
I 

FØROYSKT L6GSAVN 

1953·59 

FÆRØSK LOVSAMLING 

1953-59 

' 

I 



, 

UPPISKOYTI 
TIL 

Føroyskt logsavn 
UMFATANDI SERSTAKAR FØROYSKAR L6GIR 

OG ADMINISTRATIVAR FYRISKIPANIR 

1953-1959 
UTGIVID AV FØROY A LANDSSTYR! 

LAGT TIL RÆTTIS HEVUR 

EDW. MITENS 
landsrættarsakførari 

TILLÆG 
TIL 

Færøsk lovsamling 
INDEHOLDENDE SÆRLIGE FOR FÆRØERNE GÆLDENDE 

LOVE OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

1953-1959 
UDGIVET AF FÆRØERNES LANDSSTYRE 

VED 

EDW. MITENS 
landsretssagfører 

T6RSHAVN 1959 

PRENTSMIDJAN Å HEYGSBREYT EINARS PRENT 





FORORD 

Denne udgave er et tillæg til Færøsk lovsamling, udgivet i 1953, og der 

henvises til forordet i nævnte lovsamling. 

Nærværende udgave benyttes i forbindelse med udgaven af 1953, således 

at lovstoffet er optaget i kronologisk rækkefølge. 

Den indeholder et systematisk register og fortegnelse over ophævede lov

steder, således at man kan udstrege disse i udgaven fra 1953. Desuden inde

holdes emneliste, en alfabetisk oversigt over de i registeret anvendte rubra og 

liste over anvendte forkortelser samt fortegnelse over ændringer i bestemmelser 

i lovsamlingen fra 1953. 

Torshavn, 15. august 1959. 
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INDHOLD 
Alfabetisk oversigt over de i registeret anvendte rubra. 
Emneliste. 
Register. 
Fortegnelse over ophævede lovsteder. 
Fortegnelse over a:ndringcr i besten1n1elser i 1ovsa111lingen af 1953. 
Love og bestemmelser 1953~!959. 

.An. bet. anordning. 
an{ bet. anførte. 
Anordn. bet. anordning. 
Bek. bet. bekendtgørelse. 

FORKORTELSER 

Best. bet. midlertidige bestemmelser. 
Cirk. bet. cirkulære. 
D. L. bet. Christian den Femtes Danske Lov. 
Fr. bet. forordning. 
lntlin. bet. indenrigsministeriet. 
Jndn1. skr. bet. skrivelse fra indenrigsministeriet. 
Jfr. bet. jævnfør. 
Justm. bet. justitsministeriet. 
Justn1. anordn. bet. anordning af Justits1ninisterieL 
.lustm. bek. bet. bekendtgørelse fra justitsministeriet. 
Justin. skr. bet. skrivelse fra justitsn1inisteriet 
Kane. bet. Det kongelige danske Kancelli. 
Kane. Pl. bet. Kancelli-Plakat. 
Kane. Pram. bet. Kancelli-Promemoria (o: Kancelli-Skrivelse). 
Kane. Skr. bet. Kancelli-Skrivelse (Skrivelse fra Jet kongelige danske Kancelli). 
Kgl. bet. kongelig. 
J\gl. anordn. bet. kongelig anordning. 
Kgl. resol. bet. kongelig resolution. 
K. M. skr. bet. skrivelse fra kirkeministeriet. 
Konf. bet. konfirmation. 
K. U. M. bet. ministeriet. for kirke~ og undervisningsvresenct. 
K. U. M. bek. bet. bekendtgorelse fm ministeriet for kirke- og undervisnings-

væsenet. 
K. U. M. skr. bet. skrivelse fra n1inistcriet for kirke- og undervisningsv:rscneL 
Kunng. og k. bet. kunngeril. 
Landsst. bet. landsstyre. 
Lagtingsb. bet. lagtingsbeslutning. 
Ll. bet. lagtingslov. 
L. M. bet. landbrugsministeriet. 
N. L. bet. Christian den Femtes Norske Lov. 
Pl. bet. plakat. 
Regi. eller Reg/em. bet. reglement. 
Rentek. bek. Det kongelige rentekammer. 
Rentek. Pl. bet. rentekammer-plakat. 
Rentek. skr. bet. rentekammer-skrivelse (Skrivelse fra det kongelige rentekammer). 
Res. bet. resolution. 
Reskr. bel. reskript (kongelig skrivelse). 
Retsp/. bet. Lov om rettens pleje. 
Skr. bet. skrivelse. 
Statsn1. bet. statsministeriet. 
U. A1. skr. bet. skrivelse fra undervisningsministeriet. 
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ALFABETISK OVERSIGT 

over de i registret anvendte rubra. 

Apotekervæsen. 
Arbejderforhold. 
Arkiv. 
Arv og skifte. 
Auktion. 
Automobil. 
Banker. 
Biblioteker. 
Borteblevne personer. 
Brand- og bygnlngsva:scn. 
Born. 
Civilforsvar. 
Dyr. 
Ekspropriation. 
Elektricitet. 
Epidemivæsen. 
Fabrikstilsyn. 
Fiskeri og sofart. 
Flag. 

Museum og fortidsminder. 
Navn. 
N~cringsvæsen. 
Overformynderi. 
Pasvæsen. 
Pengevæsen, valutaforhold. 
Pension. 
Plantager. 
Plantesygdo1nmc. 
PoHtivæsen. 
Postvæsen. 
Pristal. 
Radio. 
Retsvæsen. 
Råstoffer i undergrunden. 
Skatter og afgifter. 
I. Skat pil fast ejendom. 
2. Indkomstskat. 
3. Arveafgift. 

Folketing. 4. Indførsels- og fremstillingsafgifter og 
Folkeregister, folketælling. 
Fortidsn1inder. 
Forsikring. 
Forsorg. 
Fremmede. 
Færdsel og motorkorse!. 
Fundatser for legater, fonde o. I. 
Fæste. 
Grnnland. 
Handel. 
liavne og brova~sen. 
Hegnv~esen. 
1-"lclJigdagslovgivning. 
Hunde. 
Husdyr. 
Hvalfangst. 
Ind- og udførsel. 
Jagt. 
Jordemodervresen. 
Kirker og kirkelige forhold. 
Komrnunalvresen. 
Lagtinget og landsstyret. 
Landboforhold. 
Landsstyret. 
Leje. 
lotteri. 
Lovgivning. 
Luftfart. 
L::egev;:esen. 
Motorkørsel. 

udførselsafgift. 
5. Afgift af motorkoretoier. 
6. Hundeafgift. 
7. Stempelafgift. 
8. Afgift vedr. handel. 
9, Indklareringsgebyrcr. 

JO. Afgift af hvalfangst. 
Il. Apotekerafgift. 
l 2. Biografafgift. 
I 3. Retssportler. 
l 4. Forskellige bestemmelser. 
Skifte. 
Skole- og undervisningsvæsen. 

I) I almindelighed. 
2) Færøernes mellem- og realskole. 
3) Kommuneskolerne. 
4) Lønningsbestemmelser. 
5) Seminariet. 
6) Forskellige bestemmelser. 

Sportelvæsen. 
Sprængstoffer. 
Statstideode. 
Stempelv,csen. 
Straffelov. 
Strandings· og redningsva~sen. 
Statistik. 
Sundhedsvæsen. 

l) Lægevæsen og tandlæger. 
2) Sygehuse. 
3) Jordemodervæsen. 
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4) Apotekervæsen. 
5) Karantæne- og epidemiv:esen. 
6) Sundhedsforhold m. m. 
7) Tuberkulose. 
8) Sygekassevæsen. 
Sygehuse. 
Sygekasser. 
Tandlæger. 
Telefon- og telegrafvæsen. 
Thorshavn. 
Tjenestemænd. 
Tid. 
Toldvæsen. 

VI 

Tuberkulose. 
Udførsel. 
Udlandet. 
Udpantning. 
Umyndighed. 
U ndervisningsv~esen. 
Valutaforhold. 
Vand og vandløb. 
Vejvæsen. 
Værnepligt. 
Ædrueligbedsforhold. 
Ægteskab. 



EMNE LISTE 

Administration se landsstyre og tjene-
stemænd. 

Afgifter se skatter og afgifter. 
Aftenskoler se skolevæsen. 
Agenter se handel. 
Aldersrente se forsorg. 
Apotekerafgift se skatter og afgifter. 
Apotekerva:sen se sundhedsvtesen. 
Arbejder[ orhold. 
Arkiv. 
Arv. 
Arveafgift se skatter og afgifter. 
Auktion. 
Automobil se færdsel. 
Å se landboforhold. 
Banker. 
Befordringskasser se sundhedsvæsen. 
Begravelser se kirker og k. forhold. 
Beneficeret gods se landboforhold. 
Bestillingsmænd se tjenestemænd. 
Berusende drikke se ædruelighedsfor-

hold. 
Bevisoptagelse i udlandet se retsvæsen. 
Beværtning se na:!ringsv~esen. 
Biblioteker. 
Biografafgift se skatter og afgifter. 
Bogføring se handel. 
Borteblevne personer. 
Brandforsikring se forsikring. 
Brand- og bygningsvæsen. 
Broer se havne- og brovæsen. 
Bryllup se ægteskab. 
Butikslukning se handel. 
Bygningsfredning se museum og for-

tidsminder. 
Bygningsvæsen se brand- og bygnings

va~sen. 

Børn. 

Civilforsvar. 
Cykler se politivæsen. 
Dampkedeltilsyn se arbejderforhold. 
Dans se na.~ringsvæsen. 
Deponering se retsvæsen. 
Desinfektion se sundhedsvæsen. 
Dykkervtcsen se na~ringsva~sen. 
Dyr. 
Dyreværn se dyr. 
Dyrlæge se dyr. 
Dødsattester se kirker og k. forhold. 
Dødsbo se arv og skifte. 
Doglinger se hvalfangst. 
Dåb se kirker og k. forhold. 
Ejendomsskat se skatter og afgifter. 
Eksekutorer se arv og skifte. 
Ekspropriation. 
Elektricitet. 
Embedslæge se sundhedsvæsen. 
Embedsmænd se tjenestemænd. 
Enkebørn se forsorg. 
Enkeforsørgelse se tjenestemænd. 
Epidemivæsen se sundhedsvæsen. 
Fabrikstilsyn se arbejderforhold. 
Fattigvæsen se forsorg. 
Finansvæsen se lagting og landsstyre. 
Firma se handel. 
Fiskeri og søfart. 
Fiskevragning se fiskeri. 
Fiskeriinspektion se fiskeri. 
Flag. 
Folkehøjskoler se skolevæsen. 
Folkeregistre, folketælling. 
Folkeskolen se skolevæsen. 
Folketinget. 
Forhyring se fiskeri og søfart. 
Forligsmægling se retsvæsen. 
Forligsinstitution se arbejderforhold. 
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Forligskommission se retsv:.esen. 
Forlystelsesafgift se skatter og afgifter. 
Forsikring. 
Forsorg. 
Fortidsminder se 1nusæum. 
fredning se museum. 
Fremmede se politivæsen. 
Fremstillingsafgift se skatter og afgifter. 
Frimenigheder se kirker og k. forhold. 
Fundatser. 
Færdsel. 
Fæste se landboforhold. 
Får se landboforhold. 

Gader se vejvæsen. 
Gebyrer se skatter og afgifter. 
Gift se sundhedsvæsen. 
Grind se hvalfangst. 
Grundloven se folketinget. 
Grønland. 
Gudstjeneste se kirker. 
Ga.:stgiveri se politiva!sen. 

Handel. 
Handelsagenter se handel. 
Handelsbøger se handel. 
Handelsregister se handel. 
Handelsrejsende se handel. 
Havne og brovæsen. 
Hegnvæsen se landboforhold. 
Helligdagslovgivning. 
Heste se dyr. 
Hospital se sundhedsvæsen. 
Hunde se dyr. 
Hundeafgift se skatter og afgifter. 
Husbond se arbejderforhold. 
Husdyr se dyr. 
Husleje se leje. 
Hvalafgift se skatter og afgifter. 
Hvalfangst. 
Højskoler se skolevæsen. 
Håndkøbsudsalg se sundhedsvæsen. 

Ind- og udførsel. 
lndførselsafgifter se skatter og afgifter. 
lndklareringsgebyr se skatter og af-

gifter. 
Indkomstskat se skatter og afgifter. 
Invalideforsikring se forsorg. 

Jagt. 
Jord i offentlig eje se landboforhold. 
Jordfonden se landboforhold. 
Jordemodervæsen se sundhedsvæsen. 
Kalciumkarbid se brandvæsen. 
Kapellaner se kirker. 
Karant<cnevæsen se sundhedsvæsen. 
Kassebetjente se tjenestemænd. 
Kirkebøger se kirker. 

V!Il 

Kirkegårde se kirker. 
Kirker og kirkelige forhold. 
Kirkeritual se kirker. 
Kollekt se kirker. 
Kommunelæger se sundhedsva:sen. 
Kommuneskat se skatter og afgifter. 
Kommuneskole se skoleva!scn, 
Kornmunalva~sen. 

Konfirmation se kirker. 
Kongsjord se landboforhold. 
Konkurrence se handel. 
Konkurs se retsvtcsen. 
Kappeindpodning se sundhedsvæsen. 
Kostskoler se skolevæsen. 
Kystfart se fiskeri og søfart. 
Kørsel se færdsel. 

Lagting. 
Landboforhold. 
Landbrugskonsulent se landboforhold. 
Landbrugsråd se landboforhold. 
Landslæge se sundhedsvæsen. 
Landsskat se skatter og afgifter. 
Landsstyret se lagting og landsstyret. 
Landvæsenskammissioner se landbofor-

hold. 
Legater se fundatser. 
Leje. 
Ligning se skatter og afgifter. 
Ligningsråd se skatter og afgifter. 
Ligsyn se sundhedsvæsen. 
livsforsikring se forsikring. 
lotteri. 
Lovgivning. 
Luftfart. 
Lukketid for butikker se handel. 
Lægevæsen se sundhedsvæsen. 
La~rere, lærerbolig se skoleva~sen. 
Lærerlønning se skolevæsen. 
L:.ererpension se skolevæsen. 

