjenles vedkornn1e1Hlc: 

!(asser 

H igsoni hudsniantlcn 
på F:croerne: 

I\.on lorholdsknsscn 

Bevillingskassen 

Sorenskriveren 
(don1111ercn) 

Lanilfogcden 
(pol ili n1eslercn) 

p:"1 Fa'roerne 

Sysscl111icndcne 
på Frcroernc. 

Sognefogeden 
i \'aag. 

Egenlligc 
knssl!betjenlc i h. I. 

regnskabslovens 
§ 27, 1 

Sorenskriveren 
(do111111ercn) 

Lnndfogedt>n 
(poli lin1esteren) 

Syssel111;1~ndcne 

Sognefogetlcn 

Kns-;ehetjente, 
undtagnt> i h. I. 
regnsknhslovens 

s 27, 2 

Bestyreren 

Bestyreren 

l\nsseeftcrsyn foretages. 

Af rigson1buds1nnndcn. 

Af rigso111budsrnnndcn. 

Af rigson1hutlsrnnndcn. 

H igso nt b u<l s 111an1l en 

{ 

Higson1butlsn1nndcn 
eller lundfogeden efter 

betnynd i gel se fra 
rigson1 buds1nunden 

31. marts Lov nr. l il om VALG TIL FOLKETl:\GET. 
17 ·ril folketinget rtelge,; ialt J 79 n1edlenuner hvoraf 2 rnedle1nn1er for Færi)erne 

sarnt 2 1nedlernmcr for (;ri)nland. Sf1vel Færiierne :00111 (;ronland udgi>r sierlige valg· 
01nråder, jfr. stk. 9 ..... 

\
1edri)rende valgel på Færiierne og i {;ri:inland fastsættes regler ved særlig lov. 

41 l)e ved folkelingsvalgel på Fa~rlieruc ng i Gr(Jnland afgivne ste1nnH'I' niedreg:ncs 
ikke reel fordelingen af lillægsn1undaterne. 

I) Sbr. kunng. nr. 25, 2B. sept. 195.'.3. 
2) Sbr. kunng, nr. 2:t 29. sept. 1953. 
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56 ... For de vælgere:'i vcdkornrnende, der afgiver slenune pil F'a~ri)enu\ i Grih1-
land eller i udlandet, inå ·::tenunescdlen tidlig:::l være afgivet :1 n1åneder fUr valgets 
afholdelse. 

75 De alrnin<lelige valg af 3an1tligc 1nedle1nn1er af folketinget foregår ordentligvis 
hvert fjerde år. Såvel i delte Lilfrel<le, son1 når \'alg udskrives til ufhol<lel!')c forinden, 
gælder sarntlige \"alg fra den abnindelige valgdag sclvo1n et enkell valg nf cStedlige 
grunde (såso1n på Færijerne eller i Gri:)nland) eller af andre tilfa~ldigc on1.::la~ndigheder 
ikke er foretaget på den alinindelige valgdag. Dog regnes tiden Jor YtilgcL:; gy.Jclighed 
11år de alnti11deligc valg fore:går in1elle111 1. okLol1er og :11. decen1her, Jra 1. oktoher. 

77 .... På Fa~rOernc og i Gri)nland kan det oycrladcs henholdsvis rigson1huds-
1nundcn og landshi.iYdiugen at faslsa;Lte en anden <lag til valgets foretagel:;e end den 
uhnindeligt he5le1nte. 

:JJ. mart" -- FI'.':ANSLOV for l95:J;5 I. 
'I'ekstanrnærkning til § 2l. l:ndervisnings1ni11isleriel. Nr. 47. 
'J'idligerc lærere og lærerinder ved Frnrilerne:; rnel!ern- og realskole, der har virket 

ved denne skole n1ind;;-t 6 fir, heholder i ;:{ år efler tieres afgang fra skolen det opnåede 
alderstilla;g, selv orn de ikke har fast uJJsa:tlcL-c ve(l del offentlige skoleva:sen j det 
il\Tige kongcrig-2, når de dog son1 vikarer, l.itnela~rere eller konsLitnerede la~rere har 
1nindst 2J Liniers ugentlig undervisning ved dette. 

'rekstan111. til§ 22. Forsvars1ninistcrieL. :Nr. 15. 
lJnder hensyn lil de 111ed opn1åli-i1ger på -FæriJerne og r;ri>nlaud forbundne særlige 

ulcn1per og farer er forsYarnrninisleren heruyndiget Lil for n1eleorologi:_;k iusLituts heri 
deltagende personale at lade udbc1ale et. :;ælig! tilla~g efter hesten1n1L>]:;er11c j tje-
11esle111andsl0Yens § 986, stk. :1. 

Anrn. nr. 20. -Af bevillingen på konlo Xll B. 1. kan der yde3 el stcrliµ! kosttil::;kud 
til lie:.q1~tningerne i fyr- og Yagervæ,:;enets inspektionsskibe pt1 rejser li! -Færi)ernc eller 
andre steder, hvor indkiHJ af spi::cvarer er vauskeligL og dyrt, sa1nt ydes et repræ· 
senlalionstillæg p;:l indtil :15 kr. pr. rnåned til fi)rerHe af fyr- og vag:~·rvæsenels in~ 
spektionsskihe, og endvidere afholdes udgifter til rcpra'.sentation nt. v. i særlige til· 
fælde ved fyr- og vagerv:e:;encl. 

AJ1n1. 25. A.f bevillingen på konto XII A_, 5. kan <ler ydc3 det af fyr- og vagervæ
senets personel, der op::endes til Fa.:rijen1e og Gr()nlund~ et særligt tillæg efter he
stemznelserne i Ljenesten1and.slovens § 986, stk. 3, under hensyn til de ined bygning 
og inspektion af fyr på Fr:eri)eruc og Griinland forhundne ulemper. 

1'ilvarende bestenunel.sc kan anYCnlle3 på skibspcrsonel, der under fyr- og \'ager
va~3enets inspektions3kibea ophold ved Fa:riienie og (;ri.>nland udstalionereo:; i lund 
eller i n1indre fnrti)jcr (kuttere). 

JO. apr. ~Ll. nr. JO om GEBYHER VED l:DPA'.':T:\I:\G. 
1 Ved foretagelse af udpantning erl:egger rekvisitlu for hver udpanlniHg fijlgeade 

gebyrer: 

'I'il og 111ed 
over 20 kr. 

50 ~ 

100 
500 

JIXJO 
:lOIXl 

li! og med .............. " ..... . 

og desuden en vidnegodtgi)rclsc på 1,50 kr. 
\led forgacves utlpanlni:1g erla:gges intet gebyr. 

kr. 
20 
50 

l(X) 
fil)() 

1000 
31Xl0 

kr. 
1 

;) 

10 
20 
25 
110 

f)iiise gebyrer erlægges kun ved udpanlning for skatter og afgifter lil land:::kassen, 
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kornrnuner, Fiiroya Yu1ilukkutryggi11g, og ilhTigt på ornråder, der er oYcrluget son1 
s:ernnliggcnde. 

2 .Na~rva:rendc bestennncl::er træder i kraft straks og surnlidig ophæYes Inidlertidige 
bealennnelser for FærGeruc af 2·l . .septcrnher 1945 0111 gebyrer Yed udptt:1tning. 

2H. apr. Higson1budeLs ,stndfæslel::c på ·FlJNJJATS for gro::::erer JCJllA.N 
BALSLEVS AllNDELEGAT til fordel for færuske fiskeres efterladte. OPHETTET AF 
AJS BALSLEV & CO. 

Forrnuen består af 56.000 kr. i danske ~latsobligalioncr og .skal altid va~rc anbragt 
sådanne eller kreditforeningsobligationer. 
Lega!el hestyre.s af lagrnandcn, lagtinget..:; forn1and og prov . .:le:i. 
Henlerne ucldele-s i portioner son1 eengaug.:;urHlcrsli)ttel:;er eller son1 årligt tilbage· 

vendende underslillleber til lr::cn!!C·~1de enker eller hijrn efter færGske fiskere, 
der er tnnko1nn1et på havet under ~1dilvclsc uf deres gerning. Ar~regnskaliet :afgives 
til revi:'lion Lil rig:;on1ln1ds1nandcn, der udn1i:v1u.~r rerL:<or og deciderer rcgnskuhet. 

:10. apr. -~- I\.undg. fra rigsotnh. (i llinunalæ.tling) af hek. ur. 218af11. juli 19-17 
an~ IND. OG UDFØHSEL AF PENGE OG VÆHDIPAPIHEH m. ,._ (llen·ed ,endm 
den fur Færi.ierne hilltil µ-::eldende valutalovgivning :-ærliµ; den i krig:;iirene 1910~-~-15 

ucbtedtel. 

H. niaj J(1nF1g. lir. 1~ urn hroyting (;Hl:\J),.\f{E(;Ll_:(;J.:HtllNI. (lHnsett 
regi. 1. juui 1910). 

15. maj Ll. ur. 1 I om fordeling af Færiiernc" andel af ALDEHS. OG INVA· 
LIIJEHENTEN SA1!T BØHNE!lfDHAGET. 

1 I henhold til§ 17 i lo\· nr. 116, '\1. marts 1919, § 7, :l. stk. i lov ur. 117. :li. 
nu1rls 19--19 og §-16 i kgl. anordning nr. 101, 1B. rnarL.; 19 !9 fasl::<:eltes, al af Fa.:r{)cn1es 
andel udreder ko1nn1U'1ernc JfH af de udbetalte aldersrcnlebeli>h, heruBder dagpenge, 
1nen ikke medicin In. v., 1;/i af de udbetalte in\-aliderentebeliili og hiirnebidrag, 
1nedens lancL~kassen udreder reiilen. 

L,unrl:0ka::i~:;en udlægger konunuuernes andel og får de-1 refunderet, stlledcs at det 
sene:;t den 1. juli hvert lir udregnes, -h\·or rnl'gel land.skas.,;l'n skal have refunderet 
fra hver enkelt konnnunc for det forli.ibne fi11a:1sår, således al 50 ~f: pålignes efter 
sidste folketal og 50 jf; efter sidste års ::;katteindtregl i kornn1unen. Konununerne 
skal tilbagebetale deres andel senest den 1. deccn1her i det fiilgende finan.,;år. 

2 l)e her fasLialle be:;ten1n1el:;er hur gyldighetl fra 1. april 1950 og sa111tidig op
hæ\·es lagli:'lgslorene 11r. 1-1, 15 og 'JG af 12. januar 1950. 

:JO. maj 
~JENTET. 

Bek. fra Fa:riierne" elektri<'itehnærn om ST,1':11KSTHØMSHEGLE· 

De af Eleklricitetsnævnel på -Fa:riierne under 27. januar, 11. februar og 31. rnaj 
1911 santl H. april 19 J() (sidst11a?\·nte 0111 eJektri::·ke hegn) udfa!rcligede rnidlerlidige 
æ1driuger i stærk~trlirnsreglen1e11lel af 22. decernbcr 19:-38 oplurrc.s herved. 

Sarutidig hern1ed .fa~b;:etles i nH-~dfi.ir af den elekLricileLs11a~vaeL Yed rnidlertidige 
bestenunelser on1 lilsyn rned ::ta~rk.,;lrii1113anla~g på ·Færilerne nr. 31- af 2B. oktober 
1910 § 1, stk. ,L gh,ne bc1nyndigel~c, al alene stærk . .;trlin1sregle1ne.nlel af 22jl2 1938 
siilede.s son1 ændret <len 1. oktober 19-16 n1ed bilag og senere ;end1+.'.1g;er er gældende 
på Færijernc for alle elektri::ke !:itærkstr(in1::0anla:g og alt tnalericl, der ud~ælles for 
spænding fra Bihlanne anheg. 

'l. juni ~- l\:unng. nr. 15 uni /-\ \i'rØKLf aY fyriskipa:nnn n10ti :\ll.'l\;\'. ()(_; J(L,E'{\7* 

SCJTT. 
Fyriskipan!r i kuHngrri) nr. 52 fr5. 2·1. JlO\'etnlier 1952 1nfiti 111un11· og kh:) y:;()tl 

v. tn. vcri~a hervii)'. aYtiknar. 
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\Tfsl vert)ur tt'i til § l i 16(~ fvri Filrovar nr. 36 frfi 2fL februar l90B hareflir hlts
dj6r og fenaOur v. m. hcrt ka;v1 innfl)·tasl vi<) landsst)'ri.sin:: loyvi, tii sijkt vcrr5ur 
f ra1nn1a.11unda11. 

5. juni ~~ DAX~IAHKS HIGES cnnmLOY. 
28 Folketinget udgijr ecn forsan1Iing:: bestående af hiijst 179 n1edlenuner, hvoraf 

2 rnedlc1nn1er vælges på Fa~r()erne og 2 i (;r{lnland. 
32 ])er kan ved lov give::; 5~erlige regler 0111 f:eriiske og grllnla'Jdskc folketiugsn1an

daler:o> ikn1fllrteden og ophi..ir. 
42 N::crrncre regler orn folkeafsternningl herunder i .h\"ilket 01nfang folkeafsten1ning 

skal finde .~ted på Frer()erne og i Gri)JJ]and, fasbættes \"Cd lov. 
86 \ 1algreL:!alderen til de konnuunale råd og n1e·1ighcdsrådcnc er den for valg til 

folkelinget til enhver titl gældende. For Fa:riiernes og (;r()nln.nds vedkonunende Jasl
~æ!lc:1 valgret.saldcrt'n til de kornrnunale råd og n1enighedsrådene Yed lov eller i hen· 
hold til lov. 

5. juni 
ØE!l:\E. 

Lov ."JL 172 on1 a:ndringPr i lov on1 F()LJ\:ETI::\GS\i AIA~ Pl\ F.l}•:tt. 

1 I lov nr. 127 af 2B. april ]916 on1 folketingsvalg på Fa~riien1e, st1lcdc.s som denne 
lov er :endret ypfl Joy nr. 5:if} ttf 22. decernber 1917~ foretages f(ilg:Pncle ændringer: 

Lovens § 2 affattes ::;iilcde.s: 
Valgret til folketinget har enhvPr, son1 har dan:;,k i·~1dfiid.srel, opfylder den i stk. 2 

indeholdte aldershe!ingel6e og har fast bopæl i rigrt, n1ed1nhHln~ \edko1n1nende 
a) nyder eller har nydt under."i-liiltelse, soni i henhold til ·lovgivniugen betragtes .son1 

fallighjrt>lp. og sotn ikke er eflergh·et eller tilhagehetail, 
h) er ude af rådighed over sit ho på grund af iuuy~1diggiirebe. 

\'algret:;alderen er den. 50111 er ga•ldende \'l'd valg til folkl•tinget den ilvrige del 
af rigPI. 

Ingen kan udii\·e volgrc.l uden al være optaget på valgli.~!l'n. 
Loven:-:. § :i udgiir. 
Loven::-§ ,1 aff~{ttP.s ;:;ålt>de:.: 
»\ralghar til folkclinge! er e11hvcr, son1 i he:1hold til hcstcnnnel.'ierne i§ 2i stk. ], 

har valgret til de!!e, 1nedn1i11dre vedkonnnendc er .-;tn1ffet for en handling, der i ahnin· 
deligt 01ndiin1n1e giir ha1n uv<Pnlig til al være n1edle111 af folketinget, jfr. grundlovens 
§§ i1() IH! ;-t).<( 

l lov~;ll::> § 7. :i. pk!.~ ændre.--; ordet »hetingel:::.erne« til: »aldersbeli''1g:elseIH<: og 
efter ordet »valgret« tilfiije.-;: »og son1 inden 1. januar opfylder de i)\Tige betingel.ser 
herfor.« 

I lovc11.s § 7 i.udfi)jes so1n .nyl stk. 2: 
>;Såxel for ho\·eclli.-;!en son1 for tilla•g;:,liEten indrette,.s <'li sierlig tilfly!lerli..;te for 

YtPlgere. sorr1 i årets }i)l1 tilflytter ko1nrn1F1en. jfr. § 11 1\.« 
I lovens § 11 ind.-;æl!e;.; i stedet for sid:-le pkt.: :i> \'iser det sig i lilhet af det år, for 

hvilket vuiglisterue grelder~ ·al en eller flere peroner på grund uf fejl ved listernes 
udarhejdel.se ikke er optaget pD. dis~e, k;n1 konHntu1alheslyrelscn i et 111iidt•, der -:-:knl 
afholdes serH~~l tre dage fiir af:i-lf'1nninf!'"~dagen, foranlPdige såda('nH~ fejl berigtiget. l 
årets liih kan ii3\Tigt bort~-el fra ændringer i henhold til § 11 1\. ingen for
andri.111.! f1)reta;.!es udeu \·ed durn i henhold til § 15.« 

Som,ny § 11' A. indfojes: 
En '}lt~r_:;on, der er opfi')rl på \-alglisleu. skal, .~åfretnl h:in 

oplage.s på lilflylterli,.;ten i den konununt', hvortil han flytter, 
niunen ~atntidig u1Pd .~:l'dvanlit-'. nH•ddelcL"e ou1 de:1 a111neldte 
delelse til tilflylning~korn1nu1H'Il orn, Jiyorridt den påg:eldende 
ral gi i~ten f rafl ytn i 11 g:.::;kn tnrn unen. 

lOGG 

frarlytler ko1nn1u11en, 
idet fraflyL11iJ1g;;:kon1-
flrt.11intr ~"'nder JJH.~d· , b 

har \'a~ret oplug€~t på 
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Optagelsen på ti1flyt:1ing.-;konnnuncns tilflytterliste er hclingel af, al flytningen af 
den pågældende va:lger er atuneldt til ko1nn111Ht~Hs folkcrcgi:::ter. ()rn optagelsen på 
tilflytterlisten sendes der af ko1nn1unalhestyrelsen uopholdelig meddcleL.:;e til den 
pllgældende vælger og Lil ko1111n1111alliestyrel::.en i fraflyt:1ingMkon1n1unen, af hvi.s 
valgliste vrelgeren (lereflcr sleltc.5. 

()ptagelse pf1 tilflyllerlisten kan ikke finde sted, forsåvidt angår alle ineddelelser 
0111 flytninger, son1 ko1nn1unen n1odtager ~enere end ] I dage fi)r valget~ og fi)r de1E1e 
tid kan opLagebcn kun :"ke, forud,;;at at vælgeren selv har ann1eldt flytningen til lil
f\yt:1ingskonununens f olkcrcgister. 

f)e na:rrnerc regler vcdriirende fren1gangsrnåde11 for optagelse på tilflytterlisten 
ni.\'. faslsa~ltes efter forhandling n1ed indenrig:;- og bolign1inisteren af slal.:,;tninisteren, 
<ler .ligeledes fastsa~ller regler on1, i hvilket (Hnfang optageL:e på tilflytterliste nl. v. 
skal fi:1dc slt~d ved flytninger tnellem Fa;ri)crne og den {)vrige del .af riget.« 

Lonns § 12, stk. 2, affalles sille<b: 
»Ni:r valg til folketinget er udskrevet, eller når folkeafslen1ning rkal afholdes, 

tilbagesendes afskrifterne til vedkornn1,;;-nde kon1n1unallie;;Lyrelst>r, der p(1 afokrifterne 
sletter eller optager de vælgere, der i henhnld til h~tenunelserne i§§ 11 ogll A. n1ålte 
være slettede af eller optagne på de orginale valglister. HigUghede.:-i af disse :endringer 
hekra~ftes pf1 sædvanlig nulde. l~ndviderc udfærdiges hckra)flede afskrifter af korn· 
n1unens tilflyuerlisle. 

J)erefter overleveres -:'>atnLlige orginale valglister rned tilh()rende af.::>krifter til for· 
1nændene for valgstyrene i de valgtli:-0trikter eller dele af di:;:->l\ hYuraf konnnunt·n 
består.« 

I loven;; § 11 u~~tdres ordet >:·ju;;tit.::n1init'-tcren« til »rigsorubud;-;rnanden.« 
I lovens§ 16 tendres ordet »hetingt·l~crne~< Lil: »aldersbctingel:'en«-. 
I lovens§ 17 ændres orde-L »justit.~rnini:::.teren« til: >):->\ul.srnini.stf•ren<c 

Lovens ,§ ~8 nff.alles :iåledes: 
»l)e ved folketi:1gsvalg pU ,F<erl)erne ufgivne ~tenuner 1uedreg.nes ikke ved fordel-

ingen af de i lov 0111 valg til folketinget 01nhanclledc tillæg:;n1andnter.« 
1 loven:i § ;19 ændres ordet ·»a1nlet« til: »rigso1nlnul;;n1anden«. 
I lovens§ -10 udgår orrle11e >;indtil 100«. 
Lovens § -12, .stk. 21 af falles sålede::;: 
:»()vertrædcl:>e af noge:1 af dis:ie hesten11neber .straf-fes 1ned fæng:'el eller ha·fle 

ikke under ,1 uger.« 
1 lovens § d-2, ~-;.tk. :3, udgår ordene »til 1000«. 
Loven:; § -I:-3 affatles således: 
»()1nko::=l11ingerne ved folketingsYalg og ved valglisternes fornyel.-:c og fu\1l:;lændig

gfirelsc udrede;:; af lantl:-;kassen«. 
l lo\·e:ts §-J.5, stk. 1, udgår ordene »i l::land efter ldands n1init>ters nænnerc be;:;ten1· 

inelse ho;:; politi1neslrene og deres hefuldn1a~gligc>dt' eller andre autorite-ter.<~ 
Lovens § '-15. ·stk. H. ud~ilr. 
l loven.s § -lii udgå~ i stk. 2 :-t -pkt. .s<Utll stk. :1. 
I lo\"e11s_§§ -t9 ug 5;) tcndres ordet >>jusliL;;n1inislere11« til: »:"-iatsn1ini::-leren«. 
I § 53 udgLLr ordene »af indtil :100 kr.«. 

Loven:> §§ 55"~-59 udgår. 
()verull i love:1 :rnclrc::> ordet »arntn1ande111-r. til: »rigson1hudsn1anden«. 

2 Stut~tninisteren er hernyndigel til ul lade lov nr. 127 af 2H. april 1910 orn 
folketiug,:;valg på Færiicrne, ~;:iledes sorn denne lov 1ned se-nerc ændri:t1ger bliver ut 
an;-;e sorn uffaltet~ optrykke- og bekendt.µ:i.ire ,;;;0111 »Lov on1 fo\keti-:1gsvalg på ,Fteri3erne«. 
Statsn1i11i.'-'leren er i de1u1e forhindel:=e bcrnyndiget til al foretage sUdannc a'ndringer 
i de enkelte heste1nrnel~ers nunIInerering. al disse fren1tra~c1er i fortli)be:1de J1u1nmer· 
fGlge. 

3 l\'a:rværet1de lov lnl"der i kraft :-:tuntidig 111ell lnv af >~1. n1arls 195,l orn \calg til 
folketinget. 
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\ 1 a!u::li:4er i henhold Lil de i denne loY ga~ldende hesle111u1el::".er udarhejdes fi_)r.stc 
gang ~;Hn ga;Jdcnde fra 1. januar 195-J. 

fl. juni ~ Uck. nr. 1H5 om de l:\DTÆGTS. OG FOHi\JUEFOIUIOLD m. v .• der 
helinger txi persons J.IEJ)LE'.\ISSJ-\:AB so1n uydt•ndc 111edle1n i en anerkendt SYGE. 
KASSE på Færiiernc. 

I henhold til § 6 i anordning nr. 59 af 21. februar 19{10 on1 anerkendte :;;ygcka.sser 
pii Færi)ernc fastsættes herved efter iIHlstil!ing fru .sygekassenæYnet fillgendc regler 
son1 grel<lc:1de for liden 1. okioher 1952~30 . .septen1her 195:] til vejledning 0111 de 
indtægts. og for1nueforhold .sa111l {)\Tige on1sta"11dighedcr, der son1 regel helinger en 
per:HH15 optagelse eller forhlivcn i en anerkendt ::0ygekas~e son1 nydende rnedleru med 
ret til aennem denne at. uvde tilskud fra staten: 

Son;" nyde1ule n1edlcrnn'1er af el! anerkendt. ::;ygi>kassl~ kan kun optage.~ uhc•n1id1ede 
personer af arbejderklas,sen og rned dern i ijkonon1L<:k henseende ligestillede n1:Pnd 
eller kvindeL .såsoin 1nin1lre jordbrugere, ld1nlh·:erkere og andre næringsdrirende, 
tjent~Aern::rnd og lignendf'. ])e forældre!()'.':e h()r;1, sorn lnvgivningen ikke pli anden 
1ni'idc har sikret adgang til sygehjcelp. kan -·-- de sædva1ilige ijko110111iske helingel~er 
forud:::at uden hensyn !il aldcr.:->græn~en 11edad va're selvslæ·:1dige nydende 1nedlen1· 
rner af en _:rr.e:ekzt-;se. 

Ile ahnin«.l~iige indtægtsgnenser ::;kul svare til faglærte arbejdere;:; årsindtægt Yed 
fuld be.3kæftigelsc og; ::kal fast.::>æ\lcs og cen gang årlig regulere:; på grttndlag af {le 
sene:;l n1eddehe oply~c11inger 0111 faglær!e arhejdere::; ·gennen1snitligc iir::l6n. 

L~nder hensyn Lil det i :-;tk. 2 anfiirtc vil ::;ådanne per,:;oner \·ære at un3e son1 ube
rnitllede i anordningen.;: for::iland, -In-is :1rlige indta~gl ikke oyer;;krider 9.500 kr. (jfr. 
dog .stk. 9). 

Ved hedilrn1nel.-:c:1 af sarnle\·ende ægtefu:~llers adgang Lil nl være :nydende n1ed. 
lernn1cr af sygeknJ:osen rned ret til ge:nnen1 dl'nne al nyde til:::kud fra slulen, skal der 
i tilf<elde af, at den n~g:tef1elle. der ikke kun an;:e:; for den egentlige Jan1ilieforsiirger, 
har iudta~gt, ved arbejde af nu'rc 111idlcrlidig karak!t~r, kun tap,:cs hensy~1 til den del 
af denne inrlta~gl, der overstiger 200 kr. årlig. 'fi\:;\'arende regel ga~lder for :så vidt 
angår indlæg!, sorn hjennneværendc\ ikke selv:;ta~ndig ~kallep\igtige biirn oppebærer 
ved :.irhejde for frenunede. 

For for:;(irgereu af el haru {~Iler flere biirn under 15 år forhiljes den i stk. :-l n:ev.nte 
gra~n::e rned BOO kr. for hvert barn, jfr. dog ;;lk. 9. 

Ved de! i iu1ordningcns § 9 on1ha11dlede udvalgs, ved sygekassedirekli)rens og 
rniniislereH_..; afgiirelse .af~ orn en person;; årsinrlta~gt overskrider den n::.ev·1Lc gnense, 
vil der va~re al tage he-n.syn til den skauepligtige indko1nst, hvortil den påga~ldende 
endeligt er ansat i hl""'Jhold til lov for Fa•ri)erne nr. 76 af 12. rnarl.s 192~ orn den 
ko111n1unale he3katning rned senere a~11driuger1 J, forinden de Yl'd n:C\'Hle lov:;§ l-1 
hjen1lede skallefri fradrag har fu1ule1 sted og ude11 heusy;1tagen til den 11cdsætte\;:;e, 
der eventuelt n1il1te va:re indriinunct i henhold til sa1n11H: lo\'s § l5. 

})el ovennævnte gra:nseheliih kan kun til.-;ide:;:_elle.s, niir der foreligger srerlige 
01nsla:JH1igheder, <ler taler herfor. Son1 forhold, der i ,så hen.:ee:1de kan konnne i 
helraglning, nul na:vnes syµ-dorn, ga·ld, alderdon1, ::Lore forsiJrgerbyrder eller a11dre 
forhold, der i ra:.:,e:nLlig grad forriuger deH pågældende" fikonornL~ke stilling. 

So1n n1aksiinun1 af forn1uen for uhe1nidlecle nyde:-ide 1ncdlenuner fasL.;ælles el 
heliih af 28.000 kr. for enligts!illede personer og :)9.000 kr. for fan1iliefon•lirgere, 
jfr. dog stk. 9. J)et kan i særlige tilfælde :tillades. at di~se gra~nscr overskrides, f. ek:'i. 

1) VPd hen:gningen uf den skaUPpligtiµ:c indkomst hlhcr dPr hL a. ut fradrage drift,;omko~t· 
ninger fra emhedsiHdta'gl1.~r. dP udgifter til kontorhold Ill. v .• som cmliedPts IH'O"trideL~c har 
nwdJiirt, pt'.nsioner o, u. hyrder, der p:i.hd!t'r Pt t·mlll'de, og bdilb, der ai1n:ndi~s til livs
forsikring. ulykkes", syg\>, invu!iditeb-, ul1fordon1.,.;- og arhejdsliished,-;forsikring, dog ikke 
ud OVt'.r et samlt:t bdllli af -100 kr. årlig. de hdiili, som i dH påga:ldcnde iir er udredet i 
pt·r;;onlig pålignede skat1er, skattPr og afgifter pil fast ejuidmn ni. v., n·nter af prioriteter 
og: anden µ:w!d, jfr. iilvrigt § 11 i den kommunale skattdov. 
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når fonnuen er anhragt i Yanskeligt realisable aktiver eller er anbrugt på lidet rcn
tnhel rnåde~ eller nå-r den pågældende.~ va~se:1tligste indtægt he~-lår i alders- eller 
invaliderente; endvidere når <len væ3entligslc intægt. hestår i renten af- en kapital, 
og p<1gældcnde::; arbejdsevne eller erln·ervs1nuligheder er sltledes ,:1cdsat, at hans ar
bejdsindtægt. kun kan blive af ringe hetydning~ eller når den efterlevende af et ægte· 
par ved a~gtefa~llens di)d har tni:;.,let i-in hidtidige forsiirger. 

l)en i slk. 3 na:v:1le gncnse~ den i stk. 6 on1handlede forhOjelse af denne (hi-Jrne
tillæggt~L) sarnt de i ~!k. 8 nævnte for1nurgra:-nser vil hvert Ur være at rrgulerc 
111ed -gyltlighed fra ] . okt.oher efter de senest forud n1eddelte oplysninger otn faglrerle 
arhejclcre5 gennernsnit.1ige årsli>n~ idet be]i)bene for indtfegtsgra;n;,e:i afrundes Ul 
del na::rrneslc n1ed 100 kr. delelige tal. b()n1etillæggel til det nænnc.stc rned 25 kr. 
delelige tal og IorrnuegrærL"erne Ul del nærn1este hijjere nu~d l.000 kr. delelige lal. 

IJe ovcn~tående regler skal i fi)rste nrkkc tjene til Yejledniug for sygekassebe..~Ly· 
reherne \'ed dere3 bedii1nn1eb:e af, 0111 det kan tillades en per;:;on at optages .sotn 
nvdendc n1ecllcrn af svu:ekas:;en. cl!e-r forhlire i denne n1ed ret til statstilskud. Så
f;ernl sygeka:;:::chc:;!yr~l5er_11e C; i IYivJ orn argiirelsen, hiir spl>rgsrnålct forelægges 
det stedlige hecHirnn1cnde udva\f! (jfr. a11onk1inµ-ens § 9). der træffer :-in beslutning 
efter el skiin over san1t.ligc foreliggende forhold. I-fri:.-; den 1 der si)ger optagelse, har 
en indta-gl eller forn1ue, son1 orer:;tiger de anfiirtc gnPri.~er, n1å han ikke optages 
son1 nydende n1edlen1, forinden del hedihnn1e11de udvalg har afg:jorl, 0111 ha:1s i)ko-
1101niske forhold desuagtet. tillader hans oplageb:e, jfr. a11ord11inge11:.-; § 11, stk. :t 
I udralµets heslulniug der ~kal indsende,.:; Lil direkti)nx1 for sygeka3seva•senet til 
g:odkerulclse ~--- biir der girl's ~å udfiirligc oply:::ningl'r son1 rnuligl om de forhold, 
der bar ræret be:itenu11endc for denne, for al direktijren pL\ grundlag heraf kan lraJfc 
afµ-iirelse orn. h\-{Hridt han kan tihrredc de:1. 

J)enne bekendtgiire-lse har gyldighed fra den 1. oktober 1952. 

n. juni An. nr. lUO on1 S'l'l 
0

l)E'.\'i'EHEKSA:\JE'.\ for elerer. der dirnillert~s uf 
LAGT!"\GETS STl"DE"\TEJlKl'HSUS. Tho"harn. 

Studenterek,;:amen for elerer, der dirni!teres uf Lagtinget::; Stude.nlerkur:'U:i. Thors
havn, afholde:.; efter dl~ for studentereksarnen for privatister til enhver !id f!Wldcnde 
rf'gler n1ed fiilgf'ndc ah,iµ-elser: 

1 Ek::arnc11 afholde:S red kur~u;:; for rn af uJJderyi:;ning::1ui11i::;tereu i henhold til 
lor nr. 62 af 21. april 1903 § 19 i dette iijetned beskikket særlig cksa1nen"konnnis
.sion. :illh~des al hediirnn1elsPn i hrert fa!.! forela!.!C:i uf en he,:kikket ce:isor i forliindel~e 
1ned. den cks:uninerende herer. '"' '-

2 J)er gire.-.; i fa,µ:el fa:ri).-:k 2 karakterer, een i 5kriftllg: og een i n11111dtlig, sålede:; 
al dis:;e karak!erer n1edreglle:'i i eksarnen . ..;re,.;ullatct. 

a. Dansk. 
A. Kravene for priYalis!cr nH'd ful(h -pcnsurn er fi>lgende: 
a. f,iltf'ralurfrrsning: J)er l:r~es n1indst 7 hovedværker, heraf :-3 ~tatarisk. re_•!cn 

kursori::k. 'Eet af Yterkcrne ;;kal yære norsk, og ecl af dt> kursoriske v;crkcr kan va;rc 
fn1 Yerden~litteraluren. Et pa.--scnde udralµ- lilteralurprihc1· (f. eks. folkevi:-er, sabuer. 
lillcner kritik, no\-eller, e\·entyr. e,;says) kau træde i stedet for et h<rredva~rk. 

Endvidere he_,es :-tatari~k n1i11d:.-;t 100 sider litteral11rpri)ver fra forskellige JlCriodL~r. 
herunder norsk litteralur fra nyere tid. l)en læste lilleratnr 1nå ikke udelukkende 
\·a·re af ,.;kihilittPner art; og::å andre .;.;hier af litteraturen skal r:rre repra:senle
ret. Kursori::k l:t>::<es 1nindsl 150 sider (herunder C\'t. også kortere- Yærker) fra fle 
forskellige perioder. I det s:unlede litterære JH'nsun1 :;:kal alle centrale perioder og 
horedforfnUen1e være rcpne;,:enlcret. 

Lahoraloriegennen1g:ung: af eet horech«rrk eller ca. 25 ::;i der litteralurpriJver (cl 
slof, son1 ikke hehiiver al være en:; for hele kla~een) kan finde sted. 

h. Litteraturhistorie: I lilknytning til lilleralurlæsninge:i rneddcles der på gI"und-
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lag af en kortere Ia~rehog eleverne en oversigt ovet den da.nEke litleratur.s hislorie 
og de allervigtig:;tc punkter -af den nyere nor.~ke litteraturs hi::'lorie. 

e. Eleverne t;kal lives i ::;kriftlig og 1nundtlig frc1nstilling. Enu1erne skal være dels 
af faglig art, dels friere opgaver fra elevernes erfarings- og iagtiagelseson1råde. 

B. Pri)ven er .skriftli-g og nn1nrltlig. 
l. Ved den skiftlige pr()ve .skrives en stil. l)cr gives frit valg rnellern flere opgaver. 

'ril besvarelsen gives 5 tiiner. 
2. \Ted den rnundtlige pri)ve -foreheggcs der ek~.an1inanderne el ~piirf!!'lmål i en 

opgivet tekst. Eksaniinntin:Jen i lilleraturhi:o.\oric skal i videst rnuligt on1fang: ske 1ned 
udµnngspuukt i de11 forelagte tcksl. })e lit!eraturteksler, der foreheggc,:;, rnå af' teusor 
vrere valgt ~"'åledes, at de belyser ra~.sent1ige træk af forfallercn og liden. 

C. For de ekstnninandcr, der har ret .til at ind~lille .sig til ek:::nn1en 1ncd l1cgni>nscl 
pcnsun1, opgives Lil prl>ren fi)Jge:1de pt~nsun1: 

a. Lillt'raturla'.lldng: 2 litteraturværker og 100 :dder lillernlurprilver. 
h. Lillt>raturhistoric: 'l'iden efter 1700; Hirrig! kun den til forståche af den op

givne lilleralur 11ihlrcndige lillcraturhisturle. 

4 Fa'riisl•. 
A. l(ravene for privatister rned fuldt pens11n1 er fii-lgendP: 
a. Li.Uerturl<rsning: })er ht~~es 1nind:<t 5 horedr:PrkPr, hvoraf 2 statari,:;k. res-ten 

kursori~k. Et vassende 1ulvalg litteraturpriiver kan ga'lde for et horedr1erk, Endridcre 
he_<Ps stalarisk og kursori::::k 250 :::ider litteraturprfrver, hvoraf kur:::ori~k n1indst 75 
Si!h'r (herunder erentueh og,.:ft kortere VU;rker). f det SllHJJedc li\ter<Pfe Jll'fl:'UJll sku} 
de <·enlrule perioder og ho\·edforfattcrne rcere reprn~;::entercl. 

Lahoraloriegen11crnga11g af et ho\·ecl\·:erk eller ca. 25 sider littcralurprilrer (el ."tof1 

,.:orn ikkP liehiirer at vwre ens for hde kla:;;sen) kan findP slPfl. 
h. Lil!t'ralur!dstorlc: J)er n1cddelc:'! cleven1e i tilknytniJJg til litteralurla~snin[!e:i 

en ovcr...;igt over den fa~r(bke og de allcrvigtip:,.:le puJ1kter af de:1 norrilne lillr-raturs 
hi;o;toric. 

c. Sproghistori1~: Af norriin litteralur. la~:3cs niindst 80 sider st(}Uet af et kort gra1n· 
1nalL"'k :--ken1a, ;::on1 indeholder ho\·edtrækkene af lyd og hiijuingsla~rcn. l)esuden 
la:::t·:-> der 20 sicler pril\-er af færiifk sprog fra tle a~ldstc tider til ca. 1800 og 20 si<I0r 
dan::k. deraf 10 sider efter 1700. J)e f;erii::ke O!! dan,.:ke tck.,.:ter biir i vi1lc.::-l rnulirrt 
ornfang være vriivcr, der tillige L1d!-!t1r i dl'l lil-len:ere pen::tun. Endvidere la:se.s 2() 
~irler nyisland.c:k, 20 sider nor.:::k land,;;111;:1] D)! 50 sider svensk ( dt•raf 1/1 poe
si). l\1 grundlag af de he:'>le tekster give3 der en ;;;_!vidt nntlif!l sanunenha·np:P.Jcle over
sigt orer de norrli.ske sprog:- udvikling:. 

B. Pri)ven er .skriflli!.!: O!! lllUndtli!.r. 
1. \ 1ed dc,:-1 skriftligt;·- p;:()ve skrh~-;~s en stiL J)er gires frit valg r11elle1n Jlere op· 

gaver. 'J'il hcsvarelsen 2ire.s 5 tirner. 
-- 2. 'Ved den nnuHllliP:e priire forehi;gges der ek::.-arninander:1e: 

a. Et 10-piirg-srnill i en opgireu litteralurtck~t. l~ksan1inalion i lilteraturhi;;torie ud 
fra den forelagte tekst. 

h. E! sp(irg;rnål i det ~proglige pe11s1un. 
J)e ,litteratursteder, der fore-læ!..!;!!es, n1å af <'ensor være Yalg:l silledcs, at de hely:--cr 

Yæ-""en!ligc lrtek af forfaueren og<- tide:-i. 

C. For de ek::;,an1inander, der har ret til al ind.stille sig til eksarucn n1ed begrænset 
pensurn, opgire:0- til pri)ren fiilgende pen.-;un1: 

a. Lill<'ra!urla:sning: 1 litteraturYærk og 75 :--ider liueratuqn·()yer. 
h. Li!lt~raturhistorif!: ])en til forslileh:e af den opgiv:ic litteratur niidYl'IHlige .littera· 

turhi,:;lorie. 
c. Sproghistorie: B5 sidt>r olclnordi;,:k, 15 sider fa;riJsk, 15 sider dansk, 10 sider 

nyi;,:tnHlsk, 10 sider laudsrniil og 25 sider .svensk (deraf rnindst I ( 1 poesi). 
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17. juni. llek. :nr. 197 om ULYKKESFORSIKHl:\G AF AHBEJDEHE, der mid-
lertidigt hc-~ka:ftiges i GHØ~L,1\-~D i yirkso1nhcder, der har sæde eller :."tyrel:::.c på 
Færilerne. 

I tnedfi)r af § 7, E·lk. 1, i anordning :ir. 161 af 29. n1arl:; 19:19 for Færi)erne on1 
forsikring n1od fOlgcr af ulykkestilfælde fu::;tsætler arhcjd5- og 5ociahnini;;teren her
ved efter indhentet erkla~ring fru ulykkesforsikringsrådet for Færijernc frllgende be
stenHnelser n11.>d hcn5yn til, i hvilket ornfang reglerne i nævnte anordning ::kul korn111e 
til aJJ\'r-ndel:;e pil :.trhcjderc, der n1ldlcr1iclig beskæftige-:; i GrGnland i virk.sornheder, 
der har sanle eller slyrelse pil Fa:r()erne: 

l Be3tcmrnelser11e i anordning nr. 161 af 29. tnarl.s 19:19 for Færiierne orn for!iik
ring rnotl fiHger uf ulykkestilfa:lde fi-"Hlcr ;:u1ve11del~e pii arhe-jden\ der ud.~eude:; af 
en virk:::on1hcd, iler hur :>;:ede eller _..:tyrel:oe p<1 Færi)erne til nlidlcrtidig hc:::kæftigel.5c 
i (;rfrnland. 

Sorn rnidlertidig he,:ka'ftig:el,:e ::kal a_n:;:e:; arbejde af indtil 2 års varighed. 
2 J)enne bekendtgiirebe tra~der i kraft den 1. juli 195:~ og kornnier til anven

debe på ulykke,-tilfæ·lde, indtrufne CHPvnle dato eller senere. 

2:t juni Kunng. nr. 17 u1n LA.Nl)J;\(; _AV l\:r\L\1 A frå fi::ki:::kipun1, .5tllU eru 
ikki hoyrandi heinia i ·Fi:iroyun1. 

Eftir § I i kuungerO -:ir. 21 frå 25. :::epten1her 19 lfl he\·ur la11d,:~tYri1) ;.;ainlykt al 
efairlika fyri fyrst, al fi~ki:okip, .511111 eru ikki heituahoyrandi i F'iiroyun1~ knnnu fiia 
loyvi Jrtt s}':;lun1anni i 1'6rsharn fr!i fi~kiviHnu::krivslovuui al landa kah·a fyri 
so rnikii), sun1 i'kipin1nn tiir\-ar lil keyp ,;.1v {1lger(i frU lancli e-lla lil ri111lktgar av tlln· 
va~li11f!UJ11 o. I. 

Friisiign n1[1 ge\,as-l frnnllnauundan heh-t undir klareringini og lny,·il) veri)ur glviil, 
lii \"iillan vert'iur latin inn ---- fylt lit su1n tilskilaC} vil) niigdu1n og pri;.;urn -·-- vitl tiirv· 
andi fylgis~kjiilun1 og 11ndir::krivafl av keypara og: ~kipara. 

('tfylling-arhlili) kunnu hlleg:µ-jast [1 hav11a::krir.~tnvtn11. 

29. juni Skr. fra l'. M. om STATST!LSKL'D TIL LÆHEHBOLJG. 
I anledninµ: af det rned direktionens skrivelse af 16. decernher 1952 hertil ind:->e~1dte 

antlra~ende fra l\a~s 5'.0!.!ns kon1n1une 01n ,.,:\a\stil::kud til opfiircL.;;e af e11 nv la:rer
holig 'i 'rofte skal nHu; efler stt·dfunden hrevveksli"l/! tned stalsrnini;::-teriel..- herved 
n1eddell', at n1an af hensyn til kon::ekver!.'<ernc n1å finde det rigtig::t. at hevilling af 
~tat.stil::kud gilre;; afhwngi~t aL at der af Færiierne~ hu1dska:'se yde.,;. el libkud al 
til::varende sti)rre-lse. 

'lO. ju~i Heglugeri) ur. Ul uru l:\:\TØKl'SKATT AV HE:\TC'.\l av i:rni,tanrl· 
audi peningi i fiiroyskum BAI\'Kl':ll OG SPAHIKØSSL':\I. 

VH'5 heiniild i liigting:-<lOg nr. :l frft 26. n1ars 1953 11n1 inn!i)ku:"kau av rentun1 av 
innistandandi peningi i fi)roy:::kun1 hanku1n og spariki):::::u1n fyri.~kipar la:1dssl}-ril) 
fyl~j:rnli: 

1 'J'å peningaslovnur hålv!irliga ella !trliga ger upp renluna av in:ii:itanda:idi 
peningi [i hanka. e-lla ::parika:-;sab()k, tjl'kkhi)k ella h6k vil) 3 rnUnai'ia, 6 n15Ji:1()a e-Jla 
at\rari upp3agnartiil 1u1dantiki·'l eru handibkonti ullan 11ppsiig11 a kontokurant og 
folio verO'ur rentan liLskriva \0 iO l/~ prosenti n1inni, enn bbkin gevur ra:tl lil. Tai) 
hålva pro:-0!'nti5 verOur goldil) lancl;::ka:-san1nn fyri rok:1ing inn~kj(;tarnnna undir 
eintnn. Vertlur ht"1k gjiird upp i hål\0[1ri·.nun1 (iiriH111n), Ycri)ur snn1ulcii)i:0; 1il-:krivat)' 
l,.~ pro.sent rninni og hella hålva pro;::entil'5 goldit} land.skas::antun, tå uppgjiirL Y('rl)ur 
hCilv;lrllga (årliga). 

Lt1g:in arn1n.rkur :okattin til i 1ne~!a lagi 1;5 av re.1luni. Er rentn~tigii'i 21/~ pro,Sent 
ella tninni, verOur ~kaliurin rok11atlur viO 1/u av rentuni. 
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2 LJitz:arin11ur § ~ undanlckur teint sonn1 renlu::kall, su1n eflir galdandi skaltal6g 
ikki ha\:a skallt1::kyldu i Fåroyu1n. 

llesir eru l. d.: 

1} Ahno.1nir kassar hjå konunununun1 og havnalijgurn. 
2) I\:asssar og grunnar hjii land:::kassanum og .slornar, sun1 landiO eigur, og s111n 

verOa riknir fyri landskas.sans ·rokning. 
:J) Tryggiugarsambaudiil Fiiroyar vi~ deildum. lo u:ulanlikiu eurlurlryggingar

deildin. 
1) Feliig (itrbtla-, ungrnanna visindalig o. tl.) 5un1 eftir teirra skipan cru ikki skatta· 

skyld ug. 
5) PersOnar,surn lnigva uttanfyri Fi.lroyar, og surn ikki reku \ 0 innu her, iO ger 

leir skatt.!:'kyldugar. 
Er persUni ella iH)ru1n su1n undantikin er ::kattaskyldu, -fr:idrigiO fyri re:1tuskatt. 

~o kann peningurin vert}a kravdur aflur frlt la~af;;kassanurn. Slik! kraY \·erOur senl 
landsslfrinun1 skrh,liga ii skjali, sun1 land~::;l}'rii) tityegar {)g -:'Urr1 fa~::-1 fr[i peninga
s1ovnu11u111, trjaldstovtv1i, la.ndsskrivstovuni og korn1nunust)Tunu1n. 

Iraspurninrrar un1 ~katta~kyldu \·erOa \'[i}gjilrdir eftir \·anligu reglun1 skattal(ig
arinnar; ar skal la-~evndini {i 'l'brshav-n yrirlikningarncrnclini) e!Ia dOrnsvaldinu1n. 

3 Ilcnda fyri~kipan hevur g::ildi viOvfkjandi ,\eirnurn renlurn~ sun1 bankanir rokna 
frii 1. januar 1953 og sun1 sparika::.sarnir rokna frå l. april 1953. 

17
111 banki hevur gjfirl lilik upp aflanii I. januar 195:1 rncn iit)re1u1 10gin Yart) 

kunng:jijrtl oµ.: hevur {1!gohliO rentu1ir1 fyri til3ina aftauii 1. januar ]95:1 utta~1 al 
hava drigit) :::kallin frii, er bankin -lcy.sur a\' iihyrgdiJ1i fyri hesu1n skalti. 

4 Peni11ga::;tovnurin h{)kar :-kulti~1 )'Yir raksturi11 sun1 vaulil!a ren!11{1treitlslu. 

81. juli Hegluger5 ur. 20 fyri KO:IL\Il''iALlT GHA'.\:\SKODAJ\AH:\AH. 
( lokalrevi~orar i. 

f 19:--ri ~endi urntrnai}urin kon1nu1111n1un1 leit)beinillg og fyriskipan un1 la ko1nn111-
nalu rokJ1i~kaparfi)rsluna, n1e-,1 vhri)u har ongar reglur fyrisetlar loknlu grann
:'koOannn ko1nn111nunnar ullan la~r. at he.:;ir av og ii ~kuldu eflirkanna, at kassapPn· 
inguriu var til. 

Land3Flfrii} heldur heinnsl vera. at iivisar reglur eru fyri ti arheitli og teirn 
f'kyldutn, .:-urn teir konununalu g-ra·1J1skotlararnir hava og fyrisetur ti vil) hciinild i § 
:11 i ltig nr. i\O fr5. 28. ft•hr. 1872 urn »de fil'riiske landkon1n1uners styrelse« hesa 

HEGLCGE!ltl 
I\ 0111111 u nali gru nns koi)arin: 

1. sarnanheldur iill skjiil vii) kassahtikina og ansar eflir, a! ley eru bbkn()j U rælla 
konto. 

2. eflirroknar i.Hl skjlil, 
:-L ans[tf eflir al: 

[\. kvillan er fyri iill i11gji)ld post- ella ha·1kkvittan er ntig tniki() -~-
b. :::kjali sj"nir, hvat peningurin er goldin fyri, 
c. skja1H'5 er spcsifi:<eraO, 

J.. an;.oa eftir al kas.sabt\kin er heint ni<Jurtalcl, 
5. sa1nanheldur rokniskapin vi1) ka::-sahbkina og tt:1sar eftir, nt han11 er helnt nH)ur

taldur. 
0. Lelur :okattali~lan nitlur og san1anheldur hann og :-:-kallainngjlildini vil) skalla· 

konloir11ar og kannar, tun he:-:ar eru heint uppgjiirdar, 
t. san1<.1nher :;:kallaeftir.'itii6ulistan vit~ kontoirnar og tclur hann ::;aruan, 
8. ger upp skallaeftir:_:,\(Jl}urnar soleit5is: 

Eflirstiii)ur yj{) årshyrjan ". kr. 
+, J.liknalh1·1 skalt i J.rinurn " .. " ... kr. 
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eftirgiY1tc1n skalt ...... kr ..................... . 
og inngoldnan skalt 
san1h. ki'isah6kinu ... kr. kr. 

Eftir:~tOOur viO iirs endu kr. ." ... 

og kannar urn hel,ta sarnsvtlrar eftirslii()ulista og roknit::kapi, 

9. lelur ktL;;.sapcni,1gin npp og åsunnar, at hann -sumsvarar kassahOkina, 
10. krevur sær til handa viittun frii peningastovnu1n un1 i1111ista'Jldandi pening og 

vunnar rentur og sama.~1her hana vil} rokni:0kapin, 
11. :-arn;:inheJ<lur rokniEkaph1 vil) figgjanellani11a og ansar eftir, at ikki ineira er 
goldii'i a\· teiJn yn1su kontoun1, enn tl'lla:nin loyvir, uttan ~o kon1n1unustfriiJ he\'ur 

sa1ntykt ,hetta og tilskilat'ii frii hviirjari konto reslpeninguriu verOur tikin; vållan 
tun sarntyklina 1letur komn1unan: a'"ltin vii) al leggja frarn gerOahltkina clla vi{) 
av.skri-fl av henni, 

12. sa1na11her figgjarstandin iir undan Uri viO rokni·skapin og an.sar eftir, at yvirlil 
yvir ognir og fkuld kon1n1unu,1nar er vHllagl, 

1)3. ger sinar viOrnerkingar I tveinnun eintilkun1i harav kon1nn1nan hcvur taO eina, 
n1e()an hit.t vHl svari konununustjrisins verOur sent landsst}'rinun1 sarnan vii) ti 

grann:;,kolJa!)a rokniE:kapi:n1un. 

18. aug. ~~ I(unng. nr. 21 u1n broyting i !'ltarrsrcgluger() nr. -·l l frå :J. 1nai 1950 
fyri vrakara&tovnin um VHAK!NG og vi~ger5 av SILD. (lnmett i regl. 1950). 

26. aue. ~ Bek. nr. 212 om SKIBSDAGBOG OG 1\!ASKI:\DACBOG. 
1. Skd;sdaghog og n1a,::-kinda7liog kn:eves dotr ikke for skihe, son1 kun µ-år på 

fiskefang'5t i Nord. og Ø.st.ersiien udenfor de nævnte -linier ('fex.el~~Linde.snæs og 
for Østersii-en nordligere end 58. breddegrad), og ej heller i skibe i fart 111cllen1 
i.lerne indenfor den f;er!>ske f)gruppe. 

5 -- På Fa.~rtier;ne forelages autorisationen i Thorshavn af politin1e.stercn og 
udcc1for denne hy af vcdkonuuende syssehnand eller sot,111e-foged. 

28. aug. An. nr. 2·16, hvorved lov nr. 90 af 31. tnarts 195'.·~ on1 udilvel='e af 
JOJmE:\lODEHGEHN!NG sættes i kraft på Færiienie. 

I henhold til den regeringen ved § 2:1, stk. 3, i ,Jov nr. 90 af 31. tnarts 1953 on1 
udfivehc af jorden1odcrgerning n1edJellc hc1nyndigelsc stette,.s den nævnte lov herved 
i kraft pil Fa!rUerne j f<Hgendc skikkelse: 

/{ap. I Ilet til at udOrc jordl'rnodcrgt~rning. 
1 Het til al udiive jordemodergerning og betegne sig son1 jordernoder har kun 

den, der har 1nodtaget au!orisulion i henhold til §§ 2 og 3. 
La~ger;; ret. til at yde Hhl::elshjælp her{ires ikke af denne unordniJ1g. 
2 "Autorisation til al udi)\'e jordcrnoderger1ing og betegne Rig son1 jordemoder 

n1eddele:: efter begæring den! der -efler beståel cksarnen på jorden1oderskolen har 
erholdt lærehre\' ~orr1 jordernoder -her i rigel. 

Aulori:::ation kan dog ikke 1neddelc:; den, der n1å 1111\ages at være farlig for sine 
rnedrnenue:::ker under udiJvel.:-c af jorden1oderg;erning enten på grund af Jeg;en1lige 
n1angler eller varig e1ler med rnellemrun1 indtrædende n1angelfuld sjæl::.tilstand, hvad 
enten denne .-::kyldcs ~ygdon1 eller rr1i.::hrug uf alkohol, morfin. kokai·.:i og de..-Iige, eller 
på grund af udvist grov uduelighed. Autori;,,ation kan endvidere na~gtes under de i 
borgerlig ~traffelors § 7B, stk. 2, .næ\"Jlle ont..::lændigheder. 

Forinden au!ori.3ation sorn jorden1oder n1eddeles, ufgh'er vcdkon1n1e11de -- efter cu 
af indenrig:::.- og bolign1inisteren fast::at formular en skrift.lig forsikring orn, al 
hun su111Yillighedsfuldt vil opfylde sine pligter ::on1 jordernoder. 
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Autorisationerne rneddeles af sundhedsstyreh_.en, der udsteder offentlig bekendt. 
gOrelse om disse. 

Hegler for jordemodereksamen faslsælles \·ed en gennem undervisningsmirdsteriel 
efter stedfunden forhundHng 1ned indenrigs- og holign1inisleriet udvirket kongelig 
unordning. 

3 Indenrigs- og boligministeren ka.1 under -sa~rlige ornstændighcder efter i11dhenlcl 
erkla~ring fra sundhedsstyrelsen giYe personer, der ikke har erholdt lærehrev .som 
jordemoder her i riget, men sorn i udlandet har erhvervet en tilsvarende uddannelse, 
autorisation til .al udilve jorde1noderger:1ing og hetcgne .sig .son1 jorden1oder. 

4 l\.1å det antages, at en jorden1oder er farlig for sine n1ed1nenne:-:ker under udi.iv
elsen af jordcrnoderger:ning enten på grund af legen1lige n1angler eller varig eller n1cd 
1nellun1r11n1 indtra~dende rnunge1fuld ,sjadstilstand, hvad enten denne skyldes sygdom 
eller n1ishrug af alkohol, morfin, kokain og de._~lige, ell<:r på grund af udvist groy 
uduelighed, afgiver sundhedsstyrelsen ,til indenrigs. og holigmi:ni~tcren indsti11ing 
on1, at der træffes foranslalt11inger til, at relle:1 til at udDve jordernodergerni;ig 
fra!uges vedkonunende. Forinden sundhedsstyrelsen afgiver sin indstilling, 
skul ""~agen forelægges retslægerådet. I~ndvidere .::kul der give:; vedkonunende lejlighed 
til at erklære sig skriftligt eller, hvis hun i):-isker det, al afgive -tnundtlig forklaring 
for sundheclsstyrelsen i et i den tmledning afholdt 1n()de, i hvilket og:::å rel.5la~gerUdet 
deltager. Hetslægerådet afgiver ullid '.:'!kriftlig erklæring i sagen. Endvidere Ekal på
ga~ldende opfordres til --·~ skriftligt eller i det nævnte niiide ~<~ nl erklære, on1 hun 
iin:;ker ,:.;ngc:-i afgjort ved don1 eller underkaster sig iudPnrigs. og boligrninislerens 
afgiirel:::e. Af~.dves i'tldan erkla:ri11g ikke indt'n en frist af 1-1 dage, vil sagen være 
at indbringe for do1nslolene. 

lh1der den i ::-lk. 1 on1handlede sags behandling i su:idhed.sslyrcl~en har den pli· 
gældende ret til over for styrelsen at optræde ved eller i forening med en af hende 
valgt tUlids1nand, liges.on1 hun og tillidsn1u11den på heqdes vegne har -ret til at g{)rc 
sig bekendt n1ed sarutlige sagens akter, således sorn disse fore1igger for sundheds~ 
styrelse11. 

'1 påtrængende tilfælde, hvor jorde1noderens JorlsaUe virkso1nhed skih1ne:-; at Ircm
hyde overhængende -fare, ka:-i :sundhedsstyrelsen rnidlertidigl fratage hende retten 
li! at udi)ve jordernodergerning. Sundhe<lsElyrelsen skal <la straks giire indberetning til 
indenrig::'i· og holigrninistercn 1 der 5tadftesler eller opha~ver sundhedsstyrelsens 
besl ul:1 ing. 

Skal .spijrgsnullel orn i medfi)r af stk. 1 endeligt at fratage en jordernoder rclten 
til at udilvc jorden1odcrgerning afgi)res ved do1n, foranlediger -indenrig::;- og 1Jo1ig-
1nini~0lere.n retssag anlagt 111od pt1~ældende i den borgerlige relspleje.s fortner. ])erso1n 
re Il en J rake::ides pågældende, kan det ved domrnen heslennnes, at anke ikke har 
opsællende virkning, idet den påga~ldende dog, såfremt vedkotnrnende er i fast sti1ling, 
ikke sorn fiilge af domn1en kun af~kediges fra denne stilling, forinden e:idelig -dom
stol::af gijrelsc fore.ligger. 

l)i>r..;on1 indenrigs· og holig1ni11isteren, forinden han lager stilling lil! oni rellen 
til al 11di.ivc jorden1odergerning hi-ir s(Jges frataget en jordeninder, anser del for nUd
vendigt al de:ine underkastes lægeunder.siigelse, eventuelt \'Cd indlæggel:-::e pft et syge
hu.:- eller el si11dssygehospital. opfordrer han jordctnoderen til at underkaste sig 
sidnn undersijg:else. \ 1a:g-rer jorden1oderen sig herved, forel<egger indenrigs- og bolig· 
rninisleren spiirgsrnåleL for den ret, ved hvilken en cve:1luel retssag vil være at an· 
lægge. Renen afgi)r spi)rgsrnålet ved kendelse. Sådan afgfirelse kan og:-::å af retten 
træffes, efter al retssag er anlagt. Såfretnl jorden1oderen undlader at cfterkom1ne 
en kendelse, der går he:ide i111od, fratager indenrigs- og boligrninisteren -hende retten 
til at u<li.ive jorden1odergerni.ng, og hvis retssag er rejsL horlfalder denne. lJdgif
len1e ved IægeundersOgelsen afholdes af staL'3kasse11. 

Indenrigs- og holigrninisleren kan efter u::isi:igning n1eddele en person, hve1n retten 
til at udiive jordernodergerning er frataget. i 1ncdfDr af stk. ], tilladelse til ]Jåny at 
udGvc sådan gerning, :;åfren1l de fratagelsen begrundende ornslændigheder ikke Jæ:i· 
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gere findes nt være til stede. Indenrigs. og holig1ninisterens nægtc1se af at luge an· 
s(jgni.:1gen til fillgc kan ikke indbringes for domstolene, fOr <ler er forJObet el år 
efler den afgi)relse, ved hvilken retlcn endeligt blev pågu.~ldcncle frataget, elier 
efter den dom, ved hvilken der n<egtedes hende tilladelse til påny at udiive jorde" 
raodergerning. 

Niir en jor<len1oder ~, 1nidlerti<ligl eller endeligt - fortaber rettcq til at udi)ve 
jorden1odergcrning. udsteder sundhedsstyrelsen offentlig hekendtgiirelse deron1. 

5 Indenrigs" og holig111i11isteren eller efter indenrigs -og holig1nini::,terec1s nær-
n1ere heslemrnehe ~ sundhedsstyrelsen bcslen1mer efter forhandling n1ed hje1nn1e
styret, hvad der henh(jrcr lil jordc1ni}drc:nes ]JfHksis, sa1nt hYorJedes de har al for
holde sig under udOvelsen af de::ine, herunder i hvilket on1fang de kan foreskrive 
og anvende n1cdicin. Indenrigs- og boligrninisteren kan efter forhandling nicd hjennue
styrcl træffe hcsten1n1elsc on1, al narkose uuder vi.sse fonncr skal kun:-ie gives af 
jorderni:>drc. 

Forinden en jordernoder liegynder tll praktisere på !J''ærlie111e, skal hun forevise 
;:;.in autorisation for 1andsla~-gen. SLllænge hn11 prakliserer på Færfierne~ skal hun 
holde lund!-lægen underretle,t on1 sin bopa~I. Derso1n hun ophijrer 1ned at praktisere 
på Færi)erne, ::;kal hun ligelede:-l underrette landslægca heronl. 

I\:ap. I I. Jordernoderens pligter. 
6 En jorde1noder er under udilvelsen af sin gerning: forpligtet lil al vise ornhu 

og sarnvitLighedsfulclhed, og hun skal :niije fijJge den vcjleclning, hun har fået på 
.inrden1oderskolen, og de in~trukser, anvL"ninger og påhcg, der n1eddelcs hende af 
indeurig;;- og holigrnb1i!'.'lcren, sundherlsstyrelse.1 eller landslægen . .J)et er forbudt 
jorderr1i)dre at foretage and(•n behandling uf syge end den, hvori der til enhver tid 
undervise.s på jordetnoderskolen. 

l;:r der ved en fiJd..;el tilkaldt la~ge, påhviler det jorden1odere:i under la:gens ansvar 
at bistå han1 under den behandling~ sorn han sklinner det nihlvendigt at foretage. 

7 r>et er en jorden1oder forlJudt at påtage sig bihes.kæftigeJser, der af 5Ulldheds
IIHl'SSige grunde 1nå anse:: for uforenelige n1ed jorden1otlervirksomhed. 

8 10.1 jordernoder er u!ld(•r ansvar {'f\er borgerlig straffelovs § 26'.1, stk. 2, jfr. 
§ 275, forpligtet til ikke at riihe privatlivet tilhiirende hcnuneligheder, der er kotn· 
1net til hentl(•5 kund~kah under udiivel::en af hendes Yirksornhecl, incdn1i11dre hun 
er forpligte,t til at udtale sig, eller handler i herelligel Yarclagelse af ilhcnhar alrnen· 
interes:::e eller af eget eller andres tarv. 

9 };_:nhver jorder~oder, der praktiserer, jfr. herved § 10, er forpligtet til at begiYe 
si_!! til de fildende kvinder~ til hvilke h1u1 kalde.·;;, n1edmin(Irc hun har gyldigt forfald. 
I-I vis den fi)dcnde hor uden for det ornråde, i hvilket jordcn1odercn sa~d,·anlig virker, 
µ;a:lder den:ne pligt dog kuu, hvis ingen lHPrn1cre ved den fiidende boende jordc-
1noder eller la~!!C ka:i konune til stede. 

])et 11cern1e;e angående de11ne pligts on1fang hesternrnes efler forhandling rncd 
hjenuneslyret af indenrig:f:- og holign1inislereu eller --~ efter indenrigs- og: bolig· 
rninisterc:is nrer1nere hc::\lernn1else -~af su1ulhedss:lyrcben. 

10 Øn::ker en jordernoder at ophtlre 1ned at drive praksis, skal hun afgive ~krifL
lig rncddelel::>e heroin til sural11ecl:;~lyreli!en. I"lerved frigiires hun for den i § 9 om
handlede pligt lil at begive sig til fijdende kvinder, .Iigeso1n der herefter ikke 1ilkom
rner hende ret ,til at udiire jordetnoderpraksis. Sundhedsstyrelsen uds!eder offentlig 
hekø:1dtgf)relsc 0111, al den pågældende er ophi)rt tned at praktisere. 

11 Enhver jorden1odcr er forpligtet. til at fijre nfijagtigc optegnelser over de fOd~ler, 
\ed hYilke hun yder hjmlp. 

Jorde.n1Cldre er endvidere forpligtet til at. afgh-e sådanne ·lndherelninger og un-
1neldelser, son1 af hensy:i til den offentlige -sundhedspleje afkræves detn af sundheds· 
1nyndighederne, san1t at opfylde den dern i henhold til lovgiv11ingen H)vrigt på· 
hvilende oplysnillf!.':i· op: indheretningspligt. 

l)et påhYiler e11 jordernoder al undcrretle forældrene 0111 disses pligter 1 forhin· 
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dcL:e rned barnets fiid~el, herunder pligten til at anrnelde filcl:::len Lil reltc vedkom
n1c1Hlc. 

Det nærrncre on1fang af de jorden1()drenc i henhold til stk. 1--:1 påhvilende pligter 
f-asts1eltes ved de i § 5, stk. 1, ornhan<llede hestenunelscr. 

Kav. 111. !Jelaling for jonle111odt.'rlij1rlp rn. 1·. 

12 Sorn betaling for si,:1 bistand kan en jordentodt'r ikke fordre nu~re, e;1d h\·ad 
der er rirncligt. 

Efter indstilling fra hjcrntne.styrel Ja;:.tzæller indenrig."- og holig1ninisterc11 efter 
forhandling n1ed arhejds- og ::ocialrninisteren 1nindstehcli>l) for den jordPrnodercn 
tilkornrnendc betaling i de tilfrelde, h\·or be!alingen fkal udredes af del offent1igc. 

13 ·En jordernoder har krav på passende hcfor<lring eller godtgi)relsc h{'rfor~ når 
hun tilkaldes til en hjenuncfiidendc. Tilsvarende hefordriug eller godtgiirelse herfor 
tilkotnrner der jorden111deren, når hun ii)vrigt i sin praksis foretager rej-:;cr -~ h<'r
under for at bistå red fild:5ler på .sygehus eller Jig:1ende - ud over 1 kn1 fra sin hopæ1 
og uden for den hy hvor hun er ho:::al. Foretages rej:"en til fods, har jorde111oderen 
krav p<l en passende godtgiirclsc pr. ki10111eler. \ 7ed rejser til fild~el på i'ygch11s eller 
lignrnde :okal jorde1noderen~ dersoru det Yi] va~re hensigtsrno:~::3igt, l1cnytte .s:un1ne 
hefordringsrniddel til fiidestcdct som den f{)de:-ide. 

1,1 Stnt"°ka:5sen afholder de i forhindel:5e n1ed jorde1ni)drenes pligter i he11hold til 
§ 11, .stk. l~-2, fon1iJd11e udgifter til protokoller, ske1naer, papir og porto. 

J-Ijenune::-tyr~t afholder i henhold til regning, atte.:;terct af hi11dslægen, u1lgifter til: 
n I de:-;i11fektions1nidler, ;So111 det er pålagt jorderutidre:1e al anYende i dere:; pruksis) 
h) de3h1fcktionsforanstaltningcr, der er godkendt uf landsla~gen, og sotn det påhviler 

jorderui)drene at foretage, 
c) lægen1idler, sygeplejeartikler 1n. Y., so1n det er pålagt jorden1lidrene at anreucle 

i deres prnksis, og son1 efter nærn1ere bes!{'nuncl.ser skal betales af det offt\:11~ 
lige .s:unl 

d) J,~fordringsgodtgiirelse for rejser til jorden1oderkonfere:ncer. 
15 En jordernoder, der af rette Yedkonnnende får ordre til i nogt•n tid at afholde 

sig fra sin virkson1hed på grund af s111itson1 .sygdon1 hos CJI kvinde, hun har heijent, 
eller hos del nyfiidte hur:1, har ikke i det1 anledning noget rcli:'krav pil del offentlige, 
horlsel fra tilfælde, hvor ::-ådnn rel n1åtte 1.ilkonnne hende efter den Ovrige lo\·gi\-;ning. 

16 Såfrcn1t en jordernoder har truffet aftale oru at betjene en burselpatiPllt, 1nen 
ikke inden :{.uger efter flklslen trods bevisligt påkrav har rnodtaget :;it tilgodehavende 
fra den, h\'e.111 hetaling.spligten påhviler, er hun herelligel .til ved he11ve1Hlel::e tll flt'll 

konunune, ln·or fiidselshja~lpt'I1 l}lev ydet, al få hcllJhel udhetall; kravel niå yære -rejst 
inden B 111tu1eder efter Hldslen. Kornn1unen skal dorr kun tilsvare den i henhold li] 
§ 12, stk. 2! fasbatte n1indste]Jetaling. '-

llar en kon1n1une i b0_1hold Lil stk. l udredet betaling til en jorde111oder, skal den 
straks ved a11befaleL brev underrelte den hetalingspligtige herorn og :::an1lidig Jnetl
dele harnt al beHihct vil blive betragte!. -:::om en ham ydet fa!lighja:lp, såfrernt t1el ikke 
er tilhagehetalt i Hihet af 1 1nåned fra hrevcls afsendelse5dato. 

Sflfre1nt den bctali11g::::pligtige straks eflcr 1nodtngelse11 af det i -stk. 2 rnnhandlede 
hrev sand~ynliggiir, at hans u:nlladen af at hetale jordernoderen skylde"" særlige 
forhold, :;:å.sorn al fiid . ..,It·11 kon1 lidligere end Ycntet, at der ble\" pådraget ]1an1 ::.tOrre 
udgifter end beregneligt eller lignende, er konuuunen berettigel til at .give hinn hen· 
stand eller heh eller deJvis eftergive ha1n det skyldige heli)h og hetragte r1ette so1n 
tilstået harn uden fattighjælps virkning, jfr. § 56 i lov nr. 97 af 10. april 1895 0111 

faltigvæsenet på Færlierne. 

Kap. IV. Tilsyn. 
17 .Torderniidre er ttnflergivet tilsyn af sundheils~tyrel:::en, jfr. § -J j lov nr. 182 af 

2B. juni 19:12 01n sundhedsvæsenets central::'lyrelse. 
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Jor<len1oderens- nærrnc::tc fore.:-atle er la.:1d:3lægen, der fOrer tilsyn 1ned jorde1no· 
<leren og hendes virkson1he<l. 

18 En jordernoder må kun optage :S\'n11gre eller fi)dende i sit hjern, når hjenunet 
er ·godkt-"11dl i så hens-ee:idc af lund:;lægen, sorn du har forntidcnt tilsyn med hjenunct. 
1'il1adcl~-'0n kan tH enhver tid tages tilbage. I~n jordernoder, der benytter -sig af en 
::ådan tillatleh:e, skul n1elde {te optagnes til- og afgang til lunds-lægeJ1. 

J(ap. V. Stra/fcbestcnllnelst!r. 

19 En jordetnoder, der glir sig skyldig i grovere eller genlage:1 forsl)1nn1ctse eller 
sklideslib:hed i udiJvels-en af si L kald, straffes nu~d !JO de eller hæfte. 

Andre ovcrlra~deber uf de i na,;rværende anonlning indeholdte elll~r n1ed hjennnel 
heri fastsatte regler slraffes, for så vidl den hegåede for~eebe ikke efler den gæl
dende Iovgh"ning 1nedfi)rer stre~1gere ::>traf, n1cd bi5der. 

20 1-Ivor andet ikke er heslen1t, finder påtale af o\·erlrædelser af besten11nelserne 
i denne anordning eller de 1ned hjennnel heri fa~,lsatle regler kun sted efter begæring 
af _sundhedsstyrelsen. 1Sorlset fra overtrædelse af § 19, stk. 1, hehandJe.s ~agerne 
son1 politisager, 1nedn1indre ordni.ng tra~ffes ved, at jorden1oderen i 1nindelighed 
betaler en hende af lrt:1dslæge-n forelagl~ statskassen tilfuldende hfide af passende 
::-tfirrclse. 

21 Såfren1l en jordetnoder i n1cdfi>r af borgerlig straffelovs § 79, E.tk. 1, fra.kende.s 
relten til al udove jorderuodergerning, skul anklagen1y1uligheden til.:-tille su1Hlheds
::;t yrel:"en 1ned<lelel:~e <lero1n. 

Kap. VI. Orcrgarigs~ og iJ;raf1tn1'delsesbt:stc1nn1elser n1. r. 

22 Personer, son1 ved denne anordnings ikrafttræde11 er bere!ligel lil al udilve 
jordcrnodervirkso1nhed, er uanset be::;len1111el~en1c i §§ 1 og 2 vedblivende berettiget 
ti-1 i satnrne on1fang so111 hidtil al udiive sådan gerning og lil at betegne sig :so111 
jorde1nnder. idel de ii)\-rigt :::kal an:;es :;0111 lige 1ned jorderniltlre, der er autoriserede 
efler denne anordni:1g. 

23 \ 1ecl denne- anordnings ikrafttr:eden oplueve~ reglerne for alle ti.I praksis bcrel
ligede jorden1iidre i lov nr. 126 af 1:3. juni 191-1 orn jonlc1nodcrvæsene!, således 
son1 deu:1e lo\' er a~ndret ved kgl. anordninger nr. 186 af 12. juni 1925, nr. 63 af 4. 
n1arts 19;39 ng nr. "i,9g af 22. decen1her 19:19, jfr. kgl. anordning nr. cJ9 af 11. fehruar 
1920, hvorved forna~vnte lov 0111 jorde1nodervæse11et z;altc6 i kraft på :Fa~ri)crne, sutnl 
de Rærlige he::.1ennnel:0-er, der t:encre er udfærdigel for .Færiiernc. 

Inslruk:; for alle til prak6is berettigede jorde1n(jdre på Fu~ri)en1e af 1. deee1nber 
1921 n1ed a~ndri:1ger Yil ya~re at ophæve og cri;latle af de i § 5, :;:,\k. 1, on1hundlede 
hc.steznn1elser. 