Markfred se landboforhold. 
Matrikulvæsen se landboforhold. 
Medicinalhandel se sundhedsvæsen. 
Mellemskole se skolevæsen .. 
Menighedsråd se kirker. 
Mineralier se råstoffer i undergrunden. 
Ministerier se lagting. 
Motorafgift se skatter og afgifter. 
Motorkørsel se færdsel. 
Museum. 
Muslinger se jagt. 
Myndighed se umyndighcd. 
Mægling se arbejderforhold. 
Mønstring se fiskeri og søfart. 
Mønt se pengevæsen. 
Mål se handel. 



Navigationsskoler se skoleva::sen. 
Navn. 
Nonnalbidrag se børn. 
Notarialva:sen se retsv:rscn. 
Nteringsbevis se handel. 
N;eringsvæscn. 
N~evninger se retsva~sen. 

Oppeborsclskontdr se lagting. 
Optagelse af kreaturer se landbofor-

hold. 
Overfonnyndcri se un1yndig:hed. 

Pant se rctsva:sen. 
Pasva::sen se politi. 
Pengesedler se pengevæsen. 
Pcngeva:scn og valutaforhold. 
Pension se tjcnesten1crnd. 
Petruleu111 se brandv:csen, 
Plantager. 
Planter og piantesygdon1111c se landbo-

forhold. 
Plejebarn se bom. 
Politivcdt:egtcr se politlva:scn. 
Politiva~scn. 
Postva::scn. 
Pristal. 
Proklan1a se arv og skifte stunt rets~ 

va:sen. 
Pra:stcga:Id se kirker. 
Pr~cster og pr:estcgfrrdc se kirker. 

Radio. 
Realregister se landboforhold. 
Realskole se skoleva~sen. 
Rcdningsva::scn se politiva.:scn. 
Rcgenscn se skoleva;sen. 
Regnskabsvtcscn se lagting. 
Rejsende se politivæsen. 
Retssportlcr se skatter og afgifter. 
R.etsvidner se retsva::sen. 
Retsva.:sen. 
Iletterne og retsplejen se retsva:scn. 
Revision se lagtinget. 
Rigsorn budsn1andcn se lagting og tje-

nestc111a:nd. 
Rutefart se næringsv~cscn. 
Råstoffer i undergrunden. 

Salmer se kirker. 
Se1ninariu1n se skolev;esen. 
Sildcvragning se fiskeri. 
Sindsyge se sundhedsv;.cscn. 
Skadedyr se dyr. 
Skatter og afgifter. 
Skibe se fiskeri og sofart. 
Skibsafgiftcr se fiskeri og sofart. 
Skibsmåling og skibsn;gistrering se fi-

skeri og sofurt. 
Skibstilsyn se fiskeri og sofarL 

Skifte se arv og skifte. 
Skifteafgifter se skatter og afgifter. 
Skillemont se pengevæsen. 
Skole- og undcrvisningsv~csen. 
Skolekon11nissioner se skolevæsen. 
Skolcla:rere se skolev:csen. 
Skorstene se brandva.:sen. 
Skuespil se politivæsen. 
Sn1itso111n1e sygdo1nme se sundhcds-

v:tsen og dyr. 
Sogneb<lndslosning se kirker. 
Sognekornrnuner se kon1111unalvæ-sen. 
Spiritus se ædruclighedsforhold. 
Sportelva:scn se retsvæsen. 
Spr~engstoffer se brnndv~rsen. 
Statistik. 
Statstidende se lovgivning. 
Stempelafgift se skatter og afgifter. 
Stiftelser se fundatser. 
straf r cl ovgi vningen. 
Strandingsva:sen se politiva:sen. 
Studenterskole se skolevæsen. 
Stærkstron1saniæg se elektricitet. 
Sundhedsvedhegler se sundhedsva:sen. 
Sundhedsv~escn. 

se sundhcdsva:scn. 
Sygekasser se sundhedsva:scn. 
Soer se Jandbof orhold, 
Søfart se fiskeri og søfart. 
Soforsikring se forsikring. 
Sojdcmænd se landboforhold. 
Søn;:ering se fiskeri og søfart. 
Soretter se retsv~esen. 
s~erf orsorg se forsorg. 
Sysseln1rend se tjencste1nrend. 

TanJJ;cger se sun<lhcdsv:esen. 
Teatre se po1itiva~sen. 
·rclefon og telcgrafva:sen. 
Telegraf se telefon- og tclcgrafva:sen. 
Testamente se arv og skifte. 
Thorshavn. 
Tid. 
T-inghesning se retsv~esen. 
Tingla:sningsafgift se skatter og af-

gifter. 
Tjenesteboliger se tjenesten1:end. 
Tjenesteforhold se arbejderforhold. 
l<jcnestem~cnd. 

Toldvæsen se tjcnesten1~end og skatter 
og afgifter. 

Totalisatorspil se politivæsen. 
Transport af dyr se dyr. 
Trncr se landboforhold. 
Tryksager se biblioteker. 
rfuberkulose se sundhedsv~csen. 
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Tyende se arbejderforhold. 
Tørveheder se landboforhold. 
Udførsel se ind- og udførsel. 
Udførselsafgift se skaller og afgifter. 
Udlandet. 
Udlændinge se udlandet. 
Udpantning se retsvæsen. 
Udskiftning se landboforhold. 
Udstykning se landboforhold. 
Udvandringsvæsen se udlandet. 
Uldvarer se landbrug. 
Ulykkesforsikring se forsikring. 
U myndighed. 
Undergrund se råstoffer. 
Underholdsbidrag se børn. 
Underpant se retsvæsen og fiskeri. 
Undervisn!ng se skole- og undervis-

ningsva:senet. 
Ungdomsskoler se skolevæsen. 
Uniform se tjenestemænd. 
Va1g se kornrnunalvæsen og lagtinget. 

Valgretsalder se kommunalvæsen og 
lagtinget. 

Valgmenighed se kirker. 
Valutaforhold se pengevæsen. 
Vand og vandløb se landboforhold. 
Vandkraft se landboforhold. 
Vandledning se kommunalvæsen. 
Vandværker se kommunalvæsen. 
Varebetegnelse se handel. 
Vejvæsen. 
Veterin;:ervæsen se dyr. 
Vielse se kirker. 
Vikar se skolevrcsen. 
Vin se ædrueligbedsforhold. 
Vogne se færdsel og politivæsen. 
Vragere se fiskeri. 
V ægt se handel. 
V ærnep!igt. 
Våben se politivæsen. 
Ægteskab. 
Ædrueligheds[ or bold. 
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REGISTER 

APOTEKERVÆSEN 
(se sundhedsvæsen) 

ARBEJDERFORHOLD 
1856 16. febr. Tyendelov for Færøerne. 
1867 6. juli Justm. skr. ang. tyendeloven § 59. 
1913 29. apr. Lov om arbejde i fabrikker. 
1919 4. okt. Lov om tilsyn med dampkedler på landjorden. 
1923 23. juli An. om forebyggelse af ulykkestilfælde ved brug af maskiner. 
1926 18. juni An., hvorved lov om tilsyn med dampkedler på landjorden af 4. 

okt. 1919 sættes i kraft. 
1928 31. marts Lov om mægling i arbejdsstridigheder. 
1934 14. febr. An. om ænd. i an. af 18. juni 1926 om tilsyn med dampkedler. 
1936 7. apr. Lov om arbejdsløns udbetaling. 
1939 15. marts Lov om ændret affattelse af forsk. best. i borgerlig straffelov 

(tyendeloven). 
1939 29. marts An. om forsikring mod følger af ulykkestilfælde. 
1943 21. apr. Best. om pristalstillæg til arbejdsløn. 
1951 19. marts Ll. om ferie med løn. 
1951 30. marts Kunng. viilv. log um fritiil viO løn. 
1951 31. maj Statsm. skr. om maskintilsynet. 
1951 22. dec. Ll. om ændr. i lov af 31. marts 1928 om mægling. 
1954 12. okt. Lagtingsl. om lærlingeforhold. 
1957 3. maj Ll. om ferie med løn. 
1958 20. marts Ll. om funktionærer. 

ARKJV 
1932 4. okt. Oprettelse af Færøernes arkiv (lagtingsbesl.). 
1952 2. maj Ll. om landsbibliotek m. v. (landsarkivet). 

ARV OG SKIFTE 
1823 8. jan. Pl. ang., hvad der skal iagttages ved testamenter og beskikkelser. 
1824 27. nov. Kane. skr. ang. udvidelse af pl. 8. jan. 1823. 
1845 21. maj Fr. indeholdende nogle forandringer i lovgivningen om arv. 
1854 4. jan. Lov om udvidelse af fr. af 21. maj 1845. 
1857 4. marts Lov, hvorved udstykning af det private jordegods søges ind

skrænket. 
1858 6. nov. Lov om proklamata i boer. 
1876 14. jan. An., hvorved skifteloven af 30. nov. 1874 sættes i kraft. 
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1879 10. Juli An. om forandring af bekendlgorelsesmåden for skifteindkaldelser 
og des!. 

2. maj An. om konkursloven af 25. marts 1872. 1902 
1927 4. maj An., hvorved lov af 20. apr. 1926 om tilsyn med eksekutorboer 

sættes i kraft. 
1934 31. okt. An. ang. till:cg til konkursloven. 
1935 11. maj Lov om rettens pleje. 
1937 24. maj Lov om jordbrugets fremme ~ 29. 
1955 16. sept. Sorenskr. cirk. til syssclm:cndene om indberetning af testamenter. 

AUKTION 
marts Sportelreglementet. 1836 30. 

1894 1 8. 
1935 11. 
1936 5. 
1937 31. 

apr. JustnL skr. 0111 sysselm;x~ndenes bemyndigelse vedr. auktioner. 
maj Lov om rettens pleje. 
okt. An. om offentlig auktion ved auktionsledere. 
marts Bek. ang. de pii Færøerne beskikkede auktionslederes sikkerheds

1937 
1937 
1958 
1958 

stillelse, vederlag m. m. 
9. apr. Bek. om kontrolforanstaltninger overfor auktionsledere. 
9. apr. Instruks for auktionsledere på Færoerne. 
7. n1aj An. 0111 auktion ved auktionsledere. 
7. maj Bek. vedr. instruks for auktionsledere. 

AUTOMOBIL 
(se færdsel) 

BANKER 
1932 23. marts Lov om kreditinstitut for fiskerierhvervet. 
1933 5. jan. An. om samme. 
1952 22. febr. Lov om rekonstruktion af p/f Sj6vinnubanken. 
1952 23. febr. Ll. om lån og garantiforpligtelse til p/f Sj6vinnubankcn. 
1955 I 2. marts Lov om realkreditinstitut. 
1959 I 0. juni Lov 0111 kreditinstitut for fiskerierhvervet. 

BIBLIOTEKER 
1927 15. juli Bek. om aflevering af tryksager til biblioteker. 
1952 2. maj Ll. om landsbibliotek m. v. 
1952 16. juni Kunng. um avhending av skyldueintokum. 
1958 29. marts Finans!!. om tilskud til bygdebiblioteker. 

BORTEBLEVNE PERSONER 
1954 19. nov. Lov om borteblevne. 

BRAND- OG BYGNINGSVÆSEN 
(se også elektricitet) 

1856 28. jan. Lov ang. brandvæsenet i Thorshavn. 

s. 190. 

1856 28. jan. Lov om oprettelsen af en bygningskommission i Thorshavn. 
1872 28. febr. Lov om de færoske landkommuners styrelse§ 18. 
1874 14. fcbr. Lov om forbud mod visse tændstikker. 
1881 7. maj Lov om sundhedsvedtægter §§ 5 og 6. 
1882 23. maj Bek. om stadfæstelse af en sundhedsvedtægt for Thorshavn. 
1882 16. juni An. 0111 bygnings- og brandvæsenet i de færøske landkommuner. 
1886 13. aug. An. indeh. tillæg til lov ang. brandvæsenet i Thorshavn af 28. 

jan. ! 856. 
1903 23. jan. An. hvorved lov af 14. febr. 1874 om forbud mod visse tænd

stikker udvides til Færøerne. 
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1905 24. juni Skr. fra Færø amt til bygningskommissionerne om sodnhuse m.m. 
1908 27. maj Lov om Thorshavns kommunale styrelse § 27. 
1909 I. apr. Lov om vandledninger § 6. 
1912 I. apr. Lov ang. sprængstoffer. 
1912 11. nov. An. ang. forsigtighedsregler ved transport af eksploderende stoffer. 
1919 4. okt. An. om embedslægevæsenet § 5 stk. 6. 
1920 15. dec. An. om opbevaring af kalcium-karbid. 
1920 15. dec. Bek. om forskrifter ved salg af karbid. 
1921 I. dec. Instruks for kredslæger § 12. 
1923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn §!i 21-24. 
1928 31. marts Lov om indførelse af matrikul og realregister for Thorsliavn § 2. 
1930 19. marts Lov om motorkøretojer § 14. 
1933 22. marts Bek. om opbevaring af brandfarlige vædsker. 
1933 19. juni Reglem. for ordens overholdelse i Vaag havn §§ 16-32. 
1935 11. maj Lov om elektriske stærkstrnmsanlæg. 
1936 27. marts An. om elektriske stærkstrømsanlæg. 
1940 28. okt. Best. om tilsyn med stærkstrnmsanlæg. 
1940 27. nov. Best. om radiomodtagning. 
1942 11. dec. Ændr. i bcst. af 28. okt. 1940 om stærkstrnmsanlæg. 
1948 16. sept. Ll. om fredning af fortidsminder og bygninger. 
1948 l. dec. Statsm. skr. om elektricitetsrådets tekniske bistand. 
1952 24. apr. Ll. om tilfoielse til lov om brandvæsenet i Thorshavn af 28. jan. 

1856. 
1954 21. maj Ll. om byplaner og byggevedtægter. 

BØRN 
(jfr. umyndighed og ægteskab). 

I 828 30. maj Fr. om adskilligt, som i henseende til ditben bliver at iagttage. 
1832 27. apr. Rcskr. ang. udvidelse af fr. 30. maj 1828. 
1882 23. maj Sundhedsvedtægt for Thorshavn § 34 (plejebørn). 
I 937 7. maj Lov om børn udenfor ægteskab. 
1937 7. maj Lov om ægtebørn. 
1949 18. marts An. om børnebidrag til enlige forsørgere. 
1950 17. juli An. om bidrag til en barnemoders barselsfærd og underhold. 
1956 1. juni An. om forskudsvis udbetaling af bidrag. 
1958 21. aug. Bek. om normalbidrag. 