28. aug. --- • .\1i. nr. 2-17~ hvorved lov nr. 89 uf Hl 1narls 195:1 on1 J)IS'J'HII(TS
JOHDE~!ØDHE sælle5 i kraft på F:nijerne. 

I henhold :li! den re!.!erin!!cn ved § 19 i .\0\0 nr. 89 af 81 n1arls 195:1 on1 di:3lrikts
jordc1ni)drc rneddelte l;~n1y1~digel:::e sa~Ues den n1evnle lov herved i krafl på Færiierne 
i fiilge:1de skikkel:•e: 

l{ap. l. Alrnindeligc l)(~ster11nudst:r. 

1 })er ~kal anliættes så inunge dbtrikt::jorderniJdrt>, at beboerne uden for stort lH~sYter 
kan fil jonlernoderhja:lp. Ansætlel::e af 1li.strikt::;jordl·rniidre kan dog undlade;-;, når 
det godtg(}res, al der på anden 1nåde er adgang til den nijdvecalige f<idsel:;hja:lp. 
A.ntallet af jorden1oderdi;,trikter og cli~se::: stiirrel:3e og gra'nsc-r :'Lllnl di.;-;lrikt.sjnrderno
derens bopæl he3-!e1nn1es af hjen1nH~;:.tyre1, efter al dette har lndheutel udtalelser fra 
landshegen og de konunu11ale ."'tyreJ..;er~ dog rned forhehold af rig.s1ny11dighedernc.s 
godke:1del::oe. 
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2 Besæ-llelse af distrikLsjorden1odcrstillinger foretages af rigsombudsmandeu efter 
forhandling med landsstyret og efter indhentet udtalelse fra landslægen. 

3 Del på11viler distrikt.sjordetnoderen at yde befolkningen sin }Jisla:id i overens
stcn1melse med ]ovgivningens alrnindelige regler 01n jordernoderhjælp. Dislriktsjorde· 
n1oderen .er endvidere forpligtet til uden særEkilt vederlag al foretage hclbredsun<ler· 
sOgelscr af svangre kvinder i sit distrikt i O\'crensslenunclse n1ed de heroin .uf J1jcmme
styret efter forhandJing med landslægen fastsalte retningslinier, der -skal ,godkendes 
af sundhedsstyrelsen. 

l\Jedmi.ndre andet fremgår af nærvære:ide m1ordnings regler, finder lovgivningens 
alrnindelige bestemmelser 01n .reltigheder og pligter for stalens tje11esten1ænd ~ rned 
de fornOdne lempelser~ til::>varende unvendcl~e på distriklsjorde.miJdre. J)e nærmere 
regler fLtslsæltes i et af indenrigs- og boligmi:iisteren efter forhandling n1ed finans
ministeren og hjemn1estyrcl udarbejdet regulativ. 

Kap. II. LOnninger 111. 111. 

4 Dislrikt.sjorden1oderens lih1 beregnes i forhold til en grundlOn på 3000 kr. årlig, 
stigende 1ned :120 kr. hvert ;), år indtil :l.GBO kr. og derpå efter 3 år nied 300 kr. 
j,;idtil 4.980 kr., hvorlil ko1n1ner rcguleringstilla:g og andre tillæg til itniidegåchc af 
dyrtitl efter de for st.ateus tjenesterna~nd til enhver tid gældende regler, tnen ikke al
mindeligt pension::>givende li.intillæg og stedtillæg. Beglcrne 0111 beregning af legu
leringstillæg ,u1. v. til sun1gifte tjeneste1nrend, jfr. tjeneste111andslove11s § 9i~, stk. 2, 
finder ikke anvendelse pii distriktsjordemoderen og dennes a~gtcf::cllc. Af det 5åledes 
frernkon1ne Hlnningsheliib oppebærer cli:5triktsjordeu1oderen 50 pct. 'fjcneslealderen 
regnes fra fOrsle ansa..-ltch:e sotn distriktsjordernoder. 

1-Ivor ganske særlige forhold taler derfor, kan der efter bcstcrnrnelsc uf hjennnc· 
styret tillægges en distriktsjort.lc1noder et per.~-onligt ikke-pensionsgivende li.intillæg, 
der kan giires .tidshegræ11sct. 

5 Enhver distriktsjorden1oder har krav på et til.:;kud til boligudgifter, hvis slf)rrelse 
faslsa~ttes af hje1n1ne:styret. 

6 J)er ydes distriktsjordernoderen de ni)dvendige jorde1noderi:istru1ne11ter og ·ap· 
paruler med tilhi:ireude kas.ser, tasker o. l. til opbevari11g og transport af disse. Iustru· 
rnenternes og Ujlparaternes arL og nnlal fnst;;ætles af hje1nn1estyrel eller indstilli:ng af 
lands.læge.11. E:idvidere ydes der så vidt n1uligt dislriktsjorden1o<lere11 fri telefon, 

7 For fOdselshjælp og anden under jordemoderpraksis hOre11de virkso1nhed tila 
kon1rner der dislr.iktsjordemoderen betaling efter <le for praktiserende jorde1nOdrc gæl~ 
dende regler, jfr. dog,§ 3, slk 1: 2. punktun11 ligcson1 hun har krav på passende Le· 
fordring eller godtg0rel:3e herfor i sarrune omfang som di5se jorde1nijdrc. 

Kap. III. Pension. 

8 Enhver distriktsjorclen1oder er herclliget til egenpension og hijrnepension efter 
tilsvarende regler so1n fastsat i §§ 53~~5-l, 57-58, 60-~6~1, 66 og 69 i lov nr. 301 af 
6. juni ]9:16 on1 statens tjene~ternænd eller <le regler, der n1åtle træde i stedet herfor. 
1Jer vil endvidere kun:-ie ydes distriktsjorderni)dre ventepenge efler 11ær1ncrc reg· 
ler, son1 fastsætte.; i det i § 3t stk. 2, ornhandle<le regulativ. Ileglerne orn efterindta~gt 
for slat.s-tjene.;Le-ma:nds efterladte finder Lilsvarende anvendel:!e på. distriklsjordcn10a 
drc:; efterladte, idet de ua:rn1ere regler orn grundlaget for eflerindtægl-en-s heregning 
fasba~lte::> i det næ\-nte regulativ. 

Ansættebe af en distriktsjorden1oder 1ned pensionsret er helingel af tilfred~tillende 
helhredsaltest. Jndenrigs- og bolig1ninisteren fastsa~ller efler forluc1dling 1ncd lands· 
styret de nærn1cre regler for hedt)n1rnelse af helbredsatle;;;len. 

Når fUrste ansæualse son1 distriktsjorden1oder sker eftar det fyldte ~'10. år, giver 
denne -ikke rel til pension, n1ed1nindre indenrigs-- og holigininis-teren efter indsti11ing 
fra landsstyret og efter indhentet udtalehe fra liirrning.~rådet he_.;,ternrner det; såda:i 
ind::->tilli:ng skal ':1orn1alt ske inden udlill>et af det andet tjenesteår. 1'ilsvarentle ga~lder:-
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genansættelse som dislriktsjorde111oder efler del fyldte 40. år såfren1t den pågælden
des udtræden af tjene:;ten skele efler cgcl Onske eller anden hende tilregnelig årsag. 

Ind:irigs- og holign1ini:;terens go<lkendehe vil være at indhente til en dis-lrikts
jordemoders afskedigelse n1ed pension på grund af .svigtende helbred Enrnl til til
deling af hiijere pension.sru1ciennilel til en distriktsjordernoder end begrundet ved tids
panklet for hc:1des ansællelse. 

9 Ved beregningen af en distrikL;;jordemoders pen:iionsindta~gt betragtes hun so1n 
havende oppcLilrel den fulde i § ,].,stk. l, 1. puuklum, omhandlede Jon: 3.000 kr. 
årlig sligende til 't.980 kr. årlig. 1'il pe·~1sionen ydes der reguleringstillæg og andre 
tillæg til irnii<legåelee uf dyrLid efter <le for slulens pensionister til enhver tid gældende 
regler. 1\f det således fren1komne pensionsbeliib oppeba~rer den pensionerede di
striktsjordernoder 50 pcl. Beste1nn1elserne i tjenesten1andslove::i af 6, juni ]9.l6 § 50 
om tjenestemænds bidrag til dækning uf udgifter ved deres pensionering fh1der ikke 
anvendelse. 

l\:ap. IV. i1ndn~ bcslenunelser. 

10 Jnge:-i kan san1tidig oppcha~re Hln eller pension som distrikLsjordemoder og 
andra1 pension fra del offentlige. 

Når en distriktsjordernoder afskediges, taber hun retten til al praktisere indeu 
for det distrikt, J1vor hun sidst har været ansat, eller i de tilgrænsende områder. I 1g:en 
kan sa1ntidig udiive jorde1noderger11iug og oppebære pension som distriktsjorde
tnoder. 

I særlige tilfælde, h\'or hensynet til befolkningen:; adgang til f{)dselshjtelp tilsiger 
det, kan rigscrnnln1d::-:1nanden efter forhandling rned landsstyret gi)re undtagelse fra 
de i stk. 2 anfiirte regler. 

11 A:nser en distrikt.sjorden1oder sig forurettet ved en af hjen1n1estyret eller rigs
ornhuds,n1unden <Lruffet hestenunelse orn hendes forhold, herunder 01n den heudc 
tlllagle liln\ tilskud til boligudgifter eller pension, kan hun indbringe spi)rgsrr1ålet for 
indenrigs- og holigrriinisleren. 

12 Halvdelen af hjern1nc::;.tyrels udgifter i 1nedfi}r af § ·l, .stk. 1, og§ 16 til distrikts
jorderniirlrcnes lih1 og halvdelen uf hjcn1n1estyrcls udgifter til dislriktsjorden1fidrenes 
pensioner rned lilla~g refunderes uf .stutskassen. 

Efter forhandling n1ed folketingets finansudvalg kan der af statskassen yde;,] delvis 
refusion af hje1nn1estyrets udgifter til særlige foranstaltninger til tilvejebringelse af 
fifrb:elshju~lp for ornråder med ringe f{)dsels.:u1lal, der på grund af deres geografiske 
beliggenhed ikke har kunnet henfilres under den ahnindelige distriktsinddeling. 

13 l)e hjerruncslyret endeligt påhvilende udgifter i n1edfijr af rui:rvtercnde anord
ning fordeles efter hjenHnestyrels nærrncre bestennnelse rnclletn iundska:::sen og de 
enkelle ko1nn1uner. 

Kap. f'. Orergangs- og ikra.Jttra?delscsbcstenunelser. 

14 l)e distriktsjorden10dre, der inden l. april 1953 har erhverYet pensionsret i 
henhnld til kgl. .anordning nr. '19 af 11. februar 1920~ hvorved lov on1 jorden1oder
væseneL af l,.'.:L juni 19l·J satle3 i kraft på ;Færfiernc, bevarer denne- ret. Efler l. april 
1953 finder ingen for6gelse af pe:nsionskvotientell sted, fi)r dette kan ske efter nærvrcr
ende anorduings regler. 

For distriktjorden1Gdre, son1 af::kedige5 inden forl6hel af 3 år efter 1. apriI 195:-:L 
beregnes pensionsindtæglcn efter reglerne i§ 71, stk. 3, i lov nr. 301 af 6. juni 19-16. 

For den distriktsjordernoder, der den l. april 1953 var eller ha\'de værel ansal 
so.ni diE-triktsjordernoder, og son1 efter nævnte tidspunkt er afskediget eller af:::kedigC;,J 
med pension, nedsætte.:; den i§ fl, jfr. § 9, 1. punkluin, OinhundJede pension ,i forhold 
til hendes alder dr:n 1. april 195:l efter fiilgende fkala: 
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Alder den l. april t 953 

10-,J.J ilr 
45-l!l -
50-54 -
55-5H -
(iO lu· og derover 

Ncdsæ!telse af pension 

5 pct. 
10 
J2l/2 
lfi 
20 

liivrigl finder reglerne i §§ 8 og 9 tiL;;;.Yarendc anvendC>hc. 
15 DistriktsjordemiJdre, der var af:::kcdiget med pension inden 1. aprH 1953, OJlpe

bærer fra næ\11le tidspunkt at regne son1 1Lilli:ug til pen."ioncn ,rcgulering3tillæ-g -0g 
andre :tillæ.g ·!il irniidegåe1se af dyrt.id ·i ovcrensslenunelse 1ned de til enhver .tid for 
stalens pensionister gældende regler. 

Når særlige on1stændigheder taler derfor, kan der .tilla~gges- distrikL~jordc1nildre, 
der er afskediget n1ed pension inden l. april 195:-3, et særligt tillæg til pensionen 
udover de i stk. I 01nhandlede tillæg. 

16 Sålænge jordernoderdistrikterne l(vivig, i\'lyggerues, Nolsfi, Sku(i og Sydre<lal 
oprethnldes so1n :::celvslændige jordemoderdislrikter, fa.">lsætles de der ::u1satte 
distriktsjorderni.idrcs HJn efter de hidli! -g:e1dendc regler, jfr. kgl. anordning nr. 4-9 
af 11. februar 1920 n1ed senere tt'ndringcr. ,Affked med pi.'nsion af en dif.trikLc;-jorde~ 
rnoder nted uusa~uelse i de •nævnte distrikter sker -efter de hidtil greldendc regler 1 
kgl. anordning af 11. feliruarl920 1ned senere a:ndringcr, dog :Således at tuerværende 
anordnings§ 15 finder tilsvarende m1vcndelse ved fasts:rttel:oe af tillæg til pensioneu. 

17 l)e i denne anordning indeholdte ,Jilnnings· og pensionsregler og dern1ed san1hfir~ 
rende hes.lenunelscr har virkning fra ]. april 1953 for distriktsjorden1i)dre! -der var 
an:;al <len :nævnte dato, og fra ansættelsestidspunklel for dislriktsjordcnii.idrr-, der 
er unsnt efter nævnte dato, rnen fi}r anordningens ikrafurreden. Hcglerne i § 12, stk. 
log § J:) har ligeledes virkning fra 1. april 19.53, 

\ 1ed Jlærn:i~rende .anordnings ikrafllra:dcn ophæYcs de .særlige regler {HH distrikts· 
jordcrniidre i lov nr. 126 af 1:). juni 1911 orn jordernoder\'a~scnet, .1'ålede._-i- so1n 
denne lov er ændret ved kgl. anordninger nr. lfl() af 12. juni 1925, nr. 6:1 a[ »1. n1arts 
19:-39 og nr. -198 af 22. decen1Ler 1939, jfr. -kgl. an(Jrdning nr. 49 af 11. fehruar 1920, 
hvorved fornævnte lo\' on1 jordernodervr:esenet :;alles i kraft på Frcrijer11e, t:.tnnl de 
sierlige he::;.tenunel~er, der senere er udfærdiget for ,Fa~riierne. 

2. sept. ~ Bek. nr. 250 0111 ændringer i de v1~d kgl. Te.:::-olution af 3. februar 1910 
fastsaue bestemmelser for FÆI!ØEH:\ES ~!ELLE~!- OG l\EALSKOLE. 

§ 4 affattes således: 
Læretin1erne i skolen skal va~rc 6 tin1er daglig. Skoledireklionen bestennner tiden 

for den daglige undervisning. 
Til § 19 !Oje,; som nyt stykke: 
J)c til enhver lid for lærere ved folke."kolPn i det i)vrige kongerige gældende reg1er 

0111 lirnereduktion og ovcrtirnChetaling finder til::;varru1de anvcndel:;.c for skolens 
hererpersonale. 

Som ny § 20 i11dfiije." 
lindervi:::ningsrniui:;teriel er bernyndiget til at foretage rnindre ændring{':r i Jorru1· 

slåt·1Hle regler, 

12. sept. - Bek. fra Færiiernes elektricitelsrncrn om ELEKTlUSKE BHUGSGEN
STANIJE OG HADIOAPPARATEH. 

\Ted indki)b af elektrisk slærk:3trD.n1:::-n1aleriel ug elektriske hrug.-:-geu:;ta;ndc af enhver 
art, såsorn husholdni11g3apparater, sli)vsugere~ vaskenHL"kiner, centrifuger~ kiileskaber 
koge og stegeapparater, briidristercj varrneovne, ~lrygejcrn, vterkt{ij -og lib'llCUde 
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sarnl radiomaleriel ~ hOr forbrugeren tiikre i'ig, al varer11e er forsynet rned et 
præget eller pån1onterel »1)« n1ærkc. 

J)ct nævnte nHerke er en garanti for, al den elektriske brugsgenstand er afprliYet og 
godkendt til tilslutning overall indenfor tle fa:rl)~ke elektrii:itets - forsynings - on1råder, 
-~ og forhandling af varer uden }).u1ærket vil være i strid tned ~t1crkstrUrusregle-
111entets § 202 a. 

16. sept. ~~ Kunng. nr. 22 um lækkun av LØNAJ\V]t)ll(JT til TlENASTU~lENN 
LANDSINS. 

\'i(J' hcirnild f § L3, l. slk. i lilgtings!Og nr. 16, 28. 1narl:> 1919, vert)ur hervicJ 
fylgjanJi fyriskipail: 

1 Frå 1. oktober 1953 verf)ur tali(} av d}'rtil)arvi(}h()l11n1 til tænasturnenn landsins 
lækkail fra 87 til 86. 

2 'l'a~r her tihkilaOu vi(ihtltur eru ei.sini galdundi fyri ta<'5 Elarvsft1lki!5 i la~naslu 
landsins, iiJ liinl er eftir reglugeri'i ella cftir so1nu sj6nar1nH}un1 sun1 fyri .lænaslun1en11. 

f iva1nålu1n ger ,Jand:::.st)'ril) av, hviJrji eiga ra!!l til vi\}b(jlurnur. 

28. sept. ~-~ }(unng. nr. 2.1. un1 Sl(JP1\. ()(J \'ØlllJ(;JØLl) fyri bryggjurnar i 
Sl'IDA KCHIMUNU. 

Ftlroya land:::-slfri hevur g6ilkent s.kipa- og vfirugjiild fyri bryggjurnar i Sunda 
konununu al gjalda frii. l. oktober 195:{ lil :11. rnars 195-l. 

c;reiniligari uppl}'singar lllll gj{ildini fiiasl hjå konununu:::lfrinu1n. 

2H. ot:pt. Kunng. nr. 25 um SKJPA- OG \'ØIU-G.JØLD 
LandsstYri61ievur sarutykl, al guldtu1di ,~kipa- og vi)rugji-:ild fyri ha\11irnar f Fi5ror· 

tun franivegi~ v-eri'ia i gildi li! (~1. tnurs 195·L 

29. st~pL -"~ I\:unng. nr. 23. l:ppi::koyti til kunng. nr. 8. 11111 S'I't:l):\JL\G til 
PllfSJ:\\!;'\1\N U ncy(L•.ynjarvi.irun1 frå 31. nu1rs 1953. 

\ 7ii'S heirnild i -1Gglings10g nr. 3 fra 26. 111ars 1953 Yeri'Sur rnjt}lkustudningur .sun1 
sbr. tib:kilaOu kunngcr!J nr. 8 bert var veilLur fyri n1UnalJir.nar april og n1ai 1953, tikin 
uppafLur viO 15 oyrurn pr. l frå 1. oktober 195'.3 ug figgja5.ri0 ilt, og annars undir 
sornu treyturn. 

Vedtægt for DEN FÆRØSKE EJUIVEH\'SFOND (godkendt af ,talsministeriet 
11. juli 1952). 

Ved tilla:gsbevillingslove11 for finansåret 1950!51 er der givet hjenunel for, al den 
del uf over.:::kudet i den ved handeb-n1i11isteriels hckendtgilrel~e af 7. septernbcr 19:39 
oprettede krigsforsikring uf færi)ske fiskcr:ckibe, der tilfalder .staten ~on1 garant, 
:Hivendes til stiftel.::e af en fond til fordel for det færilske erhverv, fortrinsvis fiskeri· 
erhvervet, underlagt Fa·rl)ernes hjen1n1eslyrc. 

I henhold hertil har Fierih:TnC--; landsstyre fa;;J,;,:al og stals,ininistericl godkendt 
fi)]gende vedla~gter for den 01ntalte fond: 

1 Fondens navn er Fa:ri)ernes erhvervsfond (B\1agrunnur FiJroya). l)en:; hjeru:::ted 
er 'l'horshnvn. 

2 Fondens grundkapital tulgiin:-:; af den iSlalrn ·~orn garant tilfaldende del af 
ovcrskudel i den yed hantlclsn1inisleriets-liekend1g:iJreh:e af 7. -:;epternher 19:i9 oprettede 
krigsforsikring af færi)s.ke fi . .:ker~kihe. _.i\f denne over~kud:-;n.ndel er forelUhig ind
be!alt 1 n1i1lion kroner, n1erlcns reslhel-iihet, der er anslået til al ville andrage ca :;:1 
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tnillion kroner, vil indgå, når krigsforsikringen er ophOrt og regn.skabet afsluttet. 
'fil grundbelijbet henl<egges kursgerir1s-t ved midlernes anbringelse, hvorhos belObct 
kun foriiges ved gaver e1ler på anden 1nåde. 

Grundkapitalen skal til enhver tid være anbragl efter de for anbringelse af umynd
iges 1nidler gældende regler eller i laudskasselån eller lån garanteret af lrundskas,::en. 
})ens værdipapirer skul lyde på fonden:> navn og såvidt muligt noteres son1 -tilhl>rende 
fonden og forsy'iltes med forbudspåtegning uf landsstyret. 

J)en i § 5 na;vnle heslyrehe må ikke disponere over grundkapi-lalen, meu nlene 
over renterne sarnl anden :indtægt, der rnåHe tilfalde fonden. l\Ien hvis det til afholdelse 
af etableringsudgift ved virksotnhcder, der tjener fondens formål, f. eks. fiskeri· 
laboratorier, :::ku!Ie vise sig nijdvendigt at anvende beliHi ud over den årlige indtægt, 
skul la11d..:styrel være berettiget til at .tillade hegrænset anvendelse af grundkapitalen 
her.til på derfor af landsstyret nærn1ero angivne vilkår, herunder eventuelt on1 

restituering af kapitalhcHihel af de årlige indla~gler. 
3 Fondens opgave er at tjene til st(ille for færOsk erhverv, fortrinEvis fiskeri

erhvervet. 
4 'l'il frem1ne af erhvervene ved tilskud, .Jån o. s. v. kun bestyrelsen anvende 

den efter lH}:tridelsen af fondens egne udgifter 11i:;ponihle årlige renteindtægt af 
kapitalen sa1nt anden indtrcgt, som rnålle tilfalde fcn1den uden for grundkapitalen, 
herunder altså reuler og afdrag af .Jån af årlig indtægt efter denne paragraf. 

Sotn ek.:>empler på, hvortil stlille kan ydes, tuernes indretning og drift af labora
torier for fiskerierhvervel ·sa.tnt drift af en .sii1nandshi.ijskole, 1nen iilvrigt ;:kal he&tyr
elsen under landsstyrets orertilsyu ra~re berettiget til selv al skijnne over, hvor1Pdes 
fondens indtægter .bedst kan anvendes til det angivne fortnill. 

)\rligc indtægter, der ikke 1nåtte være brugt i ·lilhet af regnskabsåret, kan n1ed 
landsslyrels llilligelse henstil til unvendelse i forbindelse tned næste års indtægt. l~r 
de efter udliibet af næste regnskubslir ikke benyttet, tilf(jres de grundkapitalen. 

5 T'ondens rnidlcr adn1ini:;treres af en uf landsstyret he::kikkel he;;tyrelse på 5 
rnedlenuner, bestående af: 
1. Lands-s,lyrets kontorchef, der er bestyrelsens fonnand. 
2. IJirekti)ren for Tryggingarsarnhundi() FGroyar, der er bestyrelsens næstfor1nand. 
3. Et af FærGernes Hederiforening og Felag Filroy::cka 'l'rolaraeigaru i forening 

udpeget n1edlcn1. 
I. Et af Filroya Fiskiinannafelag og Suiluroyar Fiskirnannafclag i forening udpeget 

1nedlen1. 
5. Et af Ftiroya Skipara- og ·Navigut()rfelag, Fllroya ~Iaskinistfelag og: Fiiroya l\Iotor

passarafelag i forening udpeget n1edlen1. 
l)e under :1, ·I- og 5 nævnte n1edlerr11ner va~lges for 2 år ad gangen. Skulle der inden 

for de udpegede organer være uenighed eller pli anden 111åde være tvivl orr1 udpeg
ningen, afgUr 'landsstyret, hvem der skal indtræde son1 rnedlenL 

6 Bestyrelsens beslutninger tages ved .sle1n1neflerhcd. 
()ver forhandlingerne fijres forhandlingsprotokol. 
7 ()ver fonden.:3 n1idler f-iJres hehijrigl bogholderi og regn:.:kab. 
Hegn~kabsåret er finansåret ( 1. upril-~-31. 1narts). 
Fondens reg;n~kah skal, forsynet n1ed beactyrelsens underskrift, inden udgangen uf 

hvert års april n1åned være afgivet Lil re\·ision 
Bestyrelsen er bcrny:ndigel lil at anlage ]i)nnet rnedhja:lp ti.I bog. og regBa:kah.sf{Jring. 
Fondens regnEkaber revideres af laglingets revisorer og forelægge";:; rsarnn1e.n n1ed 

årsberetning lands.s-tyret til decision. 
8 Når -landsstyrets decision foreligger, sendes af lan(L.:styrel. e:n afskrift nf regn· 

skah og Lerelning til stat..,,ministeriel. 
!J _/l~ndringer i di~se vedlæg-ler kun foretages af landsslyret rned ~lal-.;:n1inisteriets 

godkendelRe. 
Nærværende 

st aL.;;,111 i ni~teriel 
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vetl!ægter er udfærd.igi:de j 

og det andet hos Færiiernes 
2 eksernplarer, 
landsstyre. 

hvoraf det ex1e beror j 



Rettelser. 
Side 3, i5versl. i)er indsrelles i § ,IO: l)en ene 1'redieparl heraf tilfalder Protokol

listen eller den af :\læglcrnc, so1n paalagcr sig Skriveriet. Skulde nogen af Parterne 
\'tere saa fattig, at denne l..fdgift ikke af ham kunde tih·ejehringe::;, da hi)r Forligeisen 
denforn1ede\:;t ej standses. lilvrigl fl.Hger det af sig ~elv, at det ogsna under Foreningen 
kan he:'-lenunes so111 et Vilkaur, on1 c11 af Parterne paatager sig at udrede den foran
fiJrte Bekostniru!. 

S. 45 Nole 1 ··ndgtlr. ·~S. 59 linie 8 f. 11. 5 ... ] .. 9 ,kal være: 5 .~J •. 9. 
8. 61 linie 2 f. n. 'I'jene;-;teydende ::!kal vu~re: 'l'jenestetyt'ndc. 

8. 65 § 7 »<.uuleH« relles til: anden offentlig. 
S. 66 og s. 67 note ;) udgår. 
S. BO. I § :1 indskyde:; efter »Pensionsfonden:-i :\lidler« f{)lgende: Fondens Hegn· 

i'kab rt?\·idcres af Laglinget~ Hevisor og deeideres uf 'l'ingel. 
S. 83 § 2 stk. :1 »enkell<~ a~ndres til :endl'ligl. 
S. 87. Ad nole 2.Higtigheden af Sorenskrivereus afgUrebe rnå anses for lvivlson1. 
S. I 18. lndenrigs1n. Skr. af -l. F'ebr. 1899 udglLr, afli.ist af forsurg:;;loven § 3:)5. 
8. 121 § 15 »<le fl>rste J)(ign ~kal viere: del fi)r:'!te l)i)gn. 
8. ]cj3 § 16 »1-Iov<lyr« rellcs -til: llovdyr. S. 151 nole l udgår. 
S. 152 § 29, 2. slk. i. f. »Nove1nher« reltcs til: Februar. 
S. 159 Bek. af 22 fehr. 1910 ang. Færijernea ~lellein- og Ilealskole. Jævnflir æn

dringer ifiilgc bek. af 2. sept. 1953. 
S. 163. U. '\I. Skr. af 11. Jan. 1911 udgår, aflii3l af ekr. af 28. apr. 1951, 

S 16"t. Instruks for Sognefogden i Vaag. })el hcinærkcs, at sognefogedernhedet nu er 
afli)st af sy-&.::eln1andse1nLe<le. 

S. 167. § lG. »fi.ir l)age« rettes til: fru })ugen. 
S. 170. § 10 ophævet ved lov nr. 127 af 15. apr. 19:10 § d. 
S. 177. Lov af B. Juni 1912 0111 urigtig Vurchetegnel:;e er ophæ\'Cl ved loven u.[ 

19;37 on1 urcln1æs5ig konkurrence, inen anordn. af 1:1. nov. 19l2, udstedt i hcnlH}l<l lil 
loven af 1912, er ikke hævet og inå ru1luges stadig al gælde, 

S. 177 linie ,1, ()rdene »denne og de lo na~stforegaaende Parat,>Taffer« ændres til: 
n::erværende Paragraf og §§ 42 og -13. 

S. /Hl. 'I'il f1)r.::1estk. Hijes: Efter endt A.rbcjcle biJr de-rned Vadskningen af alle her 
ornhandledc Sager he::kæftigede Personer de;::;inficere sig paa den for l)f'sinfektions
personalel nedenfor angivne l\1aa<lc. 

8. 189 § 9 'frediedelen. l)el henulcrkes, at ifillge forsorg5loven -§ :135 er refusionen 
fastsat til 1/10· 

S. 191 og 11)2 skal tirslallet foroven retle;;; til: 1915. 
S. 193. Lov af 28. Apr. 1916 orn Folketingsvalg paa Fa~r(Jen1e. 1 a~\·nfiJr æ.11dringer 

ifii!ge lo\· af 5. juni 195:1. 
S. 198 § '.) a. Ef!er »t1heti11gel« ind:"æltes: Straf af. 



S. 212 ,linie 1. § l ophævet ved lov nr. 127 af 15. apr. 19:l0. 
S. 215 § 16. »Heturhefordring« relle..; .til: Hutchcfordring. 
S. 216. Anordn. uf 11. Fehr. 1920 on1Jorde1nodcr\·::esenet.1-Ienvises nu til anordnin-

gerne af 23. aug. 195:3. 
S. 218 § 8. Efler »150 K.r. aarlig« ind:3::Plle:i: af Grundliinncn. 
S. 218 note 1 udgår. 
S. 221. 17. Sept. 1920 °Bek. af Grundloven udgår, aflOst af grundlovCJ1 af 5. juni 

1953. 
S. 224 note 1 udgl'zr. 
i;;;, 252 § 9, -stk. 1. Efter »Anordning 0111« ind::kydes: E111bedslægevæsenets (Jrdning 

paa 1 æroerne næv·nte. 
S. 257 § 27 »Hetsvidenskahcns« ::endrcs til: Hctnlægeviden5kahens. 
S. 259 § 4 stk. 2. Efter »f<Jdende<< ind;;:kydes: j sit Iljetn. 
S. 21!4. Til § :H 3'Elles note: Som ændret ved Lov :\ r. 75 af 15. J\larts l 9:l9. 
S. 293 Lov af 12. l\larls 192:~ orn den kornn1unale Bc..;katning. l)er henYi.:es også 

til ]]. nr. 4 og nr. 6 af 26. n1arls 195'.3. 
S. 303 ,Jinie 1. Efter »eje . ..:« ind~kyde:.:: af Lagtinget. 
S. 805 § /14 stk. 2. »nhnindelig« rendres til: n1iudelig. 
S. 310 note 1 ændres til: Ophærel ved cirk. af 20. ang. 1951. 
S. 311. 1\d 1\11. af 16. l\.Iaj 192:1 henuerkc-s: Gebyrerne for ud~kriflf'r af kirkebogen 

og a~gteskalisbogen er ændret red cirk. af 20. aug. 195 l §§ 58 og GB. 
S. 322. IHilge Lilla~g af ,L n1aj 19:1:-l til polith,et!ta~glen for 'rhorsha\'11 af 9. nov. 

192:1 affattes'§ 26, sidste stk .• :-aaledes: J-l\·or det :::kilnnes ntidvendigl af llen~yn dil 
Færdsleu, kan Politiet dels forhyde J(ilrsel i hestcrnte (;;.ulcr for andre end dPrhoende, 
cut.en fuld.stæntligl eller for -hc~lernle Arter af Ktirsel ,,_ dog ikke uden Lagtiugets 
Sa,rnlykke for Knrsel n1cd ~Jotorki)reliijer alene dels forc::kri\-f'. a! al eller vis:::c 
Ar.ter af Fa·rdsel ::::kal fiJlge he_0-ten1t betegnede Hctningt>r. Saaf retnt ForaJ1::-lultni11gen 
ikke er af rnidlertidig J(arakle,r, kra~vl'f:> Byraadt'ls Til:<-lutning dertil. 

S. 329. Nn!e l udgår. S . .J,_j() nederste .Jinie. »har« ændre,.::, til: kan. 
S .. lJS. A.d § 22, s-i(L:te linie. Justit~n1iui:"lerir,1 nu ændret til landsstyre!. S. 346 § 2(). 
»påfiilgende<( rettes -til: påga~ldende. 

S . .)Sil § 12 i. f. Til Lov af :JO. Juni 1922 lmnærke;: nu Lov" :\r. ,l]p, af 12 . .Tnli 
19-JO. ----~ S. 861 nute l tilfiijes: og 11 nr. 5 af >~L J)ec. 191-8. S. 380 § 2, ;), Rik., forun 
»1\dko1nsldoku.rnenhz .sættes: andet. 

S. 406. Ad 1legle1n. af 13. Febr. 1929 for _j-Ji<lvaag llavn .• 4~ndret 2--L inurb 19~0, 
dog ikke græ1ber11e. ----- S. 415, nole 1 <Endre.::, til: Jfr. Bek. af B. Juni 195~. 

S. t/.29 § 2 i. f. »nær 'J'yper« ændres til: 1uerværende l,ov eller ifillge denne 
gi vue særlige -Beslenunelser for ris.se .Arter eller 'l'ypcr. --~ S 44-l note ] . » 15. _).Jarls 
19-J,7« a~ndre:;:, til: 27. l\lart:; 19:19. __ ,_ S. ,/66 § 3i. f. »Landhrugsraadet<i: ret.les til: 
LatHls,;tyrel. S. --168 -note 2. Efter »'rhorshavn Byraad« indsrelles: og til For
nlander.skaherne i Landkonnuunerne paa Fteriierne. ~--- S. 483 linie ;1 f. li. »l\Ii:3lig-
heder« ændres til: Jlisligho-ldebP. S. 487 c. »5 kg.« re!tes til: 50 kg. 

S. 496 linie 9. Foran »77« :-a~tte.::.: Ht•glerne i og i linie ] 1 i,ndfiJjcs efter v-ti1«: 
Konuuunernes lrtl2ifter til. 

S. 516 § 2, 2. stk. f~f!er ~f(ilg:eHdev sætle:i punktuni. ~ S. 520 § 2. »ikke-officielle« 
a~ndres til: ikke-offiei11elle. 

S. 551 § 6 i. f. »Bek. :\r. 22'1. 22. Jnli 19:l5« a·ndre,s til: Bek. :\r. ?7" d 7. 
Okt. 19:15. 

S. 601 linie 9. »oprette<( reaes til »op:::tclle«. S. 607 § :l J, sidste ::-tykke tilfiJjes: For 
det sa~lh--anlige lleguefler~Jn orn Foraaret e-rlacgges ingen Brlali.ng. S. 6:.!7 § 57, stk.:1. 
»i\dgang~doktuncnt« rettes til A.dko1nsidokurnenl. S. 63:.! § 18. -;:-7« t-eudre_s til 17. 

S. fi38 linie 6 f. n. »-Apotekerne~« relle:>- til: A.potekerens. 
684 § 21, stk. H. »Apoteket« ændre; til: el Apolt"k. 
S. 644 § 12 i. I. >1.sannne<< rettes til: stunlede. S. OS I § l. »overtage« rctte3 til: foretage 
.S. fi6,J § 3 i. f. >J~Iinisleren for Landhrug og Fi;;_keri« ændres til: F:cri)ernl~.s I__,ru1ds· 
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styre. S. 667 § (~l, sidste linie. Efter »til« fijjes: for l(o1nn1unens llegni11g. 5. 695 § 17. 
»Aarspri:iven<< a~ndres til. AJgangsprfrven. S. 696 nr. 6. 2. »forstaaclig« ændres til: 
forstandig. 

S. 700 nr. 1. »Karakterer« ændres lil: Karakter. 
S. 703. A,nord. af 25. ~Iaj 19'.:19 0111 Studenlercksa111en bortfalder yed An. af 8. juni 

1953. S. 712 §§15~21. »B. i\laj 1910< obl være: U. i\laj 19•18. S. 720 I 
§ ] indsælles so1n stk. 2 og 3: 

Saafrenll tlet ved l!nder::i·igelsen konstateres, al den paagældcnde ikke fre1nhyder 
'regn paa s1nittefarlig 'fuhcrkulose i l_,ungcr eller Strubehoved, rneddeles der han1 
!\tle::;l herorr1. 

Saavel lfnder.si:igel:::en ~on1 lrdfrercligel::t~n af A.Hcst orn denne sker uden l!dgift for 
den paagælden<lc. S. 738. '1'11 Hest. om Forsikringsvirksornhetl bern:crkes: Stedlig 
Forsikringsvirksomhed er færi)sk Sa~ra11liggende. 

S. 770. BesL. af 13. l)ec. 19-10 og senere valulaheslen1111clser fra krigsårene. Ben1ærk 
nn bek. af :JO. apr. 195'.J. 

S. 771. 'fil \ 7ejregulativ af 19. ])ec, 1910 hen1ærkes: \rej:::,lyrels rnyndighed orergåel 
til lancl'3tyrct, jfr. lagtingshesl. af 27. marts 19.S:l. 

S. 776. Bek. af 1,l. .L\Jarls ] 91,l 0111 lndtægtsgn:en::;cr HL 111. for Pcrs:Jners ()plagel:ic i 
Sygckas,.:er bortfalden red hek. af n. juni 195:3. 

S. 850. 'J'il anordn. nr. ]Ol af 18. 1narls 19-19 orn hilrnehidrag til enlige forsijrgere 
be1na~rkes: IfijJge an. nr. :i J,l af 17. juli 1950 on1 bidrag til en harnc1noders harselsfærd 
og underhold fiir og efter fl)d='"lcn er der ind::>al nye §§ ,J5---I7 og§§ :15~~-lH ændres 
til §§ ·IB~5l. 
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Trykfejl o. !. 

S. S note I linie 8: § 16 skal VU'.fC § li. S .. 11, linie 12: henheendc skal være hrnsePnde - S. 
17 note 1: § :1 skal va•re § 4. ~ S 20 § 66 note B: ,.,kal henvises til note 7, og i note S i;kul Justn1• 

va~re Indenrigin, oµ; i note 9 skal :;o nrre se.-~ ,_r.; 411 linie 21. Lov uf skal vu~re: Lov om. 
S. 67 § 5. Kon1missioneus Ht'p;ninµ; skal vwre: Kommunens Hegning. - S 82. § 11 :»i § 7<: skul 

være: i § 3, ~ S 8-t linie 3 f. n. hetPmt skal \'u•re: liPstemt. 
S RB § 2 Forlysteisesstc~der skul \':J'rt~: Forlystel~essl!~d('f. ~ S 102 note 3: 1939 ~kul nr.rc 19-19 
S' 1 JO § 5, stk. ·l: Siikolcn ,;kul V<l'l'C Skolc>1J. 
S 117 note l skal udgå P30t og i note 2 ndgår: Nu til Un11"rrf'tt1·11. 
S 122: § ,19 skal yære § 30, ~ S 130. Straffehe:;tmmdser skal være Straffdicstemn1el~wr .. -- S. 

135 § 2 stk. 2: hedde skal være bevidne. 
S I 36 § 5: mod skal være uwd, og i § 6 rettes benytte til heuyttc:'. 
S. J.J,J linie 2. Eft1~r 11kundt>K ind~-kydc:;: han-.-~- S, 1-15 note 3: § 1-! a:ndrcs til 15. ~- S 1·16 

§ 9. Eftt~r >:'aa]ænµ;e den: indsæ\tP.s: endnu. --- s. 1-17 § 11 slk. a. Foran >Navn< inds:l'.Ues: 
andet S. 152 § 2B, :dwkikkcsct u~ndres til: lwsklkkc,;. S. 155 § 1. Foran >skriftlige< indBættu;: 
de S. 1.16 § 17: ig wudrcs til oµ:, ~--- S. 157 § 6. Efter ~>ind< indskydes: i. S. JSB § 15. 
Foran >Penµ;t•heliilH sa•lfcs: de. .S. /6/ !inh~ 9 f. n. a "kal rwre: at. 

S 165 § 5. Efter diringcs indsn~ttc~s: ned. S /66 § 7 stk. 3. Efter 2'ddtage i< indskydes: 
l_lndc>rvisninµ;enL s /67 note a. Udgilr: >jfr. nu Lo\' Nr. 199 af 12. Apr. 19-19«, og denne Hætning 
f1Jjes til nol!'. 1. 

S. 171 § 1. >Ejcndnmnwn« \!'ndrcs til: Pil Ejcndmn. S. 171. § 9. >finde!'-t skal va'.re: fyldes. 
S. liS Lov om Værue1iligt. Liniton: :>Ort'rtra~ddse ... mr:th udgår. S. 176 § ,1-3 stk. :t on1 

a:ndres til SOIIL § 4-3 stk. 'I- linie 3, Efter »dh~r< ~ættcs: nl. s·. 177 linit• 1. Tjenesteforhold 
skal være Tj1•11:·st(~fnrlwld. 

S. JA2 stk. 7, linie ,1, )omed-: udµ;{ir. S. lll-1 § 11 a »d« rettes til: en 
jfr. ngsaa Bek. af l:l Dec. 19-1,'). S. 207. 17. juni skal være 12. juni. 
skal va~re depuraLus. S. 213 HOtt~ 1. >ski« skal va~re: skal. S. 21S 
"kal være undersil;;:dsi'.. 

S, llJB note 1 tilfiijcs: 
S. 210 § 2. depunratus 

§ 15 nr. 1. Underilgelse 

S. 227 note :t lBH skal \'a~re ];)g, - S. 236 linie 2 )>maate« skal nvre: maatte. -- S. 236 linii~ 5 
f. n. >fradrages« l1!!S: fr11drag1:. 
skal \'(Prt: l. Dec. 

S. 242 § ·1-l. Snad !'-knl nt're: Saavel. S. 257 iin~rst. 21. Dec. 

S. 2S7 § 26 ont skal v:en: som. S. 259 note :t 4BH rettes til .J!JB .. ~ S, 267 ur. 6. Forradnelse 
skal \<Prn Fornrndnel,;1~. ~- S. 271 linie L BcrefXn[np; "\kat va~re Bl:n'gnin[!en. Linin 21 :>dni<: !'kal 
n1:re: der. S. 272 iln~rst. L DeP. skal nl're !Hl Dec. Linie IB. Skitefornilteren f'kal •·a•re Skiftt> 
fnrva!tPren. S. 273 Iini11 11. ::-der« nettes til: oa;, IJni!'. 19. Anmdddsd1"'- rettes til Anmeldehens. 

S. 2f.l note 1. Efl!:r >n!!< sættes: Skr. . 
S. 27.5 § I stk. :1. For:1nc;taltnif.(cr skal være: Foranstaltningi:r. I § -i, stk. ::1 sættes efter :>17·-r 

fiilgendt~: 2 Stk.~- S. 2B2 § .'!() nrn .<:kal \'<!'fe sum. S. 287 stk. li "onsalvia skal være rouvuls~ra. 
S 290 § 3. Afhrydcr rettt>s til AHiryden:. S29.'I, :3. liniP f. 11. \'ad rettes til Ved. ·- S 297 

§ 15 stk. l. Efter :vhavw< indfi)jps: en. § 15. stk. 2. Liguing,.;luiruniis"ioncn rettes til Lig:ningskonnnis
sion. -- S. 298. linit' 9 Komrnun1·s rettes til KornnlllW'Hs. 

S. 302 11ol<'- I. ~farts rettes til \fuj. S. 30·1 § ·12, ,,;tk. I. Ydds1~;; rettes til Ydelsers.~- S. 309 
note 1. 17. :\-luj udgilr. S. 320 § 1:), St<'nsprængnin~Pr rettes til: Sten.~prængniugen S. 322 § 
27 linie 12 ::tDe1H rettes til: Det. 

S. 327 § 3 linie -L Foran »duµ;< inskydcs: d,;t S'. 330, linie 3. Forund skal Yære: Formand. 
l § 6, linle B rettes: Snndh(:dskommissinnn til SundhuI::konunic;sioncn. S. 131 -§ 7. :tualPdes« 
lwses: sanlcdt•s, § 10 Bdwcseskjliµ:hcder skal Y:Ete: Belinel,.;cshdligheder. § 11. >htnlrr•ge::.« 
skal va_•no: lwnlæg:ge,<, S 336. Bek. 12. Apr. 192-l. Velrinn~rpolitiet skal \'ære: Vt•tcrinn•qiolitid. 
S.J.f() § 12. \•stedllµ:e Kommuner< skal Y<nc: stPd!lµ:t: Kommunt:. 

S3.f-I linie 5 f. n. Vt~dt:rinµ-snumnH:r skal vwre Vurdt'ringsuummer. ~- S. :l.15 liniP 5. :1\Portioner« 
ud~år. § 22. »BfYarl'lser<c rettc's til B(~svardsi>r. S. 3-19 linie 3. Efter »der<;. indskydes: kan. § 6, 
stk. ·1- linie ,ff. n. Klagi'r rettts til Klage. 

S. 3SO § 9, stk. :-L Hlgydig« skal vwre: uµ;y!dip:. ~-~ S. 35S linie 1 og 2 f. u. Der skal stil: 
Distrikti'.nlP og fastsætter. S. 35B § l:! linie .I. :t-den« a:ndres til: dctu. ~ S. 366 § 16. 
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:t>Knmmissioncns« ændres til: Kom1nissionernes. .S. 366 linie l skal stå: 13, ~ S. 368 § 10 L f. 
Tilsynt skal være: Tilsynet. § 12. Dan1pkdlen skal \ært) l>an1pkedelen. 

S. 37.J loverskriften til lov af 30. maj 1927 skal stå: Færiierne. 
S. 376 § 10, stk. 2 L f. :t·skal« udgår. § 11 linie 2 >elektrik« rettes til: d1•ktrisk. § 1.1 »Styke« 

rettes til Stykke. 
S. 380 § 2, stk. 2. i>Oplysninger« rettes til: Oplysning. 
S. 383 § 2. Arbcjdc;forhnl<lene rettes til: Arbejdsforholdene;;. 
S. 386 § 4. 'HlO teltes til 489. ~.~ S. 390 § 26. >forskreven« reltPS til: fon•;::kreven. S. 392 § ~ 

i. f. aut skal være: at. 
S. 396 § 2. stk. l. Udskiftnig:somraadet skal være: Udskiftning:somraadct. 
S. 398 § Hl. 1>numerercs-r ændres til: n1irnmercres, ~ S. 407. linie 1:3. :»27. Fehr.-1 ændres til: 

23. ]\farts.·-- S. 42S § 29. »niijagtigc U111forni)gelH~rc wndrcs til: ni)jagtig Under;:(}gf'lse. S. -127. 
::tk. 3. :tBctigel;;cr« ændres til: Rctingelst•r. S. ·128 linie 6, »Det« wndn:s til: Der. ~ S. ,!31 
§ 1-1. Rgistrering ændres til Hcgistrering. 

S. 43.1 § 27, liuie 6. Skal stå: Ag:tpaugi\'enlwd. Linie 8 skal stå: skadeli1lcndc. S. 43·1 linie 7 
skal stå: nærva:rendc. I linie 8 f. IL udgår: »ringssdskali .. "" Udpantning:«. 

S. 435 § 29 stk. •l skal stå: ?\feddelelsc. S. ·l.'17 linie 11 skal !'til: tilµ:ræascndc. -~- S. 438 linit: 
7. 1922 n~ttes til 1912. 

S. ·139 linie 12 f. n. skul stå: udn~dPde. -- S. 442 § 17 skal stå: Genstande. 
S. 4-/-1 linie 2 skul stå: Udskiftning. S. 445 linie 10. Ordc1H' »og Spln~dah: udgår. S 4·17 

linie 1B skal stå: Foruds.Ptningcrne. 
S. ·f-1lJ linie 18. 27 rettes til :17. ~~· S. 4S·l Vlll skal stå: anerkendt. ~ S. 455 § 5 skal stfi: 

uruforsiiire. S. ·!6S § •10 skal stå: kastes. 
479. § 1-t. skal Rtå: i•'orandringsprotokollen. ~-» S. ·184 linie 1. »Auktiollt'll« skal va~re: Auktionens 

Bekendtgiirelse. 
S . .flUJ § 12 nr. 1 skal stå: unfilrt. "~ ,_r.,·. ·f9.J h skal stå: Eksplosionssikre . 
• '-J. ·19:/ nederste linie rettes 12 til 15. S. 500 § 13, stk. 2 11kal stå: I\lantl;;kah. 
S. 521 § H Rkal stå: Giftrekvisition. S. 522 § 1 skal .stå; Natriu1nhydroksyd, 
,'-,', .523 foroven, :»sept.<i: rctl!'S til: Februar. ~~ S. 53S linie 3 skal stå: Udla~ndlngcs. S. 556, .stk. 

·1. skal l'tå: Skrivelse. 
S. 566 § B skal stå: Stedfortræder. S. 56B § 15 skal stå: HealisationclL 
S. S7S linie :1f.n.1>0g< n~ttes til: Dog, S. 577 § 11 stk. 1 i. I. Onlnt >til< udgår. 
S. S77 § 11, stk. 2, lltl'!'ltsidste liniP skal stil: Partl'nie. 
S. 580 § 2, stk. 1 skal stå: Auktio111•n. § 2, stk. 2 skal stt1: Bcstl'mrnelsen. 
S. 590 linie> 7 f. 11. skal stå: Bortsalg. S. 602 § 21 sknl stå: maattet. 
S. 603 § 27 skal stå: serwst. S. 60-1. linie 6 f. 11. skal stå: intl;;atte. 
S. 618 note 1. 19,')7 rettes tll 19:~H. S. 622 § 30 skal stå: lnstitutio1wr, 
S. 626 § 5-t !>kal stå: Il1~nhold. ~- S. 627 § 55 skal stil: samlede. § 56 skal stå: .lordforbedringer. 
S. 633 liniP 7 skal stå: farman•utisk. -~ S. 653 § l, stk. :i. skal lyde: ikke som Fiili;:t~ af Dom for 

en strafliar Ilnnclling ikke nu kan anses for værdiµ til den for en Tandlæge forniidne Tillid. 
S. 66/ lini!~ 2 skal stå: Fii.;keri. S. 662 linic 1. 112 skal være 122. 
5.;, 668 linie 2 skal stå: pangll'ldcndc. S. 66,') § 1,1 sk:d stå: lfd~kiftning,"ouirnndet. 
S. 666 § 21. Efter 1>SaafremH: sættes: dt:r. ,_~ S. 667 § 29 skal slii: bestemmes. 
S. 66B § 33 skul stå: Ilegnsyn. ,~ S. 669 § ,16 skal ~tå: Udskiftning. 
S. 610 § 4i skal stå: Udskiftninµ.-. S. 672 linie 2 skal stå: Ud~kiftningsforretninµ:ni. S. 679 § 

B i. f. skal stå: Din~ktoratct. S. 686 § 45 linit~ 5 skal stå: Ulykkestilfæld1:t. 8. 6BY § SB. stk. 2 
>niaatte« rettes til: nrna. 

S. 691 § 73, stk. 2 skal stå: t'rhvervsnia~>'sig!. -~, S. 692 § ~1 skal stå: Snninariet. 
."i'. 697 linie 3 L 11. sk.11 st.1: om1·aade. ---- S. 70J § 9 skal stil: Færiienw. 
S. 703 § 2. Efter >Fnrudte!P-'. sa•tte: i. S. 70-1: B 1 skul 1:tå: Bt'S\'andsen. 
S. 70S linie 3 f. n. Foran ;_,eftergivet«- s:rttes: en, S. 715 § 16, stk. 3. skal stå: Cdf!irsdsstcdet. 
S. 720 linie 2 f. n. :;tli'noi: n:tte.;; til: dern. 
S, i-12 § 17, :<tk. :l skal stii: Tilfadde. S. 7-IJ § 6, stk. 3 skal :<til: Institutti'L 
S. 757 § 21 skal stå: Fqrsikriugeu. _, 8. 760 § :l'.1, stk. l skal stil: paagn:ldenJes. 
S. 76-J § S·l, stk. 2 skal i;tå: manµelfuld. S. B02 B('.k. 6. CJf! 31. juli 19-13. :v19Hh rettes tll >l9J{);: 
S. 810 § .5 skal stA: Bestemmelser. 
S. B2B linie 6 skul !'til: av. ~--S. 832 § 19 skal stå: saadanne. 
S. 883 § 21, stk. 3 l'knl sti\: forn(idrn~. -~ S. 916 § 1, stk. -l. >del-x udgår. 
S. 926 linie 2 skal stå: spisenner. ~- S. 93-1 nr. -~7 skal stå: Allir. 
S. 9S6 § 22 linie H ;:;kal stil: sum. S. 957 ·§ 32 skal stii: Klippfi,;knr. 
S. 970 linie 2 f. n. skal ;;t{1: s•:arcnde._ S. 989 § 9, s!k. 3 skal stå: llgnend1~. 
S. 9/l9 § 9, litk. 7 skal stå: hkvet. -~ S. 990 § 12 nr. -i skal stå: Hn(ltagt'lse. 
S. 99J § .'-31 linit! ll f. n. ,«knl stå: kundgiirel..-l'. ~~ S. 1002 A :1 ;.;kal ."til: Separation. 
S. 1003 nr. 5, stk. J ttkal l'tå: præi'idenL S. 1027 § li, stk. 2 skal stU: som. 
S. /(J.J-! § 22 L f. skal stå: nwrmcre. S. JOS2 § 8, stk. 3 skal stå: oppehåret. 
S. JOSB § 22 skal stå: forsætte,;, - S. 1067 stk. ,f skul stå: orgi11ak-. 
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Register. 
APOTEKEHV ÆSEN 
{ :::c sundhedsva:sl'n) 

AHBEJ D ERFO HH 0 Lll 
1856 16. febr. Tyendelov for Fa~rih~rne. 
1867 6. juli J uslru. ~kr. ang. tycndclo\Tn § 59. 
1913 29. apr. Lov on1 arbejde i _fabrikker. 
1919 'L okt. Lov orn tilsyn 1ned dan1pkcdlcr på landjorden. 
1923 2:1. juli An. on1 forehy[!gelse af ulykke:stilfa~lcle ved brug af n1aski11er. 
1926 lB. juni ;\n., hvorved lov out tilsyn 1ned dun1pkedler på 1andjorden af -J. okt. 

1919 sættes i kraft. 
1928 31. rnarls I,ov on1 in:egling i arbejdsstridighcder. 
193 l J:I. febr. .t\n. 0111 æ.nclr. i an. af 18. juni 1926 otn til:Syn n1ed dan1pkedler. 
1936 7. apr. Lov 0111 arbcjd::lih1s udbetaling. 
l9:i9 15. rnart.:; Lov on1 ændret affattelse af forsk. 11esl. i borgerlig ~lraffelov (tyende-

loven). 
]9;19 29. n11.1rL:; A.n. 0111 for6iki-ing tnod fi~lzer nf ulvkke::tilfæJde. 
l9-t:1 21. apr. Besl. 0111 pri~tabtiiia·g .til a;hejdsliin'. 
1951 19. n1arls Ll. 0111 ferie n1ed lih1. 
1951 :10. 111arts Kunng. vH5v. -!Og un1 fritii\ vil) li)n. 
1951 ~1. n1aj Stab.ru. skr. om 1na:;ki.ntil:-y11el. 
1951 22. dec.·LI. on1 ændr. i lov uf :1l.1narls 1928 on1 rr1ægling. 

AHKIV 
19:{2 l. okt. ()preltel~c af F'ii:r{jcrnes arkiv (lngtingshef'l.). 
1952 2. rnaj Ll. 0111 lu.n<lsbihliotek ni. v. (land;:;arkivel). 

AHV OG SKIFTE 
1823 8. jan. Pl. ang., hvad der ~-kal iagttagt~s ved lcf'lan1enter og he;:;kikkc],::;er. 
1B2'1 27.nov. J(an('. skr. ang. ud\·idcl~e af pl. 8. jan. 1H2~. 
}8:J.5 21. n1aj Fr. indt•holdende 11ogle forandringer i lo\"givni11g:en orn arv. 
1B5-1 ,1. jan. Lov 0111 udvidelse af fr. af 21. n1aj 1815. 
1857 'L n1arls Lo,,, hvorved ud.::'tykning J.( det private jorde~ocL' sfige~ indskra•nkel. 
185B G. nov. Lov 0111 prokla1nala i boer. 
lB76 ]il. jan. A.n., hvorved Fkiftel0Ye11 af :·HJ. rHn« 187--J, sa~tte6 i krafl. 
lB79 10. juli J\n. om foranclring af hekc.ndtg{}re].se:3n1åden for .:ikifleindkaldel~er og 

des!. 
1902 2. rnaj An. 0111 konkur::;loven af 25. rnarli-' 1872. 
1927 I. 1naj .An" hvor\·ed lov af 20. apr. 1926 on1 tilsyn 1ned ck~ekulorhoer sa~ttes 

i kraft. 
1931- :ll. okt. 1\n. ang. tillæg til konkur3Joyen. 
1935 ] 1. n1aj Lov orn rellc-ns. pleje. 
1937 2!. maj Lov om jordbrugets fremme § 29. 

1088 



AUKTION 
1836 30. marts Sportelreglementet. 
189-l 18. apr. Justtn. skr. om sysselmændenes herny1Hligelse vedr. auktioner. 
1935 11. rnaj I_,ov orn rettens pleje. 
1936 5. okt. An. on1 offentlig auktion ved auktionsledere. 
1937 31. n1arL":l llek. ang. de på Fa:ri)erne he.~kikkede auktionslederes sikkerheds· 

stillelst:\ vederlag nl. ni. 
]9;')7 9. apr. Bek. on1 kontrolforanstaltninger overfor auktionsJedere. 
1937 9. apr. Instruks for auktionsledere på 1FærOcrne. 

AUTOMOBIL 
(se færdsel) 

BANKEH 
1932 23. rnarls Lov om kreditinstitut for fi:?kerierhvervet. 
l93:J 5. jan. An om Eamme. 
1952 22. fehr. Lov ozn rekonstruktion af pff Sjtivinnubanken. 
1952 23. fehr. Ll. on1 lån og garantiforpligtel.;;:e til p/f Sjbvinnubanken. 

BIBLIOTEKEH. 
1927 15. juli Bek. on1 aflevering af tryksager lil hihlioteker. 
1952 2. rnaj LJ. om landsbibliotek ni. v. 
1952 16. juni l(unng. un1 a\'hending av skyldueintiikum. 

BOHTEBLEVNE PEHSONEH 
ll:l:i9 11. sept. Fr. ang. hehun<llingen af en hortehle\'en persons fnnnue. 
18-16 11. nov. Heekr. ang. ·udvidelse af fr. 11. s.epl. 1839. 
19 J;i 16. nov. Best. on1 bortblevne personer fru krig5forliste skibe. 

BllAI\D. OG BYGNINGSV ÆSEI\ 
1856 2H. jan. Lov ang., hrandva~senct i 'I'horshavn. 
1856 28. jan ·Lov orn oprettelsen af en byg11ingskorn1nission i 1'horshavn. 
1B72 28. febr. Lov 01n de -fa:riiske ·landkon1n1uner;; ~tvrel:;e § IB. 
1B7"1 l-l. fehr. Lov om forhud .Jnod visse tænd:>tikker: 
lBBl 7. 1naj Lov om sundhcdsvedta~gler §§ 5 og 6. 
lBH2 2'.-3, n1aj Bek. 01n stadfæs.te1::c af en sundhedsvedtægt for 'fhorshavn. 
l8B2 16. juni An. orn bygnings· og hrandva:senct i de fa~rliskc .landkonHnuner. 
1836, 13. aug. A.n. indeh. tilla~g til lov ang. hrandvtcsenet i 'fhorshavn af 2B. jan. 1856. 
1903 2:-3. jan. A.n., hvorved lov uf 14. febr. 187-·l on1 forhud n1od \·isse ·lænd;::tikker 

udvides til Freri)erne. 
1905 2,l, juni Skr. fru FærO utul til hygningsko1nrnissionen1c on1 sodnhuse in. nl. 
1908 27. 1naj l.-ov otn ·rhort_:.havns konnnunale styrelse§ 27. 
1909 1. apr. Lov on1 vanleduinger § 6. 
1912 l. upr. Lov ang. spr~cngsloffcr. 
1912 11. nov. ~A.11. ang. forsiglighedsregler ved tra11.-::port af eksploderende sloffer. 
1919 l. okt. An. on1 ernhedslægevæ::.enet § 5 stk. 6. 
1920 15. dec An. orn opbevaring af kaleiurnkarhid. 
1920 J 5. dec .Hek. 01n for;:;krifter ved s.alg uf karhid. 
1921 l. dec. lu;truks for kredslæger§ 12. 
192:l 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn §§ 21~2·1. 
1928 31. marts Lov on1 indfi}rel~e af 1nalrikul og realregister for 1'horshavn § 2. 
19:iO 19. n1arLs Lov 01n 1110·\orkiirclfijcr § 1 L 
19:1:) 22. 1narts- Bek. orn ophc\·aring af hrandfurligc va.~dsker. 
19:13 19. juni Heglen1. for ordcn.s overholdelse i Vuag havn §§ 16~:12. 
1935 11. rnaj Lov oJn elektriske ..::tærk3'lrli111:5unheg. 
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19:16 27. 1nnrls .An. 01n elektriske sta~rkstri>rnsanl::eg. 
19-10 28. okl. Hest. om til::cyn med .s.t<:erkstrOmsanla•g. 
19-10 27. nov. Best. om radion1odtagning. 
1912 11. dec. Ændr. i liest. uf 28. okt.1910 om slærbtriimstmlæg. 
19--1:1 22. nov. ]3est. om stærkstr{:irnsanheg. 
19-18 16. sept.. Ll. on1 fredning af fortidsn1indcr og bygninger. 
19--18 l. dec. Slal.s1n. skr. orr1 elcktricitclsrådets tekni.::ke hisl;.u1d. 
1952 2-L apr. Ll. otn tilfi)jelse til lov om brandvæ.senet i 1'horshavn af 28. jan. 1856. 

BØHN 
(jfr.1nnyndighed og æglC$kab). 

1B28 30. maj ·Fr. on1 adskilligt, som i henseende til dåben bliver at iagltage. 
18:)2 27. apr. lle~kr. ang. udvidelse af fr. :10. 1naj 1828. 
18H2 2:1. rnaj Sundhedsvedtregt for 'l'J1orshuvn -§ 3-J (plejebtirn). 
1937 7. rr1uj Lov out biirn uclcnfor :egle~kah. 
]9;17 7. n1nj Lov 0111 ægtebi.lrn. 
191-9 18. n1arts .An. on1 bi:)rnehidrag -li1 enlige for.:;(Jrgere. 
1950 17. juli ~An 01n hidrag til en 'hurnen1oders harseh-fu:rd og underhold. 
195;) 2B. 1narts Bek. un1 norrnalhidrag 111. m. 

CIVILFOHSVA!\ 
1952 2. okt. i\n. on1 eiYilforsvaret. 

DYH 
1 B92 11. I11arl.~ Lov 0111 ildeheggelse- af r:n·nens yngel. 
190H 28. fehr. Lov on1 foranstaltninger n1od sn1itsonune sygdornnH~ hos husdyrene 

Ill. Ill. 

1916 17. n1aj Lov 01n værn for dyr. 
1919 1. rnar15 ,An., hvorved ,Jov on1 va~nn for dyr uf 17. n1aj 1916 ::-:rettes i kraf!. 
1921 ]. dec. Instruks for-kredslu~ger § 20. 
192:i 19 . .nov. Politivedtu~!!l for 'l'horshavn §§ :i2~-:-~6. 
192 J, 12. apr. Bek. ang. i~dfijrscl af husdyr og rå produkter af disse fra 'Færiierne 

til J)aurnark. 
1925 IH. apr. Lov 01n hundeafgift san1t orn straf og erstatning for :::-kadt>, forårsaget 

af hunde. 
1927 27. apr. Bek. 0111 indff}rsel af husdyr. 
1928 31. n1arts A.n" hvorved 1ov af lB. apr. 1925 om hu:ndeafgift 1n. 111. s~ettes j kraft. 
1931 1--L nu1.rts Lov otn hesteariens frennne. 
19~2 5. nu1rts Instruks for dyrlægen. 
1935 20. nov. 'l'ilheg til dyrhegcns instruks. 
1936 27. nov. Lov om tillæg lil lov af 211. fehr. 1908 on1 s-1nitso1nnH~ sygdonune hos 

husdyrene. 
19:-37 7. apr. Forbud n1od indHirsel af fårehoveder. 
1937 JB. maj Lo\ om hegn og markfred s. 598. 
19;)7 18. rr1aj Lov on1 haugers EtyrcJsc og drifts. 609. 
19:18 21. dec. Lov 0111 bek;.en1pelse af s-n1itsonnnc planlesygdo1nn1c og skadedyr. 
191-1 7. nov. Bek. ang. iJidfijrsel af levende dyr 111, in. 
1911 :30. dec. Besl. 0111 husdyrln·ugets frennne. 
1911 ;-3(), dec. Hegler for tiLkud ti} frenune af husdyrbruget. 
1911 '.30. dec. 11~ndr. i lov uf 1--J. n1art:;; ]9'.:~] orn hesteavlens frcnune. 
19-17 17. nu1rls r1~ndr. i hek. af 30. dec 191-1 orri tilskud til husdyrbrugets Irenune. 
]9-1-7 15. apr. Best. on1 hunde. 
1917 13. -sept. :l~ndr. i lov af l l. n1urts 19'.11 0111 hestea\0 lens frennne. 
1951 13. inurts Ll. orn tPndr. i lov af 2n. fehr. 1908 otn sn1it;-;on11nc sygdouune hos 

husdvrene. 
1951 18. dec. Kun;1g. un1 n1unn· og kleyvs6ll. 
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1952 21. nov. Kunng. urn fyriskipunir n11)ti n1u'1111- og kleyvsbll. 
1953 :'J,. juni l(unng. um avlOku av fyri2kipanun1 n16ti 1nunn- og kleyv.s6tt. 

EKSPROPHIAT!ON 
18·15 2:1. apr. Fr. on1 jord:; afståelse til kirkegårde. 
185:), :J. jan. Lov om ud\·idelsc til FærOerne af fr. 23. apr. 1815 on1 jords afståelse 

til kirkegårde. 
1881 7. n1uj Lov 01n forpligtelse liJ jords afgivelse til offentlige veje, havne og 

la:nclingsslcder sa1nt til offentlige skoler. 
1909 l. apr. Lov om vandledninger. 
1913 29. apr. Lov orn anlæg af havne n1. v. på Fa:rijernc § 8. 
1916 28. apr. Lov 0111 afståelse af grund til kirker og kirkegårde. s. 206 
1917 22. juni ·Lov 01n af:4åelse af grund .til anlæg af sporforbindelse fra kulrniner 

til udskibnings::;tcder ni. in. 
1918 1. n1urts Lov cnn -vederlagsfri afståelse af ko.ngsjord og henefieercl. jord ,til 

anlæg af offentlige veje. 
1927 30. maj Lov om telefoner. 
19:15 11. maj Lov om afHisning af jordehvalsrettigheder. 
19:16 27. n1arts 1\n. orn elektriske :tærkstrilinsan1æg kap. :-3 

1937 IB. n111j Lov 0111 'benyttelse af indsi.ier og Yandli5h. 
19:::37 ]8. n1aj Lov 0111 hegn og n1arkfred § 15. 
19;;7 18. maj Lov om hauger §§ 36 og 42. 
19~7 2:l. rnaj Lov on1 jordbrugets frcnune kap. L 
1939 27. 1narls I~ov 01n udskift11ing § 22. 

s. 592 
s. 598 
s. 609 
s. 622 
5. 666 

19:::39 29. sept. An. 0111 erstalning::konunis~ion i n1edfiir af lov af 22. sept. ]9;19 orn 
statens OYPrtagel,;e af visse varer. 

]9:J1 30. okt. 11~ndr. i loren af 7. rnaj 1881. 
19·12 19. dec Hest. vedr. ,~it:se ekspropriationer. 
1919 27. apr. Lov orn eksproprinliou af grunde til sygehu::e. 
19 I.9 2. dec. Ll. orn ekspropriation af grundstykker og bygninger til apotek n1. rn. 
1952 2. okt. An on1 civilforsvaret. 

EJ,EKTHIC!TET 
19:-35 11. 1naj Lov on1 elektriske stærkstri)n1sa.n1'1:g. 
19:16 27. n1arts An. on1 elektriske stu~rkstrii1nsanla~g. 
l 910 2B. okt. Hest. on1 til::;yn n1ed sta:rk;-:.t.rihusanla~g. 
19,10 27. nov. Be.s.t. 0111 radiornodtagning. 
19 t:~ 22. nov. Hest. 01n s\ærk.str{)n1.sanheg. 
]8:1B 1. dec. Stnt;;111. e::kr. orn elektricitelsrådets bi:-tand. 
195:) 30. n1aj Bek. 0111 sl<erkstriin1sregleruentet. 
195'.) 12. sept. Bek. otti eleklri~ke brutrsgenstande og radioapparater. 

EPIDEJ\llV ÆSE:\ 
( :::e sundhcdsra::sc:?1) 

FABHIKSTJLSY:\ 
(,e arhejderforhold) 

FISKEHl OG SØFAHT 
f'islceri 

1881 2,), apr. LoY 0111 frernrnedes fh:keri under Færi)erne. 
1U9'.) l·l. apr. Fiskerilov for Færi)erne. 
1902 8. juli Lov anp;. forholdsregler, sig!ende til ordning af fiskeripoliLiel i havet 

oJnkring Fn~riierne og Island udenfor dansk ;o.()territoriu1n. 
1903 20. fehr. Bek. otti konvention rned J:ngland ang. fiskcripnliticl i harel ornkring 

F'æri)erne og island uden for sfiterritoriel. 
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1903 27. fcbr. A.n. ung. fi::keripolitiet sarnn1e sted. 
1903 25. aug. Fiskerivedtægt for Sijrvaagbugten. 
1906 l. nov. Fiskerivedtægt {or l\.Iidvuug-Sandevaag buglen. 
1925 1. apr. Lov om forhud mod fiskeri med bundslæbevåd. 
19:10 15. nov. Fiskcridirekt. .skr. ang. »lra\vl«. 
19;32 2::3. Inarts l ... ov om kreditinstitut for fiskerierhvervet. 
19:1:l 5. jan. An. om samme. 
] 933 25. n1urts l,ov om statistik. 
19:l:l 7. nov . .lustitsm. skr. om oprindelseseertifieater. 
19:11 22. dec. Lov 0111 ændr. i fiskeriloven af 14-. apr. 1893. 
19:36 23. apr. Skr. fra Fa~rilernes ret:;Jcreds om oprindelsescertificater. 
1939 21. nov. Lov om tvungen tubcrku1oseundersfige1se af fi50keskihcs Jnandskah. 
19:!9 22. dec. /Emir. i lov af 1. apr. 1925 om forbud mod fokeri med bundslæbevild. 
19-Jl 11. fehr. llegl. ang. forp1ejningcn 1 fa~riJskc fi~ker~kihe. 
19'1-l 2 L okt. Hest. orn panlsætning uf .fangst. 
191 l 12. dec Ændr. i loven uf 1. apr. 1925. 
19· l2 2· L nov .. ll~n dr. i -sanllne. 
]9-17 17. n1arts ofJr_sl. 01n tvungen hviletid i fa'.r()::ke fiske..:kihe. 
J9.J7 25. juli Des!. vedr. fiskeri på s-iiterritoriet (hu1n1nerfa11gst). 
1918 15. sepl. Ll. 0111 indfiirsel og udffirsel, behandling og .tilvirkning af fisk ni. v. 
19-13 25. sept. Bek. on1 indfi.ir:>el af fisk. 
19-18 25. sept. Bek. 0111 udfdrsel af fis.kevarer og hvalfango:>tprodukter. 
19-18 2:-t dec. Bek. 0111 betalingsoverenskon1st n1ed Storbritannien. 
19·1B :11. dee. Ll. orn fiskeri på si.iterritorict. 
19·'1-9 2B. ruart.s Ll. ou1 fredning af -sijarealer. s. 868 
19·19 2. dec. Ll. 0111 ændr. i -l1P~"il. af 2:1.. nov. 194·2 01n fiskeriet på sfiterritoriel. 
1950 12. jan. L.l. on1 fiskcvragning. 
1950 27. jan. Ll. orn sihle\·ragning. 
1950 21. mans Bek. om fiskeristatistik. 
1950 13. apr. Ll. om kokkeskole. 
1950 :.~. n1aj St11r\·sregl. um sildavraking. 
1950 10. tnaj Lo\· 0111 1.endr. i lov af 21. nov. 1939 otn tubcrkuloscundersiigelse af 

fiskeskibes n1andskah. 
1950 22. nu1.j Starvsregl. fyri \Takara.stovnin. 
1950 19. juni Bek. vedr. du11s-ke fiskeriinspektionsskibes radio.tjeneste. 
1950 2:1. aug. Kunng. un1 tncrking, flokkun og vrakan av .sild. 
1950 19. okl. Ll. on1 erstatning for tab .af ejendele, forårsaget ved forlis. 
1951 B. 1narts Ll. 01n ændr. i Jov af 2;~. apr. 1881 orn frernrnedcs fiskeri. 
1951 1. juni Heg1ug. vitJv. virkan, eftirliU og vraking av fiski til Brasiliu og 1.u1nun 

rnarknat)a i Sut~ununeriku. 
1951 22. dec. Ll. on1 fi:::kernes afregning og .Ji)nreguleringsfond. 
1952 29. n1arts 1Ll. 0111 ændr. i sauune. 
1952 7. apr. Ll. 01n ændr. i 11. af 12. jan 1950 on1 fiskevragning. 
1952 7. apr. Ll. oru ændr. i 11. af 27. jan. 1950 om s-ildevragning. 
1952 12. n1aj Ll. 01u a:ndr. i kundg. af 2·1-. nov. 19,t.2 orn fiskeri inde på s()terrilorieL 
1952 19. aug. Ll. orr1 a:ndr. i 11. af 27. jan. 1950 01n .s-ilde\Tagning. 
1952 19. ::::ept. Kunng. 11111 broyl. i kunng. 23. aug. 1950 un1 vraking av sild. 
1953 18. n1arls :Vlidl. lov orn pantsætning af .fangsl. 
1953 2;-1, juni Ku11.ng. un1 landing av kalYa. 
1953 18. aug. Broyl. i slarvsrcgl. fril :3. n11.1j 1950 11n1 vraking av sild. 

So/art 
18:15 6. sepl. Hentek . .skr. ang. stortvrag. 
1851 28. juli Indenrigs-m. skr. ang. storlrrag. 
1855 21. marts Lov om ophævelse af den kgl. enehandel § 3 (kystfart). 
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1865 17. n1arLs J_.ov, hvorved forpliglclse til al holde og bemande både ophæves. 
1871 22. aug. Justilsni. skr. ang. 1.u1ver1dels.e af fr. 16. marls 18-'12 om dykkervæsen-et. 
1892 1. apr. SO!ov. 
1892 l. apr. Lov om danske skibes registrering 1n. 111. 