CIVILFORSVAR 
1952 2. okt. An. om civilforsvaret. 

DYR 
1892 11. marts Lov om ødelæggelse af ravnens yngel. 
1908 28. febr. Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme hos hus-

dyrene m. 111. 

1916 17. maj Lov om værn for dyr. 
1919 l. marts An. hvorved lov om værn for dyr af 17. maj 1916 sættes i kraft. 
l 921 l. dec. Instruks for kredslæger § 20. 
1923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn §§ 32--·36. 
1924 12. apr. Bek. ang. indførsel af husdyr og ril produkter af disse fra Fær

øerne til Danmark. 
1925 18. apr. Lov om hundeafgift saml om straf og erstatning for skade, for

!maget af hunde. 
1927 27. apr. Bek. om indforsel af husdyr. 
1928 3 l. marts An. hvorved lov af 18. apr. 1925 om hundeafgift m. m. sættes 

i kraft. 
1931 14. marts Lov om hesteavlens fremme. 
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1936 27. nov. Lov om tillæg til lov af 28. febr. 1908 om smitsomme sygdomme 
hos husdyrene. 

1937 7. apr, Forbud mod indførsel af fårehoveder. 
1937 18. maj Lov om hegn og markfred s. 598. 
1937 18. maj Lov om haugers styrelse og drifts. 609. 
1938 21. dec. Lov om bekæmpelse af smitsomme plantesygdomme og skadedyr. 
1941 7. nov. Bek. ang. indførsel af levende dyr m. m. 
1941 30. dec. Best. om husdyrbrugets fremme. 
1941 30. dec. Regler for tilskud til fremme af husdyrbruget. 
1941 30. dec. Ændr. i lov af 14. marts 1931 om hesteavlens fremme. 
1947 17. marts Ændr. i bek. af 30. dee. 1941 om tilskud til husdyrbrugets 

fremme. 
1947 15. apr. Best. om hunde. 
1947 13. sept. Ændr. i lov af 14. marts 1931 om hesteavlens fremme. 
1951 13. marts Ll. om ændr. i lov af 28. febr. 1908 om smitsomme sygdomme 

hos husdyrene. 
1954 29. nov. Bek. om indførsel af husdyr. 
J 955 18. marts Ll. om hundeafgift 111. v. 
1959 3. jan. Reglug. fyri dj6ralæknan. 
1959 7. jan. Kunng. um broyl. i regi. 30. dec. 1941 hi1sdyrahaldinum til frama. 
J 959 29. apr. Ll. om tilføjelse til an. 31. marts 1928 om hundeafgift m. v. 

EKSPROPRIATION 
J 845 23. apr. Fr. om jords afståelse til kirkegårde. 
185 4 4. jan. Lov 0111 udvidelse til Færøerne af fr. 23. apr. 1845 om jords af

ståelse til kirkegårde. 
1881 7. maj Lov 0111 forpligtelse til jords afgivelse til offentlige veje, havne og 

landingssteder samt til offentlige skoler. 
1909 I. apr. Lov om vandledninger. 
1913 29. apr. Lov om anlæg af havne 111. v. på Færøerne § 8. 
1916 28. apr. Lov om afståelse af grund til kirker og kirkegårde. s. 206. 
1917 22- juni Lov om afståelse af grund til anlæg af sporforbindelse fra kul-

miner til udskibningsstcder m. m. 
1918 4. marts Lov om vederlagsfri afståelse af kongsjord og beneficeret jord 

til anlæg af offentlige veje. 
I 927 30. maj Lov om telefoner. 
1935 I I. maj Lov om afløsning af jordehvalsrettigheder. 
1936 27. marts An. om elektriske stærkstromsanlæg kap. 3. 
I 937 I 8. maj Lov 0111 benyttelse af indsøer og vandløb. s. 592. 
1937 18. maj Lov om hegn og markfred§ 15. s. 598. 
I 937 18. maj Lov om ha uger §§ 36 og 42. s. 609. 
1937 24. maj Lov om jordbrugets fremme kap. 4. s. 622. 
I 939 27. marts Lov om udskiftning § 22. s. 666. 
1939 29, sept. An. om erstatningskommission i medfor af lov af 22. sept. 1939 

om statens overtagelse af visse varer. 
1941 30. okt. Ændr i loven af 7. maj 1881. 
1942 19. dec. Best. vedr. visse ekspropriationer. 
1949 27. apr. Lov om ekspropriation af grunde til sygehuse. 
1949 2. dec. Ll. om ekspropriation af grundstykker og bygninger til apotek m.m. 
I 952 2. okt. An. om civilforsvaret. 
I 957 7. marts Ll. om ekspropriationer til anlæg af trafikveje. 

ELEKTRICITET 
1935 l l. maj Lov om elektriske stærkstrømsanlæg. 
1936 27. marts An. om elektriske stærkstrømsanlæg. 
1940 28. okt. Best. om tilsyn med stærkstrømsanlæg. 
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1940 27. nov. Best. om radiomodtagning. 
1948 1. dec. Statsm. skr. om elektricitetsrådets bistand. 
1953 30. maj Bek. om stærkstromsreglementet. 
I 953 12. sept. Bek. om elektriske brugsgenstande og radioapparater. 
1953 26. nov. Ll. om installationer. 
1954 20. rnai Kunng. um elektroinnleggjarar. 
1954 27. aug. Kunng. un1 sterkan strcy1n. 
1958 11. juni Ll. om tilsyn med stærkstromsanlæg. 

EPIDEMIVÆSEN 
(se sundhedsvæsen) 

FA B RIKSTlLSYN 
(se arbejderforhold) 

FISKER! OG SØFART 

Fiskeri. 

1893 14. apr. Fiskerilov for Færoerne. 
1902 8. juli Lov ang. forholdsregler, sigtende til ordning af fiskeripolitiet i havet 

omkring Fa~r0erne og Island udenfor dansk soterritorium. 
I 903 20. febr. Bek. om konvention med England ang. fiskcripolitiet i havet om-

kring Færøerne og Island uden for sotcrritoriet. 
1903 27. fcbr. An. ang. fiskeripolitietsamme sted. 
1906 i. nov. Fiskerivedtægt for Midvaag-Sandevaag bugten. 
1930 15. nov. Fiskeridirekt. skr. ang. "trawl«. 
1932 23. marts Lov om kreditinstitut for fiskerierhvervet. 
1933 5. jan. An. om samme. 
I 933 25. marts Lov om statistik. 
1933 7. nov. Justitsm. skr. om oprindelsescertificater. 
1934 22. dec. Lov om ændr. i fiskeriloven af 14. apr. 1893. 
I 936 28. apr. Skr. fra Færøernes retskreds om oprindelsescertificater. 
1939 21. nov. Lov om tvungen undersøgelse af fiskeskibes mandskab. 
194 I 11. febr. Regi. ang. forplejningen i færøske fiskerskibe. 
194 l 24. okt. Best. om pantsætning af fangst. 
1948 I 5. sept. Ll. om indførsel og udlorsel, behandling og tilvirkning af fisk m.v. 
l 948 25. sept. Bek. om indførsel af fisk. 
1948 25. sept. Bek. om udforsel af fiskevarer og hvalfangstprodukter. 
1948 23. dec. Bek. om betalingsoverenskomst med Storbritannien. 
1948 31. dec. Ll. om fiskeri pa søterritoriet og mindstemål for fisk. 
I 949 28. marts Ll. om fredning af soarealer. s. 868. 
1950 I 2. jan. Ll. om fiskevragning. 
l 950 27. jan. Ll. om sildevrngning. 
19 50 24. marts Bek. om fiskeristatistik. 
1950 3. maj Starvsregl. um sildavraking. 
1950 JO. maj Lov om ændr. i lov af 21. nov. 1939 om tuberkuloseundersøgelse 

af fiskeskibes mandskab. 
1950 22. maj Starvsregl. fyri vrakarastovnin. 
1950 19. juni Bek. vedr. danske fiskeriinspektionsskibes radiotjeneste. 
1950 19. okt. Ll. om erstatning for tab af ejendele, forårsaget ved forlis. 
1951 22. dec. Ll. om fiskernes afregning og lønreguleringsfond. 
1952 29. marts Ll. om ændr. i samme. 
1952 7. apr. Ll. om ændr. i Il. af 12. jan. 1950 om fiskevragning. 
1952 7. apr. Ll. om ændr. i li. af 27. jan. 1950 om sildevragning. 
1952 19. aug. Ll. om :endr. i li. af 27. jan. 1950 om sildevragning. 
1952 19. sept. Kunng um broyt. i kunng. 23. aug. 1950 um vraking av sild. 
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1953 18. aug. Broyl. i starvsregl. fni 3. maj !950 um vraking av sild. 
1953 30. okt. Ll. um sildavraking. 
1954 27. jan. An. om fiskeriet i dele af Atlanterhavet, Nordsøen, Skagerak og 

Kattegat. 
1954 19. marts Ll. om lønreguleringsfond. 
1954 25. 1narts Figgjarll. un1 endurn,Yggjan av skipaflotanunl. 
1954 l l. mai Ll. om lønreguleringsfond. 
1954 28. maj Kunng. um vrakarastovnin. 
1954 11. juni An. vedr. fiskeri i Atlanterhavet m. m. 
I 954 25. juni Bek. om fiskernes afregning og Jonregu!ering, 
l 954 J 6. juli I< unng. un1 sildavraking. 
I 954 24. aug. Reglug. um fisk til Brasiliu. 
1955 17. jan. Reglug. um fisk til Brasiliu. 
1955 18. fcbr. Ll. om fiskernes afregning og lønreguleringsfond. 
1955 12. marts Lov om realkreditinstitut. 
1955 31. marts Finans!!. om fornyelse af fiskeflåden. 
l 955 14. apr. Ll. om fiskevragning. 
1955 20. maj An om fiskcripolitiet i havet omkring Færøerne. 
1955 29. juli Vedtægt for Færoernes realkreditinstitut. 
1955 5. aug. l(unng. viOv. fiski til Brasiliu. 
1955 5. sept. Ll. om liin til bygning af trawlere. 
1955 24. nov. Statsm. skr. om accessorier til fiskeri indenfor fiskerigrænsen. 

1956 I 4. jan. Ll. om mindsteløn og tilskud til fiskepriser. 
l 956 26. jan. Ll. om lønreguleringsfonden. 
1956 28. fcbr, Ll. om hviletid i fiskeskibe. 
1956 J 6. marts Ffggjarll. viov. endurnyggjan av skipaf!otanum. 
1956 22. marts Ll. om lønreguleringsfonden. 
1956 28. marts Ll. om søfartsskole. 
I 956 28. marts Ll. om bygning af trawlere. 

1957 22. jan. Reglur um pr6toku a Foroya Sj6mansskula. 
l 957 7. febr. Ll. om mindsteløn og tilskud til fiskeprisen. 
1957 7. marts Ll. om bygning af trawlere. 
1957 30. apr. Ll. om hviletid i færøske fiskeskibe. 
1957 4. maj Ll. om fornyelse af fiskerflåden. 
1957 IO. maj Kunng. viov. landing av kalva. 
l 957 19. sept. Ll. om udbyttegaranti. 
1958 21. jan. Kunng. um setiskiparaprovtøku. 
1958 6. marts Ll. om fornyelse af fiskerflåden. 
1958 6. marts Ll. om mindsteløn og tilskud til fiskeprisen. 
l 958 27. marts Kunng. um lfnufiskiskap a Sørvagsfiroi. 
1958 14. maj Ll. om fremstilling af fiskefilet. 
1958 30. maj Kunng. um skiparapr6toku. 
1958 7. juni Lov om pantsætning af fangst. 
1958 21. sept. Kunng. um heimaskipararoynd. 
1958 24. okt. Ll. om tilskud til hjemmefiskeri. 
1958 19. nov. Regi. um studning til heimautr65ur. 
1958 5. dec. Lov om tuberkuloseundersøgelse af fiskeskibes mandskab. 
1959 3. apr. Ll. om tilskud til lønreguleringsfonden. 
1959 27. apr. An. om fiskeripolitiel. 
1959 27. apr. Bek. om fiskeripolitiet. 
1959 28. apr. Ll. om fiskeri indenfor fiskerigrænsen. 
1959 29. apr. Ll. om mindsteløn og tilskud til fiskeprisen. 
1959 12. mai Ll. um skiparapr6vtoku. 
1959 13. maj Ll. om fornyelse af fiskerflåden. 
1959 13. maj Ll. om tilskud til hjemmefiskeri. 
1959 2. juni Bek. om noteveksling vedr. fiskeriet i havet om Færøerne. 
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1959 10. juni Lov om kreditinstitut for fiskerierhvervet. 
1959 3. juli Reglug. fyri lonjavningargrunnin. 

So/art. 

1845 6. sept. Rentek. skr. ang. stortvrag. 
J 85 I 28. juli Indenrigsrn. skr. ang. stortvrag. 
1855 21. marts Lov om ophævelse af den kgl. enchandel § 3 (kystfart). 
1865 17. marts Lov, hvorved forpligtelse til at holde og bemande både ophæyes. 
187 l 22. aug. J ustitsm. skr. ang. anvendelse af fr. 16. marts 1842 om dykker-

v~csenet. 

1892 I. apr. Solov. 
i 892 1. apr. Lov on1 danske skibes registrering 111. 111. 

1892 12. apr. Lov om oprettelse af soretter udenfor København samt om søfor
klaringer og soforhør. 

1892 4. nov. An. om lempelser i solov af I. apr. 1892, for så vidt angår Fær
øerne. 

1892 4. nov. An. 0111 Jcn1pelser i lov 0111 oprettelse af søretter samt 01n søfor
klaringer og søforhør af l 2. apr. 1892. 

1893 16. sept. An. om lempelser i lov om danske skibes registrering af 1. apr. 
1892. 