1892 12. apr. Lov on1 oprettelse af s(irel.ler -udenfor Klibenhuvn sarnt ont siiforklar· 
inger og sOforhOr. 

1892 '1. nov. An. orn lernpelser i ,gi)Jov af 1. apr. 1892, -for så vidt angår F'<:crijerne. 
1892 4. no\". 1\n. om lempelser i lov -om oprettelse uf s()reller .sanll om sil forklaringer 

og sfHorhOr af 12. apr. 1892. 
1893 16. sept. An om lempelser -i Joy on1 dan:ike skibes registrering af 1. apr. 1B92. 
189:3 6. nov. Hegl. for skihsn1and::ka.bets forplejning i fær{iske fiskerskibe. 
1895 30. rnarls Lov om tilsyn n1ed ud vandreres befordring. 
1899 2rl. 1narl-s Strandingslov for F'ærliera1c, 
1905 29. nov. l3ek. DIU bcstemn1el.se j 11. -l. Jov on1 si)næringen af 25. n1arts 1892 § 23 

m. h. L Luder. 
1912 9. nu1j 1\11. aug. politiets pligter i stranding:3tilfa•lde. 
1917 28. dec. Bek. on1 ændr. i regl. af 6. nov. 1893 .for n1a111lskabcts for11lejni:11g i 

li skerskibe. 
1926 25. aug. Bek. ang. hetin1eligheden af fast agterlys i fisker.::;kihc. 
1927 10. juli 'Lov om tillæg.til lov nm navigations11nden·isningen af 28. febr. 1916. 
1928 17. n1arts An. om le1npelscr i sihna:ndslov af 1. 1naj 192:-t 
1928 'i. apr. Jagtloven § 30. 
1928 3. 1naj Bek. on1 1e111pel-:cr j si_)næringslovens regler 01n slyr1nænd fisker-

farlOjer. 
19:~0 4. apr. Silfarlsrn. skr. 0111 hedsle1nænd. 
19:l:l cl. dee. Bek. ang. fortegnelse over farliijer mindre end 20 tons hr. 
1935 29. inaj Bek. on1 &kihsdagbog og -rna$kindagbog. 
19:36 9. jan. Bek. 0111 statistik. 
19;19 15. ,tnarts Lov 01n rutefart. 
19:19 29. nHJ.r.ts An. on1 forsikring n1od fijJger af ulykkestilfa:~ldc. 
19:39 B. nov. An. on1 krigsu1ykkesforsikriug for sijfurende. 
1910 10. tnaj .Best. orn brug og udleje af skihe. 
19-10 17. juni Best. on1 vi.'3se processuelle og adn1. forhold {skibsregister og til:'iyn 

med skibe). 
19--10 17. ju:ni Best. on1 forsikringsvirkson1hed. 
19°10 22. Jtov. Vedtægter for Faroya Sjbvatrygging. -:-. 746 
1911 15. dec. llc.<l. om benyttebe af fartiijer. 
191-l 23. tnaj F. A. cirk. vedr. betaling for eflersiJgning af fær(i:::;k fartDj. 
1911 11. juli Best. on1 undersiigel . .;:;e uf-kornpas::".er. 
19Jl. 26. okt. Be.sl. 0111 den udvidede fiskeskipperpri)ve. 
1947 25. juli BcsL on1 radioudstyr i frer(h,ke 5:kihe. 
19.-18 2. aug. Bek. oin ophæYelse af hck. ont forsikring af færOske fiskefarliijer n1od 

krigsfare. 
19:18 27, aug. Bek. on1 særligt færi.isk flag. 
19-·-19 21. n1arls Slalsn1. skr. otn skihsmåling son1 fa~r{Jsk særanliggende. 
19--J.9 28. rnarls Ll. ont navigalions::"ko1er. s. B67 
19-J9 9. rnaj llundelsnl. skr. ang. sih1a~ringsloren (ruaskinhetjening). 
l9 l9 l. juli Han<lelsni. cikr. on1 skibsregistrcring. 
19-1.9 I. juli I,landelszn. skr. om afgiften til navigatilrers praktiske uddannelse. 
19,19 21. dec. Ll. om tillæg til hek. nr. 26 af 25. juli 1917. 
1950 6. jan. Lfdenrigsrn. cirk. vedr. udstedelse af inlerims-11alionalilelsccrlificater. 
1950 19. okt. Ll. on1 erstatning for lab af ejendele, forårsaget ved for1i.-:. 
1951 28. rnarls Lov on1 ændr. i 'lov 01n skibes registrering. 
1951 28. n1arts Bek. orn af gifler for skibes n1åli11g. 
1951 19. juni tlandclsrn. skr. 01n lægeunder:;.ijgelse af ski-hsn1and~kah. 
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1951 25 juli .t\n on1 frennnede krig:;..skihe.s og n1ilitære luftfart(ijers adgang. 
1952 18. apr. l(unng. u1n nautisk roy11darka1nar fyri skipsljOs og kurnpassir. 
1952 7. juni Sijmandslov. 
1952 30. juni Bek. 01n opkrævning af visse tonnageafgifter. 
1953 26. aug. Bek. on1 skibsdaghog og n1u.skindagbog. 

FLAG 
19JB 2:1. nH1rls Lo\' on1 Færi:iernes hjcn1n1estyre § 12. 
19,18 27. aug. B-ek. on1 godkendelse nf et sa~rligl fa~r-ii.sk flag. 
1950 ];). apr. Skoled. cirk. on1 færiisk flagdag. 

FOLKETINGET 
1916 28. apr. 1,ov om folketingsvalg på Fær(ieTHC. 
1920 17. sepl. Bek. al Danmarks Higes Grundlov af 5. juni 1915 med ændr. af 10. 

SeJ>l. 1920 !}§ 36~:)7. 
1921. ;·l_ febr. Hegler on1 frenigang::nnådcn ved la11dstingsvalg. 
1930 1. okt. lJek. 0111 ændr. i den i lov on1 folketingsvalg af 28. ,apr. 1916 'indeholdte 

fortegnelse over vulg1listrikterne på Færlleruc. 
19;39 15. 1narts Lo\' urn a~ndre\ affallelse af forsk. hest. j borgerlig straffelov. 
1913 6. juli Bek. om valgdislrikler. 
1913 31. juli Bek. om valgdislrikler. 
]9:14 lB. jan. 'Bek. orn valgdistrikter. 
19 l-1 15. uov. Bek. 0111 valgdistrikter. 
l9·.J7 31. 1narls J3ek. on1 vuJgdi:;trikLcr. 
19,17 22. dec. Lov on1 ændr. 'i lov 0111 folketi111gsva1g på Fa~rOcn1e. 
191-7 ~0. dec. Bek. on1 valgdi~trikler. 
1918 23. n1arls -Lov om Fa~rOerues hjenunestyre § 14. 
195~ :)1. n1arLs J_,,ov 0111 valg til fo1ketiuget. 
195:1 5. juni I"ov om a~ndr. i 1ov 0111 folkelingsvalg på J?a~riierne. 
195:1 5. juni ])a111narks rigCci grundlov. 

FOLKE!lEGISTEH, FOLKETÆLLJNG 
1936 9. jan. Bek. om slatistik. 
19:1-9 31. rnarls Ll. utn folkeregister. s. 885 
l9cJ9 19. aug. Ll. om ændr. i 11. al 31. marts 1919 om folkeregistre. 
1919 12, sept. Bek. om folketælling. 
19,19 12. sept. Bek. om folkeregistre. 
1919 10. nov. iEndr. i bek. al 12. sepl. 1919 om folkeregistre. 
1950 29. Inarts Cirk. orn Jlyttetne<ldelelsc fra og Lil Jolkcregi:;trene på FærOerJ1e. 

FOllT IDS~ll'\DEH 
(se n1u..,euin og forti<lsn1inder). 

FOHSIKHING 
1930 15. apr. Lov 01n forsikringsaftaler. 
1910 17. juni He5t. orn forsikri11gsvirkson1hed. 
1910 22. nov. Vedtægter for 'I'ryggingar.s.arnhandi~ .Ftiroyar. 
19·10 22. nov \ie<ll. for krigsforsikringen for fiskefarti)jer. 
19,f.() 22. nov. \.Tedt. for FOroya SjOvalrygging. 
19·]{) 22. nov. Vedl. for .FOroya vanlukkulrygging. 
1910 22. nov. Vcdt. for Fær{iernes gensidige brandforsikring. 
19.J.2 21. dec. A~ndr. i kundg. af 17. juni 19-10 on1 forsikringsvirkson1hcd 
19:1-3 2:). dec. Hest. om forskellige foriiikringsforho!d. 
19.J:) 2:1. dec. iEndr. i vedlægler for krigsfor::.ikringen for fiskcfartiijer. 
19·1'-J, 11. dec .. Jf~ndr. i vedtægterne for 'fryggingarsan1bundiO Fiiroyur. 
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19-JiJ. 11. dec. Ændr. i kundg. af 17. juui 19·10 orn forsikringsvirksonihed. 
l9-l4 11. dec. Be_;;;.t. vedr. 1'ryggingarsa,mhandii} FOroyar. 
1918 2. aug. Bek. orn ophævelse af bek. 01n krig3forsikring af fær(jske fiskefarl{)jer. 
1952 19. apr. Justn1. :Skr. om 'l'ryggingarsan1bandiO Ftlroyar. 
1953 17. juni Bek. 01n ulykkesforsikring af -arbejdere i GrOnland. 

FOHSOHG 
(jfr. sygeka5'er) 

1767 28. aug. l(gl. koa1f. på en fat.tiges kasses oprelle)5c på .Frerii. 
1832 18. apr. l(gl. konf. på regulaliv for en fond Ior forulykkedes eflerladle på 

Færilerne. 
1891 ~O. okt. l(gl. sta<lf. på fundats for »Forsikringsforeningen for forulykkedes 

efterladte på Freriierne«. 
1895 10. apr. Lov orn faHit,'\'æsCJ1cl pli Fa.~rOerne. 
1899 4. febr. I11denrigsn1. 5kr. ang. refu;;ion n1ellern fær{iske kouununer og de (.ivrige 

kongerig::'kc kornrnuner. 
1903 27. rna j Lov on1 'I'hor;:;havns konnnunale ~I }Telse § 23. 
1913 29. apr. Lov orn hjælpekasser. 
19H 25. felir. An., hvorved lov al 29. apr. l9J:l om hjælpekasser sættes i kraft. 
1916 25. febr. r"ov 0111 forandret affattelse af fattigloven af 1895. 
1919 '°I. okl. An. 0111 etuhedslægc\'a'."Cllels -ordning § 13. 
1920 1 l. febr. A11. otn jordernodervæ5enel § 5. 
1921 1. dec. Instruks for kredslæger § 21. 
1922 17. 1narls Lov on1 a~ndr. i falligloren-§ 71k 
192:1- 9. dec. Vedta~gl for 'I'horshavns :konununale styrelse§§ 6~8. 
192cf. 17. dec Lov 0111 a~uclr. i FatLiirlove.n § 72. 
192B -'l. apr. Jagtloven.§ 28. ·~ 
1930 ;J.. apr. Skr. ang. Ve.nnnelofle l(losters under.s.t(}ttelser. 
19>Hl 15. apr. Lov orn ændr. i faltigloven § 'l-8. 
1933 20. maj Lor om offentlig forsorg. 
19:l:i 20. maj Lor om folkeforsikring. 
19:39 15 . .rnarts Lov orn .statstilskud til sa~rforsorg. 
1939 29. mar-ls An 01n forsikring rnod flllger .af ulykkestilfælde. 
19;19 B. nov. An. on1 krig:n1lykkesforsikring for s()farende. 
] 9 JO 19. fehr. Jndenrigsm . .skr. 01n konnnunela:gers behandling af fattige og alders· 

renten ydere. 
19JO 23. febr. Æn<lr. i an. af 29. marts 19'39 om nlykkeslorsikring. 
19-10 17. juni Hest. orr1 visse processuelle og adn1. forhold (overværgeråtl). 
19,JO 1. okt. Besl. om kontrolleret familiepleje. 
19-10 22. :nov. \Tedtæg1 for F(lroya vanlukkutrygging. s. 7-1-7 
1910 :30. nov. "ZEndr. i an. af 29. 1nart..; 1939 0111 ulykkesforsikring. 
19-12 16. :n1arL" .ll'.:ndr. j sanune. 
19-13 21. apr. Best. on1 dyrtidstillæg til per.soner i koBtrollerct frunilieplejc. 
19 l:}, '1. jan. Best. orn genneinfilreL".C af lov af 15. 1narls 19:19 0111 sterfor:::org. 
19 l-t. 4. jan. Bek. 0111 hidrag:;:jlålægge\Ae for f,lerforsorg~patienler. 
19-ll 11. dec .• lJ.~ndr. i an. af 8. :nov. 19:)9 0111 krigsulykkesforsikring for .s()farende. 
191,1- 11. dec. /I~ndr. i an. af 29. nuirt.s 1939 orn ulykkesforsikring. 
19-19 l. fehr. Soeialrn. ·skr. on1 hctaling af småfornndeuheder-lil særfor-sorgspalienter. 
1919 18. n1arts An. orn bi.irnebidrag til enlige forsGrgere 111. 111. 

19:1.9 ;)l. n1ar!.s Lov 0111 aldersrente. ci. 868 
1919 ;) I. anart.s Lov 01n invalidefor.sikring. :-:,, B75 
19-19 12. apr. Cirk. on1 sken1a vedr. alders* og invaliderente. 
19-1-9 12. apr. Hegler for ·s-ygeka~ser og ;o_:;ygeforeningen ang. invalideforsikringen. 

s. 893. 
1919 12. apr. Hegler ang. hestyrclsen af den færi)ske invalideforsikrings rni<ller. s. 899 
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J9.J9 14. maj IligEomh. skr. ang. beregning af alders- og invaliderente1nodtageres 
fonnue og indtægt. 

1949 15. sept. Cirk. om invalideforsikring ved .flytning mellem færOske og andre 
sygekasser. 

1950 7. fehr. Ll. ang. personer i kontrolleret Jarniliepleje. 
1950 9. marts Socialrn. skr. om fortolkning af særforsorgloven (»verlko1n1nende 

kommune«). 
1950 5. apr. Landssl. skr. om forlolkniJ1g af aldersrenteloven 1n. n1. (»vedkonimen{le 

kom1nune«). 
1950 27. juni Bek. d lov om folkeforsikring. 
1950 17. juli A1n. on1 bidrag til en barnernoders barselsfærd og underhold. 
1951 19. maj Sociahn. ,skr. on1 ferierejser for færOske særforsorgspaticnler. 
1951 18. juni J..,ov om ændr. af reglerne on1 fortabelse af reltighcdcr so1n Iiilge af 

straf. 
195:) 17. rnarLs Bek. on1 alder5· og invaliderenlens sli}rrelse på Færiicrne. 
1953 28. n1arls Bek. om norrnalbidrag .sarnt om iudtægl.sgræn!lcrne for udbetaling af 

undcrholdsbidrug til e:nlige forsOrgere. 
1953 15. maj Ll. om fordeling af Færiiernes andel af alders- og invaliderenlcn saml 

bi)rnebidragel. 
1953 17. juni Bek. om ulykkeslof3ikring af arbejdere i Gronland. 

1923 
192:1 
l 9clll 
1930 
1930 
19:11 
1939 
1917 
1917 
1919 
1919 
1919 
1952 
1952 

FRDIMEDE 
(se politivæsen) 

FÆRDSEL OG 1\IOTOHKØHSEL 
1:1. juni ]usLrn. skr. on1 gebyrer og forsikrfa1g i h. t. 1n1otorloven. 
19. nov. Politivedtægt for Thorshavn. 
19. 1narts Lov 01n n1olorkiirelOjer 111. Jn. 
21. aug. ]ustrn. -:"kr. om udenlandske tnolorki}rende. 
29. nov. Bek. otn rnolork(jrctfijer 111. n1. 

:1. juli Politivedtægt for 1andkonununerne. 
15. 1narls _,Z[ndr. i lov uf 19. inarts 19:10 0111 n1olorkClretiijer. 
,j,, juni Bek. om fivelse...~kiirse1. 

23. <lee. A~ndr. i lov uf 19. u1arts 1930 01n rnolorki)retHjer. 
31. n1arts JEndr. i lov af 19. marts 1930 orn n1otnrk(ireliljer. 
30. juni Cirk. 0111 kendingsmærker for k:OretOjer. 
13 . .sept. Bek. ang. kcndi11gsmærker for 1notorkfiretOjer. 
12. uov. Ll. om ændr. i lov af 19. n1a,rL.,_ 1930 orr1 motork(irc!i)jer. 
2:1. dec. Broyting i kunng. 29. nov. 19:30. 

FUNDATSER FOB LEGATER, FONDE 0. L. 
1802 7. apr. Konferensråd \\t. A. l·Ian::;ens legat. 

s. 889 

1818 6. juni Fonden .til anskaffehe af nyttige skolebijger for fattige aln1uesbiin1 på 
FærOerne. 

18:_~2 18. apr. Fonden for forulykkedes efterladte på Fær(ierne. 
18:16 31. der: Sognepræ;:,t ]en~ Engelsteds legat til skolevæsenets I rennne på Færi.)erne. 
18:18 11. fehr. Reglm. for ko1nrnunitelsstipendiet og rcgen:Sbeneficiet. 
1868 16. apr. }{es. ang. l(irkehiiruinen. 
1891 30. okL. °Forsikringsforeningen for forulykkedes efterladte pil FærOcrne. 
1893 25. apr. J(ong,Fredrik den Syvendes legat .til heds:Le for ahnueskolen i l'horshavn. 
1915 l l. juli Kunstdrejer W. M. Debes legal. 
1916 19. apr. Vicekonsul kilLn1and Johan:nes llansen og hustrus legal .for værdige 

trængende kvinder i 'I'horshavn. 
1921 29. okt. Dr. phil. Jacob Jacobsens legal. 
1921 21. dec. l)eres Th.-laje:Sla!ter l(ong Chrislian den 'I'iendes og IJronnirng Alexan~ 

drines legat til fordel for Dronning Alexandrines hospital ved 1'hor:0huvn 
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1924 17. nkt. Julernærkc1egatel til fordel for syge og svagelige bOrn på Færficrne. 
1927 5. juli Else -Birgitte Pelersens legal. 
1930 7. nov. Færlisk-Dansk ordbogsfond. 
l9;):J, 9. okt. Skipan fyri grunnin »'F-i5royskL kirkjurniil«. 
19:16 :1. dec. Skipan fyri Skl1lab6kagrunnin. 
1937 l~). n1aj An1t.rnand l)ahlerups n1i11delcgal. 
19:1-1 18. nov. Sunitykt.ir Iyri vinnul3usgrnnn 'F'Oroya :L(.Jglings. 
1911 20. dec. Vcdt::egter for:J-Ijiilpargrunni11 fyri barbeiOsfi)rar fiskin1enn. 
19-12 19. -n1aj Skipan :fyri Bar.nahjålpargrunnin. 
19--16 9. 1naj Broyling i sarnlykt fyri vinnnliinsgrunnin. 
19-J? 18. marts }lvilchjannne-1 Nainas hygge- og inventariefon<l. 
19-17 2. sept. Lagtingshesl. vedr. 1-Ianse.nske legat.. 
191,7 12. sept. 1\.1-entunargrunnur FOroya f_))gtings. 
1918 10. jan. Skipan Iyri Almenl foroy5kt listasarn. 
1950 28. n1arls 'F'iggjarll. ad. 19. 20: ;::klllah6kugr. Iagdur undir mentunargr. 
1951 3. juli Furnlats for det dansk-læriiske kullurfond. 
1952 7. juni Till:egsheYilling:;lov 1951152 om afvikling af erstatning uf staL'3-kassen 

216 kr. årlig til fonden for forulykkedes efterladte. 
1952 11. juli Vedtægt for <len fær(iske erhvervsfond (Bflagrunnur f()roya). s. 1081 
1952 17. okt. Gro5serer Johan 13uls:Iev5 legal. 
195:) 28. apr. Johan Balslevs mindelegat. oprellel al A/S Balslev & Co. 

FÆSTE 
(se landboforhold) 

GHØ;'>;LAND 
1950 27. 1naj Lov 0111 udiivelse af erhverv i Grtinla.nd. 
1951 9. apr. 1\n. 0111 ikraftln:cdelse af 1ov uf 27. 1naj 1950 orn udi)vclse af erhverv 

i Gri)nland. 
1951 7. juni Bek. vedr. fangst, fiz;,keri og jagt i grUnlandske farvartde og eksvorlen 

fra (~ri5nln:nd. 
1952 15. jan. Bek. 0111 udi)velse uf nreringsvirksornhed i (;r(inland. 
1952 29. fehr. Bek. 01n opkra:vuiug af afgifter ved indfijrsel til GrOnland uf visse 

varer. 
1953 17. juni Bek. om ulykkesforsikring af arbejdere, der 1nidlertidig beskæftiges i 

GrOnla.nd. 
HANDEL 

(jfr. ædruclighedsforhold) 
1837 1. juni Pl. orn k\au::>ulering af obligationer til Nutionalh1u1ken. 
l8ll 21. okt. Kane. år. om an!. pl. s. udvidelse. 
JB--I-J, 29. aug. l(tu1c. s:kr. ang. justering. 
1855 21. 1nurts Lov 0111 ophævelse af den kongelige c11ehandel. 
1857 18. juni Ju:5-trn. skr. 0111 dan:;:k justeret n1ål og va:gt. 
1863 10. tnarls Justin. skr. on1 anliJhss-teder. 
1863 13. juli J ust1n. skr. 0111 næringsherelligel5e. 
187,J. 1:J. fcbr. Lov on1 forhud 1nod visse t:rndstikker. 
1881 7. tnaj Lov orn forandr. i lov uf 21. rnarts 1855 on1 ophævel::>e af ene-handel 

§§ 7 og ](). 
1889 1. rnarls Lov orn handelsregislre, finnu og prokura. 
1889 2-1. 1naj 1\11. nrn fiJrel::-e af handelsregistret. 
1B90 7. fehr. J\Jn., hvorved 1ov orn handelsregi::;lrc- n1. n1. -af l. 'TIInrls 1889 sælles i 

kraft. 
190;--) 2:1. jan. A"n., hvorred lov af 1-l. fehr. 187:). orn ta~ndslikker udvides. 
1912 B. juni Lov on1 straf for hrng af urigtig varebetegnelse. 
1912 1~. nov. i\n., hvorved nævnte lov af 8. juni 1912 sælles i ikraft. 
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1921 6. 111aj Lov 01n Logffiring. 
1922 30. juni Lnv om lukketid for butikker m. v. 
1923 21. 11ov. An., hvor\'ed inævnle lukkelov sættes i krafl. 
1926 15. jan. Juslm. skr. orn forståelsen af an. 21. nov. 1923 0111 lukkelid. 
1928 26. jan. llandelsrn. skr. ang. agcnthcvillinger. 
1928 ,i,_ apr. JugLloven § 21. 
1929 27. n1arL.; J_,ov 01n lilla:g ·Lil lov .0111 handelsregislre n1. 111. af 1. n1arL-, 1889. 
19:10 15. apr. Lov 0111 ikrafLt~æden af borgerlig slI:~~ffelov vedr. hogfOringsloven, 
1930 19. nov. An., hvorved Lov af 27. n1arls 1929 0111 til1r:eg til firn1aloven a{ 1889 

sæltes i kraft. 
1933 7. nov. Justin. ·skr. ang. oprindcl:'e.sc.erLifi<'nler. 
1933 B. dec. Lov om handelsrejsende. 
193·1 19. febr. An. 01n gifte og andre for .sundheden farlige sloffer. 
1934 19. fehr. Bek. 01n opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug af for .sund~ 

heden farlige .stoffer. 
1936 28. apr. F. retskreds skr. 0111 opri.ndelsescertificaler. 
1937 22. ·5epl. An. on1 apotekervæsenet kap. III (1nedici11ha11del). 
19:-:19 25. okt. Hegl. .for Fær-iiernes offentlige vureforsyning. 
1910 17. juni Be...;t. on1 visse processuelle og iuhn. forhold (uklie.sct.-_kahsregi::.ter). 
19,12 i~O. rnart.s ·Bek. on1 indfi.irsel af visse varer. 
19.f.2 9. juli Best. nrn 1nåle- og vejered::kaber. 
19-J.2 11. dec. r7Endr. i 1u1. af 21. no\-, 1923 on1 lukketid for buti.kker HJ. 111. 

19'!.3 11. jan. Hest. 01n fordeling af 1nclvarer. 
l!}J-5 7. juli Bek. orn indfiirsel af visse varer. 
19-16 15. 1narts Bek. on1 forhandling af Liinuner og tnc. 
19·.fB 15. :$l"Jll. Ll. out indfi)r::el og udfi)rsel af fi:-:k u1. nl. 
19·l8 2:i. dec. Betali11gsoverensko1nsl n1l~d Storbritannien. 
1918 :30. dec. Kunng.~ tun avtilku av ~katntan av hrenni. 
]9:19 2B. nu1rt:; IJ. on1 spirilusralioncring. 
1950 :1. ja.n. Ll. 01n vragning uf uldvarer til udfijrZ'iel. 
1950 12. jan. L. on1 fiskevragning. 
1950 27. jan. Ll. ou1 siltlevragning. 
1950 21. fehr. Ll. 0111 a~ndr. i afgiften for anlagelse:::beviser til handlende og handels

rejsende. 
1950 2.l, febr. LJ. om opha:vel6e af forsk. he:;L on1 in1porl og eksport og rationering 

uf varer. 
1950 2,l. febr. Bek. orn import og eksport af varer. 
1950 21. 1narl.s l(undg. on1 vragning uf ul1h·arer. 
1950 17. okt. Bek. om transithandel. 

HAVi\E. OG BHOV ÆSEN 
1881 7. 1naj Lov on1 forpligtelse Li! jord.s afgirebe Lil offentlige reje, havne og 

laudingssieder ;;arnt. li! offentlige ::;koler. 
1908 27. tnaj Lov orn 'rhorsharn.s konununale s-lyrebe §§ 25~·-26. 
1909 29. ju11. Bek. 01n havnereglerncnt for SCJrvåg. 
1910 19. dec. Bek. on1 hurnereglen1ent for l(valvig. 
191:1 29. apr. Lov on1 a1ilæg uf havne ni. v. på Fær{)erne. 
1913 18. o-kt. llarneregl. for Kongshavn. 
191:1 13. nov. l-Ia\~neregl. for Fuglefjord. 
1917 S. nov. Vedtægt for landingsstedet SkCdarniJJ i Kvalbi). 
1921 5. dec. Lov orn ændr. .j lov af 29. apr. 1913 on1 havne. 
192.t 9. dcc Vedtægt for 'I'horshavns kornrnunale ·styrel~e § 11. 
1927 15. juni Lov 0111 ændr. i lov orn havne af 29. apr. 1913. 
1928 19. juni Hegl. for forva.ltning af \liig, 'frangisyåg og Skopen havn. 
1929 13. fehT. Hegl. for J\liddig havn. 
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1929 13. lehr. !leg!. for Skopen havn. 
19:l3 'I. febr. Ændr. i regi. for forvaltning af Thorshavn havn. 
19.'l:l J l. marts Ændr. i havneregi. for Siirvåg. 
19~i:) 19. juni Hegl. for ordens overholdelse i Våg havn. 
19:lil 19. juni Regi. for ordens overholdelse i Trangiwåg hum. 
J 93:l 30. nov. l\cgl. for forvaltningen af Kvi vig dækmole. 
193t 12. maj A_~ndr. i regl. for forvaltning aJ 1'horshavn havn. 
19J'l 1:1. juni l{egl. for overholdel5e af orden i 'I'horshavn havn. 
19:i-I, 8. dec. ~JE1n<lr. i havueregt for l(ongshavn. 
19:-35 9. jan. lEndr. i havneregi. for Siirvåg. 
1935 ;11. juli A~ndr. i regl. for -ordens overholdelse d 'I'rangisvåg havn. 
1936 30. juni A~udr. i or<lens.regl. for Våg havn. 
1937 1. nov. Hegl. for forvaltningen af J(laksvig havn. 
] 9:18 12. jan. ()nlensregl. for Klaksvig 11avu. 
19:38 15. n1url.s Forvallningsrcgl. for Våg havn. 
19:-38 15 .. ,nu1rt.s Vedtt:egl .for Vågs Ejde. 
19:38 2-l. juni l)rdcnsrcgl. for J(ollcfjord haYn. 
1938 2-l. ju11i Forvaltni:ngsrcgl. for san1n1e. 
1939 3. febr. llegl. for K\·annesund hav11. 
19;39 15. nov. ()rdensregl. for \\~sln1anha\·11 havn. 
1939 15. nov. Forvalt.niug;;;regl. for sarnn1e. 
19'12 9. dec Vejledning Lil beregning uf varcafgifler. 
19-12 23. dec. Hest. on1 ekslraordina:re htn·ru~indt:rgter. 
19-13 21 dec. 'fillæg til snnune. ," 
l9ll 20. jan. 'l'ilfiljel2c til lov af 7. tnaj lBBl on1 jords afgi\·el~c til n[fenlligc veje 

Ill. Ill. 

1917 2B. njlr. Orden<regl. for Gi;le havn. 
1917 :ll. maj Ordensregl. for llahlcr6vig havn. 
19J7 7. juli Hegl. on1 JHlssagerafgift ved lanclingsbroen ved f1rc. 
l9lil 2. fehr. 'fillæg til kun<lg. af 2:3. dec 19·12 0111 ekstraordinære ha\11ein<ll<:cgter. 
19-IB 1. nov. ()rdensregl. for Loprans havn. 
1919 3. dec. Bek. ang. godkendelse uf projekter for vej- og havneanlæg. 
1950 2-1-. juni Skipa- og vi)rugjijJd fyr.i 'I'Orshavnar havn. 
1950 15. juli Skipa- og vfirugjiild fyri l(lakksvikar havn. 
1951 13. 1nar-Ls Slutluingur til vegir og Jendingar. 
1952 1. rnarls Skipa- og v{)rugjlild fyri 'frongisvåg hav11. 
1952 l. n1arts Skipa-. og y{)rugj(ild fyri \Tåg havn. 
1952 1. rnarLs Skipa- og vijrugji.lld. 
1952 lJ, juni Skipa- og vijrugjiHd fyri brUnna i ()yndarfirtli. 
1953 2B. n1arls l(uuug. u1n skipa- og viirugjOld. 
1953 2B. sept. l(unng. un1 skipa- og vfirugjiild fyri bryggjurnar i SuJJda konnnunu. 
195;{ 2B. sept. Kuling. u1n skipa- og vi)rugj(ild. 

HEGNViESEN 
J9,q7 18. 111aj Lov on1 hegn og n1arkfred. 

HELLIGDAGSLOVGJVNING 
1922 7. aug. Lov orn den offentlige fred på folkekirkens hel1igdage samt grundlovs

dagen. 
192:1 21. nov. An., hvorved ovenn:ev.nte lov sættes i kraft. 

HUNDE 
(se dyr) 
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HUSDYR 
(se dyr) 

HVALFANGST 
18:15 20. sept. 11enlck. skr. orn private sager i a111edning af grindefangst. 
l8:l7 3. apr. Renlek. ,~kr. 0111 anden ln·alfa11gst end grindefangst. 
1855 31. jan Indenm. skr. 01n gehyrer ved gri:ndefaugst. 
1857 29 dec. Lov orn grindefaugslen på F'ærOernc. 
1905 2. fehr. l\eglm. for hvalfang:;L ved Fa~rOerne. 
1905 3. juni Bek. om regler Ior opkræYning af afgift af hvaler. 
1923 21. nov. An. 0111 lukketid for butikker og lagre§ 5 c. 
1938 lB. sept. fo1eassosamsyning fyri grindaupphoil. 
]9;35 11. rnaj Lov on1 afl()sning -af jonlehvalsrcUcn for grind. 
1935 20. 1naj il~ndr. i grinderegle1nentel. 
19:17 15. ncn-. SkatH f gri11dadansi. 
1939 15. nn1r-ts Lo\· on1 h\"alfanl!st. 
]9,fO 1. juni Bek. 01n ændr. i grinderegle1nenlet. 
19-JO 1. juni Reglezncnt for grindefang::-;ten. 
19-1-1 ,10. okL /Endr. i grindereglernentet. 
19-13 12. apr. Fa~rij a1nl ::kr. orn valg af grindeforn1ænd. 
19-l--l 28. nov. :-7Endr. i gdndereglerncntet .. 
1950 ,1. jan. Ll. 01n fordeling: af dilgli11gfangsle11. 
1952 22. n1arts An. orn ikruftlrtcden af Joy af 15. 1nurts 19:19 on1 Jn-alfang:;!. 
1952 2. apr. Bek. af an. on1 ikrufttr:.cden af lov af 15. n1arts 1939 0111 hvalfangst og 

regulering af h\·alfungst. 
1953 8. rnaj Broyting i grindaregluger<lini. 

IND· OG UDFØHSEL 
(se også dyr, fiskeri, 11andel) 

1921 12. apr. Bek. tu1g. indfiirscl uf husdyr og rå produkter uf disse fra Færiicrnc Lil 
l)uJJrnark. 

1942 30. n1arts Bek. orn iudfiirsei af visse ,-urer. 
19---15 7. juli Bek. 01n indfilr~el uf visse varer. 
194-9 27. apr. l(u11ng. un1 innflytm1 av vDrutn. 
1950 2-:J. fehr. Ll. orn opha~vclse af ior~k. hest. orn irnpor-t og eksport og rationering 

af varer. 
1950 2 l. fehr. Bek. orn irnporl og eksport af varer. 
1950 17. okt. Bek. om transithandel. 
1951 2. n1arL-s Broytan i kunng. 2-l. fel1r. 1950 un1 inn- og Ulflytan av vOrun1. 
1951 10. juli Broylan i so1nu kunng. 
1952 28. 110\', l(unng. urn avtiJku av fttflutningforhoi~uni. 
1953 2:-t juni I\unng. urn Jandi:ng av kalva. 

JAGT 
189:1 lcL apr. J__.ov 0111 be~kyllelse af rnu"linger. 
1928 "L apr. Lov-for Fa~riierne orn jagt~ fuglefangst 1n. ni. 
1937 16. nov. Oy!la11 av ravni og krAku. 
1939 15. marts Lov nn1 ændring i jagtl()\·en af 'J. apr. 1928. 
1942 20. nov. Ændr. i jagtloven. 
1915 21. sept. Ændr. i jagtloven. 
1952 2:1-. okt. Kunng. utn friOing av haruni i Eysturoy. 
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KIHKEH OG KlllKELJGE FOHHOLD 
29. ::cpL }(ane. skr. a11g. sy11sforrelninger over præ5legårde. 
19. okt. Pl. a:ng. utilladelig kollektering. 
;JJ. inarls l(anc. -~kr., al nævnte plakat hekendlgilre.:3 på FærOerne. 

7. nov. Fr. ang. betaling for alte.••ter, so111 udfærdiges af præsterne. 

1818 
1822 
1827 
1827 
1830 17. dec. Fr. ang. en na~rn1erc heslenunel5e af N. I" 2.".,, .... .JJ--17 01n tiden for 

GudsLjenez>lens holdelse. 
9. febr. Fr. 0111, hvorvidt .sæd i ·strået nl. 111. rnå sa~lges fra en præstegård. 
27.apr. Heskr. ang. udvidelse af fr. 80. 1naj 1B2B on1 dåben. 

1831 
1832 
11m2 l 5. sept. Kane. skr. om fr. l 7 dec. 1830 ung I\'. L. 2~~J.~.l 7 om tiden for 

Gudsl jene3-tens holdelse. 
16. okt. J(gl. Iles. 0111 nye kirkegårde. 
19. okt. Kane. skr. om udvidelse af fr. 9. fehr. 1831. 

l 83:J 
1833 
1837 1. aug. J{anc. skr. ang. anvendelse af .fr. 7. nov. 1827 .ang. hetttling for attester. 
18:19 5. okt. I\:anc. skr. a:ng. cjendornsrelten Lil de færDskc kirker. 
18:14 k juni I\:ane. skr. ang. syusforrelningcr over pra~5teg:.lrde. 
]8:l5 23. apr. Fr. on1 jords afståelse til kirkegårdes udvidelse. 
185-1 :l. jan. Lov ang. Fr. 23. apr. 18-lS vedr . .kirkegårde. 
185:1 23. nuirts J(. l!. ·l\J. skr. on1 læsning ved kirkeslævne. 
1876 10. okl. K. lT. !\I. skr. ang. konfir1nation. 
1878 l. nov. K. U. 1\1. skr. ang. bygninger under uærnte ministerium. 
1879 10. fehr. Kgl. }{es. otn tavler i 1'horshllvnskirke. 
lflBO 22. juni K. lT. ?vI. .skr. orn kirkesyn. 
1895 10. apr. Lov on1 fatligva~::cnel på Færnen1e §§ :17 og 56. 
1907 19. apr. I,ov 0111 forskellige forhold vedr. begravelser. 
1908 17. jan. A.n., hvorved næYnle .Jov 01n hegravelser .sælles i kraft. 
1908 ]. apr. Lov 01n afli)sning af ticndem. ni.kap. IIL 
1908 27. tnaj Lov 0111 'fhorshavns kon1n1unale styrelse;§ 21. 
1910 22. fehr. Bek. ang. hest.. on1 Færiierne.:> 1ncllen1- og realskole § 15. 
1911 11. dec. tr. l\·I. ...:ikr. ang. fordeling rnellem pneste~ne af erstatning for præ5ltals 

afliis.ning. 
1912 1. apr. Lov on1 opha;velse af kundgiirch'e ved kirkesla~vne m. 111. 

191.) 1:1. fehr. Bek. ang. deling af Sudcr(j præ"ste;.uPld. 
1911. 25. fehr. An .• hvon-ed lov uf 29. apr. 1913 om hjælpekasser sæltes i kraft§ 6. 
1916 28. upr. Lov oni afståebe af grund til kirker og kirkegårde. s. 206 
1918 :I. 1narL; Lov 01n vederlag~fri af~.tlleJ!'ce af ko11gsjord og henefie.erel jord til 

anla:g af offentlige veje. 
1918 2(), apr. Bek. on1, at Vaag sogn, Nordiiernes præs-tegreld, frerntidig benævnes 

Klaksvi•~ "-orrn 
1921 28. jan. Bek. 01~ ~p~et;clse af cl ernhede som kapeJlan i Sydstriin1i) præslega~ld. 
1922 17. tnarls Lov otn ændring i skydsv;:e.-;;eneL 
1922 30. juni Lov on1 -111enighedsråd. 
1922 :10. juni Lo\" on1 sognehåndsliisni.ng og brugen af kirke[nC. 
1922 7, aug. Lov on1 den offcutlige fred ptl folkekirkens helligdage sarr1t på grund

Io,~sdagen. 

1922 15. 
192.3 19. 
1923 21. 

nov. An. ang. Sjtellancls stifts deling. 
nov. Politivedtæ.!!L for 'I'horshavn § --Il. 
nov. An., hvorv'Cd Lov af 7. aug. 1922 orn den offe11Llige fred på folke

kirke11.s helligdage sarnt grundlovsdagen sa~lle i kraft. 
192,l 29. 1narLs Lov for Fieri)erne 0111 kirkernes styrelse. 
192-l- 7. apr. I(. ~I. skr. ru1g. autorisation af færiiske salrner. 
1925 21. jan. 1\n., hvorved lov on1 n1enigheclsråd af,)(), juni 1922 sættes i krafl. s. 3--16 
1925 21. jan. A.n., hrorved lov 0111 -~ognehåndsliJ~ning og brugen uf kirkerne af 

30. juni 1922 sættes i kraft. s. ;155 
192B 21. juni K.gl. res. on1 deli.ng af Øster{j pnestegæld. 
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1930 4. okt. K. l\I. skr. ang. færiisk ritual. 
19~~] 16. jan. l(irkeinspektions skr. ang. kirkelige genstande. 
1932 22. jun. Bek. ang. dOdsattestcr. 
1933 20. maj Lov 01n .skolekomrnissioner. 
193:1, 27. sept. Re..-s . .ang. deling af Nord{)en1c:::; pne:;tega~ld. 
l93cJ, 9. okt. Skipan fyri grurmin Fiiroyskt kirkjumal. 
19:15 11. ,maj Lov om ændring i lov 0111 kirkernes sLyre]s.e uf 29. 1narL5 ] 92-J. 
19:)5 24. juni Bek. orn optegnelser og inclbcrelninger ang. fi_)d:::;ler. 
1936 6. fehr. An. nng. OJlhlc\'e]:;e -af prrestegkyds. 
1937 6. fehr. Kirkeinspekt. skr. on1 reparalionsarhcjder på kirker. 
1939 1:3. marts An. on1 ændring i an. af 21. jan. 1925 on1 n1enighedsråd. 
19:1.2 2. juli l(irkcinspekt. . .:::kr. 01n kirkegårclsrnure. 
1916 12. juli Lov om folkekirkens Hlnningsvæsen. 
19-J,7 2cl. fehr. Bek. orr1 1ryt præslegadd på Østeri). 
19-17 19. n1aj Iles. 0111 kapellancmhede for Suderii rnordrc præstegæld. 
]9:18 27. sepl. Hes. on1 kapellanen1hedc for Norder(}ernes vestre præ~legæld. 
1950 9. okt. J(irkeinspekl. cirk. ang. kirkegårde. 
1952 a. apr. Studningur .til kirkjugarOar (Jiigti11gssan1L). 
1952 5. sept. J{. ~L skr. 0111 præst-errH.·s hefordringsgodtgi)relse. 

K01DIUNALVÆSEN 
1872 28. fehr. Lov orn de ftcriiske landko1nn1uncrs .styrelse. 
1899 2-1. n1arts Lov on1 lih-ejcbri:ngelsc af vcdta~gt for henyttelsen af vand Ira 

'I'horshavn vandv:crk. 
1906 20. juli Bek. 0111 vedtægt for heuyttelscn af vand fra 'I'horEhavn vandværk. 
1908 27. tnaj Lov 0111 byen 'I'horshavns konununale -styrelse. 
1909 1. apr. Lov for Fa~riierne on1 vandledninger. 
1909 30. apr. Lov orn ændr. i :Jandkonununalloven af 28. fehr. 1B72 §§ ··1~10. 
1911 17. jan. Justn1. ,skr. orn, al Vaag ko1nn1une på Norderiier11e forandrer navn til 

Klaksvig kon1nuu1e. 
1913. 18. okt. Brk. mn ændr. i hck. 20. juli 1906 om Thorshavn vandværk. 
1913 18. okt. Justitsm. ::kr. on1, al K-vah·ig på Suderij skifter navn til Sandvig. 
1919 :1. okl. An. orn ernhedshrgeva!~enet § 5. 
192:--3 30. jan. Lov vedr. affatteh::e uf kon1n1unale valglister. 
192:-3 29. :'iept. Bek. on1 :cndr. i§ 31 i lov af 27. n1aj 1908 0111 1'horsha1 ]15 konuuunale 

styrelse. 
192:1 1--l. de('. Lov on1 ll'ndr. i landkon1n1unalloven af 28. fehr. 1B72. 
1929 :--3. sept. Lagting:<hesl. ang. offentlige forstanderskahsn1iider i Frodeh() ko1nn1uue. 
1931 1-L nHtrls Lov on1 ko1nn1unale valg i .Ja11dko1nn1unerne. 
1931 17. juli Bek. af regler orn ko1nn1unale valgi-l:u1dkonununernc. 
1933 2:1. aug. Vejledning for kormnuucrnes regnokabsfiircbc. 
193:1 5. fehr. iEndr. i ved!a:gl for 'I'horshavn:5 kon1munale styrelse. 
19:1 t. 28. juni Justits.ru. skr. 01u ind.sende-Ise af -korurnuneregnskaher. 
1935 :JO. marts Lov om inddrh·elsc af 'kaiter og afgifter. 
1935 27 .. sept. iEndr. i Yechægl for 1'horshavns kornmunale sLyrel::e. 
19:16 12. nov. Skrivsto\-ukoslnuOur til konununufor1nenn. 
19:19 15. n1arts Lov orn u:ndret affattelse af forsk. hest. i borgerlig straffelov§§ 7--8. 
19,JS J.. febr. ~Zf'.~ndr. i lov 28. fehr. 1872 on1 landkonnnuner.nes .styrelse-. 
19.J-9 2. dec. Ll. om a~ndring j reglerne ot11 konununale valg. 
1950 10. fehr. HæOi land:'-::t)'risins JVir konnnunun1. 
1952 22. n1arLs Land::;sl. rund~kr. til kon1n1unust-frini vitiv. skyldutn teirru. 
1952 17. apr. Kunng. un1 valst(jQ i l(vivikar konununu. 
195,1 8. jan. Landsst. rundskr. lil kornn1unust}Tini 1un siilu av ognuu1 o. a. 
195:1 31. juli lleglugercJ fyri konunu11alu grann::::ko{}urarnar. 
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LAGTII'IGET OG LAI'\DSSTYRET 
HlG3 19. marts K. U. M. Ekr. ang. iutsæltclse uf kirkekasserer. 
1872 28. febr. Luv 01n de færi)s-k~- laudkonununers styrelse. 
189,l 29. n1aj Justilsn1. ~kr. ang. valglister. 
1919 :J.. okt. An. orn en1hcdsla~gevæsenets- ordning§ '1. 
1923 28. 1nart.s Lo\' on1 Fa~riJerne.s Lagting. 
192:1 7. nov. An. orn lagtingsloven::,jkrafttræden. 
1930 28. jan. Justit:;m. ::kr. orn tingcl.:; ret til at kræve oplysninger fra en1heds.1nænd. 
1930 15. sept. Lagtingshcsl. on1 diæter og rejsegodtgOreJ:;e til n1edle1n1ner af stående 

udvalg. 
1930 1. okt. llck. af fortegnelse O\'er valg<li:3-trikter. 
l~X~O 29. nov. Au. 0111 forhijjel:;e af rultallet uf n1cdlen1n1er i -lagtinget. 
1935 11. 1naj LoY on1 ændr. i lov af 28. n1arl.s 1923 on1 ·FærGerne.s lagting. 
1935 9. no\·. Bek. on1 ændr. af forre:tningson1råderne for flere n1h1istericr. 
1939 15. n1arts Lov 0111 a·ndr. i lagling::loYen af 192:1. 
19:19 15. 1nurls Lov orn tl'ndrct affattelse af for.::i-k. hc.;;:,l. i horgcrlig straffelov§ 6. 
1939 2'1. juni Bek. af .Jov af 28. inarts 1923 0111 FtcrOerncs lagting med senere 

ændringer. 
19·10 9. 111uj BeEL 0111 Jnidlertidig .styrclscsforn1 på Fteri)erne. 
19-l2 19. nov. llest. 01n dagpenge for 1ncdlenuuer af lagtinget. 
19 J:J, ;). jan. Bcs-t. vedr. valg til FærGernes Jagling. 
]9.J·J, 5. jan. Be.'i-l. 01n ophærel::;e af lagtingets likonon1i~ke fond. 
191~1- 20. okl. Best. on11Pndr. i lagth1gsloveu af 28. n1arts 1923. 
19 l J. 22. nov. Be;o;L 0111 valgretsalderen. 
1910 1:1. juni BcEL on1 Jolkeafs1en111ing on1 Fær{iernes fren1tidige statsretslige stilling. 
19·17 5. sept. \ 1istar11aldsiitrcill:>lur ting1nan11a. 
19·18 23. Jnarts ·Lov otn .Fa~riiernes hje1111ne:<lyre. 
19 IB 5. n1aj 'ringskipun Ftiroya liiglings. 
191B l:i. rnaj IJ. orn F:cri.ier:11es styrelsesordning i .særanliggender. 
l9'1B 1:1. n1aj Ll. otn Færiiernes foryal!11ing. 
]9·JB 13. 1naj Yvirl()ka av ser1nUlu1n. 
19:18 J,J.. 1naj Ll. on1 Yalg li:! Færi}ernes lagting. 
l9'lB 1 I. rnaj Ll. 0111 landsstyreni:endenes liinninger. 
19 lB ] 5. dec. )r virtiJ-ka av sennUlurn. 
19.19 J 5. rnarls S}"tingurrættur landsst}ri.sins. 
19"19 28. rr1arls Ll. on1 Fa~ri)en1es oppehiirsel:c:kontor. s. 860 
1950 10. fehr. Hæili landssl:Yri:::ins JYir ko1111nununl. 
1950 2fl n1arts Figgjarlilgtingsl6g tnn 1Jyggigrunn. 
1950 2.1. lnaj Stal:-:1n . .::kr. 0111 statens a:ndel af .udgifterne ,-ed oppel1iirselskonlorel. 
1950 5. ·~epl. L-1. 0111 <t'ndr. i lov orn valg til Frcriiernrs lagting. 
1950 8. sept. J\:unng. u111 ]{)gtingsval. 
1950 6. okL I\:unng. u1n flokkar og; hOkstaYrnerki11g til liJgting;sval. 
1951 H. 1nart:> L..1. on1 fordeling af land::ka~sen~ driftsoverskud. 
1951 17. rnart.s IJ. on1 a~ndr. i 11. af 1-J.. 111aj 19 JB orn landsslyrcrna:ndenes liinninger. 
]951 ,'{], inaj Statsn1. ·::kr. 0111 tna:::kintll:;vnet Eon1 særanlirrgende. 
195] 29. aug. Ll. orn :e-udr. i 11. af 1:1. ~1aj 1951 orn latH'fsstyrernændenes liinninger. 
1951 18. ::;epl. Stabn1. skr. on1 hjcrn1nestyrets kornpetence. 
1952 7. juni 1'ill:.r.g:shevillingAlov 1951)52 0111 ben1yndigel::;c for landhrugsrninistere11 

ni. h. l. jordfonden og fæstegod~et son1 sa•ranliggende. 

LA'l llllO F 0 HH 0 L D 
1767 2H. aug. Fundats for a1ntsfaltigka;::seu. 
1827 21. dec. He-5. orn ti)rYehcJerne Yed 'fhor:'haYn. 
l~J:)l 25. noY. Fr. ang. retsforholdet n1ellen1 lejer og kiibcr eller pantharer. 
18:33 IJ. aug. Iles. orn tOrvehederne ved 1~horshavn. 
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16. okt. Re,, om nye kirkegårde. 
19. okl. J(anc. skr., hvorved fr. 25. nov. 1831 gfires gældende. 
.10. marts Sportelregi. §§ 29 og 62. 
18. ang. 1les. 01n tOrveheder11e ved 'fhorshavn. 
12. febr. Lov orn afha~ndelse af (jeu Lille Diinon. 

1833 
l8:J3 
1836 
1850 
1852 
1357 
1863 
1868 
1877 
1891 
139,1. 
1895 
1897 
1905 
1911 
1917 
1918 

·'1. n1urls Lov~ h\'orved udstykning af det priv1:_i,te jordegods s{igcs indskræ.nkel. 
19. jan. Lov orn afhændelse af de fæstegården llusegård tilh. lr(jer. 
30 marts Justils111. ,_:+kr. 01n tiirvehcdcrne ved 'fhor:::havn. 
1--J-. febr. l{C:i!, om tOrvehederne ved 1'horshavn. 
l. apr. Lov on1 oprettelse af lmdvæ.senskom1nissioner. 

1:3. apr. Lov on1 ufha:ndelsc af trtier og grundstykker fra statens Iæslegods. 
10. apr. Fattigloven § 13 e. 
2:). apr. l,ov ang. -indH:ire]Ee af en ny skyldsætning uf jordejenclom1ne § tl. 

5. 1naj Lov, sigtende til al lette udarbejdelsen af nye :Sk(ide og panlercgislre. 
26. nov. Justilsm. skr. ang. fortidslevninger. 
12. juni Instruks for landbrugskonsulenten. 
,l. 111arts Lo\" orn vcderlag~fri afståelse af kongsjord og beneficeret jord til 

anlæg uf offentlige veje. 
1921 1. upr. l_.ov om aflfisning af vinlergnesningsretten på tr()er, indlagte fra 

fa:stegården I-lusegård og en1hed::;gården Aalekær. 
1926 31. 1narts Lov on1 landvæsen::kon1rnissioner. 
1928 :11. tnarl,:; Lov on1 indfi)relze uf en n1atrikul og oprettelse af el realregister for 

'fhorsha\·n. 
1928 'l. 11pr. Lov nrr1 jagtt fuglefangst ni. m. 
1928 22. juni An. vedr. n1atrikul og realregister for 'I'horshavn. 
1928 25. juni Hegl. for oprnåli.ng ved udskiftning på -Færi)ernc. 
1928 25 juni Hegl. 0111 ansa~llelse -til skn1ten1urkcr ved ud::kiftuing. 
1928 25. juni Hegl. .for jordbonitering Yed udskiftning. 
1928 19. juli J". :\I. skr. 0111 dagpenge ni. 111. ved udskiflning. 
1929 23. jan. L. l\I. :kr. on1 dagpenge 111. rn. yed udskiftning. 
1929 17. okl. L. :\-1. skr. ang. betingelserne for godkendeJ:.;e af udstykning 
1930 27. 111urls L-. !vi. skr. ang. hetiugelserne for godkendeJg,e af udstykning. 
1930 cJ. sepL L. 1\1. skr. otn dagpenge 1n 111. \"ed overudskiftning. 
19:11 31. n1urLs Lov on1 salg til 'l'horshavn konnnune af en1bedsgården Aalekær. 
19:11 15. juli 1\11. otn indfi)relse af n1utrikul og oprcllclse uf realregister udenfor 

1'horshuvn. 
1931 18. sept. Bek. vedr. rnatrikul og realrcgis.ter udenfor 1'horshavn. 
1931 29. okt. Bek. on1 udstykninger og sanunenla:gniuger for udskiftede pladser 

udenfor Thorshavn. 
1931 29. okt. Bek. on1 udstykninger og san11nenlægnh1ger i Thorshavn. 
19:11 10. nov. IJek. ang. distrikter til hi11gste-bedGtnn1else. 
1937 lB. 1naj Lov orn -benyllel~e af in(L•lier og Yandli)b. 
1937 18. n1aj Lov on1 grundcs.ta~Ync. 
19:37 lR. inaj LoY orn hegn og rnarkfred. 
19.)7 18. rnaj Lov orn hauge-rs styrel::e og <lrift. 
1937 2-1. rnaj Lov on1 jordbrugets frennne. 
1938 22. 111arls l{egl. for lundbrugsudralgene. 
1938 22. n1arts Ileglc1n. for landbrugsrådet. 
193H 13. apr. Lov 0111 indskrænkning i retten til udstykning: af udskiflel jord. 

s. 592 
5, 595 
s. 598 
s. 609 

19:18 lB. rr1aj Bek. on1 realregister i h. t. § 57 i lov af 2.l. 1naj 1937 om jordbruget;; 
fren1rnc. 

1938 I:·L aug. Bek. 0111 udstykninger af ejeudo1nn1e, optagne i realregisterel oprettet 
ih. t. § 57 i lov af 21. maj 19:17. 

193B 21. dee. Lov 0111 be-ka~tnpelse af sn1it::o1nn1e-, plantesygdon1n1e og skadedyr. 
1939 15. rnarts Lov on1 æ11drel affullel;;e af forsk. hest. i borgerlig straffelov. 
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1939 27. marts Lov on1 udskiftning. 
}9,Jl 30. dec. Bcst. om husdyrhrugeLs fren1n1e. 
}9:J.l :10. dec. Hegler for tilskud til husdyrhrugets fren1n1e. 
]9,i,2 ]8. tnarls Bek. 0111 Joranslaltninger mod kartoffelbrok. 
19,12 22. dec. l'En<lr. i Joy af 24. maj 1937. 
19:14· 4. jan . .:-~ndr. i lov af 18. maj 1937 011111augers .slyrelse. 
19,J,5 25. jan. Ti-llrcg til regi, af 25. juni 1928 om jordhonitering. 
J9,l9 31. 1narts A~ndr. i hegnloven af 18. n1aj 1937. s. 889. 
19:19 31. marts IJ.orn ændr. vedr. n1alrikulvæsen og realregister. :S. 889. 
19 t.9 2,-J.. .sepl. Landhrugs1n. skr. om landbrugsrådcls dagpenge. 
1950 3. jan. Ll. orn vragning af uldvarer til udfeir~el. 
1950 3. jan. A~ndr. i lov af tl. marts ]857 orn indskrænkning i udstykning. 
1950 21. 1narls Kundg. 01n vragning af uldvarer til udfOrscl. 
1950 :11. n1arl.s Ll. otn a~ndr. i lov af 27. 1narLs 1939 on1 udskiftning. 
1950 18. dec. l(unng. um slatistikk viOv. epladyrking. 
]950 18. dec. }(unng. un1 sey0aLe1jing. 
1951 17. rriarts LJ. 01n a;,ndr. i lov af 18. 111aj 1937 0111 hegn og n1arkfred. 
1951 15. n1aj J(unug. un1 gjiJlcl Lil 1natrikulskrivstovuna. 
19.52 7. juni 1'i1Iægshcvillingslov 1951/52 on1 'hemyndigelse for landhrugsmi:nistcren 

rr1. h. t.jordfondcn og fæstegodset so1n særanliggendc. 

LANDSSTYRET 
(.::;e lagtinget og land:;styret) 

LEJE 
1910 2. <lec. Best. om lejeforhold. 
1912 19. dec. Ændr. i hesl. af 2. dee. 19JO. 
1915 2cl. sepl. llesl. om lejeforhold. 
1950 l. marts Ændr. i hesl. af 2. dee. 1910 om lejeforhold. 
1952 21. apr. Ændr. i he,-l, af 2. dec. 1910. 

LOTTEIU 
19.50 15. juni Ll. otn el fæn'.)s-k klasselotleri. 
1951 26. jan. LI on1 a~ntlr. i 1u1:vn!e lov. 
195 l 22. dec. L.-1. orn a:ndr. i sarnrue. 

LOVGIVNING 
15. april Kong Chri::-tian den Fen1les f\1orskc Lov. 
12. inaj Beskr. 0111 Norske Lo,'s ikrafllra:den paa FrerOerne. 
11. jan. Fredstraktat, arl. I. 
6. juli l{gl. re,~. orn oprettelse af Fa~r(j arnl. 
6. juni Kgl. res. 0111 alrnindelige anordningers anvendelighed. 

16B7 
1688 
181 l 
1816 
1821 
lfl2,I< 
lll27 
1H29 
lB:-31 
](J:j;) 

1852 

8. okt. Fr" hvorYed oplæsning af anordnhiger fra prædikestolene afskaffe:;. 
7. dec. HP:::kr. orn udvidelse af fr. B. ok!. 182:1. 

1855 
1867 
1879 

1896 

70 

11. apr. l\.:anc. Ekr. on1 ahnindelige anordningers anYendelighed. 
5. aug. PL ang. indgreh i I{j(ihrnhav11s l;niversiLeL:- alrnanak-privilcgiu1n. 

19. okt. l(anc. skr. ang. anf. pl.s udvidelse. 
20. aug. ]usltn. skr. 0111 de ff)r 1821 udstedte anordninger:; anvendelighed 

på Ftcriierne. 
:J. jan. Lov orn udvidel:_.:e af nogle for Da:nznark udkornne alrnindelige anonl· 

ningcr og lnvc til Fær{ierne. 
5. juli ]u:;:tn1. $kr. on1almindelige1ovcs gyldighed på Ftrri5erne. 
G. juli Justn1. Ekr. orn 1ovrendringer. 

10. juli Bevilling on1 autorL.-ation af »Dini.nutl<el!ing« ::'0111 offentligt kuntl· 
gnrel:;esblnd. 

1. apr. Lov otn ku11dgUrel:'ie af love og anordninger på FærGerne. 
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190:1 2:1. jun. Lov om Statstidende § 4. 
190-J. 2-L rnarls Bek. om optagelse i slatslidenden af forskellige kundgOrelser vedr. 

FærOerne. 
1912 1. apr. Lov 01n ophævelse .af kundgOreisc yed kirkesta:vne m. in. 
1921 21. apr. Bek. on1 -taksten for hekendtgOrelser j »Dimn1alæU.ing«. 
192:) 28. rnarls I .... ov 0111 FærOernes lagting. 
19-10 9. n1aj Iles:t. orn Inidlertidig -5tyrcl:;csform på Fær{)ernc. 
1910 9. maj Iles!. om kundgiirelser. 
19--10 23. okt. Be:::L on1 forla~ngelse af visse loves gyldighed. 
19:18 23. n1urts Lov om Færfiernes hjenune::,tyre. 
] 9:l8 5. rnaj 'fing;skipan Ft>roya I1igHngs. 
19'.IH l~i. Jnaj ·Ll. orn 'FærOernes styrelsesorrlning i særanliggender. 

LUFT FA BT 
1951 31. aug. ()vercn5kon1st \·cdr. luflfartshja~lpcn1idler i (;riJnland og på Fu~rOerue. 

LÆGEVÆSEN 
(se sundhedsvæsen). 

A!OTOHKØHSEL 
(se f:erdsel og n1otork(irsel). 

'llUSEU\l OG FOHTIDS:\!JNDEH 
1B0B 16. apr. He,-. 1.u1g:.:. I\..irkehiiruinen. 
191-1 26. :nor. Ju:ilrn. fkr. ung forti(J::;Jerninger. 
19:-\l 16. ja11. l\:irkcinspektion skr. ang. kirkelige genstande. 
19,JH 16 . ..sept. lA. 0111 fredning af -forlidsrninder og hyguinger. 
1952 2. inaj Ll. 0111 fortidsminde:;an1li11g. 
1952 27. nov. Ll. 01n ændring i nævnte .Jov. 

NAVN 
19:-Hl 9. jall. Jus.1r11. skr. on1 navneforandring. 

NiEHINGSVJESEN 
(.se også handel) 

1855 21. n1arls ·Lov on1 opha:vel:;eu af den kongelige euehandel. 
lB6(l 1:3. juli Ju~tn1. skr. orn na~ringsberelligclse. 
1B71 22. aug. Justn1. ,skr. on1 fr. 0111 dykkcrræ.'3enet af 16. rnarts 18--12. 
187·J, ] -L f el;r. Lov orn forhud 1nod vis~e ,trendstikker. 
1BB1 7. rnaj Lov orn forundr. i loven uf 21. 1narls 1B55 otu c11ehande-len::: ophævelse. 
1903 23. jan. An .• hvorved lo\· af li. lehr. !BH om ta,ndstikker udvides. 
1922 :30. juni Lo\- orn lukketid for butikker 1n. ni. 
1923 19. nov. Politivedtægt for Th1mlwvn. 7. kap. om beværtninger og forlystelser. 
192:_--; 2 l. nov. _:\n., ln-orred lukkeloven af 30. juni 1922 sa:lles j kraft. 
1926 15. jan . .Ju~lrn. skr. oru for."låel~en af nu. af 21. nO\". 192:3 on1 lukketid 
193-f. 19. fe-br. An. 0111 gifte og andre for ,.;,undlieden farlige s-toffer. 
1939 15. 1narts Lov on1 ]n·a!faJJgsl. 
19:19 15. 1narL.:; Lov 0111 rutefart. 
1910 10. n1aj Be.::,t. 0111 hrug og udleje af skihe. 
19·10 1. juni lleglc1n. on1 grindefangslen. 
19:10 17. juni Be.st. on1 foL"ikring&virksoinhed. 
1911 15. dec. Besl. om henyllelse af lartiijer. 
19-13 21. dee. Regulativ for dansestuer. 
1950 27. n1aj Lor on1 udlån .Lil industri- og Julndværksvirk:::onihctler. 
1951 6. Inarts Ll. 0111 tilskud Lil n(ith·en1li~hedsvarer. 
1952 2. apr. An. om hvalfangst. ,, 
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1952 7. juni Tillæg::J1evillingslov 1951/52 orn slatstilskud til rugn1e1. 
1952 ·l. >cpt. Bek. om salg uf færiiske kul i Danmark. 
1953 :11. marts Kunng. urn studning til prisjavnan a neyiJsy11jar\-(Jrun1. 
195:1 29. sept. Uppiskoyli 1j.J kunng. Ulll studning lil prisjarnan a neyOsynjarrOru1n. 

OVEHFORi\IYNDEHI 
(se urnyudighcd) 

PASVÆSEN 
(se polilivrr~sen) 

l'ENGEV ÆSEN, VALUTAFOIUIOLD 
19-10 18. dec. Br_sl. om seddelon1!f)h, valutaforhold og handel 1ned udlandet. 
19-11 27. marts Bek. orn ændr. i kundg. uf 18. dec. 1910. 
l9:J] 26. apr. Bek. fra valutacentralen 01u on1rcksli11g af hriti~k valuta. 
19-1-2 6. juli Bek. fra valutacenlralcn on1 onn·cksling af hritisk \'tdula. 
1945 8. sept. Besl. orn kronekursen. 
19-18 17. dec. Valu1aheslen1n1elser. 
19-18 23. dec. Bek. om ·hetalingsoverkon1sten n1ed StorlJritannicn. 
19--19 12. apr. I .... ov on1 pengesedler ni. v. på F\eriierne. s. 900 
1950 2-J. 1naj Bek. on1 ornbytning af danske og .fær{iske pengesedler. 
1951 20. febr. Ll. om valuta. 
1952 2:1.. apr. LI. on1 \·aJul.a og pri:::er. 
195;1 30. npr. I\'-11udg. af hek. af 11. juli 19-17 ang. ind- og udfi)r.::el af penge og vterdi· 

papirer nt. v. 

PE'iSION 
(.;:;e -tjene:-;tenue11d) 

l'L,\'iTAGER 
1952 27. nov. Ll. orn plantager. 

PLA'iTESYGDO}nJE 
(se landboforhold) 

POLITI V ÆSE'i 
5. apr. Lor orn frenHnede jilder:-; adgang til al opholde Big.: her i riget. 1850 

IBS I :J. jau. Lor on1 ud\'idel:'.'e af nogle for l)ann1ark udkotune anordninger og 
lore lil F'a;riiPrlll\ herunder loY-r.n af 5. apr. ]B50. 

lB5(J 2B. jan. Lov ang. brandvæsenet i 'I'hor:::liurn § 1:1. 
IB56 2B. jan. Lov on1 opreltel:::.e af en hyg11ingi'ko1nn1ission i 'J'horsharn § 1. 
1H72 28. febr. Landkonununalloven § 31. 
18D2 2::L rnaj Su111.lhedsred!<egl for Thorshavn § 2. 
1B9-I- 1:-L apr. Len' indeholdende besten1melser nn1 politiet på Fær(ierne. 
lfl97 2'L apr. Lov ornen ny ~kyld,..,aotning § 6. 
1908 27. rnaj Lo\, ou1 1'hors-ha\~ns- kou111111nale .'ltyrebe § 2fl. 
1912 9. n1aj i\n. ang. politiets- pligter i s-trandiug:-tilfrelde. 
1915 ].J. juli Fundats for W. i\!. Dehes legat. 
1916 l l. apr. Lo\· om rettens pleje. 
1919 1. okt. An. on1 e1nbed~la~gevæ~enet § 11. 
192:) 19. nor. Politivedtiegt for Thorshavn. 
192-l· :10 .. ~ept. Bek. on1 retsplejeloven. 
192B B. sept. 'I'illæg; til polilivedtægl for 'fhorsharu. 
1929 6. juli Bek. on1 forhud 111od -salg nf skydevåben og u.nuuunilioll. 
1929 7. aug. Ih~glrn. for politiheljentene pU Fær(ierne. 
1931 7. fehr. Heg:len1. for -politibetjent i 'fveraa. 
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19:11 l:k rnarls LoY on1 ændr. i -lo\· uf 13. apr. lB9'l 0111 poJi!ieL 
l~Xll 15. upr. Hegl. for den koinmuna!e politiheljent i \'aag. 
1931 :3. juli Polil.ivedtægl for landkon11nunerne. 
19:15 24. apr. Lov 0111 tilsy:u 1ned frennnede. 
19:36 ]"l-. mar!.s -Bek. 0111 ann1eJdelsespligt og opholdslilladelsc for udla:ndinge. 
1938 27. juli .ll~ndr. i regl. for politibetjent i 'fveraa. 
19'10 23. nov. Be5l. om afgift for fren1vi:::;ning af levende billeder og offentlig duns. 
19'1:3 10. aug. Tlcg.Je111 • .for politibetjent i Na;s kornmunc. 
1950 ll. lehr. Ll. om indliirsclsafgiftcr § 15. 
1950 1. tnarL'l Landfogden ~kr. om gebyr for 1i:1s. 
] 952 7. juni Lov orn pas. 
1952 2. okt. An. om civilforsvaret. 

POSTV/ESEN 
1920 26. jan. Bek. on1 postpakker. 
1925 5. der. Just.ni. skr. 0111 fa~ri)5k so1n posl!'!-prog. 
1950 ] 1. fehr. IJ. on1 indfiirsel~ufgifter §§ 13 og 15. 
1951 5. rnurs Sarns)'niug fyri l1lrokni11g av innflutningsgjiHdurn. 

PHISTAL 
1952 2-L apr. Ll. on1 Yaluta og priser. 
1952 21. apr. Ll. om pri&tal. 

HADIO 
1927 :-H). rua j Loy 0111 telefoner. 
19:10 27. nov. Hest. orn radion1odtagning. 
19--l? 25. juli Hest. orn radioudstyr i færiiske skihe. 
1950 19. juni Bek. vedr. fi~keriiuspeklionsskibes radioljene~te. 

HETSVÆSEN 
1797 20. jan. Fr. om forligelsesint!retninger pft landet i Norge. 
181:3 23. n1arls ]\:ane pl. orn sys:-iehnændenes påkendelse af politisager. 
1 BlB 1. ~epL }(ane. :-kr. 0111 udskrifter af forligelsesprotokollen. 
1820 12. jan. 1'1 oni allesier, E:orn skul tilYejel1ringes fi)r et skiides tiugla:sniHg. 
lB22 21. sept. I\:ane. skr. orn pl. af 12. jan. 1B20. 
1827 6. apr. P,J. ang. heLaling til forligskonunissionernc og ang. klagerens udeblivelse 

\"ed disse. 
1B:i2 23. 111aj Kgl. hcvilli11g vedr. frilagel:;e for sunnncr i -sparekas:~en for Færticrnc for 

arrest og beslag. 
1836 30. n1arts Sporlcregl. for rettens betjente på F~erijerne. 
1837 l. aug. l(ane. skr. ang. pl. af 6. apr. 1B27. 
1B:39 27. nov. p,1. indeholdende -11a~rn1ere heslenunel:-e af J). L. 5--~-3-- lB og pl. lfl. 

jan. 1783. 
11}l1 28. juli Fr. aug. underpant i r()rligt gods. 
184:i 16. fcl)r. Kane. :3kr. ang. sportler. 
1857 i]. 1nurL-; ]~o\", hYorred udstykningen af det private jordegods :::iiges ind>'kra·nket 

. § 19. 
JB57 
1858 
1872 
1873 
1871 
1876 
1879 

llOB 

29. dec. Lo\" on1 grindefangsten §§ 6~~,7. 
6. nov. Lo\' otn prokla1nata i boer. 

25. 111arLs ](onkursloven. 
1. 1narls Lov 0111 udnævnelse af retsvidner. 

:30. nov. Skifte-loYen. 
JA. jan. An., hvorve<l ;.:,kifleloven af 30. nov. 1H7--l sæl!es i kraft. 
10. juli i\n. 001 forandr. af den i konkurs-loven og skifteloven foreskrevne 

hekendtgOrclsesrnåde på Færi)erne. j 
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1891 
1891 
1896 
1897 
1898 
1902 

1906 
1906 
1903 
1908 
1917 
1921, 

192J, 
1921 
1926 
1926 
1927 
1927 

1927 
1927 

1928 

1928 
1928 
1932 
193>1 
19:ll 

1935 
l9:l5 
1935 
19:l6 
1936 
1937 
19:>7 
1937 
l9:H 
1938 
1939 
19:l9 
1939 
1910 
19c10 
1910 
1910 
1910 
1911 
1911 

4. nov. 1\n. orn lentpelser i Joy om oprellelse af s{jreller udenfor J(Obcnhavn 
saml om sfiforklaringcr og E()forhi5r af 12. apr. 1892, for så vhh llltgår 
FærOerne. 

30. rnarl:-i Lov om udpantning. 
18. apr. Justn1 . .skr. om syssehnændene-S heniyndigelsc vedr. auktioner. 
l. apr. Lov om forandr. i hcstcnnnelsernc on1 afholdelsen af ting. 

18. dec l,ov 0111 reLterne.3 n1cdvirke.n til optagelse af hevis i udlandet. 
2-J. okt .. A.n., hvorved :nævnte -lov af 18. dec. 1897 sæl.te..," i kraft. 

2. rnaj An. 0111 den skikkel.se, hvori konkur:;loven af 25. n1art.s 1872 skal va~rc 
greldende på FæriJcrne. 

9. marts -Lov n1n udfi.lrelse af nolarialforrelninger. 
10. n1arl.:i Instruks for udffireI.sen af notarialforreluh1ger. 
28. fehr. Lov 01n tillæg lil lov af 18. dec. 1897 01n optagelse af bevis i udlandel. 
li. nov. An. hvorved nrevnle lov af 28. fcbr. 1908 sa:lles i krafL. 
31. okt. Instruks 0111 ændr. i instruks uf 10. n1arts 1906 0111 notarialforretni11ger. 

J. juli Ju&lrn. skr. ang. cirkulærer, ::on1 vil va:re al anvende fra retsplejelovens 
ikrafttræden al. regne. 

30. sept. Bek. om gennen1fi)relse af retsplejeloven. 
31. okt. J ust1n. skr. rutg. indberetninger vedr. forligsva~senel. 
31. rnar.ts I.av om landvæsenskun1n1issioncr, 
20. apr. l.,c)\' om tibyn 1ned tie af eksekutorer behandlede diidsboer. 
12. apr. Lov 0111 a~ndr. i konkursloven af 25. n1arls 1872. 

4. 1naj An., hvorved lov af 20. apr. 1926 0111 tilsyn 1ncd eksekutorboer sættes 
i kraft. 

2. juli Just.111. skr. on1 dagpenge for do1nu1eren 
10. ;nov. An., hvorved § 2 i ·lov af 12. apr. 1927 on1 ændr. i konkursloven sa~tlC...'i 

i kraft. 
9. Iehr. Jusl1n. skr. orn retsafgifler samt on1 hefordringsgodlgiJrelsc og dagpenge 

Lil donuneren og hans fuld1na~gtig. 
:11 .. rnarts Lov 01n Jnatdkul og rea-lregisler for 'fhorsha\·n §§ 2 og 15. 

4. apr. Jagtloven§ :31. 
l. okt. Bek. al lov om rctte115 pleje. 

l,J.. febr. Lov on1 tillæg til konkursloven. 
31. okt. An., hvorved lov al H. lebr. 1931 om tillæg til konk1m;l<n-e11 oæltes i 

kraft. 
11. n1aj Lov for Færiierne 01n rellens pleje. 
23. sepl. Au. orn gennc1nf6relsc af lov af ] 1. nu1j ]9;35 orn re.Uens pleje. 
23. sept. \Tcjlcdning ang. valg til nævningegrundlisten. 
] l. jan. \Tejled11ing for panlefogder. 

5. okt. An. on1 auktionsledere. 
31. n1arts Bek. ang. auktionslederes sikkerhed~stillel::e nl. n1. 

9. apr. Bek. 01n k-ontrolforan;;taltniuger overfor auktionsledere. 
9. apr. Instruks for auktionsledere. 
7. n1aj Lov 01n ændr. i retsplejeloven. 

1:1. apr. Lov 0111 ;:endr. i retsplejeloven. 
15. rnarts Lov orn ændret. affutteJ_:;e af Ior:::k. -hesl. i borgerlig :;lraffelov. 
15. lIHirts Lov 0111 ændr. i retsplejeloven. 
15. tnaj Lov 0111 ændr. i retsplejeloven. 