1893 6. nov. Regi. for skibsmandskabets forplejning i færøske fiskerskibe. 
l 895 30. marts Lov om tilsyn med udvandreres befordring. 
I 899 24. marts Strandineslov for Færoerne. 
1905 29. nov. Bek. om Gestemmelsc ih. t. lov om sameringen af 25. marts 1892 

§ 23 m. h. t. boder. 
1912 9. maj An. ang. politiets pligter i strandingstilfælde. 
I 917 28. dec. Bek. om ændr. i regi. af 6. nov. 1893 for mandskabets forplejning 

i fiskerskibe. 
1926 25. aug. Bek. ang. betimeligheden af fast agterlys i fiskerskibe. 
l 927 16. juli Lov om tillæg til lov om navigationsundervisningen af 28. febr. 

1916. 
l 928 17. marts An. om lempelser i sømandslov af ]. maj 1923. 
I 930 4. apr. Søfartsm. skr. om bedstemænd. 
I 933 4. dec. Bek. ang. fortegnelse over fartøjer mindre end 20 tons br. 
1935 29. maj Bek. om skibsdagbog og maskindagbog. 
1936 9. jan. Bek. om statistik. 
1939 I 5. marts Lov om rutefart. 
1939 29. marts An. om forsikring mod følger af ulykkestilfælde. 
1939 8. nov. An. om krigsulykkesforsikring for sofarende. 
1940 I 0. maj Best. om brug og udleje af skibe. 
!940 17. juni Best. om visse processuelle og adm. forhold (skibsregister og tilsyn 

med skibe). 
1940 22. nov. Vedtægter for Foroya Sjovatrygging. 
1941 15. dec. Best. om benyttelse af fartøjer. 
1944 23. maj F. A. cirk. vedr. betaling for eftersøgning af færøsk fartøj. 
1944 26. okt. Best. om den udvidede fiskeskipperprøve. 
!947 25. juli Best. om radioudstyr i færoske skibe. 
1948 2. aug. Bek. om ophævelse af bek. om forsikring af færøske fiskefartojer 

mod krigsfare. 
1948 27. aug. Bek. om særligt færøsk flag. 
I 949 2 l. marts Statsm. skr. om skibsrnilling som færosk særan!iggende. 
1949 9. maj lfandelsm. skr. ang. sonæringsloven (maskinbetjening). 
1949 1. juli Handelsrn. skr. on1 skibsregistrering. 
1949 I. juli Handelsm. skr. om afgiften til navigatørers praktiske uddannelse. 
1949 21. dec. I.I. om tillæg til bek. nr. 26 af 25. juli 1947. 
1950 6. jan. Udenrigsm. cirk. vedr. udstedelse af intcrims-nationalitetscertifi

cater. 
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1950 19. okt. Ll. om erstatning for tab af ejendele, forårsaget ved forlis. 
I 951 28. marts Lov om ændr. i lov om skibes registrering. 
1951 28. marts Bek. om afgifter for skibes måling. 
I 95 I I 9. juni Handelsm. skr. om lægeundersøgelse af skibsmandskab. 
195 I 25. juli An om fremmede krigsskibes og militære luftfartøjers adgang. 
1952 I 8. apr. Kunng. um nautisk royndarkamar fyri skipslj6s og kumpassir. 
1952 7. juni Somandslov. 
1952 30. juni Bek. om opkrævning af visse tonnageafgifter. 
1953 26. aug. Bek. om skibsdagbog og maskindagbog. 
1954 19. n1arts Ll. 0111 søfartsskolc og navigationsundervisning. 
1954 22. okt. Ll. om bemanding af færøske skibe. 
1954 29. okt. Kunng. um kenningarb6kstavir og tj65skapar- og skrasetingarbrøv 

fyri foroysk skip. 
I 957 28. marts Ll. om bygning af søfartsskole. 
I 957 4. maj Ll. om måling af skibe. 
1958 25. febr. Ll. om bemanding af færøske skibe. 
1958 14. nov. Ll. om radar i færøske passagerfartøjer. 
I 959 9. juni Bek. om færosk flag. 
I 959 17. juli Ll. om flaget. 

FLAG 

I 948 23. marts Lov om Færøernes hjemmestyre § 12. 
I 948 27. aug. Bek. om godkendelse af el særligt færøsk flag. 
I 950 13. apr. Skoled. cirk. om færøsk flagdag. 
I 959 9. juni Bek. om færøsk flag. 
1959 17. juli Ll. om flaget. 

FOLKETINGET 

1939 15. marts Lov om ændret affattelse af forsk. best. i borgerlig straffelov. 
1948 23. marts Lov om Færøernes hjemmestyre§ 14. 
1953 31. marts Lov om valg til folketinget. 
I 953 5. juni Danmarks riges grundlov. 
1956 28. marts Lov om folketingsvalg på Færøerne. 
1956 20. dec. Bek. om tilflytteres optagelse på de færøske folketingsvalglister. 
I 956 20. dec. Bek. om stemmesedler ved folketingsvalg på Færøerne. 
1956 20. dec. Jndenrigsm. cirk. ang. loven om folketingsvalg på Færøerne. 
1957 7. jan. Cirk. om optagelse af tilflyttere fra Færøerne på folketingsvalg

listerne i det øvrige kongerige. 
1957 12. apr. Cirk. om valg til folketinget. 

FOLKERFGISTER, FOLKETÆLLING 

I 936 9. jan. Bek. om statistik. s. 885. 
1949 31. marts Ll. om folkeregister. 
I 949 19. aug. Ll. om ændr. i 11. af 31. marts 1949 om folkeregistre. 
I 949 I 2. sept. Bek. om folketælling. 
I 949 I 2. sept. Bek. om folkeregistre. 
I 949 I 0. nov. Ændr. i bek. af 12. sept. 1949 om folkeregistre. 
1950 29. marts Cirk. om flyttemeddelelse fra og til folkeregistrene pil Færøerne. 
I 955 25. nov. Kunng. um f6lkateljing. 

FORTIDSMINDER 
(se museum og fortidsminder) 
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FORSIKRING 

1930 15. apr. Lov om forsikringsaftaler. 
1940 22. nov. Vedtægter for Tryggingarsambandio Føroyar. 
1940 22. nov. Vedt. for krigsforsikringen for fiskefartøjer. 
I 940 22. nov. Vedt. for Føroya Sj6vatrygging. 
1940 22. nov. Vedt. for Foroya vanlukkutrygging. 
1940 22. nov. Vedt. for Færoernes gensidige brandforsikring. 
1943 23. dec. Ændr. i vedtægter for krigsforsikringen for fiskefartøjer. 
1944 11. dec. Ændr. i vedtægterne for Tryggingarsambandio Føroyar. 

s. 739 
s. 742 
s. 746 
s. 747 
s. 753 

1948 2. aug. Bek. om ophævelse af bek. om krigsforsikring af færøske fiske-
fartøjer. 

1952 19. apr. Justm. skr. om Tryggingarsambandiil Føroyar. 
1953 17. juni Bek. om ulykkesforsikring af arbejdere i Grønland. 
1955 22. dec. An. om forsikring mod følger af ulykkestilfælde. 
I 956 28. marts Ll. om forsikringsvirksomhed. 

FORSORG 
(jfr. sygekasser) 

I 767 28. aug. Kgl. konf. på en fattiges kasses oprettelse på Færn. 
I 832 I 8. apr. Kgl. konf. pa regulativ for en fond for forulykkedes efterladte på 

Fa~røerne. 

1891 30. okt. Kgl. stadf. på fundats for "Forsikringsforeningen for forulykkedes 
efterladte på Færøerne«. 

1895 10. apr. Lov om lattigvæsenet på Færoerne. 
I 899 4. febr. Indenrigsm. skr. ang. refusion mellem færøske kommuner og de 

øvrige kongerigske kon1n1uner. 
I 908 27. maj Lov om Thorshavns kommunale styrelse § 23. 
19 I 3 29. apr. Lov om hjælpekasser. 
1914 25. febr. An" hvorved lov af 29. apr. 1913 om hjælpekasser sættes i kraft. 
1916 25. febr. Lov om forandret affattelse af falligloven af 1895. 
19 I 9 4. okt. An. om embedslægevæsenets ordning § I 3. 
I 920 11. febr. An om jordemodervæsenet § 5. 
192 l I. dec. Instruks for kredslæger § 21. 
I 922 I 7. marts Lov om ændr. i fattigloven § 74. 
I 924 9. dec. Vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse §§ 6-8. 
1924 17. dec. Lov om ændr. i Fattigloven§ 72. 
I 930 4. apr. Skr. ang. Vemmetofte Klosters underslotteiser. 
I 930 15. apr. Lov om ændr. i fattigloven § 48. 
1933 20. maj Lov om offentlig forsorg. 
1933 20. maj Lov om folkeforsikring. 
1939 I 5. marts Lov om statstilskud til særforsorg. 
1939 29. marts An om forsikring mod følger af ulykkestilfælde. 
1939 8. nov. An. om krigsulykkesforsikring for søfarende. 
1940 I 9. febr. lndenrigsm. skr. om kommunelægers beh•rndling af fattige og 

aldersrentenydere. 
1940 23. febr. Ændr. i an. af 29. marts 1939 om ulykkesforsikring. 
I 940 I. okt. Best. om kontrolleret familiepleje. 
1940 22. nov. Vedtægt for Foroya vanlukkutrygging. s. 747 
1940 30. nov. Ændr. i an. af 29. marts J 939 om ulykkesforsikring. 
1942 16. marts Ændr. i samme. 
1943 2 I. apr. Best. om dyrtidstillæg til personer i kontrolleret familiepleje. 
1944 4. jan. Best. om gennemforelse af lov af 15. marts 1939 om særforsorg. 
1944 4. jan. Bek. om bidragspålæggelse for særforsorgspatienter. 
1944 I J. dec. Ændr. i an. af 8. nov. I 939 om krigsulykkesforsikring for sofarende. 
1944 I I. dec. Ændr. i an. af 29. marts I 939 om ulykkesforsikring. 
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J 949 I. febr. Socialm. skr. om betaling af smiifornodenheder til særforsorgs-
patienter. 

1949 18. 1narts An. 01n børnebidrag til enlige forsørgere 1n. nl. 
1949 31. marts Lov om invalideforsikring. s. 875 
1949 J 2. apr. Regler for sygekasser og sygeforeningen ang. invalideforsikringen. 

s. 893. 
1949 12. apr. Regler ang. bestyrelsen af den færøske invalideforsikrings midler. 

s. 899. 
1949 14. maj Rigsomb. skr. ang. beregning af alders- og invaliderentemodtageres 

formue og indtægt. 
1949 15. sept. Cirk. om invalideforsikring ved flytning mellem færøske og andre 

sygekasser. 
1950 7. febr. Ll. ang. personer i kontrolleret familiepleje. 
1950 9. marts Socialm. skr. om fortolkning af særforsorgloven ())vedkommende 

komn1unc«). 
I 950 5. apr. Landsst. skr. om fortolkning af aldersrenteloven m. m. (,,vedkom-

n1ende korn1nune«). 
1950 27. juni Bek. af lov om folkeforsikring. 
1950 I 7. juli An. om bidrag til en barnemoders barselsfærd og underhold. 
1951 i 9. rnaj Socialrn. skr. 01n ferierejser for f;eroske sa.:'.rforsorgspatienter. 
1951 l 8. juni Lov on1 ;:endr. uf reglerne 01n fortabelse af rettigheder son1 folgc 

af straf. 
1953 17. marts Bek. om alders- og invaliderentens størrelse på Færoerne. 
1953 I 5. maj Ll. om fordeling af Færøernes andel af alders- og invaliderenten 

saint bornebidraget. 
1953 17. juni Bek. om ulykkesforsikring af arbejdere i Grønland. 
i 955 18. marts Ll. om fordeling af Færoernes andel af tilskud til aldersdomhjem. 
1955 31. marts Finansll. om tilskud til nndvendighedsvarer. 
l 955 13. apr. Ll. om ophævelse af lagtingets fattigkasse. 
1955 4. juni Landsst. skr. um bniofongis styrk. 
1956 7. febr. Ulykkesforsikringsriid cirk. ang. bandager (skotøj). 
1956 1. juni An. om forskudsvis udbetaling af bidrag efter udenlandsk bidrags-

dokument. 
1958 3. juli Socialm. cirk. om konvention om social tryghed. 
1958 21. aug. Bek. 0111 nonnalbidrag. 
I 958 19. nov. Bek. af lov om offentlig forsorg. 
1959 13. maj Ll. om bidrag til folkepensionen. 
1959 11. juni Lov for Færøerne om folkepension. 
1959 11. juni Lov om ændring i lov for Færøerne om invalideforsikring. 

FREMMEDE 
(se politivæsen) 

FÆRDSEL OG MOTORKØRSEL 

1923 13. juni Justm. skr. om gebyrer og forsikring ih. l. motorloven. 
I 923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn. 
1930 19. marts Lov om motorkoretnjer m. m. 
1930 21. aug. Justm. skr. om udenlandske motorkørende. 
1930 29. nov. Bek. om motorkøretøjer m. m. 
193 l 3. juli Politivedtægt for landkommunerne. 
1939 I 5. marts Ændr. i lov af I 9. marts 1930 om motorkøretøjer. 
I 94 7 4. juni Bek. om øvelseskørsel. 
1947 23. dec. Ændr. i lov af 19. marts 1930 om motorkøretøjer. 
1949 31. marts Ændr. i lov af 19. marts 1930 om motorkøretøjer. 
1949 30. juni Cirk. om kendingsmærker for køretøjer. 
1949 J 3. sept. Bek. ang. kendingsmærker for motorkoretøjer. 
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1952 J 2. nov. Ll. 0111 ændr. i lov af 19. marts 1930 om motorkoretøjer. 
J 952 23. dec. Broyting I kunng. 29. nov. l 930. 
1956 15. juni J(unng. un1 innflytan av pers6nbi1um. 
l 959 12. 1nai K unng. un1 innflytan av motorakførum. 

FUNDATSER FOR LEGATER, FONDE 0. L. 