9. n1aj Be.5l. out kundg-tirclser. 
17. juni Hest. on1 visse processuelle og administrative forhold. 
12. aug. Bek. on1 deponering:;,.sted. 
2:1. okt. Hest. 0111 forlængelse af visse loves gyldighed. 
30. okt. Be.'-t. om forandr. af vi.sse reh;afgifler. 
1:-~. no\', Best. 01n vederlag -til stævningsrnænd for forkyndelse ::>traffesagcr. 

:1. jan. f)e_;:t. on1 ændr. i reL.;pJejelo\'ett. 
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19 IS 31. aug. Be.s-t. om ophævelse af forsk. hest. vedr. proces~uelle og adtn. -forhold. 
19:1.5 2:L sept. Best. otn gebyrerne for udpantning. 
1949 2:1.. juni Juslm. skr. 01n linglæsningsvæsenet og overfor1nynderiet. 
1950 23. rnaj Jusl111. skr on1 drifLsudgiflerne ved retsbygningen i 'fhorshavn. 
1953 10. apr. Ll. om gehyrcr ved udpanl11ing. 

llÅSTOFFEl\ l UNDEHGRUNDEN 
1932 15. maj Koncessioner for La .:;odele n1iniere des Is.les Feroc. 
1950 n. 1naj Lov Olll eftcrfor~kning og indvinding af råstoffer i kongeriget J)ann1arks 

undergrund. 
1952 18. apr. StaL•;in. skr. 0111 brydning af lufS-Len. 
1952 4. sept. Bek. 0111 salg af færijske kul. 

SKATTER OG AFGIFTEH 
1 Skat pli fast cje1ulo1n. 

1Bl0 B. fehr. Fr. 0111 afgift ved overdragelse af fast ejendotn san1l af arv 111.111. 

1867 29. n1arls Lov ang. en ny Pkyldsælning af jorderne på Fa~rnerne. 
1897 2:5. apr. Lov ang. indfOrelse af en ny skyld:iælning nf jordejeudo1n1ne. 
l89B 27. okt. JusLn1. ~kr. ang. auf. lovs§ l. 
1908 l. apr. Lov otn afliisning af tiende og forandr. i Jor.sk. skalter og afgifter. 
1908 27. n1aj Lov on1 'I'horshavns konnnunalc styrelse-§ 31 (hygningsskut). 
1910 1. apr. Loy on1 oph:cvel~e af Joy 01u kapitel;:;.Lakslen af 1. 1naj 186B. 
192;) 12. 1narls Lov oru den konnnunalc 'beskatning§ 37. 
l92B 25. juni Heghn. for ansættelse til i:;-kallcn1arker \ed udskiftning. 
19:18 17. dec. Ll. 0111 ophrPvelse af rnatrikulskat rn. v. 

2. ! ndkornstskal. 
1923 12. 1narls Lov for Færiierne 0111 den konununale ,beskatning. 
192B 7. tnarls Lov 0111 ::i:ndr. i lov af 12. n1art:; 1923 § 30. 
19:15 30. n1art.s Lov on1 inddrivel:ie af skaller og afgifter. 
19:19 16. febr. Lo\' on1 ændr. i Jov af 12. rnarts 192:-1. 
1939 15. 1naj Lov 01n personlig _skat til arnt:::ko1n1nuneJi. 
1939 18. dec. Inslruktions.ha~fte fra ,Jagtingets .<::katleudya]g. 
19-11 23. dec. BC!5t. orn oprettelse af et ligningsråd. 
1942 23. dec. Best. om ændr. i lov al 12. marLs 1923. 
194--l· 11. dec. r'Endr. i hest. af 23. dec. 1941 0111 ligningsråd. 
19:1-1 11. dec. Be:;t. vedr. 'fryggingarsa1nhandii'i F'i)royar § 3. 
19-15 2,J.. sept. Bef-l. 0111 inddrivelse af personlig f:kat til u.111lskon1munen. 
19l7 li. marts Besl. om ændr. i ·lov af 12. marts 192:1. 
1917 27. dec. Æn<lr. i lov af 12. marts 1923. 
1919 31.aug. Ll. un1 lilfiijel~er til§ :12 i loYen af 12. ruarls 192:-1. 
1951 17. n1arl.s Ll. on) ;:cndr. i 1ov af 12. 111arts 192:1. 
1951 22. dec. Ll. om ændr. i lov af 12. marts 192:). 
1952 28. n1arLs Ll. 0111 skal til landskas~el1. 
1953 25. febr. Skalledepart. skr. 0111 danske firrnaers oplysningspligt 0111 .Jilnindtægler. 
1953 26. tnarts Ll. on1 indkoJnsLskaL af renter af indesUiende i færfi~ke banker og 

.spareka..sser. 
I 953 26. marts Ll. om skat til landskassen. 
1953 26. 1narls Ll. oin ændr. i lov af 12. rnarls 192:·t 
1953 30. juni Hegluger{) urn inntilkuskalt av renlun1. 

3. Arreafgift. 
1921 8. nov. A_n., hvorved lov on1 arveafgift af 27. 1naj 1908 sætte:; i kraft. 
1921 30. dec. Bek. on1 s.tedel for indbetaling af arveafgift. 
1921 :10. dec. Best. on1 beregningen og opkra:vningen nf ar\'eafgift. 
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4 !111lforsels- og fremstillingsafgifter og udforsclsafgi/t. 
1897 25. fehr. Instruks for karantænebetjente§ 9 (toldkontrol). 
1939 18. sept. Bek. om opkrævning af afgifter. 
Jg'J,7 2 . .sept. Best. on1 udfiir.selsufgift. 
]9J7 16. dec. Bek. om opkrævning af udfOrselsafgift for sall- og k1ipfi:;k. 
1950 11. [ehr. Ll. 01n iJ1dfHrsclsafgiftcr ni. n1. 

1950 7. sept. Ll. om ændr. i ll. uf lUehr. 1950. 
1950 6. okt. Ll. on1 ændr. i samn1c. 
1951 5. n111rls Sarns)rning fyri Utrokning av innflutningsgjiilrlu1n (dan::ki tollstovn

urin). 
1951. 6. murl'5 Ll. om ænclr. ill. af 11. febr. 1950. 
1951 18. dee. I"]. 01n a.~ndr. i .sunnne. 

5 <'1/g1'./t af rnotorlf0retiijcr. 
19:30 19. marts Lo\' om rnolorkoretiijcr § 32. 
1930 29. nov. Bek. 01n n1otorkOretiijer, afsnit IX. 
1951 16. n1arls LL om uf gift på Jnotorkilretiijer. 
1951 5. apr. Kunng. u1n avgjald uppfr n1olorukHir. 

6 llundea/gi/1 !il koni11111nen. 
192B 31. rnarLs An., hvorved lo\' af 18. npr. 1925 orn hundeafgift ni. ni. stellC::i i kraft. 

7 Stempelufgift. 
1929 2:>. apr. Bek. af lov om slernpelafgill §§ 1~5. 

8 Afgiftt!T vedr. lwruiel. 
] 855 21. inarts Lov on1 ophævel:;e af den kgl. enchandel § ] 0. 
1BB1 7. n1aj Lov on1 Jorandring i loven af 21. 11H1rts 1H55. 
1H92 30. rnarl:; -Lov 0111 for::ikellige skaller og afgifter § 15. 
1933 1:-t der. Lov on1 handel::irejscnde. 
1950 21. felir. Ll. orn ændr. i afgiften for anlagelsc..;;heviser for handlende og handels

rej:-;ende. 
9. /ndk/arcri11gsgcbyr. 

1855 21. 1narts Lov on1 enehandele11:; ophævelse §§ 5M~~6. 

lBSl 23. apr. l ... ov orn frenunedc.,, fiskeri § 3. 
1892 30. marts Lov on1 forskellige skalter og afgifter§ 14. 
1892 31. rnaj Jusl1n. skr. on1 viseringsgehyrer. 
19:15 :10. 111arls Lo\- om gebyr for efter;.;yn uf skibspapirer. 
19:)9 15. rnnrts Lov orn skibsafgiJtcr. 

10. Afgift uf ill•alfangst. 
1905 3. juni Bek. orn regler for opkru~vning nf afgift af hYaler. 
1939 15. n1arls Lov om hvalfangst§ 9. 

1 L Apolelwrafgift. 
19:17 22 . .sept. An. on1 apo!.ekervæsenel, kap. VIII. 

12. Biografofgift. 
1922 17. marts Lov 0111 hiograftcatervæsencls ordning§ 1-I. 
19·10 2B. nor. Be:;L orn afgift for Ire1nvisning uf 1evende bilieder. 

J:l. Retssportla. 
1836 30. tnarts Sportclreglcn1enlel for rellens lietjente på Fa~riierne. 
1840 2-L dec. K1u1c. skr. ang. gebyr for forhud. 
1857 29. dec. Lov on1 a;ndr. i sportelreglen1enlel. 
1867 9. sept. Justrn. skr. ang. nolarialgehyrer. 
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1868 26. n1aj Lov on1 afgifter uf frivillige auktioner over handelsvarer § 5. 
187:], 30. nov. Lov orn betaling for de til skiftcva~senet henhUrende forretninger. 
1936 11. jan. Vejledning for pantefogder. 
1936 5. okl. An. om auktionsledere § 4. 
1940 30. okl. Bes-t. on1 forandr. af vi,$SC retsafgifter. 
19--lS 24. se1}l. Bes:L 01n gebyrerne for udpantning. 
1953 10. apr. L-l. on1 gebyrer ved udpantning. 

1-l. f?orske/lige beslt'.111n1eL~er. 
1881 18. 1narl3 Lov 01n ophævelse af na:~hhclolden. 
1892 11. n1arts l"ov 01n tilki:ihsafgifl af skihe, <ler indfOres til Fæ.riierne. 
1895 10. apr. Lov om fattigvæsenet § 7, jfr. kgl konf. af 28. aug. 1767. 
1908 l. apr. Lov on1 afli)s:ning af tiende og forandr. i forsk. :Skaller og afgiftert 

kap. III. 
1912 1. apr. Lov orn ophævelse af kundglirelsc ved kirkestævne § 2. 
1921 29. marts Lov om kirkernes styrelse§§ 8~9, jfr. § 11. 
1925 21. jan. An. om menighedsråd § 13. 
1928 17. n1urls An. on1 le1npel:,;er i silrnand;:;Jovcn (den særlige fi.::1kerpårn()nstri11g). 
1928 31. n1arts ,Bek. af lov on1 sOnæri11g af 28. febr. 1916 n1ed senere a:ndr. § 23. 
1928 11. maj Bek. af lov al 29. marts l92J om toldafgifterne (den danske toldlov) 

§ 2 a. 
1935 30. marts Lov on1 inddrh·else af :::katter og afgifter. 
19:19 15. marts Lov om rutefart § <L 
19:19 9. juni 1'oldeparlenl. ~kr. on1 færHsk fiskekonserve.'l og fuglekonserves toldfri 

indffirsel til })un111ark. 
19:10 17. juni Best. 0111 forsikringsvirk-son1hed § 7. 
19'10 27. nov. Besl. 0111 radiornodlag:ning § 12. 
19:10 2B. nov. Dest. otn afgift for freinvisning af levende ,billeder og afholdelse af 

offentlig duns. 
19-f--1, ll. dec. Be_~t. vPdr. 1'ryggingarsarnhundi() Filroyar § 4. 
]9,J8 15. se1}l. Ll. om fritagelse for skalter og afgifter for sygehuse. 
1950 16. Jnarb Ll. 0111 ekspeditionsg;c-hyr for indfiirselsbevillinger. 
1950 19. aug. lndenrigsnl. skr. om tilbageholdel.:;e nf liin for skalt der skyldes 

Danmark. 
1951 28. marts ,Bek. orn afgifter for ,Ekihes måling. 
1951 15. n1aj K-unng. um gjCHd -til 1natrikulskrivstovunn. 
1952 30. juni Bek. 0111 opkncvning uf visse .tonnageafgifter. 

SKIFTE 
(se arv og skifte) 

SKOLE. OG UNDEHVISNINGSViESEN 
1. I ahnind(;fighed. 

lBS,J. 1. marts Lov 0111 ordni11gen uf skole- og undervisningsvæsenet på Fær(icrne. 
1872 28. fc-Lr. Lov on1 landkonununcnies styrelse §§ 15~,-16 (skolekorntnissioner). 
1933 20. maj Lov om skolekommissioner. 
19:l3 80. juni U. l\I. cirk. vedr. opforelse af skoler og lærerboliger. 
193.l 31. 1naj U. 11. skr. <Hn valg Lil skolcko1nn1issioner. 
1939 15. nutrts J"ov on1 ændr. i lov af 1. 1narL-, 185-t 
1913 28. sepl. Skoledir. skr. om vedligeholdelse af skoler. 
1953 26. n1arts ·F'inanslagtings-lov on1 Jandsskolekonsulenlembcde. 

2. FærOerne.s 111ellen1- og rc<Jlskole. 
1B5:J. l. rnarts Instruktion .for lærerne ved 1'horshavns skoler. 
1905 27. juni Hegulutiv for lærerrådet ved mellemsJrnlen i Thorshavn, se'hek. 22. lehr. 

1910 § 7. 
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1910 22. fehr. Bek. ang. Lest. for Fu~r{ic111es n1elle1n- og rcabkole. 
1921 27. jun. U. M. skr. ang. vikarforhold. 
1921 21. juni Bek. om ændr. i bek. af 22. febr. 1910 § 5. 
1922 12. juni Lov om pensionering af lærere og lærerinder ved Fa~rilernes mellen1- og 

realskole. 
1922 l:l. dec. Bek. om ændr. i hek. 22. [ebr. 1910 §§ 9~10. 
192,1 B. okl. Bek. om ændr. i rur!. bek.§§ 1~2. 
1928 23. juli Bek. om ændr. i anf. hek. § 6. 
l9 l7 lB. febr. -J~agting::;vcdt. 0111 l111:;}ejegodtgGrel::;e Lil lærere ved 1nellc111skolen i 

Thor.shavn. 
19.5:1 ~l. 1narts Finan::;lov on1 lærere:; ·beholdcn af alderstillæg, sclvon1 ikke fa:;l 

ttn:3ællel::;e ved skolevæsen i {)vrige kongerige. 
l 95H 2. sept. Bek. on1 a~ndr. i re,,.,. af :1. fehr. 1910 cnn Færoernes n1ellen1- og 

realskole. 

.1 f(o111111uneskvler11e. 
1896 25. juni 1lek. ang. nogle forandr. i lov af 1. n1arts 185:). (Thorshavn konunune-

skole). 
1908 27. n111j J_,ov 0111 byen 'l'hon;havtb1 slyrel!Oc § 24. 
1912 16. jan. Au. ung folke::;kolen i bygderne på Færi)crne. 
1920 27. maj Bek. ang. ændr. i au. uf 16. jun. 1912 vedr. fn]ke_;kolen § 7. 
1924 15. nov. Bek. 0111 a~ndr. i ferieplanen for 'l'horshavns konnnuneBkole, lov 185-J 

§ 16. 
1926 5. jan Kgl. res. ung. ferien ved 'l'veraa skole. 
1927 :1. ntaj Bek. 0111 a~ndr. i de 29. n1aj 1896 faslsalle -be;:;t. for Thorshavn 

kommuneskole, hek. 1896 § 6. 
19:i1 22. juli An. om ændr.1 an. af 16. jan. 1912 ang. folkeskolen. 
19:l:l 20. maj Lov om skolekommisoioner. 
]9;1g B. sepl. Bek. 01n ændr. i an. af 16. jan 1912. 
l9:l8 12. dec. An. om ændr. i an. uf 16. jan. 1912. 
19:)9 15. n1arls Lov on1 a~ndret affattelse af for::,k. lJesl. i borgerlig straffelov. 
l 9t2 11. juni Skoled. !'lkr. on1 vandrelærerC3 logi-s. 
1911 16. nov. Bek. om ændr. i bek. af 25. juni Ul96 ((Thorshavn komrnnnc,qkole). 
1918 8. fehr. Acndr. i an. af 16. jan 1912. 
1918 Hl. [ehr. Ændr. i ferieplanen for Thor;havn kommuneskole. 
1950 1 a. apr. Lan<lss. ·skr. urn honorarir til iHspekticJnina av hygdaskl1lun1. 

4 LOnningsbcsten1n1elser. 
1893 29. rnart:3~L<~v ~111 pensionering af lærere og la~rerinder ved aln1ueEkoleva~senet 

pa I• :eroerne. 
192B :il. nutrls l,ov 01n pen:;ion og efterindt:egt for lærere og lærerinder i folkesk9lcn 

på F:crOerne. 
19:15 21. apr. Lov om ændr. i lov 29. marts lB9:1. 
19J9 12. apr. Lov on1 lOnninger og pen~ioncr til lærere ved folkeEkolen. s. 889 
1950 27. okt. Skoledir. cirk. vellr. boliggodtgi5relse til lærere. 
195:) 19. jan. F. M. d<r. om flyllegodtgorelse. 
195:1 21. fchr. Skoled. okr. om holiggodtglirelse. 
1953 2 l. febr. Skoled. skr. orn indre vedligeholdekc a{ lærerbolig. 

5 Serninariet. 
]9:i9 2. ,n1aj Vedtægt for Færijernes :>en1inariurn. 
19Jc}. 21. dec. Ændr. i samme. 
19-J,7 6. aug. A~ndr. i samn1e 
1950 :iO. aug. U. l\I. skr. 01n ho11orar til forstanderen for se1ninarict. 
1950 27. okl. lT. 1\-L .skr. on1 afliinning af serninarieL-l lærere. 
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6 Forskell1'.gc bestenrmelsc.r. 
1818 6. juni l\.anc. skr. 01n cL fond til anskaffelse af nytlige skolebliger. 
1829 7. jan. Kgl. res. ang. skolevæ2eneLs midler. 
1829 l:J .. jan. J(gl. res. ang. sa1nrr1e. 
1832 13. apr. Kgl. res. ang . .sumn1e. 
181l6 31. dec. Sognepra:st Engclsted.s legal .til .skolevæsencls fremme på FæriL 
1818 11. fcbr. Heglm. for konununileLs stipendiet og regensbcneficiel. 
1861 18. febr. K. U. M. skr. ang. fondet til anskaffelse af nyttige skoleliiiger. 
1B93 25. apr. J(ong Frederik den Syyeudes Jegal .til bedste for aln1ueE-kolen 

Thorshavn. 
1911 11. jan. K. U. ~I. ekr. ang. fær{jske elevers optagelse på Sor() skole. 
1915 2'.i. fehr. 1(. lJ. i\1. .skr. ang. uddeling af bevilli.ngen li! undcrstOttelsc af fa~ringer 

til uddannelse på :sen1inariun1 i del {jvrige kongerige. 
1915 2. aug. K. lf. J-1. skr. ang., hvorvidt en lærerinde med eksan1en fra Fa~rOernes 

scn1inariu1n kan helragtes sorn kvalificeret m1sOger -lil forskolelærerinde
en1he<le i det egentlige kongerige. 

1917 l.111at\!::; U. l\.1..skr. 0111 autorisation af læreini<llcr ved de færOske folk~koler. 
1921 29. okl. IJr. phil. Jacob Jacnhsens legal. 
1922 I. apr. Bek. af 1ov 0111 navigationsundervis-:1ingen af 28. fchr. 1916. 
1922 21. aug. Skolell. hek. ang. ~-kolerne.s forho-ld orcr[or tilfælde af 51nilso1nn1e 

sygdonune. 
1927 12. febr. Skolecl. cirk. om benyllebe af folkeskolens lokaler. 
1928 22. nHtj U. Al. ::-kr. vedr. sager 0111 afskedigelse af lærere. 
1929 :·). okt. LJ. j.1. ·::kr. ang. anvisning af hevillinger til skolebygninger. 
1930 12. -inarls lf. l\I. skr. ang. vikarlån for la~rere på årskun;us på slalens ,Jærer-

hiijskole. 
1930 1:1. nHir{s U. l\1. ;::kr. ang. tillægsprOvc i fær(Jsk \·ed setninariet. 
19:15 1]. n1aj Lov 0111 Lil~kud til ungdon1sskoler og aftenskoler. 
1935 7. okl. Bek. ont tilskud fra staten til ungdo1nsskoler og aftenskoler. 
1936 3. dec. Skipan fyri Skl1lab6kugrunnin. 
1939 25. n1aj 1\11. on1 sludeutereksan1en for privatister. 
1910 5. juli Bek. om vikar. 
1917 5. febr. U. M. skr. om rejsetilskud til hiijskoleopbold. 
19 l9 2B. n1arls Ll. 01n i<lnelsrådgiver. 
19:1.9 28. in1art.s Ll. on1 navigations:koler. 
19-1.9 1:1. apr. ti. :\-1. :skr. 0111 tiinehelaling i aftenskoler. 

s. 867 
s. 867 

1951 5. febr. U. l\I. skr. 01n afliisning af den Fær{j nedlagte latinskole -tilk. årlige 
vdebe fra Heersle\- kirke. 

1951 2B. apr. .l'. -31 ::;;kr. 01n fa~r()s.ke bOrns optagelse på kostskoler. 
1951 1. juni Skoled. cirk. vedr. stalstHskud til skolehygninger. 
1952 31. n1urls Finanslov for 1952/S:t .t\fl(isning a[ deputat, hjemlet ved re..~kr. af 

Hl. apr. 18:12. 
1952 cl. juli l'. :V!. skr. om tilskud til friskoler. 
1952 9.okt. Skoled. skr. on1 læreres pligt at undervise ved hele .:ikolen. 
195:i 6, tnarts LT. l\I. cirk. orn slutsunderstiittelse til Færinger på folkehi.)jskoler. 
195:1 B. juni 1\11, 01n studenlcreksan1cn ved Lagtingels studenterkur.s-us. 
1953 29. juni l7. J\I. skr. on1 stalstilskud til lærerholig. 
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SPORTEL VÆSEN 
(z;e relsvæsen) 

SPHÆNGSTOFFER 
('se hrund· og hygningsvæ3Cn) 



STATSTIDEND E 
(se lovgivning) 

STEMPEL VÆSEN 
(se skalter og afgifter) 

STHAFFELOV 
1930 15. apr. Borgerlig ~lraffelov. 
19'.10 15. apr. Lov orn ikn1fllra~dcn af horgerlig straffelov. 
1952 7. juni J,.,ov on1 ændr .. j borgerlig straffelov. 

ST!\A'\DINGS. OG l\EDNl:\GSV.JESEN 
(se pollivæsen) 

STATISTIK 
19;-tJ 25. n1arL:;; Lov for Færfierne on1 stalislik. 
19:16 9. jan. Bek. for Færih~rne orn statistik. 
19:16 20. jnni Bek. om u,ndr. i liek. af 9. jan. 1936. 
1950 :·t jan. Ll. on1 statistik. 
1950 21. marts Bek. om fiskeristatistik. 
19SO lB. dcc.K unnµ.:. tun slati.slikk vitl\'. epluclyrking. 
1950 lB. dec. I\:unng. un1 seyi~aleljing. 

SliNDHEDSViESE:\ 

] . /,a'gera•scn og truulhegt~r. 

19l:l 21. apr. Lov 0111 ernhedslægevæsencls ordning. 
1919 'l. okl. An., h\·orved lov on1 crnhedslægevæ.sencls ordning af 21. apr. 191-1 

sætte:- i kraft. 
1919 :]. okl. Bek. oru de færUPkc ernhcdsl:eger::; bopæl. 
1921 ] . dec. Instruks for runtslægcn. 
1921 I. dec. Instruks for kredslæger. 
1921 l. dec. lnslruk3 for foretagelEen af lovmæssige obduktioner. 
1928 27. sept. Lagtingshe::;l. Ycdr. konnnunclægernes rejsegodtgilrebe. 
19:i1 1,k okL. An. 01n ændr. i an. af tL okt. 1919 otn en1bed::;lægevæ.=.:enel. 
1935 26. fehr. An. on1 udiivelse af lægegerning. 
1935 2-1-. juni Bek. orn optegnelser og indherelnillgcr ang. f(Jdsler. 
19;5g 22. juni A.n. 0111 udiivel::;e af !andhcgevirkson1hcd. 
19;39 30. jun. 1\n. 0111 i:endr. i an. af 1919 0111 ernhcdslæge\'æ,::.enet. 
19:-39 16. febr. lndenrigsn1. t:kr. on1 konnnunelægestilling. 
1909 22. dec. An. on1 a:.ndr. i an. 19:-38 om tandlægevirkson1hed. 
1939 22. dec. t\n. on1 a::ndr. i an. 19:i5 on1 udfivcbe af la~gegerning. 

s. 2'13 
s. z,ig 
s. 266 

19 IH 19. febr. lndenrigs1n. oSkr. 0111 ko1nn1unela~gcrs behandling af fattige og alders· 
renlenydere. 

1940 22. nov. JEndr. i an. 19:)8 01n tandhcgevirkso1nhed. 
194B 5. jan. Færii an1t. skr. 01n konununelægers flyttegodtgiJrelse. 
1919 2H. juli lndenr. :::kr. orn ernhef.L-;la:gers dagpeuge. 
1950 21. n1arls Bek. on1 befordri11gsgodtg(jrcls-e til de færib-oke etnhedslæger. 
1951 19. juni 1-Iandelsrn. skr. on1 Jægeundersljgelsc af skibsmandskab. 
1952 17, dec. Ll. on1 fordeling a[ Fær(jerne!'i andel af kom1nunelægernes li:in. 

s. 765 

1952 17. dec. l\y la;geordning på Fa;r(jerne, -se nole til ovenna•vnle lov on1 koinrnune
læ-gernes liin. 
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2 Sygehuse. 
1895 10. apr. Lov om futtigvæsenel § H in fine. 
1921 21. dec. Kong Chri:slian den Tiendes og ])ronning .t\.lexan<lrines legal til fordel 

for Dronning Alexandrines hospi,tul. 
1921 17. okl. J ulemærkelegalet. 
1928 25. sept. Pensionsregler for sanatorje.t. 
1931 31. n1arls Lov 01n :6alg af e1nhe<lsgånlen Aaleka~r 1§§ 1 og 3. 
19:13 19. sepl. Reglem. for karantæne. og epidernisygehusel. 
1935 1. fehr. FærO a1nt skr. on1 lutHa~ggel~e på .sind3ygehospilal. 
1939 15. marts Lov om sygehuse. 
19,'19 25. n1art::; Færli uml ~kr. on1 sin<lsyge. 
1939 15. maj 'fillægshevillingdov, utun. on1 sanatoriet. 
19-ll 4. apr. ]{eglernenl for sygehusene. 
19-J,7 18. rnarls IIvilehjen1n1el Nainas hygge- og inventariefond. 
19-l-8 15 . .<;epl. L,l. on1 fritagelse for skaller og afgifter for sygehuse. 
19"J.9 27. apr. Lov on1 ekspropriation af -grunde .til .sygehuse. 
1952 7. juni Tillægsbevillingslov for 1951/52 om forhiijelse af slubtilskud til 9 kr. 

pr. sygedag. 

3 ]orde111od1.!rtYl'SCrtl'f. 

1871 25. inar:ls Bek. 0111 fripladser på fiidsels- og plejestiftelsen for jorden1oder-
elcvcr fra Fi:er()crnc. 

1911 18. juni Lov otn jordetnoderv<e.:>cnet. 
1919 4, okt. An. orn cn1hedslægevæsenet § 11. 
1920 11. fehr. An., hvorved Lov on1 jorden1odervmsenet af ];), juni 191.·t sætte~ 

krufL 
1920 12. febr. Justin. skr. 01n Fa~rlien1ru inddeling i jordcrnoderdis.Lrikter. 
1921 1. dec. Instruks for an1t..sla~gen §§ 3 ug 7. s. 2:1-3 
1921 l. dec. lnslrub for kredslæger § 7. s. 219 
1921 ] . dec. Instruks for alle -til praksis hercu.ig;ede jordemUdre. s. 25B 
1922 2. jan. K. l\1. .:-kr. ang. jorden1Citlrene:; i11dheretninger til præsterne. 
1925 2B. ,1uenls Bek. 0111 a~ndr. i instruksen for jorden1iidre. 
1925 1. apr. Lov on1 forandr. i Jov af 28. apr.1916 § 1 (hcfordringskasser). 
1926 1:1. dec. Bek. orn ændr. i inst1u-ksen for jorden1lidre af 1921. 
1931 19. tnarls 1Jek. nrn 111indslehetaling for di:>lriktsjorden1ijdre. 
193·1' 9. okl. Lagtingsh. on1 konsli·tution.shonorar for jorden1iidre. 
1939 ,L n1arts An. orn ændr. i an. af 1920 orn jordcrniidre. 
1939 22. dec. An. orn tendr. i .sa1nn1e-, 
19-ll 26. juni Bek. 0111 n1indstehetaling for di~lriktsjorden1(jdre, 
19rn 21. upr. Besl. om dyrtidstillæg. 
19-1,7 15. apr. .ZEndr. i un. 1920 orn jorden1odcrvæsrnet. 
195:) 28. aug. J\J:i., hvorY-ed lov af 31. rnarb; 195:1 orn udiivelsc af jordemodergerning 

sa~ttes i kraft. 
195:) 28. aug. An., hvor\'Cd loY af :,~1. 1nart~ 195:) om dislriktsjorde1niidre sretles 

i kraft. s. 1077 

4 l1potekt~r11a~se11. 
1881 26. juli Pl. ang. kUnrOgstilsætning ,Lil arsenik, sou1 fra apoleken1c sælges til 

hrug rnod 6kadeligc dyr. 
1833 19. okt. Kane. ::kr. on1, al nævnte pl. glires ,ga~]dende. 
1898 4-. n1aj Kgl. res. on1 et upolek i 1'horshavn. 
1918 30. nov. An. orn udlevering af llerusende drikke fra apoteker. 
1918 1:3. dec. Bek. otn hilndkijbsudsalg. 
1921 I. dcC'. ln::lruks for arntslægen § 6. 
1921 1. dee. Instruks for kredslæger § 6. 
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192:1 21. nov An. om lukketid § 2 a. 
1928 4-. apr. Lov ou1 forlJud n1od al drive erln:erY 1ned berusende dr'.kke § l, 

andel :::Lk. 
193(1, 19. fehr. An. on1 gifle og andre for sundheden JarHgc :~loffer. 
19:34 19. fcbr. Bek. 01n apotekeres udlevering af -gifte og andre for sundheden farlige 

sloffer. 
19;14 19. fehr. Ilek. orn ophevaring, salg og udlevering til lekni:0k brug af for sund

heden farlige sloffer. 
1936 25. jan. An. on1 anvendelse af sundhedsfarlige stoffer til kosmetisk hrug saml 

af sundhedsfarlige farver til teknisk hrug. 
19~17 22. sept. An. on1 apotekervæsenet. 
19,10 22. jan. An. cnn ændr. i an. af 1937 0111 apotekervæsenet. 
19.tl 6. juni Bek. vedr. apotekervarer. 
19-l.6 15. aug. Bek. 01n ophævelse af rnidl. be::3t. 0111 ntedicintakster. 
19'19 28. tnarts Ll 01n apolckervrescnet. s. 860 
19--19 2. dec. L.J. otn ekspropriation til apotek. 
1919 16. dec. Ll. om apolekerfond. 
195:1 :1. ja11. Skr. fra Danmarks apolekerfond. 

5 /{aranlteru':- og epidt~Tnira•:sen. 
1810 L febr. l{anc. skr. ung. ledsagelse af hiirn rncd Yaceinc. 
185'1 1. rnarls Lov on1 skolevæst•net § ] l, fiir.ste pkt. 
1860 27. jan. Justm. skr. on1, al sundhccL~pas er gehyrfri. 
1 g72 n. jan. Lov OIH Joran::,tahnhtger ,tiJ at forhindre deu asialiskc koleras ind-

l>ringelse til Fa~rtierne. 
1872 B. apr. Kgl. res. om amlels bemyndigelse vedr. lov af 8. jan. 1872. 
1872 15. apr. A11. om biirnekoppcr. 
1878 26. n1arls An. 01n cksanten1atisk tyfus. 
1879 16. okt. Rek. orn fritagelse Jor lregcundcrsi.ig:else. 
1882 27. fehr .. i\n. om ntreslinger og ~karlangensfcher. 
1895 :10. n1arls Lov on1 tilsyn 1ned Uflvandrere",~ l)efordring § B. 
1B97 2S. fehr. 11c.k. ung. karunl:cnevn~senel. 
1397 25. fehr. Instruks for kurantænchctjente. 
1906 9. Jnarls l.or oni indpodning af kokopper. 
1906 10. tnarts _!\n. on1 den offenllige kokoppeindpodning på F'æriicrne. 
1907 9. apr. 1\n. orn n1eni11gilis ccrehrospinalis. 
1912 19. sept. Hegulativ ang. lJehaudling af lig. 
1912 19. sept. Hcgulaliv ang de.s.i11fektion. 
1916 31. juli Cirkulære om fnal. 
1920 16. dec. Bek. 0111 s1nilstof. 
1921 1. apr. Lov on1 de til FæriJen1c anko1n1nende i'·kihes forpligtelse til fiir3-\ nt 

anliHn~ vis~e havne. 
1922 17. tnarls Lov on1 foranstaltninger n1od ::<Initsonnnc ~ygdo1n111es udbredelse pil 

Fa~rfierne. 
1922 21. aug. Bek. fra :-:koledirektionen ang. :okolerncs forhold overfor tilfa~ltle uf 

sn1ilsonune syg<lornrnc. 
1922 16 .. ~epl. Skr. fra Færi) antl ang. gennen1fi}relsen af lov 17. rnarls 1922. 
1922 28. okt. Jus,lrn. ::kr. 0111, at cirk. af 31. juli 1916 0111 fnat skal finde anvendelse. 
1922 28. okt. Juslnl. skr. on1, al hek. af 16. dec. 1920 0111 srniblof skal fi11de anvendelse. 
1929 17. sept. Ju.slni. i>kr. 0111 statens andel af udgifterne if. lov af 17. rnarls 1922. 
19;{() 1. juli Justm. skr. on1 statens andel af udgifterne if. Jov .af ]7. marts 1922. 
19;11 1-1. lIHlrls Lov 0111 a~ndr. i lov af a. jan 1872. 
19:12 12. jan. Bek. orn ceHdr. i bek. af 1B97 ang. karanla:11ev:t•sen0L 
19:)2 12. jan. ·Bek. otn ændr. i instruks a( 1897 for karnntrene-hctjente. 
19:32 23. dec. Lov otn aL"kaffelse af sundhed:;pas. 
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19:B 19. sept. Heglem. for karanlæ11c- og epidemisygehuset. 
1936 17. juli Indenr. ·.skr. orn etnhedslægcrs ]Jehandling uf fnatpatienler. 
19.39 15. inarls Lov om ændr. i lov af 1922 01n -sn1ilso1nme sygdo1nme. 

6 Su11dhedsforhold m. m. 
1835 6. aug. Pl. ang. handlendes iagllagelse af sikkerhed i henseende Lil svovlsyre 

og lign. 
1841 21. okl. Kane. skr. 01n, al pl. af 6. aug. 1835 udvides til Fu;-rOernc. 
1878 29. rnart5 Lov 01n ligsyn på Fa~rjjerne. 
1881 7. maj Lov on1 sundhedsvcdtæglcr ni. rn. på Fa~r()erne. 
1882 2:1. n1aj Sundhedsvedtægt for 'fhorsha\11. 
1888 19. juni A~ndr. i sa1n1ne. 
1889 12. jun. Jusl111. skr. 0111 § 6, andel stk. i Jigsynslovcn af 1878. 
1908 23. dec. Bek. orn a:ndring i 1'horshavns sundhedsvedtægt af 1882. 
1910 111·. juni Bek. on1 a~ndr. i sun1n1c. 
1913 27. sepl. Bek. on1 ændr. i samn1e. 
1919 '1-. okl. An. on1 c111hedslægeva~::enel § 7. 
1921 1. dec. Instruks for arntshegen § 9. 
192:i 19. nov. Politivccha~gt for 'fh~rsha\·n, kap. B. 
192--1- 21. jan. Sundhedsvedtægt for J(laksvig. 
192:J. l. apr. Vejledning for ligsynsmrend. 
1928 5. 1naj Bek. 0111 ændr. i sundhedsYedta~gt for Thor:'havn af 1882. 
1929 13. aug. llei1susan1tykt fyri Sanrls ko1nnn11n1. 
19;{2 22. jan. nek. ang. di)dsallesler. 
193t 19. fe1>r. An. on1 gifte og andre for sundheden farlige stoffer. 
19:1'1· 19. fehr. Bek. on1 apo!ekeres udlevering af -gifte og andre for sundheden farlige 

sloffer. 
19.1'}, 19. fehr. Bek. om opbevaring, salg og udlcveri11g til teknisk brug ttf for sund~ 

heden farlige stoffer. 
19:-~6 25. jan. J-\n. on1 a11vendclsc af sundhedsfarlige stoffer til kosn1eli:'k J)rug saml 

sundhet1i;far1ige farver til teknisk brug. 
19t.:1 21. dec. Hegulativ for dansesluer. 

7 1'uberkulose. 
1918 12. 1narts Lov on1 foranstaltninger til tuberkulosens hek1e1npeb:c. 
1921 1. apr. An.1 h\'Orred anfiirte lo\' af 12. tnarL" 1918 udvidPs til Fa:r{h~rne 
192:1, 29. tnarLs Lov 01n ~.tatsstiitte li] lubcrkuli-Jses sygchehnudling. 
1921- 30. ·sept. _All .. hvorved anfiJrtc lov af 29. marts 192--1 udvides til Fa~rijerne-
1928 2. apr. Juslin. skr. ang. ~lals:lnerkendelse af Filroya fclag n1<'>ti -tuherk]a:;jfiku. 
l~J:)l) 22. marL" 1\n. orn rendr. i an. af 1921 on1 tuherkulosens ,1Jckæn1pel:'1e. 
19:i9 21. nov. Lov on1 tuherkulo:.:eundersi.igelse nf fit:keskihes mand:.:kab. 
1950 10. n1aj I~ov orn a:ndring i anfiirle lo~' af 21. nov. l9:i9. 
1952 7. rnarl:; Lov 01n sla!ssti)!l(' til tuherkuliises syg:eheh:11H1ling. 
1952 6. 1naj [{unng. tun upphald it tuherklasjiikrahl1surn i l)ann1ark. 