1802 7. apr. Konferensr{id W. A. Hansens legat. 
1818 6. juni Fonden til anskaffelse af nyttige skolebøger for fattige almuesborn 

på Fa.~røerne. 
1832 18. cipr. Fonden for forulykkedes efterladte på Færøerne. 
1846 31. dec. Sognepræst Jens Engelsteds legat til skolevæsenets fremme på 

Fa".roerne. 
1848 11. febr. Rcglrn. for kommunitetsstipendiet og regensbeneficiet. 
l 868 16. apr. Res. ang. Kirkebøruinen. 
1891 30. okt. Forsikringsforeningen for forulykkedes efterladte på Fa.:rocrne. 
1893 25. apr. Kong Fredrik den Syvendes legat til bedste for almueskolen i 

Thorshavn. 
1915 14. juli Kunstdrejer W. M. Dcbcs legat. 
1916 19. apr. Vicekonsul købmand .Johannes Hansen og hustrus legat for vær

dige trR~ngende kvinder i Thorshavn. 
I 921 29. okt. Dr. Jacob Jacobsens legat. 
1921 21. dec. Deres Majestæter Kong Christian den Tiendes og Dronning Alexan

drines legat til fordel for Dronning Alexandrines Hospital ved 
Thorshavn. 

1927 5. juli Else Birgitte Petersens legat. 
1930 7. nov. Færosk-Dansk ordbogsfond. 
1934 9. okt. Skipan fyri grunnin ))Føroyskt kirkjumal«. 
1936 3. dec. Skipan !yri Skulab6kagrunnin. 
1937 13. maj Amtmand Dahlerups mindelegat. 
1941 18. nov. Samtyktir fyri vinnulirnsgrunn Foroya Løgtings. 
1941 20. dec. Vedtægter for Hjalpargrunnin fyri 6arbei6sforar fiskimenn. 
1942 19. maj Skipan fyri Barnahjalpargrunnin. 
1946 9. maj Broyting i samtykl fyri Vinnulansgrunnin. 
1947 18. marts Hvilehjemmet Nainas bygge- og inventariefond. 
1947 2. sept. Laglingsbesl. vedr. Hansenske legat. 
1947 12. sept. Mentunargrunnur Foroya Logtings. 
1948 l 0. jan. Skipan fyri Alment føroyskt listasavn. 
1950 28. marts Figgjarll. ad 19. 20: skulab6kagr. lagdur undir mentunargr. 
1951 3. juli Fundats for det dansk-færøske kulturfond. 
1952 7. juni Tillægsbevillingslov 1951 /52 om afvikling af erstatning af stats-

kassen 216 kr. årlig til fonden for forulykkedes efterladte. 
1952 Il. juli Vedtægt for den færnskc erhvervsfond (Buagrunnur Føroya). s. 1081 
l 952 17. okt. Grosserer Johan Balslevs legat. 
1953 28. apr . .Johan Balslevs mindelegat, oprettet af A/S Balslev & Co. 
1955 JO. febr. Fundats for Færøsk kvindeforenings fond. 
1956 I 0. febr. Dr. Jakob Jakobsens legat. 
1956 18. apr. Fundats for julemærkelegatet for syge og svagelige bom p:t Fær-

oerne. 
1956 5. dec. Fundats for frk. Anna Marie Petersens legat. 
l 957 5. dec. ReglugerO fyri Grunnin til vurOveitingar av fornn1innun1 i Kirkjubø. 
I 958 23. jan. Vedtægt for Det Store Nordiske Telegrafselskabs gavefond. 
1959 26. n1arts FiggjarIL um lestragrunnin. 
1959 26. n1arts san1a um elverksgrunn. 
1959 5. juni Lov om anvendelse af overskuddet i visse krigsforsikringsforbund 

(dansk-færosk kulturfond). 
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FÆSTE 
(se landboforhold) 

GRØNLAND 

1950 27. maj Lov om udøvelse af erhverv i Gronland. 
1951 9. apr. An. om ikrafttrædelse af lov af 27. maj 1950 om udøvelse af er

hverv i Granland. 
1951 7. juni Bek. vedr. fangst, fiskeri og jagt i granland ske farvande og eks

porten fra Grnnland. 
1952 15. jan. Bek. om udøvelse af næringsvirksomhed i Grønland. 
1952 29. fcbr. Bek. om opkrævning af afgifter ved indforsel til Grønland af visse 

varer. 
1953 17. juni Bek. om ulykkesforsikring af arbejdere, der midlertidig beskæftiges 

i Gronland. 
1953 11. nov. Bek. vedr. fangst, fiskeri og jagt i grønlandske farvande og eks

porten fra Grønland. 

HANDEL 
(jfr. ædruelighedsforlrnld) 

! 837 l. juni Pl. O!TI klausulering ar obligationer lil Nationalbanken. 
1841 11. okt. Kane. skr. om anf. pl. s. udvidelse. 
! 844 29. aug. l(anc. skr. ang. justering. 
1855 2 l. marts Lov 0111 ophævelse af den kongelige enehandel. 
l 857 18. juni Justni. skr. om dansk justeret n1ål og va~gt. 
!863 10. marts Justm. skr. om anløbssteder. 
1863 13. juli J ustm. skr. om næringsberettigclse. 
1874 14. febr. Lov 0111 forbud mod visse tændstikker. 
1881 7. maj Lov om forandr. i lov af 21. marts 1855 om ophævelse af enc-

handel §§ 7 og J 0. 
1889 1. n1arts Lov on1 handelsrcgistre, firma og prokura. 
1889 24. maj An om førelse af handelsregistret. 
1890 7. febr. An., hvorved lov om handclsregistre m. m. af I. marts 1889 sættes 

i kraft. 
1903 23. jan. An., hvorved lov af 14. febr. 1874 om tændstikker udvides. 
1912 8. juni Lov 0111 straf for brug af urigtig varebetegnelse. 
1912 13. nov. An., hvorved nævnte lov af 8. juni 191 2 sættes i kraft. 
l 92 l 6. maj Lov om bogføring. 
1922 30. juni Lov om lukketid for butikker m. v. 
1923 21. nov. An., hvorved nævnte lukkelov sættes i kraft. 
1926 15. jan. Justm. skr. om forståelsen af an. 21. nov. 1923 om lukketid. 
1928 26. jan. Handclsm. skr. ang. agentbevillinger. 
1929 27. marts Lov om tillæg til lov om handelsregislre m. m. af J. marts 1889. 
1930 15. apr. Lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov vedr. bogføringsloven. 
1930 19. nov. An., hvorved Lov af 27. marts 1929 om tillæg til firmaloven af 

1889 sættes i kraft. 
1933 7. nov. Justm. skr. ang. oprindelsescertificaler. 
1933 13. dec. Lov om handelsrejsende. 
1934 19. febr. An. om gifte og andre for sundheden farlige stoffer. 
1934 19. febr. Bek. om opbevaring, salg og udlevering til teknisk !brug af for 

sundheden farlige stoffer. 
1936 28. apr. F. retskreds skr. om oprindelsescerlificater. 
! 937 22. sept. An. om apotekervæsenet kap. III (medicinhandel). 
1939 25. okt. f{egl. for Færøernes offentlige vareforsyning. 
1940 17. juni Best. om visse processuelle og adm. forhold (aktieselskabsregister). 
1942 :;o. marts Bek. om indførsel af visse varer. 
1942 9. juli Best. om måle- og vejeredskaber. 

XXll 



I 942 11. dec. Ændr. i an. af 21. nov. 1923 om lukketid for butikker m. m. 
1943 I J. jan. Besl. om fordeling af melvarer. 
1945 7. juli Bek. om indforscl af visse varer. 
1948 15. sept. Ll. om indforsel og udførsel af fisk m. m. 
I 948 23. dec. Betalingsoverenskomst med Storbritannien. 
1949 28. marts Ll. om spiritusrationering. 
1950 3. jan. Ll. om vragning af uldvarcr til udførsel. 
1950 12. jan. Ll. om fiskcvragning. 
1950 27. jan. Ll. om sildevragning. 
1950 21. fcbr. Ll. om ændr. i afgiften for antagelsesbeviser til handlende og 

handelsrejsende. 
I 950 24. febr. Ll. om ophævelse af forsk. best. om import og eksport og ratio-

nering af varer. 
1950 24. febr. Bek. om import og eksport af varer. 
I 950 21. marts Kundg. om vrngning af uldvarer. 
1950 17. okt. Bek. om transithandel. 
I 954 6. sept. Ll. om ophævelse af best. I I. dec. 1942 om lukketid. 
1955 l 3. apr. Ll. om lukketid for butikker. 
1956 23. maj Kunng. um afturlatingartiil fyri krambUl\ir i Froilbiar s6kn. 
1957 21. dec. Lov om valutaforhold m. v. 
1958 27. febr. Kunng· um afturlatingurtl6ir i Klakksvfk. 
I 958 27. 1nai Kunng. um san1a i V:igs kon1n1unu. 
1959 2. inai Kunng. un1 afturlatingartiOir i Vestn1anna. 
1959 I. juni Kunng. um afturlatingartioir i Sørvågi. 

HAVNE- OG BROVÆSEN 

1881 7. maj Lov om forpligtelse til jords afgivelse til offentlige veje, havne og 
landingssteder samt til offentlige skoler. 

1908 27. maj Lov om Thorshavns kommunale styrelse §§ 25~26. 
1909 29. jan. Bek. om havnereglement for Sørvåg. 
1910 19. dec. Bek. om havnereglement for Kvalvig. 
1913 29. apr. Lov om anlæg af havne m.v. på Færøerne. 
1913 I 8. okt. Havneregi. for Kongshavn. 
1913 l 3. nov. Havneregi. for Fuglefjord. 
I 917 8. nov. Vedtægt for landingsstedet Skålamøl i Kval bo. 
1921 5. dec. Lov om ændr. i lov af 29. apr. 1913 om havne. 
1914 9. dec. Vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse § l I. 
1927 15. juni Lov om ændr. i lov om havne af 29. apr. 1913. 
1928 19. juni Regi. for forvaltning af Våg, Trangisvåg og Skopcn havn. 
1929 l 3. febr. Regi. for Midvåg havn. 
1929 13. febr. Regi. for Skopen havn. 
1933 4. febr. Ændr. i regi. for forvaltning af Thorshavn havn. 
1933 l I. marts Ændr. i havneregi. for Sørvåg. 
1933 19. juni Regi. for ordens overholdelse i Våg havn. 
1933 19. juni Regl. for ordens overholdelse i Trangisvåg havn. 
1933 30. nov. Regi. for forvaltning al Kvivig dækmole. 
1934 12. maj Ændr. i regi. for forvaltning af Thorshavn havn. 
1934 13. juni Regi. for overholdelse af orden i Thorshavn havn. 
I 934 8. dec. Ændr. i havneregi. for Kongshavn. 
1935 9. jan. Ændr. i havneregi. for Sorvåg. 
1935 3 I. juli Ændr. i regi. for ordens overholdelse i Trangisvåg havn. 
I 936 30. juni Ændr. i ordensrcgl. for Våg havn. 
1937 I. nov. Regi. for forvaltningen af Klaksvig havn. 
1938 12. jan. Ordensregl. for Klaksvig havn. 
1938 15. marts Forvaltningsregi. for Våg havn. 
I 938 15. marts Vedtægt for Viigs Ejde. 
1938 24. juni Ordensregl. for Kallefjord havn. 
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I 938 24. juni F'orvaltningsregl. for san1n1e. 
1939 3. febr. Regl. for Kvannesund havn. 
1939 15. nov. Ordensregl. for Vestmanna havn. 
1939 15. nov. Forvaltningsregi. for samme. 
1942 9. dec. Vejledning til beregning af vareafgifter. 
I 942 23. dec. Bcst. on1 ckstraordintere havneindta:gter. 
1943 2 I. dec. Tillæg til samme. 
1944 20. jan. Tilføjelse til lov af 7. maj 1881 om jords afgivelse til offentlige 

veje 111. m. 
194 7 28. apr. Ordensrgl. for Go te havn. 
194 7 31. maj OrdensregL for l-!ulclcrsvig havn. 
1947 7. juli Regi. om passagerafgift ved landingsbroen ved Øre. 
1948 2. febr. Tillæg til kundg. af 23. dec 1942 om ekstraordinære bavneind-

ta'.:gtcr. 
1948 I. nov. Ordensrcgl. for Loprans havn. 
1949 3. dec. Bek. ang. godkendelse af projekter for vej- og havneanlæg. 
l 95 l l 3. n1arts Studningur til vegir og Iendingar. 
l 958 28. okt. Kunng. un1 skipa- og vørugjøld. 
l 958 3. nov. Ll. on1 havnebygning. 

HEGNVÆSEN 

1937 18. maj Lov om hegn og markfred. 

HELLIGDAGSLOVGIVNJNG 

l 922 7. aug. Lov om den offentlige fred på folkekirkens helligdage samt grund
lovsdagen. 

1923 21. nov. An" hvorved ovennævnte lov sættes i kraft. 

HUNDE 
(se dyr) 

HUSDYR 
(se dyr) 

HVALFANGST 

1845 20. sept. Rentek. skr. om private sager i anledning af grindefangst. 
184 7 3. apr. Rentek. skr. om anden hvalfangst end grindefangst. 
1855 3 l. jan. lndenm. skr om gebyrer ved grindefangst. 
1857 29. dec. Lov om grindefangsten på Færøerne. 
1905 2. febr. Reglm. for hvalfangst ved Færøerne. 
1905 3. juni Bek. om regler for opkrævning af afgift af hvaler. 
1923 21. nov. An. om lukketid for butikker og lagre § 5 c. 
1933 18. sept. lncassosamsyning fyri grindauppbo5. 
1935 11. maj Lov om afløsning af jordehvalsretten for grind. 
1937 J 5. nov. Skaoi i grindadansi. 
1939 15. marts Lov om hvalfangst. 
1943 12. apr. Færø amt skr. om valg af grindeformænd. 
1950 3. jan. Ll. om fordeling af døglingfangsten. 
1952 22. marts An. om ikrafttræden af lov af 15. marts 1939 om hvalfangst. 
1952 2. apr. Bek. af an. om ikrafttræden af lov af 15. marts 1939 om hvalfangst 

og regulering af hvalfangst. 
l 955 20. apr. An. om regulering af hvalfangst. 
1955 17. maj Grindarcgluger6in. 
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JND- OG UDFØRSEL 
(se også dyr, fiskeri, handel) 

1924 12. apr. Bek. ang. indførsel af husdyr og rå produkter af disse fra Færøerne 
til Danmark. 

1942 30. marts Bek. om indførsel af visse varer. 
1945 7. juli Bek. om indførsel af visse varer. 
1949 27. apr. Kunng. um innflytan av vorum. 
1950 24. febr. Ll. om ophævelse af forsk. best. om import og eksport og ratio-

nering af varer. 
1950 24. febr. Bek. om import og eksport af varer. 
1950 17. okt. Bek. om transithandel. 
1951 2. marts Broytan i kunng. 24. febr. 1950 um inn- og utflytan av vorum. 
1951 l 0. juli Broytnn i somu kunng. 
1952 28. nov. Kunng. u111 avtoku av Utflutningsforbo6un1. 
1956 15. juni Kunng. um innflytun av pers6nbilum. 
1957 l 0. maj Kunng. um landing av kalva. 
1959 12. mai Kunng. um innflytan av motorakforum. 

JAGT 

1893 14. apr, Lov om beskyttelse af muslinger. 
1937 16. nov. Oyoan av ravni og kraku. 
1954 9. sept. Ll. om fuglefangst. 

JORDEMODERVÆSEN 
(se sundhedsvæsen) 

KIRKER OG KIRKELIGE FORHOLD 

l 818 29. sept. Kane. skr. ang. synsforretninger over pn:estcgiirde. 
1822 19. okt. Pl. ang. utilladelig kollektering. 
1827 31. marts Kane. skr., at nævnte plakat bekendtgøres ptt Færøerne. 
1827 7. nov. Fr. ang. betaling for attester, son1 udfa;rdigcs af præsterne. 
1830 17. dec. Fr. ang. en nærmere bestemmelse af N. L. 2-4-·l 7 om tiden for 

Gudstjenestens holdelse. 
l 831 9. febr. Fr. 01n, hvorvidt sa~d i strået 111. 111. n1å sa:Jgcs fra en pra:stegård. 
1832 27. apr. Reskr. ang. udvidelse af fr. 30. maj 1828 om diiben. 
1832 15. sept. Kane. skr. om fr. 17. dec. 1830 ang. N. L. 2-·4-17 om tiden 

for Gudstjenestens holdelse. 
1833 16. okt. Kgl. Res. om nye kirkegårde. 
1833 19. okt. Kane. skr. om udvidelse af fr. 9. febr. 183 l. 
1837 I. aug. Kane. skr. ang. anvendelse af fr. 7. nov. 1827 ang. betaling for 

attester. 
1839 5. okt. Kane. skr. ang. ejendomsretten til de færøske kirker. 
1844 4. juni Kane. skr. ang. synsforretninger over pn:estegårde. 
1845 23. apr. Fr. 0111 jords afståelse til kirkegitrdes udvidelse. 
1854 4. jan. Lov ung. Fr. 23. upr. I 845 vedr. kirkegarde. 
1854 23. marts K. U. M. skr. om læsning ved kirkestævne. 
1876 10. okt. K. U. M. skr. ang. konfirmation. 
l 878 4. nov. K. U. M. skr. ang. bygninger under nævnte rninisteriun1. 
1879 I 0. fe br. Kgl. Res. om tavler i Thorshavns kirke. 
1880 22. juni K. U. M. skr. om kirkesyn. 
1895 l 0. apr. Lov om falligvæsenet på Færoernc ~§ 37 og 56. 
1907 19. apr. Lov om forskellige forhold vedr. begravelser. 
1908 17. jan. An" hvorved nævnte lov om begravelser sættes i kraft. 
1908 I. apr. Lov om afløsning af tiende m. m. kap. lll. 
1908 27. n1aj Lov on1 Thorshavns kon1n1unalc styrelse § 24. 
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1910 22. febr. Bek. ang. best. om Færnernes mellem- og realskole§ 15. 
1911 l I. dec. U. M. skr. ang. fordeling 1nellen1 præsterne af erstatning for 

præsttals afløsning. 
1912 1. apr. Lov on1 oph;:i::velsc af kundgorclse ved kirkest;evne In. 111. 
1913 13. febr. Bek. ang. deling af Suderø præstegæld. 
1914 25. febr. An., hvorved lov af 29. apr. 1913 om hjælpekasser sættes i 

kraft § 6. 
1916 28. apr. Lov om afståelse af grund til kirker og kirkegårde. s. 206 
1918 4. marts Lov om vederlagsfri afst{\e]se af kongsjord og beneficeret jord 

til anhcg af offentlige veje. 
1918 23. apr. Bek. om, at Vaag sogn, Nordocrnes pra".steg;::eld_, f ren1tidig ben:cvnes 

Klaksvig sogn. 
1921 28. jan. Bek. om oprettelse af et embede som kapellan i Sydstrømø præste-

ga.~ld. 

1922 I 7. n1arts Lov 0111 a~ndring i skydsv:rscnet. 
1922 30. juni Lov om menighedsnld. 
1922 30. juni Lov 01n sognebåndsløsning og brugen af kirkerne. 
1922 7. aug. Lov 0111 den offentlige fred på folkekirkens helligdage samt på 

grundlovsdagen. 
! 922 ! 5. nov. ;\n. ang. Sja:llands stifts deling. 
1923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn § 41. 
1923 21. nov. An., hvorved Lov af 7. aug. 1922 om den offentlige fred på folke-

kirkens helligdage san1t grundlovsdagen sættes i kraft. 
1924 29. n1arls Lov for Fa~roernc 01n kirkernes styrelse. 
1924 7. apr. I(. M. skr. ang. autorisation af f;:rrøske sahncr. 
l 928 24. juni Kgl. res. on1 deling af Østero pnestegæld. 
I 930 4. okt. K. M. skr. ang. færøsk ritual. 
I 93 I 16. jan. Kirkeinspektions skr. ang. kirkelige genstande. 
1932 22. jan. Bek. ang. dødsattester. 
I 933 20. maj Lov om skolekommissioner. 
1934 27. sept. Res. ang. deling af Nordøernes præsteg<rld. 
1934 9. okt. Skipan fyri grunnin Foroyskt kirkjumill. 
1935 11. maj Lov om ændring i lov om kirkernes styrelse af 29. marts 1924. 
1935 24. juni Bek. 0111 optegnelser og indberetninger ang. fødsler. 
I 936 6. febr. An. ang. ophævelse af præstcskyds. 
1937 6. febr. Kirkeinspekt. skr. om reparationsarbejder på kirker. 
1942 2. juli Kirkeinspekt. skr. om kirkegårdsmure. 
194 7 24. febr. Bek. om nyt præstegæld på Øslerø. 
1947 19. maj Res. om kapellanembede for Sudero nordre præstegæld. 
1948 27. sept. Res. om kapellanembede for Norderøernes vestre præstegæld. 
1950 9. okt. Kirkeinspekt. cirk. ang. kirkegårde. 
1952 3. apr. Studningur til kirkjugaroar (løgtingssamt.). 
1952 5. sept. K. M. skr. om præsternes befordringsgodtgørelse. 
1954 8. apr. An. om kirkers brug. 
1956 8. marts Cirk. ang. kirkegårde. 
1956 3. juli An. om menighedsråd. 
1957 I 8. marts Bek. ang. antallet af menighedsrådsmedlemmer. 
1957 20. sept. Bek. 01n stem1neafgivning ved menighedsrådsvalg. 
1958 7. juni Lov om folkekirkens lønningsva~sen nL v. 

KOMMUNAL VÆSEN 

1872 28. febr. Lov om de færøske landkommuners stvrelse. 
1899 24. marts Lov om tilvejebringelse af vedtægt for benyttelsen af vand fra 

Thorshavn vandværk. 
1906 20. juli Bek. om vedtægt for benyttelsen af vand fra Thorshavn vandværk. 
I 908 27. maj Lov om byen Thorshavns kommunale styrelse. 

XXVI 



1909 1. apr. Lov for Færøerne om vandledninger. 
1909 30. apr. Lov om ændr. i landkommunalloven af 28. febr. 1872 §§ 4-10. 
1911 17. jan. Justm. skr. om, at Vaag kommune på Norderøerne forandrer navn 

til Klaksvig kommune. 
!913 18. okt. Bek. om ændr. i bek. 20. juli 1906 om Thorshavn vandværk. 
l9l3 18. okt. Justitsm. skr. om, at Kvalvig på Suderø skifter navn til Sandvig. 
1919 4. ok!. An. om embedslægevæsenet § 5. 
1923 30. jan. Lov vedr. affattelse af kommunale valglister. 
J 923 29. sept. Bek. om ændr. i § 31 i lov af 27. maj 1908 om Thorshavns 

kommunale styrelse. 
1923 14. dec. Lov om ændr. i landkommunalloven af 28. febr. 1872. 
1929 3. sept. Lagtingsbesl. ang. offentlige forstanderskabsmøder i Frodebø 

kommune. 
1931 14. marts Lov om kommunale valg i landkommunerne. 
1931 17. juli Bek. af regler om kommunale valg i landkommunerne. 
1933 23. aug. Vejledning for kommunernes regnskabsførelse. 
1934 5. febr. Ændr. i vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse. 
1934 28. juni J ustitsm. skr. om indsendelse af kommuneregnskaber. 
1935 30. marts Lov om inddrivelse af skatter og afgifter. 
J 935 27. sept. Ændr. i vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse. 
1936 l 2. nov. Skrivstovukostnaour til kommunuformenn. 
1939 15. marts Lov om ændret affattelse af forsk. best. i borgerlig straffelov 

§§ 7-8. 
1948 4. febr. Ændr. i lov 28. febr. 1872 om landkommunernes styrelse. 
1949 2. dec. Ll. om ændring i reglerne om kommunale valg. 
1950 I 0. febr. Ræili landsstyrisins yvir kommunum. 
1952 22. marts Landsst. rundskr. til kommunustyrini viov. skyldum teirra. 
1952 17. apr. Kunng. um valstoil i Kvivikar kommunu. 
I 953 8. jan. Landsst. rundskr. til kommunustyrini um sølu av ognum o. a. 
1953 3 l. juli Reglugeri\ fyri kommunalu grannskoilararnar. 
1954 21. maj Ll. om byplaner og byggevedtægter. 
1954 l 6. aug. Reglug. um samsyning til kommunalar grannskoilarar. 
1954 22. okt. Ll. vedr. kommunal beskatning. 
1954 12. nov. Kunng. um valstøo i Skala kommunu. 
1955 24. maj Lov om statsgaranti for lån fra Kreditforeningen af kommuner i 

Danmark til færøske kommuner. 
1955 25. nov. Kunng. um f61kateljing. 
1956 2. febr. Ll. om ekstraordinære skattefri afskrivninger på skibe, visse 

bygninger og maskiner. 
J 956 28. marts Ll. om samme. 
1957 28. febr. LI. om ekstraordinære skattefri afskrivninger på skibe og visse 

bygninger, maskiner in. v. 
1957 7. marts Ll. om ekspropriationer til anlæg af trafikveje. 

LAGTINGET OG LANDSSTYRET 

1863 19. marts K. U. M. skr. ang. ansættelse af kirkekasserer. 
1872 28. febr. Lov om de færøske landkommuners styrelse. 
1894 29. maj Justitsm. skr. ang valglister. 
1919 4. okt. An. om embedslægevæsenets ordning § 4. 
I 923 28. marts Lov om Færøernes Lagting. 
1923 7. nov. An. om lagtingslovens ikrafttræden. 
1930 28. jan. Justitsm. skr. om tingets ret til al kræve oplysninger fra embeds-

mænd. 
1930 29. nov. An. om forhojelse af antallet af medlemmer i lagtinget. 
1935 11. maj Lov om ændr. i lov af 28. marts 1923 om Færoernes Lagting. 
1935 9. nov. Bek. 0111 ændr. af forretningsområderne for flere ministerier. 
I 939 15. marts Lov om ændr. i lagtingsloven af 1923. 
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1939 15. marts Lov om ændret affattelse af forsk. best. i borgerlig straffelov§ 6. 
1939 24. juni Bek. af lov af 28. marts 1923 0111 Færøernes lagting med senere 

R'ndringer. 
1940 9. maj Best. om midlertidig styrelsesform på Færøerne. 
1944 3. jån. Best. vedr. valg til Færøernes lagting. 
1944 5. jan. Best. om ophævelse af lagtingets økonomiske fond. 
l 944 26. okt. Best. om ændr. i lagtingsloven af 28. marts 1923. 
1944 22. nov. Best. om valgretsalderen. 
1946 13. juni Besl. om folkeafstemning om Færøernes fremtidige statsretslige 

stilling. 
l 948 23. marts Lov om Færøernes hjemmestyre. 
1948 5. maj Tingskipan Føroya løgtings. 
1948 l 3. maj Ll. om Færøernes styrelsesordning i særanliggender. 
1948 13. maj Ll. om Færøernes forvaltning. 
1948 13. maj Yvirtoka av sermålum. 
1948 14. maj Ll. om valg til Færøernes lagting. 
1948 14. maj Ll. om landsstyremændenes lønninger. 
1948 l 5. dec. Yvirtøka av sermalum. 
1949 15. marts Sytingarrættur landsstyrisins. 
1949 28. marts Ll. om Færoernes Oppebørselskontor. s. 860 
1950 10. febr. Ræili landsstyrisins yvir kommunum. 
l 950 20. 1narts Figgjarløgtingsl6g un1 byggigrunn. 
I 950 23. maj Statsm. skr. om statens andel af udgifterne ved oppeborsels-

kontoret. 
1950 5. sept. Ll. om ændr. i lov om valg til Færøernes lagting. 
1950 8. sept. Kunng. um løgtingsval. 
1950 6. okt. Kunng. um !lokkar og b6kstavmerking til løgtingsval. 
1951 I 7. marts Ll. om ændr. i Il. af 14. maj 1948 om landsstyremændenes 

lønninger. 
195 I 31. maj Statsm. skr. om maskintilsynet som særanliggende. 
1951 29. aug. Ll. om ændr. i Il. af 14. maj 1951 om landsstyremændenes 

lønninger. 
195 I 18. sept. Statsm. skr. om hjemmestyrets kompetence. 
I 952 7. juni Tillægsbevillingslov I 95 I /52 om bemyndigelse for landbrugsmini-

steren m. h. t. jordfonden og fæstegodset som særanliggende. 
1956 8. marts Decision av landskassans roknskapum. 
1956 14. marts Yvirtøka av jarilagrunninum og kongsjøroini. 
1956 16. marts Figgjarll. viov. prentan av løgtingstioindi 1852--1879. 
J 956 22. marts Ll. om dagpenge for lagtingets medlemmer. 
I 956 22. marts Ll. om landsstyremændenes lønninger. 
1956 26. okt. Kunng. um yvirtøku av jaroagrunninum og kongsjørilini. 
I 957 I 8. jan. Overenskomst mellem staten og landsstyret vedr. oppebørselskon

torets kasse- og regnskabsva:sen, forsåvidt angår stats1nidler. 
1958 24. apr. Ll. om fordeling af landskassens overskud. 
I 958 22. okt. Stalsm. skr. om adgang for Færinger i Danmark al stemme ved 

Jagtingsvalg. 
1959 12. maj Ll. om lån til landskassen til havnebygning, vejbygning og fisker

flådens fornyelse. 
1959 I 2. maj Ll. om dagpenge for Jagtingets medlemmer. 
1959 5. juni L. om statsgaranti for liin optaget af hjemmestyret. 