H Sygekassrra~81'n 
1915 10. n1aj Lov orn anerkendte s-ygekas,.;.er. 
1916 28. apr. Lov 0111 offentligt til::kud i.il l:ege- og ·sygehefordringskasser. 
1921 1. apr. I.ov 0111 ændr. i Joy uf 28. apr. 1916 0111 Lefonlring:-:,kai'ser. 
1921 :-HL del'. l~ek. ang. tilskud af f-lat9kas::,en til sygeplejesagens fre-nune. 
1922 2. ·nov. Bek. vedr. sygefors:kri:ngen på Færiicrne. 
1925 l. apr. ·Lov on1 <cndr. i lov af 28. apr. 1916 01n hefordringskasser. 
1929 13. febr. Bek. ang. oplag;else i anerkendte sygekas~er af arbejdsfOre~ kronisk 

syge personer. 
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1930 21. fehr. A.n., hvorved 1ov af 10. maj 1915 orn anerkendLe sygekasser, således 
·son1 denne er a:ndret ved senere love, -sæUcs i kraft. 

19:-32 27. apr. An. orn ændr. i an. a.f 1930 on1 anerkendte sygekasser. 
19'll l'l. 1narts r1Endr. i an. af 1930 oin anerkendte sygekasser. 
191 I 11.. marts Bek. til vejledning: otn ind lægter og for1nueforhold, der helinger 

optagelse tn. v. 
19 ll l'l. n1arts Regler ang. de i sygekasseanordn. § 9 01nhandlede udvalg. 
19:19 12. apr. Hegler for de fær(jske .sygekasser og den fær0f'ke sygeforening aug. 

in val idef o rsikrin gen. 
1950 l~ .. dec. Soeiahn. skr. 01n refusion af sygekassernes udgifter til insulin o. I. 
1953 B. juni Bek. orn de indtregts- og forrnueforhold, der helinger en persons 

nu~dlcrn"kab son1 nydende 1nedle1n i anerkendt sygekasse. 

SYGEHUSE 
(se sutu1hedsyæsen) 

SYGEKASSE!\ 
(se sundhedsvæ3en) 

TANDLÆGEH 
(se sundhedsyæ.~en) 

TELEFON- OG TELEGHAFV ÆSEN 
1926 31. juli KoncessioIJ på telegrafkabel rnelle1n Shella1u1, Færi.ierne og Isla11d. 
1927 :lO. maj Lov om telefoner på Færijerne. 
192B 26. sepl. Pen3ions.regler for telefoHva~senet. 
1950 2B. fehr. Bcgl. um u111sitiBg av telefonrerkinurn. 

THOHSHAVN 
1856 28. jan. Lov ang. hrandræsencl i 1'hor.:;harn. 
1H56 2B. jan. Lov orn oprettelsen af en hyguings-kornrnis::'ion i 'rhor;,;havn. 
lH0'.1 19. jan. Lor on1 afhmndel::;e af de f:l'stegårclen lJusegård red 'J'horsharn til· 

hfirendc lri)er. 
186B 12. juni J(gl. re::;. 0111, al <le offentlige grunde i 'rhor.::;havn er l>yens ejen<loni. 
1HH2 2:i. 1naj Sundhedsvedta·gl for Thorshavn. 
1906 20. juli Bek. on1 benyttelsen af rand fra 'l'hnrshavn ranrlrærk. 
190B 27. tnaj LoY 0111 byen 'fhor~hav11:,:; kon1111una!e ::5-!yrel::.e. 
1909 15. jan. Forretningsorden for 'I'horshavn hyrdd. 
191,1 25. fehr. An. nm hjælpekusser§ G. 
1916 19. apr. \1 icekon~ul~ kiihn1and Johannes I-lansens og hustrus legal for va~nlige 

tra~ngeude -kvinder i 'fhor:.-huvn. 
192:1 29. sept. Bek. 0111 irndr. i lov af 27. 1naj 190B orn Thorshav11 ko1nn1unale 

styrelse § ill, fiirste .-1k., 2. pkt. 
192'.1 19. nov. Poliliredlægt for 1'hor::.havn konnnune. 
l92·J- 9. dec. Vedltegl for hren 1'hor:;;haYns konununale styrelse. 
1927 5. juli Else Birgitte Petersen; kgul. 
1928 :11. tuurl-:3 Lov 0111 indfiirelse af eu rnatrikul og oprellel.:::e af et realregisler for 

1'hor.shaYll. 
1928 22. juni An. vedr. n1atrikul og realregister for Thorsha.Yn. 
19:JO 26. apr. Besl. for ophegning; af gods i 'fhorshavn havn. 
19:10 21. juli Heglen1enl for forvalhiingen af 'I'horshavn havu. 
l9:Jl 31. n1arb Lov 0111 salg til 'rhorshavn kon1n1une af ernhedc::gi1rden .r\alekær. 
19:-_~·J 5. febr. ;1~ndr. i vedta:gten af 9. dec. 1921. 
1935 27. sept. }l~ndr. i sa.n1mc. 
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1951 7. dec. Ll. om ændr. i lov af 27. maj 1903 e>m Thorshav11s styrelse. 
1952 z,1. apr. Ll. om tilf5jclsc til lov af 23. jan. 1856 (brandv:esenet). 
1952 1. okt. A~ndr. i vedtægt for 'l'horshavns konnnunalc styrelse af 9. dec 1921L 

TJENESTEMÆND 
1816 6. juli l(gl. Hcs. otn oprettelse af FærO amt. 
1820 15. dec. Fr. ang. an·:stigningers og klagers forfattelse og indsendelse. 
1822 21. -sept. Kane :;kr. om, al. Fr. 15. dec. ]820 skal hekendLgi)res .son1 gældende på 

F'ær{5erne. 
1827 3. jan. Ileskr. ang. afgift til an1tsfalligkassen ved e111hedstiltrædelse. 
1827 2:1. marts Fr. ang. he1nyndigelse for over.fivrigheden til al afg()rc tHl3ki11ige 

sager: son1 hidliJ behCivede afg{)relse i kancelliel. 
1827 23. nov. Pl. om kollegiale ekspeditioner. 
1828 27. maj l(anc. ::kr. orn unf. pl. s udvidebe til Fa.~r{)erne. 
1837 l. aug. l(unc. Ekr. ang. udvjdelse af fr. 2:1. inarls 1827. 
18:13 20. juni l(unc skr. ung pligtarbejde for emhedsn1ænd. 
1856 28. jan. Lov om hrandvæsenel i Thorsha;,1 § 11. 
1863 20. marts l(gl. resol. 0111 ,syssehna~ndenes unifonn. 
1890 22. n1aj An. on1 reglerne for c1nhcdsholiger. 
1893 29. sept. J(gJ. rcsol ang. ansæl!elsc og afskedigelse af sysselrnænd. 
1911 8. dec. Instruks for .sognefogden i Vaag. 
1922 2. okt. J\n. on1 a:ndr. i an. af 22. maj 1890 otn en1hedsholiger. 
1922 2. okt. Bek. 01n de under justilsrn. h1lrendc tjenestel,oliger. 
1923 28. n1arts Lov orn Fa~r()crnes lagting. 
1929 18. okl. Justn1. skr. om kasseeftersyn. 
1930 16. ja:n. Justrn. Oikr. orn protokoleflersyn hos do1nn1eren. 
1931 31. rnarts Lov orn salg til 'fhorshuvn konunune af e1ubedsgården Aalek<:er. 
19,'i2 5. rnarts ln3lruks for dyrla~gen. 
1936 11. jan. Vejledning for panlefogder. 
1936 30. n1aj Bek. 01n ændr. i hek. af 2. okl. 1922 orn ljenesteholigcr. 
19-16 G. juni l.ov orn <Statens tjene.slt·nttt~nd §§ 'l29-----/l3G. 
19,18 7. fehr. J uslrn. '*r. on1 afl()nning af sysselkontorernes- personale. 
19--18 23. n1art'S Lov on1 Fter(jernes hjen1n1estyrc § 15. 
19--18 13. tnaj Ll. oin Færiiernes forvaltning§ 10. 
19 lH l l. okt. Fina11s-1n. skr. on1 dagpenge under tjenr-:;;terej:;er til og ud::>talionering på 

Færilerne. 
1949 28. rnar,Ls- I"l. on1 F::er(jcrne~ oppehiir::;els-kontor. s. 860 
19--19 28. n1urts Ll. on1 li-inregulering for ]anclets tjenesten1:end. s. 862 
19-J.9 ,l-. juni Stals-111. skr. otn rigs-01nhudsn1nndcns uniforrn. 
19-J.9 28. juli lndenrigsrn. skr. om crnbcds-hegeri; dagpenge. 
19--J,9 25. nov. H_eglug. un1 tollu.111.:;jbnarrnenn. 
1950 1. 1narls 1Endr. i li. ar 28. u1arLs 1919 OUl lCinrcgulering for landet.s tjene:;le-

Illa'Bd. 

1950 21. 1nart-s Bek. 01n hefordringsgodtg1irelse til e-1nhedslæger. 
1950 19. okt. Be-k. 01n linie- og dnt,"])enge for tjenesterejser og Yed udstationering. 
1951 13. rnarts Ll. 0111 ændr. i 11. af 28. n1arl,;:; 19l9 om li.in for landets tjenesle1nænd. 
1951 29. aug. Ll. 01n tilla::g til landet::; honorarliinnede hestillings111a~nd. 
1951 22. del'. Ll on1 a:ntlr. i Il. uf 28. 1narls 19-19 0111 llh1 til landets tjt'neste1nænd. 
1952 29. aug .. Bek. orn Ji)ntilla~g til landets ljene5lenuencl. 
1953 1:3. n1arts Kunn!!:. tun læ-kkan av li)nurvii')h6t. 
195:) 31. n1arls Bek. o~n kasseeftersyn Ill. n1. vedr. staten~ kasschetjcnle. 
195,3 31. n1arls I<"'inanslov (sær1ig tillreg: op1nålinger, fyr. og vage-rvte.senets i11spck· 

tionsskihe og pcrso11el). 
195:1 16. sept. Kunng, urn ltekkan av HinarvH'ibflt. 
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TID 
1907 22. rrnarts Lov for FærGerne oni tidens Lcste1nn1ehe. 

TOLDVÆSEN 
(se tjenestcn1ænd og skatter og afgifter) 

TUBEHKULOSE 
(se sundhedsvtc5en) 

UDFØHSEL 
(se hul. og udfi)rse]) 

UDLANDET 
1895 30. -n1arts -Lov nn1 tilsyn rned udvandreres hcfordring. 
19:15 24·. apr. Lov om til5},l ined fre1nn1ede. 
1936 ]:1-, n1arts Bek. orn an1ne1delsespligt og opholdstilladelse for udlændinge. 

UDPANTNING 
(se retsva~sen) 

UMYNDIGHED 
179B 2:3. juni J(anc. protn. 01n .udvidelse uf lovgivningen ang. pupilvres~nel. 
1827 7. juni ·Fr. ang. un1yndiges og undre -under ·offentlig bestyreL'5e eller offentligt 

tilsyn s-l:.°iende 1nidler. 
18:i7 1. aug. l(anc. skr. ang. u1ny1Hligc>s tnidler (overformynderi). 
19--19 2-·1. juni .Tuslrn. skr. on1 ti11glæs11i11gsvæsenet og ovcrformyn<leriel. 

1829 
183:) 

18:>6 
1872 
1881 

19J:l 
1913 

192.'l 
1921< 
1930 
19:l0 
1910 
1910 

71 

UNDEl\VlSNINGSVÆSEN 
(se skole- og undervisningsva~sen) 

VALUTAFOHHOLD 
(se pengev!l'sen) 

VAND OG VANDLØB 
(se landboforhold og k0Jnn1unalva'.scn) 

VEJVAcSEN 
25. 11ov. Pt ang. behandling af vejsager. 

5. febr. J(nnc. -skr. on1, hvilke sager, vejvæsenet vedkonnnencle, der kan ind
<lntges under dornslolenes afgi)re1se, og hvilke der sotn Ovrigheds
handli11ger er udelukket herfra. 

22. nov. Kane. skr. orn fors()ml vejarbejde. 
28. fcbr. Landkonnnunalloven §§ 15 og 19. 

7. rnaj l_,ov orn forpligtelse til jords afgivelse til offentlige veje, havne og 
landings:--teder san1t til offentlige ·skoler. 

29. apr. J_,ov om anlæ~ af havne 111. v. på Færi_)erne. 
:1-, 111arls Lov 0111 vederlagsfri afståelse af kougsjord og beneficeret jonl til 

anlæg af offentlige veje. 
19. nov. J>oJitivedttt>gt. for 1'horshavn, kap. 2. 

9. dec. \Tedtægt for Thorshavns kon1n1unale ·:::lyrel~e § ]0. 
19. n1arb Lov on1 n1olorkllreti3jer 1n. tn. 
29. nov. Bek. orn rnotorkiirel(Jjer 1n. 111. 

18. okl. Skipan fyd veg1nenn. 
29. okt. l{eglugcrCi fyri vurGavegir. 
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19-10 19. dee. Vejregulativ for FærOerne. 
19--l9 3. dec. Bek. ang. godkendelse af projekter for vej- og havneanlæg. 
1953 27. 1narls lJrnsiting av samf er(}:S!uvegum (Higlingssumtykt). 

VÆHNEPUGT 
1912 8. juni Lov 01n værnepligt.. 
1950 12. sept. Socialm. skr. 01n udgifter til værnepligtiges farnilie. 

ÆDHUELIGHEDSFORHOLD 
1912 7. dec. Bek. ang. denaturering af spiritus. 
1917 21. dec. 1\n. on1, hvad <ler i lov om forbud n1od at drive erhverv med herusende 

drikke m. an. uf 21. dec. 1917 skul forslås ved drikke. 
1918 :10. nov. An. om udlevering af berusende drikke fra apo-tl."..kcr. 
1928 :l, apr. Lov om forbud mod at drive erhverv med licrusende drikke n1. 111. 

1928 2:1-. juli ~An. 0111 salg af denatureret spiritus. 
1929 2,l.. aug. I-Iandel&nl. skr. 0111 forståelsen af nogle punkter i lov af 4. apr. 1928. 
193:]. 27. n1arts Lov 0111 ændr. i lov af 4. apr. 1928. 
19:31 1-l. juni Fa~r{j amt f"kr. om tedruelighcdsloven. 
19-11 7. fehr. l~est. om indfi:ir:::cl af denatureret -spriL 
19-ll 7. fchr. Bek. on1 rationering uf denatureret spiritus. 
19,l l 11. dec. Besl. om ændr. i lov af 4. apr. 1928. 
19:19 28. 1nur!s- IJ. on1 spiritusrationering. s. 859 
19,19 17. dec. Ændr. ill. af 28. marts ]9'19. 
1951 3. sept. lndenrigsrn. skr. on1 ·.s.lalslilskud til afhoJdsforeuinger. 

ÆGTESKAB 
1922 22. dec. An. ang. kirkelig vielse. 
192.i lG. n1aj .A.11. for Fa~r(jerne on1 ændr. i og tilfi)jelscr li] lov 01n regleskahs indgåel-:::e 

og opli:isning af .)0. juni 1922. 
192:1 lG. maj An. for Færiierne om ændr. i de i h. l. lov om ægleskuhs indgåelse og 

opliisning af :10. juni 1922 udfærdigede un. nr. 1181, '182 og :18:1 af 17. 
nov. 1922. 

1923 18. 1naj Justin. skr. ang. falligalle~l ved a~gteskahs indgåelse. 
192:1 19. maj Jusl111. :::kr. otn ikrafttræden af forskellige anordn. og bek. vedr. a•gte

skub. 
192:1 23. maj An., hvorved un. ang. kirkelig vielse indenfor folkekirken 1n. v. af 22. 

dce. 1922 sæltes i kraft. 
1951 20. aug. Cirk. om ægteskabs indgåelse. 
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Emneliste. 
Ad1ninistration se landsslyre og tjeneste· 

rnænd. 
Afgifter se skaller og afgHter. 
Aflen~kolcr .::e skoleva:sen. 
A.genter se handel. 
Aldersrente se forsorg. 
Apotekerafgift se skatter og afgifter. 
Apotekervæsen se sundhedsvtesen. 
Arhej derforhold. 
Arkiv. 
Arv. 
Arveafgift se skatter og afgifter. 
1\uklion. 
:\uto111ohil se f:crdsel. 
,\se landboforhold. 
Banker. 
Befordringskasser se sundhedsvæsen. 
Begravelser se foirker og k. forhl}ld. 
Beneficeret gods se .Jandboforhold. 
Bestilling::O'rna~nd se tjenestemænd. 
Berusende drikke se ædruelighedsfor· 

hold. 
Bevisoptagelse i tHllandet se retsvæsen. 
Beværtning se na~ringsva:sen. 
Biblioteker. 
Biografafgift se skatter og nJgifter. 
Bogfijring se handel. 
Borteblevne personer. 
Bnrndfor.si•kring se forsikring. 
Brand- og byguingsYæsen. 
Broer se havne- og hrovæsen. 
Bryllup se ægt~'<kah. 
Bulikslukning se handel. 
Bygningsfredning se n1useun1 og for-

tidsn1i11der. 
Bygningsva~.sen se brand- og bygnings

va~sen. 

Biirn. 

Civilforsvar. 
(~ykler se politivæsen 
Dampkedeltilsyn se arhejderforhold. 
lJan.:; se næringsvæsL'Jt. 
l)eponering se relsvæ5en. 
l)esinfeklion .se .sundhedsvtesen. 
l)ykkervæsen se næringsvæsen. 
Dyr. 
l}yreværn se dyr. 
Dyrlæge se dyr. 
l)iJdsuttestcr se kirker og k. forhold. 
J)ijdsbo se arv og skifte. 
J)()glinger se hvalfangst. 
Diib se kirker og k. forhold. 
Ejendon1s.skat se skatter og afgifter. 
Eksekutorer se arv og skifte. 
Ekspropriation. 
Elektricitet. 
l~rnbedslæge se sundhedsv:esen. 
En1bedsrnæ11d se ljcneslen1ænd .. 
E'.:nkehOrn .se forsorg. 
Enkefor.siirgelse se tjene . .:;ten1ænd. 
Epidetuivæsen se sundhedsvæsen. 
Fabrikstil.syn se urhejder.forhold. 
Fattigvic.sen .se forsorg. 
Finansvæsen .se .Jaglini og landsstyre. 
Firn1a se handel. 
Fi~:keri og s()fart. 
Fiskevrat,ri1i11g se fiskeri. 
F'i:,:kerHnspektion se fiskeri. 
Flag. 
Folkehi-Jjskoler .se skolevæ.sen. 
Fnlkercgislre, folketælling. 
Folkeskolen se skolevææn. 
FolkeLingeL 
Forhyring se fiskeri og .sOfart. 
For.ligsn1ægling .se relsvæsen. 
Forligsinstilutio11 se arbejderforhold. 
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For:ligsko1nn1issio11 se relsvæ.sen. 
Forlyslelses:afgifl se skatter og afgiILer. 
Forsikring. 
Forsorg. 
Forlidsminder, se rnusæum. 
Fre<lning se n1usæu1n. 
Fremmede se ;poiitiva~sen. 
Frcn1stillingsafgifl se skalter og afgifter. 
Fritnenighcder se kirker og k. forhold. 
Fundatser. 
Færdsel. 
Fæsle se landboforhold. 
Får se landboforhold. 
Gader se vejvæsen. 
Gebyrer se skatter og afgifter. 
(;ift se sundhedsva:sen. 
Grind se hvalfangsl. 
Grundloven se folkeli11gel. 
G-r(inland. 
Gu(lstjene.ste .se kirker. 
Ga~slgiveri se politivæ::en. 
H umlel. 
l-landelsagcnler se hundcl. 
Ila11del.3hfiger EC handel. 
1-landebregisler se luunlel. 
I-Iandclsrejscnde se handel. 
Havne og 1hrovæ~en. 
1Jeg11va~sen se landboforhold. 
1-1 ell i gdagsl ovgi vn i 11 g. 
H"'sle se dyr. 
IIospital se suncll1edsvæsen. 
llun<le se dvr. 
I-I undeafgift. se skaller og afgifter. 
Husbond se arbejderforhold. 
Husdyr se dyr. 
Husleje se ,]eje. 
li valafgifl .se .'!katter og afgifter. 
IJvalfangsl. 
lllijskoler se Ekolevæsen. 
1-låndkObsudsalg se sundhedsvæsen .. 
Ind- og udfllr:0el. 
Indfiirselsafgifter se skaller og afgifter. 
Indklareringsgebyr, se skaller og afgif· 

ter. 
In<lko1nslskat se .skalter og afgifter. 
I n\;caJideforsikring se for.3org. 
]agt. 
Jord i offentlig eje se -landboforhold. 
1 ordfonden .se landboforhold. 
Jordc1no<lervtcsen se sundhedsva!sen. 
l(aleiun1karbid se hrantlva:.sPn. 
Kapellaner se kirker. 
Karanla~neva~sen EC sundhedsvrescn. 
Kasschetj en le ,'1c lj ene.stenuund. 
l\.irkchi)ger :"e kirker. 
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l(irkegårdc se kirker. 
l{irker og kirkelige forhold. 
l(irkcritual se kirker. 
Kollekt se kirker. 
Ko1nrnuncJa~ger s-e sundhedsvæsen. 
Kon1muneskat se skaller og afgifter. 
l{o111n1unt~kole se ::-kolevæsen. 
Konnnunalva~sen. 
l(onfirn1ation se kirker. 
l(ongsjord se landlH>forhold. 
l(onkurrencc se handel. 
I\:onkurs se reLsvæsen. 
I(oppeindpodning se sundhcdsvæ;'.;en. 
l(osL-J.coier se skolevæsen. 
l(}'.stfart se fiskeri og s(ifart. 
Kfjrsel se færdsel. 
Lagling. 
Landboforhold. 
Landbrugskonsulent se landhoiorhold. 
L•tndhrugaråd se landboforhold. 
Landslæge se sundhedsvæsen. 
I ... andsskat se skatter og afgifter. 
Landsstyret se lagting og landsstyrel. 
Larulvæsen..:korn1nissioner se landbo-

forhold. 
Legater se fundatser. 
Leje. 
Ligning se skatter og afgifter. 
Ligningsril<l se skalter og afgifter. 
Ligsvn se sundhedsv:t~scn. 
Li;:-;for5ikring se .forsikring. 
Lotteri. 
Lovgivning. 
Luftfart. 
Lukketid for 'butikker se handel. 
Lægcv1c5en se sundhedsvæsen. 
Lærere, la:rerbolig se .Ekolev1rsen. 
L1i;redi5n11ing se skolevæsen. 
L:ererpension -Se skolevæsen. 
Markfred se fandboforhold. 
I\IaLrikulvæsen se la11dboforhold. 
l\ledieinalhandel se sundhedsvæsen. 
l\lelleniskole se $koleYa::scn. 
l\lcnighedsråd se kirker. 
1\-Iineralier se råstoffer i undergrunden. 
l\'linisterier .se lagting. 
::\-lolorafgiJt se skalter og af gifler. 
Motorkiirsel se færdsel. 
l\lu~-euni. 
?vluslinger se jagt. 
i\-Jyndighed se 1unyndighed. 
?\:lregling se arbejderforhold. 
l\-lii11string :S-e fiskeri og sijfart. 
I\llint se pengevæsen. 
:\liil se handel. 



Navigationsskoler se skoleva:sen. 
Navn. 
Norn1alLi<lrag se- hOrn. 
Nolarialv<cscn se rel:;væsen. 
NærLngsbevis se handel. 
Næringsvæscn. 
Nævninger 5c reLs.væsen. 
tJppeb(jrsel,;:kontor se lagting. 
()ptagel:;e af kreaturer se 1an<lboforhold. 
Overfonnynderi se urnyndighed. 
Pant .se retsvæsen. 
Pa:;væscn .'ie politi. 
Pengesedler se peI1gev1esen. 
Pengevæsen og valutaforhold. 
Pension se tjeuesternænd. 
Petrolcu1n se 1Jrandvæsen. 
Plantager. 
Pl1u1ter og planlesygdonune se Jaudho· 

forlwld. 
PJejebijrn se hfir;n. 
Politivedtægter ,se po-litiva~sen. 
J>oJitivæ..;en. 
Jlosl\'æ5en. 
Pris lal. 
Proklaina se arv og skifte sarnt relsvæ-

::;en. 
Præstegæld se kirker. 
Præster og præstegårde se kirker. 
lladio. 
Healregi~ter se landboforhold. 
Healskole se -skolevæ::;en. 
]{e<lningsvæsen se pulitivæ.:;en. 
Hcgensen se skolevæsen. 
llegnskabsvresen .se lagting. 
llejsende se politivæsen. 
lletssporller .se skatter og afgifter. 
Hetsvjdner se retsv:.esen. 
Hclsvrcsen. 
Hellerne og retsplejen se rctsva·.sen. 
Hevi.sion se lagti11get. 
Higso.n1budsn1anden se lagting og tjene· 

stetnænd. 
Hulefart se nreringsvæsen. 
Hilstoffer i ,undergrunden. 
Salrner se kirker. 
Sc1ninariurn se skolevæsen, 
Sildevragning se fiskeri. 
Sit1dsyge se .su11dhedsva::::-en. 
Skadedyr se dyr. 
Skutter og afgifter. 
Skibe se fiskeri og sGfarl. 
Skibsafgifter se fiskeri og si)farl. 
Skihs1nåling og skibsregi.strering se 

fis-kcri og s(ifart. 
Skihslllsy11 se fiskeri og siifarl. 

Skifte se arv og .skifte. 
Skifteafgifter se skaller og afgifler. 
Skillem()nt se pengevæsen. 
Skole- og undervLsningsvæ,:-;cn. 
Skolekomn1issioner .se s.koleva·sen. 
Skolelærere se Ekolevæ-sen. 
Skor.stelle se hrandvæscn. 
Skuespil se poliLiva~.5en. 
S.tnilsonunc sygdonnnc .se sundhcdsvæ-

z:en og dyr. 
SognehåndslOsniug se kirker. 
Sou:ncko1nn111ner se kon1n1unalvæsen. 
Spirilus se ædrueligheds-forhold. 
Sporlelv:escn se relsva:;sc11. 
Sprængs>toffcr se hrazulræsen. 
Stati~lik. 
Statslidende -se lovgivning. 
Sternpelafgift se .skatter og afgifter. 
Stif•tclser 5e fundaL-;er. 
Straf f elovgi v11ingen, 
Strandi11g....;;va~sen :se polilivæEen. 
Studenterskole se skolevæsen. 
StærkslrGrnsanlæg se elektricitel. 
Sundhedsvedta:gtcr se ~sundhedsræscn. 
Sundl1cdsvæsc11. 
Sygehuse se sundhedsvæsen. 
Sygekasser ·se sundhedsva~sen. 
Siler se landboforhold. 
Sfifart se fiskeri og .silfart. 
SOforsikring se for.sikring. 
Slijdcuiænd se landboforhold. 
Siinæring se fi.~keri og sl>fart. 
Si.iretter :::;e ret::;va:sen. 
Særforsorg se forsorg. 
Sy:;seln1a~nd se tjenestcnucnd. 
Tandlæger se sundhed.sv1cscn. 
'J'eatrc Eie polit.ivæsen. 
'I'elefon og -telcgræfv:esen. 
'f'elegraf ~c telefon. og telegrafva~,.:en. 
'l'csLan1enle se arv og ·"kifte. 
Thorsha\11. 
Tid. 
'I'inglæsning .se retsvæsen. 
'I'inglæ,::;ningsafgift se skutter og af· 

gifter. 
'I'jcneslebo-liger se Ljeneslen1a~nd. 
'J'jene..;teforhold ::;e arbejderforhold. 
'l'j ene..~ten1a'Jul. 
'I'oldvæsen .se tjcneslenHend og 8katler 

og afgifter. 
'I'otali::.atorspil se politivæsen. 
'fran.~port al dyr ;;e dyr. 
'frOer se landboforhold. 
'l'ryk::;ager se biblioteker. 
'ful1erkulo::.e se :.sundhedsvæsen. 

l125 



Tyende se arbejderforhold. 
1~iirveheder se ,]andhoforhold. 
lJdfOLsel se hul- og udfi)rscl. 
lJdfOrselsnfgift se skatter og afgifter. 
Udlundet. 
lfdlændinge se udlandet. 
lJdpuntning se retsvteseu. 
lhlskiflning se landhoforhold. 
Udstykni11g se .Iandhoforhold. 
lJdvandringsvte.sen se udlandet. 
l!ldvarer se landbrug. 
Ulykkesforsikring se forsikring. 
lY1nyt1dighed. 
lindergrund se råstoffer. 
lJnderholdsbidrag se 'hlirn. 
lJnderpant se reLsviesen og fbkeri. 
Undervisning se ,skole- og undervis-

ning.svæsenel. 
lingdon1sskoler se skolevæsen. 
l.Tniforrn se tjcnesten1ænd. 
\ 1alg :ic ko1nn11111alvæsen og laglingel. 
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Valgretsalder se konnnnualvæse-n 
.lagtinget 

\T algrnenighed se kirker. 
Valutaforhold &e pl.".i1gevæsen. 
Vand og vandJ()b se Iandhoforhold. 
V undkraft se lundboforhold. 
Vandledning se kon1munalvæsen. 
Vandværker se kommunalvæsen. 
Varebetegnelse se handel. 
Vejvæsen. 
Veterinærvæsen se dvr. 
Vielse .se kirker. · 
\likar se skolevresen. 
\lin se ædrueligbedsforhold. 
Vogne se fa~rd5el og .politiv:esen. 
Vragere se fi:;keri. 
Væit se handel. 

~~rnepligl. .. 
\,aben se ;poht1væ2en. 
il~gle:o;kah. 
iI~d ru el i ghedsf o r hold. 
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Alfabetisk oversigt 
over de i registret anvendte rubra. 

Apolekervæse1t. 
Arhejderforholcl. 
Arkfr. 
Arv og skifle. 
Auktion. 
Anlo1nohil. 
Banker. 
Biblioteker. 
Borteblevne per.e:oner. 
Brand- og bygningsvæsen. 
Bnrn. 
<:ivilf orsvar. 
Dyr. 
l~kspropriation. 
Elektricitet. 
Epi de1niv1:esen. 
Fahrikslilsyn. 
Fi~keri og siifarl. 
F'·lag. 
Folketing. 
Folkereg.ister, folketælling. 
Forlidsn1inder. 
Forsikring. 
Forsorg. 
Frcnnnede. 
Fa~rdsel og rnotorkiir . .:;el. 
Fundatser for legater, fonde o. l. 
Fæste. 
Griinland. 
Handel. 
!favne og hrova:sen. 
I-legnvte::en. 
J-J elligdagslovgi rni ug. 
!lunde. 
H ll'llYr. 
1-Ivalfangsl. 
[nd- og udfilrsel. 
JutTl. . 

.lo~den1odervæsen. 
Kirker og kirkelige forhold. 
l(onun unal va::se:n. 
Lagtinget og land:;;:;tyreL. 
Landboforhold. 
Lundsstyrel. 
Leje. 
Lotleri. 
Lovgivnin!!. 
Lufliirt. . 
La~u:era~sen. 
'.\I~iorki:irsel. 

i\luseun1 og Jorlidsminder. 
Navn. 
Næringsvrese11. 
()vcrformyndcri. 
Pasvæsen. 
Pengevæsen, valutaforhold. 
Pension. 
Plantager. 
Planle.o;ygdo1nn1c. 
Politivæsen. 
Po::tvi:esen. 
Pristal. 
lladio. 
Hctsva~:;e11. 
Hå~toffer i undergrunden. 
Skaller og afgifter. 
l. Skat på fast ejendom. 
2. Indkornsls.kut. 
:1. A.rveafgift. 
I. Indfiirse-]5. og fre111stillingsafgifler 
og- udfUrselsafgift. 

5. Afgift af niolorkiireliijer. 
6, I-I undeafgift. 
7. SternpelafgifL 
8. Afgift vedr. handel. 
9. lndklareringsgehyrcr. 

10. i-\fgift af hvalfangst. 
11. Apotekerafgift 
12. BiografafgifL 
Ll. lletssportler. 
1 l. Forskellige hef.tenunelser. 
Skifte. • 
Skole- og undervi:111ingvæsen. 

1) I aln1indelighed. 
2) F'a:!rijernes mellem- og realskole. 
:~) KornnnineskolenH~. 

l) L(Jnni.rurslJeslen1n1elser. 
5) Sen1ina~iet. 
6) Forskdllige besle.n1mel.::::er. 

Sportelvæsen. 
Spra:ngstoffer. 
Stutslidende. 
Stt>Inpelva::-en. 
Straffelov. 
Strandings- og redningsva;sen. 
Statistik. 
Sundheclsvæsen. 
l) L-a:gevæsen og landlæger. 
2) Srg;ehuse. 
'.l) J ;l;-de111odervæsen. 
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.1.) Apotekervæsen. 
5) Karantæne- og epidemivæsen. 
6) Sundhedsforhold m. m. 
7) Tuberkulose. 
8) Sygekussevæsen. 

Sygehuse. 
Sygekasser. 
Tandlæger. 
Telefon- og telegrafvæsen. 
Thorshavn. 
Tjenestemænd. 
Tid. 
Toldvæsen. 
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Tuberkulose. 
UdfOrsel. 
Udlandet. 
Udpantning. 
Umyndighed. 
Undervisningsvæsen. 
Valutaforhold. 
Vand og vandlob. 
Vejvæsen. 
Værnepligt. 
Ædruelighed5-f orhold. 
Ægte;;knb. 



EDW. MITENS 
T6rshavn, november 1953. 

Ad. Færosk lovsamling 168i- 1953. 

Trykningen begyndte H.ir nytår 1953. Love og administrative bestemmelser for 1953 
indtil 1. oktober er så vidt muligt medtagne. men der har kun delvi~ kunnet lage;; 
hensyn til dem ved fremstillingen af stoffet for tiden fOr 1953, Som fi.ilge heraf 
fremkommer nogle uoverensstemmelser, og enkelte fejl er indlobet. hvoraf neden· 
nævnte straks hede~ noteret og rettet. for at fottc brugen af samlingen. 

Side 118. lndenrigsm. ,,kr. <J.. Iebr. 1899 skal udgå, aflost af forsorgsloven § 335. 
S. 159. Bek. 22. Iebr. 1910 ang. Fær0ernes mellem- og realskole. JævnfOr nu også 

ændringer ifiilge bek. af 2. sept. 1953. 
S. 163. V. M. skr. 11. jan. 1911 ang. færiiske elever~ optngelse på Soro skole udgår. 

aflosl af skr. af 28. apr. 1951. 
S , 193. Lov af 28. upriJ 1916 om folketin gsval g på Færoerne. Jævnfor 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, a.flo,;t af grundloven af 5. juni 1953. 
S. 293. Lov om den kommunale beskatning af 12. mart.s 1923. Der henvises nu også 

til 11. nr. ·i og nr. 6 af 26. marts 1953. 
S. 429 § 2. Foran sidste linie er fiilgende bortfaldet: værende Lov eller ifOlge denne 

givne særlige Bestemmelser for visse Arter eller. 
S. 468 note 2. Efter ~Thorsham Byraad« indsættes: og til Forstanderskaberne i Land· 

kommunerne paa Færoerne. 
S. 607. Ti.\ § 11•1·, sidste stykke, fOjcs: 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: .;;amlede. 
S. 651 § I. »overtage« rettes til foretage. 
S. 664 § 8 nederst. »Minisleren for Landbrug og Fiskeri« ændres til: Færoernes 

Landsstyre. 
S. 695 § 17. »Aarsproven« ændres til: Afgang~proven. 
S. 703 Anordn. af 25. maj 1939 om studentereksamen er bortfalden ved anordn. af 

8. juni 1953. 
S. 720. Lov om tvungen tuberkulo.seundersogelse af fiskerskibes mandskab. 

Til § 1 f6jcs: 
Saafremt det ved Undersogelsen konstateres, al den paagældeude .ikke frembyder 

Tegn pna smittefarlig Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved, meddeles der ham 
Attesl herom. 

Saavel Unclersogelse som Udfærdigelsen aJ Auest om denne sker uden Udgift 
for den paagældende. 
S. 770. Midler,tidige bestemmelser af 18. dec. 1940 og senere va:lutabestemmclser fra 

krigsårene. Bemærk nu bek. nf 30, april 1953. 
S. 771. Til vejregulativ af 19. dec. 194.0 bemærkes. Vejstyret.s myndighed er overgået 

til landsstyret, jfr. lagtingsbesl. af 27. marts 1953. 
S. 776. ·Bek. aJ 14. marts 194.I er bortfalden ved ·bek. af 8. juni 1953. om indtægts· 

grænser m. rn. for personers o.ptagelse i sygekasser. 
S. 850. T,iJ anordn. nr. 101 af 18. marts 1949 om bOrnebidrng til enlige forsorgere 

bemærkes: IfOlge anordn. nr. 341 af 17. juli 1950 om bidrag til en harnemoders 
bnrselsfærd og underhold fOr og efter fOdslcn er der indsat nye §§ 45-47 og 
§§ 45-48 ændres Lil §§ 48-51. 

VEND/ 



S. 812. Lov om tjene:;temænd. Ved normering.slo,· af 31. maru 19119 indsætt~ :;om 
430 b: Liinning 7 .800 kr. årlig, stigende efter 5 år tiJ 8.400 kr. Eker 10 Ars 
tjeneste i klas.sen ydes der et yderligere alderstiUæg på 600 kr. HertH henfOres: 
Skihsi nspektoren. 

S. 916. Lagtingslov om fiskenagning af 12. jan. 1950. l § 1, stk. 4, linie 6 indskyde,; 
efter :.ilandbringel.senc fi)lgende: og hvilken foregående beltandling. fisken har 
\•æret unde11ka;-tet. 