LANDBOFORHOLD 

l 767 28. aug. Fundats for amtsfattigkassen. 
I 827 2 I. dec. Res. om tørvehederne ved Thorshavn. 
l 831 25. nov. Fr. ang. retsforholdel mellem lejer og køber eller panthaver. 
1833 14. aug. Res. om torvehederne ved Thorshavn. 
1833 I 6. okt. Res. om nye kirkegårde. 
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1833 19. okt. Kane. skr., hvorved fr. 25. nov. 1831 gøres gældende. 
1836 30. marts Sportelregi. §§ 29 og 62. 
J 850 18. aug. Res. om torvehederne ved Thorshavn. 
1852 12. febr. Lov om afhændelse af øen Lille Dimon. 
1857 4. marts Lov, hvorved udstykning af det private jordegods soges ind-

skrænket. 
1863 19. jan. Lov om afhændelse af de fæsteg!Hden Husegård tilh. trøer. 
1868 30. marts Justitsm. skr. om tørvehederne ved Thorshavn. 
1877 14. febr. Res. om tørvehedene ved Thorshavn. 
1891 I. apr. Lov om oprettelse af landvæsenskommissioner. 
1894 13. apr. Lov om afhændelse af trøer og grundstykker fra statens fæstegods. 
1895 l 0. apr. Fattigloven § 13 c. 
1897 23. apr. Lov ang. indførelse af en ny skyldsætning af jordejendomme § 4. 
1905 5. maj Lov, sigtende til at lette udarbejdelsen af nye skøde og panteregistre. 
1914 26. nov. Justitsm. skr. ang. fortidslevninger. 
1917 12. juni Instruks for landbrugskonsulenten. 
1918 4. marts Lov om vederlagsfri afståelse af kongsjord og beneficeret jord 

til anlæg af offentlige veje. 
1921 l. apr. Lov om aflosning af vintergncsningsretten på troer, indlagte fra 

fæstegården Husegård og em bedsgården Aalekær. 
1926 31. n1arts Lov on1 landva:senskon1n1issioncr. 
1928 3 I. marts Lov om indforelsc af en matrikul og oprettelse af et realregister 

for Thorshavn. 
1928 22. juni An. vedr. matrikul og realregister for Thorshavn. 
1928 25. juni Regi. for opmåling ved udskiftning på Færøerne. 
1928 25. juni Regi. om ansættelse til skattemarker ved udskiftning. 
1928 25. juni Regi. for jordbonitering ved udskiftning. 
1928 19. juli L. M. skr. om dagpenge m. m. ved udskiftning. 
1929 23. jan. L. M. skr. om dagpenge m. m. ved udskiftning. 
1929 17. okt. L. M. skr. ang. betingelserne for godkendelse af udstykning. 
1930 27. marts L. M. skr. ang. betingelserne for godkendelse af udstykning. 
1930 4. sept. L. M. skr. om dagpenge m. m. ved overudskiftning. 
1931 31. marts Lov om salg til Thorshavn kommune af embedsgården Aalekær. 
193 I 15. juli An. om indførelse af matrikul og oprettelse af realregister udenfor 

Thorshavn. 
1931 18. sept. Bek. vedr. matrikul og realregister udenfor Thorshavn. 
1931 29. okt. Bek. om udstykning og sammenlægninger for udskiftede pladser 

udenfor Thorshavn. 
1931 29. okt. Bek. om udstykninger og sammenlægninger i Thorshavn. 
1931 l 0. nov. Bek. ang. distrikter til hingstebedømmelse. 
1937 I 8. maj Lov om benyttelse af indsøer og vandløb. 
1937 I 8. maj Lov om grandestævne. 
1937 18. maj Lov om hegn og markfred. 
1937 18. maj Lov om haugers styrelse og drift. 
1937 24. maj Lov om jordbrugets fremme. 
1938 22. marts Regi. for landbrugsudvalgene. 
1938 22. marts Reglem. for landbrugsrådet. 

s. 592 
s. 595 
s. 598 
s. 609 

1938 13. apr. Lov om indskrænkning i retten til udstykning af udskiftet jord. 
1938 18. maj Bek. om realregister i h. t. § 57 i lov af 24 maj 1937 om jord-

brugets fremme. 
1938 13. aug. Bek. om udstykninger af ejendomme, optagne i realregisteret 

oprettet ih. t. § 57 i lov af 24. maj 1937. 
1938 21. dec. Lov om bekæmpelse af smitsomme plantesygdomme og skadedyr. 
1939 15. marts Lov om ændret affattelse af forsk. best. i borgerlig straffelov. 
1939 27. marts Lov om udskiftning. 
1941 30. dec. Best. om husdyrbrugets fremme. 
1941 30. dec. Regler for tilskud til husdyrbrugets fremme. 
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1942 18. marts Bek. om foranstaltninger mod kartoffelbrok. 
1942 22. dec. Ændr. i lov af 24. maj 1937. 
1944 4. jan. Ændr. i lov af 18. maj 1937 om haugers styrelse. 
1945 25. jan. Tillæg til regi. af 25. juni 1928 om jordbonitering. 
1949 3 l. marts Ændr. i hegnloven af 18. maj 1937. 
1949 31. marts Ll. 0111 ændr. vedr. matrikulvæsen og realregister. 
1949 24. sept. Landbrugsm. skr. om landbrugsrådets dagpenge. 
1950 3. jan. Ll. om vragning af uldvarer til udførsel. 

s. 889 
s. 889 

1950 3. jan. Ændr. i lov af 4. marts 1857 om indskrænkning i udstykning. 
1950 21. marts Kundg. om vragning af uldvarer til udførsel. 
1950 31. marts Ll. om ændr. i lov af 27. marts 1939 om udskiftning. 
1950 18. dec. Kunng. um statistikk viilv. epladyrking. 
1950 18. dec. Kunng. um seyilateljing. 
1951 17. marts Ll. om ændr. i lov af 18. maj 193 7 om hegn og markfred. 
1951 15. maj Kunng. um gjald til matrikulskrivstovuna. 
1952 7. juni Tillægsbevillingslov 1951 /52 om bemyndigelse for landbrugsmini-

steren m. h. t. jordfonden og fæstegodset som særanliggende. 
l 956 14. 1narts Yvirtoka av jarOagrunninum og kongsjorOini. 
1956 22. marts Ll. om nedsættelse af landbokommission. 
1956 26. okt. Kunng. um yvirtoku av jaroagrunninum og kongsjøroini. 
1957 22. inarts LandssL skr. 0111 dagpenge til udskiftningsntcvn og landboko111-

111issioner. 
1957 24. apr. Ll. om lov om jordbrugets fremme. 
1958 24. apr. Ll. om udryddelse af ravne og krager. 
1958 23. maj Kunng. um mj6lkastudning. 
I 958 14. juli Reglug. fyri Royndarstoouna f Hoyvfk. 
1959 12. maj Ll. om forbud mod fremstilling af mælk fra mælkemaskiner. 
1959 13. mai Kunng. um mjolkastudning. 

LANDSSTYRET 
(se lagtinget og landsstyret) 

LEJE 

1940 2. dec. Best. om lejeforhold. 
1942 19. dec. Ændr. i best. af 2. dec. 1940. 
1945 24. sept. Best. om lejeforhold. 
1950 l. marts Ændr. i best. af 2. dec. 1940 om lejeforhold. 
1952 24. apr. Ændr. i best. af 2. dec. 1940. 

LOTTERI 

1950 15. juni Ll. om et færøsk klasselotteri. 
1951 26. jan. Ll. om ændr. i nævnte lov. 
l 951 22. dec. Ll. om ændr. i samme. 

LOVGIVNING 

1687 15. april Kong Christian den Femtes Norske Lov. 
1688 12. maj Reskr. om Norske Lovs ikrafttræden paa Færøerne. 
1814 14. jan. Fredstraktat, art. 4. 
l 816 6. juli Kgl. res. om oprettelse af Færø amt. 
1821 6. juni Kgl. res. om almindelige anordningers anvendelighed. 
1824 8. okt Fr., hvorved oplæsning af anordninger fra prædikestolene afskaffes. 
1827 7. dec. Reskr. om udvidelse af fr. 8. okt. 1824. 
1829 11. apr. Kane. skr. om almindelige anordningers anvendelighed. 
183 l 5. aug. Pl. ang. indgreb i Kjøbenhavns Universitets almanak-privilegium. 
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I 833 I 9. okt. Kane. skr. ang. an!. pl.s udvidelse. 
1852 26. aug. Jus!m. skr. om de for !821 udstedte anordningers anvendelighed 

på Færoerne. 
1854 4. jan. Lov om udvidelse af nogle for Danmark udkomne almindelige 

anordninger og love til Færøerne. 
1855 5. juli Justm. skr. om almindelige loves gyldighed på Færøerne. 
l 867 6. juli Justm. skr. om lovændringer. 
1879 JO. juli Bevilling om autorisation af »DiJTimalætting« som offentlig! kund-

gørelsesblad. 
1896 I. apr. Lov om kundgørelse af love og anordninger på Færøerne. 
l 903 23. jan. Lov om Statstidende 'i 4. 
1904 24. marts Bek. om optagelse i statslidenden af forskellige kundgørelser 

vedr. Færøerne. 
l 912 I. apr. Lov om ophævelse af kundgørelse ved kirkestævne JTI. JTI. 

l 921 21. apr. Bek. om taksien for bekendtgørelser i »DiJTimalætting«. 
l 923 28. n1arts Lov 01n Fa~roernes lagting. 
1940 9. maj Best. om midlertidig styrelsesform på Færøerne. 
I 940 9. maj Best. om kundgnrelscr. 
1940 23. okt. Best. om forlængelse af visse loves gyldighed. 
I 948 23. marts Lov om Færoernes hjemmestyre. 
1948 5. maj Tingskipan Føroya Logtings. 
I 948 13. maj Ll. om Færoernes styrelsesordning i særanliggender. 

LUFTFART 

1951 31. aug. Overenskomst vedr. luftfartshjælpemidler i Gronland og på 
Færøerne. 

l 958 25. aug. Bek. om international overenskomst om luftfartstjeneste i Grøn
land og på Færøerne. 

LÆGEVÆSEN 
(se sundhedsvæsen). 

MOTORKØRSEL 
(se færdsel og motorkørsel). 

MUSEUM OG FORTIDSMINDER 

l 868 l 6. apr. Res. ang. Kirkebøruinen. 
l 914 26. nov. Justm. skr. ang. fortidslevninger. 
1931 l 6. jan. Kirkeinspektion skr. ang. kirkelige genstande. 
1948 16. sept. Ll. om fredning af fortidsminder og bygninger. 
l 952 2. maj Ll. om fortidsmindesamling. 
1952 27. nov. Ll. om ændring i nævnte lov. 
I 955 17. aug. Ll. om naturhistorisk samling. 
1957 24. apr. Ll. om Torshavn skanse. 
1957 5. dec. Reglug. fyri Grunnin til varilveitingar av fornminnum i Kirkjubø. 

NAVN 

1930 9. jan. Justm. skr. om navneforandring. 

NÆRINGSVÆSEN 
(se også handel) 

1855 21. murs Lov om ophævelsen af den kongelige enehandel. 
I 863 I 3 juli Justm. skr. om nærings berettigelse. 
I 87 I 22. aug. J ustm. skr. om fr. om dykkervæsenet af 16. mars 1842. 
1874 14. febr. Lov om forbud mod visse tændstikker. 
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1881 7. maj Lov om forandr. i loven af 21. marts 1855 om enehandelcns op-
ha:!velse. 

1903 23. jan. An .. hvorved lov af 14. febr. 1874 om tændstikker udvides. 
1922 30. juni. Lov om lukketid for butikker m. m. 
1923 l 9. nov. Politivedt<egt for Thorsbavn, 7. kap. on1 bevtertninger og for-

lystelser. 
1923 21. nov. An" hvorved lukkeloven af 30. juni 1922 sættes i kraft. 
1926 15. jan. Justm. skr. om forsl<\clsen af an. af 21. nov. 1923 om lukketid. 
1934 19. febr. An. om gifte og andre for sundheden farlige stoffer. 
1939 15. marts. Lov om hvalfangst. 
1939 15. marts. Lov om rutefart. 
1940 10. maj. Best. 0111 brug og udleje af skibe. 
1941 15. dec. Best. om benyttelse af fartøjer. 
1943 21. dec. Regulativ for dansestuer. 
1950 27. maj Lov om udlån til industri- og hiindværksvirksomhed. 
1951 6. marts Ll. om tilskud til nødvendighedsvarer. 
1952 2. apr. An. om hvalfangst. 
1952 7. juni Tillægsbevillingslov 1951/52 om statstilskud til rugmel. 
1952 4. sept. Bek. om salg af færøske kul i Danmark. 
1954 20. mai Kunng. um elektroinnleggjarar. 
1955 20. dec. Li. on1 na:ring 111. n1. 

1955 20. dec. f(unng. um handverks- og fdnaOarvinnu. 
1958 I I. nov. An. 0111 ikrafttra:dcn af lov on1 tekniske skoler n1. in. 

OVERFORMYNDERI 
(se umyndighed) 

PASVÆSEN 
(se politivæsen) 

PENGEVÆSEN. VALUTAFORHOLD 

1940 18. dec. Best. om seddelomløb, valutaforhold og handel med udlandet. 
1941 27. marts Bek. om ændr. i kundg. af 18. dec. 1940. 
1941 26. apr. Bek. fra valutacentralen om omveksling af britisk valuta. 
I 942 6. juli Bek. fra valutacentralen om omveksling af britisk valuta. 
1945 8. sept. Best om kronekursen. 
1948 I 7. dec. Valutabestemmelser. 
1948 23. dec. Bek. om betalingsoverenskomsten med Storbritannien. 
1949 12. apr. Lov om pengesedler m. v. på Færoerne. s. 900 
1950 24. maj Bek. om ombytning af danske og færøske pengesedler. 
1951 20. febr. Ll. om valuta. 
1952 24. apr. Ll. om valuta og priser. 
1953 30. apr. Kundg. af bek. af Il. juli 1947 ang. ind- og udførsel af penge og 

v:erdipapirer m. v. 
1954. 4. maj. Bek. om indkaldelse af færoske pengesedler. 
1957 21. dec. Lov om valutaforhold 111. v. 

PENSION 
(se tjenestemænd) 

PLANTAGER 

1952 27. nov. Ll. om plantager. 
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PLANTESYGDOMME 
(se landboforhold) 



POLITIV ÆSEN 

1850 5. apr. Lov om fremmede jøders adgang til at opholde sig her i riget. 
1854 4. jan. Lov om udvidelse af nogle for Danmark udkomne anordninger og 

love til Færøerne, herunder loven af 5. apr. 1850. 
1856 28. jan. Lov ang. brandvæsenet i Thorshavn § 13. 
1856 28. jan. Lov om oprettelse af en bygningskommission i Thorshavn § 1. 
1872 28. febr. Landkommunalloven § 31. 
! 882 23. maj. Sundhedsvedtægt for Thorshavn § 2. 
1894 I 3. apr. Lov indeholdende bestemmelser om politiet på Færnerne. 
1897 23. apr. Lov om ny skyldsætning § 6. 
! 908 27. maj. Lov om Thorshavns kommuale styrelse § 28. 
1912 9. maj. An. ang. politiets pligter i strandingstilfælde. 
1915 14. juli Fundats for W. M. Debes legat. 
1916 11. apr. Lov om rettens pleje. 
1919 4. okt. An. om embedslægevæsenet § 14. 
1923 19 nov. Politivedtægt for Thorshavn. 
1924 30. sept. Bek. om retsplejeloven. 
1928 8. sept. Tillæg til politivedtægt for Thorshavn. 
1929 6. juli. Bek om forbud mod salg af skydevåben og ammunition. 
1929 7. aug. Reglm. for politibetjentene på Færøerne. 
1931 7. febr. Reglem. for politibetjent i Tveraa. 
1931 14. marts Lov om ændr. i lov af 13. apr. 1894 om politiet. 
I 931 15. apr. Regi. for den kommunale politibetjent i Våg. 
J 931 3. juli. Politivedtægt for landkommunerne. 
I 935 24. apr. Lov om tilsyn med fremmede. 
1938 27. juli Ændr. i regi. for Politibetjent i Tveraa. 
1940 28. nov. Best. om afgift for fremvisning af levende billeder og offentlig 

dans. 
I 943 l 0. aug. Reglem. for politibetjent i Næs kommune. 
1950 11. febr. Ll. om indførselsafgifter § 15. 
1950 1. marts Landfogden skr. om gebyr for pas. 
1952 7. juni Lov om pas. 
1952 2. okt. An. om civilforsvaret. 
1955 27. jan. An. om pastvang for udlændinge på Færoerne. 
1955 28. febr. Bek. om pas og visum, opholdstilladelse samt anmeldelsespligt 

for udlændinge. 
1958 12. maj Bek. om nordisk overenskomst om ophævelse af paskontrol. 
I 958 7. juni Lov om ændr. i retsplejeloven. 
1958 7. juni Lov om ændr. i lov om politiet pil Færøerne. 
1958 7. juni Lov om udgifterne i strafferetsplejen. 
1958 7. juni Lov om arrestvæsenets ordning på Færøerne. 
! 958 24. nov. Bek. om beføjelse for landfogden at undlade påtale. 

POSTVÆSEN 

1920 26. jan. 1lek. om postpakker. 
1925 5. dec. Justm. skr. om færøsk som postsprog. 
1950 11. febr. Ll. om indforselsafgifter §§ 13 og 15. 
1951 5. mars Samsyning lyri ulrokning av innflutningsgjøldum. 

PRISTAL 
l 952 24. apr. LL on1 valuta og priser. 
1952 24. apr. Ll. om pristal. 

RADIO 
1927 30. maj Lov om telefoner. 
J 940 27. nov. Iles!. om radiomodtagning. 
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l 947 25. juli Best. om radioudstyr i færøske skibe. 
1950 19. juni Bek. vedr. fiskeriinspektionsskibes radiotjeneste. 
l 956 28. mars Ll. om radiospredning. 
l 957 I. jan. Kunng. viilv. utvarps6lj6ili. 
1957 14. febr. Ll. om radioudvalg. 
1957 7. maj Kunng. um utvarpsgjald. 
1957 18. juli Regul. um starv utvarpsnevndinnar. 
1958 29. mars Kunng. um litvarpsgjald. 

RETSVÆSEN 

1797 20. jan. Fr. om forligelsesindretninger på landet i Norge. 
I 813 23. marts Kane. pl. om sysselmændenes påkendelse af politisager. 
1818 1. sept. Kane. skr. om udskrifter af forligelsesprolokollen. 
1820 12. jan. Pl. om attester, som skal tilvejebringes for et skudes tinglæsning. 
1822 21. sept. Kane. skr. om pl. af 12. jan. 1820. 
1827 6. apr. Fl. ang. betaling til forligskommissionerne og ang. klagerens ude

blivelse ved disse. 
1832 23. maj Kgl. bevilling vedr. fritagelse for summer i sparekassen for Fær-

øerne for arrest og beslag. 
1836 30. marts Sporteregl. for rettens betjente på Færøerne. 
1837 l. aug. Kane. skr. ang. pl. af 6. apr. 1827. 
1839 27. nov. Fl. indeholdende nærmere bestemmelse af D. L. 5-3-18 og 

pl. l 8. jan. 1788. 
1841. 28. juli Fr. ang. underpant i rørligt gods. 
l 843 16. febr. Kane. skr. ang. sportler. 
1857 4. marts Lov, hvorved udstykningen af det private jordegods soges ind-

skrænket § 19. 
1857 29. dec. Lov om grindefangsten §§ 6-7. 
1858 6. nov. Lov om proklamata i boer. 
1872 25. marts Konkursloven. 
1873 l. marts Lov om udnævnelse af retsvidner. 
1874 30. nov. Skifteloven. 
1876 14. jan. An., hvorved skifteloven af 30. nov. 1874 sættes i kraft. 
1879 10. juli An. om forandr. af den i konkursloven og skifteloven foreskrevne 

bekendtgørelses1nåde på Fa:røerne. 
1892 4. nov. An. om lempelser i lov om oprettelse af søretter udenfor Koben

havn samt om søforklaringer og søforhør af 12. apr. 1892, for 
s<l vidt angår Fa:røerne. 

l 894 30. marts Lov om udpantning. 
l 894 18. apr. Justm. skr. om sysselmændenes bemyndigelse vedr. auktioner. 
1896 I. apr. Lov om forandr. i bestemmelserne om afholdelsen af ting. 
1897 18. dec. Lov om retternes medvirken til optagelse af bevis i udlandet. 
1898 24. okt. An., hvorved nævnte lov af I 8. dec. 1897 sættes i kraft. 
1902 2. maj An. om den skikkelse, hvori konkursloven af 25. marts 1872 skal 

være gældende på Færøerne. 
1906 9. marts Lov om udførelse af notarialforretninger. 
l 906 10. marts Instruks for udforeisen af notarialforretninger. 
l 908 28. fcbr. Lov om tillæg til lov af 18. dec. 1897 om optagelse af bevis i 

udlandet. 
1908 14. nov. An. hvorved nævnte lov af 28. febr. I 908 sættes i kraft. 
1917 3 l. okt. Instruks om ændr. i instruks af l 0. marts J 906 om notarialfor

retninger. 
l 924 4. juli Justm. skr. ang. cirkulærer, som vil være at anvende fra retspleje-

lovens ikrafttræden at regne. 
l 924 30. sept Bek. om gennemførelse af retsplejeloven. 
l 924 31. okt. J ustnL skr. ang. indberetninger vedr. forligsva:senct. 
1926 31. 1narts Lov on1 1andv:.csenskon1n1issioner. 
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l 926 20 apr. Lov om tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer. 
I 927 12. apr. Lov om ændr. i konkursloven af 25. marts 1872. 
I 927 4. maj An., hvorved lov af 20. apr. 1926 om tilsyn med eksekutorboer 

sættes i kraft. 
1927 2. juli Justm. skr. on1 dagpenge for don1meren. 
I 927 I 0. nov. An" hvorved § 2 i lov af 12. apr. 1927 om ændr. i konkursloven 

sættes i kraft 
1928 9. febr. Justn1. skr. 0111 retsafgifter samt oin bcfordringsgo<ltgorclse og 

dagpenge til don1n1crcn og hans fuldn1:egtig. 
1928 31. 1narts Lov om inatrikul og reairegistcr for Thorshavn §§ 2 og J 5. 
1932 I. okt Bek. af lov om rettens pleje. 
1934 14. febr. Lov om tillæg til konkursloven, 
1934 3 L okt. an., hvorved lov af I 4. febr. 1934 om tillæg til konkursloven 

sættes i kraft 
I 935 l I. maj Lov for Færøerne om rettens pleje. 
1935 23. sept. An. om genncmforelsc af lov af 11. maj l 935 om rettens pleje. 
1935 23. sept. Vejledning ang. valg til na:vningcgrundllsten. 
1936 I!. jan. Vejledning for pantefogder. 
l 936 5. okt. ,..\n. 01n auktionsledere. 
1937 31. marts Bek. ang. auktionslederes sikkcrhcdsstiilelsc 111. 111. 

1937 9. april Bek. 0111 kontroHoranstaltninger overfor auktionsledere. 
! 937 9. apr. Instruks for auktionsledere. 
1937 7. maj Lov om tendr. i retsplejeloven. 
l 938 I 3. apr. Lov om ændr. i retsplejeloven. 
1939 15. marts Lov om ændret affattelse af forsk. bcsL borgerlig straffelov. 
1939 I 5. marts Lov om tondr. i retsplejeloven. 
1939 15. maj Lov om ændr. i retsplejeloven. 
I 940 9. maj BesL om kundgørelser. 
1940 17. juni Best. om visse processuelle og administrative forhold. 
1940 12. aug. Bek. om deponeringssted, 
1940 23. okt. BesL om forlængelse al visse loves gyldighed. 
1940 30. okt. BesL om forundr. af visse retsafgifter. 
1941 13. nov. Best. om vederlag til stævningsmænd for forkyndelse i straffesager. 
1944 4. jan. BesL om ændr. i retsplejeloven. 
1945 31. aug. BesL om ophævelse af fors. besL vedr. processuelle og adm. for-

hold. 
1945 24. sept. BcsL om gebyrerne for udpantning. 
1949 24. juni Justin. skr. om tinglæsningsv~csenct og ovcrformynderiet. 
1950 23. n1aj Justin. skr. on1 driftsudgifterne ved retsbygningen i Thorshavn. 
1953 I 0, apr. LL om gebyrer ved udpantning. 
1957 15. 1narts Rigso1nb. ske on1 konstitution for sysselina:nd at foretage foged-

forretninger. 
l 957 l 5. nov. Bek. 0111 vedtægten for sagf0rersa111fundct. 
1957 i 7. dec. C<irk. Oin underretternes kasse- og regnskabsva:sen. 
1958 7. juni Lov om ændr. i retsplejeloven. 
1958 7. juni Lov om ~endr. i lov 0111 politiet på F.:croerne. 

7. juni Lov 0111 udgifterne i strafferetsplejen. l 958 
1958 7. juni Lov on1 arrestva;senets ordning på Frcrocrnc. 
1958 24. nov. Bek. om bcfojelse for landfogden al undlade pittale. 

RÅSTOFFLR l UNDERGRUNDEN 

l 932 15. innj Koncessioner for La societe n1inierc des Islcs Fcroc. 
l 950 8. n1aj Lov om efterforskning og indvinding af råstoffer i kongeriget Dan

inarks undergrund. 
l 952 l 8. apr. S1ats1n. skr. 0111 brydning af tufsten. 
1952 4. sept. !Jck. om salg af ftcrnskc kul. 
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SKATTER OG AFGIFTER 

I. Skat på fast ejendom. 

l 8 l 0 8. fe br. Fr. om afgift ved overdragelse af fast ejendom samt af arv m.m. 
l 867 29. marts Lov ang. en ny skyldsætning af jorderne på Færøerne. 
l 897 23. apr. Lov ang. indforelse af en ny skyldsætning af jordejendomme. 
1898 27. okt. Justm. skr. ang. anf. lovs § I. 
1908 l. apr. Lov om afløsning af tiende og forandr. i forsk. skatter og afgifter. 
1908 27. maj Lov om Thorshavns kommunale styrelse § 31 (bygningsskat). 
l 9 l 0 l. apr. Lov om ophævelse af lov om kapitelstaksten af I. maj l 868. 
!923 12. 1narts Lov 0111 den korn111unalc beskatning§ 37. 
1928 25. juni Regl. for ansættelse til skattemarker ved udskiftning. 
1948 17. dec. Ll. om ophævelse af matrikulskat m. v. 

2. I ndko111st skat. 

1923 l 2. 111arts Lov for Fa:roerne om den kommnnale beskatning. 
1928 7. marts Lov om ændr. i lov af 12. marts 1923 § 30. 
l 935 30. marts Lov om inddrivelse af skatter og afgifter 
1939 16. febr. Lov om ændr. i Lov af 12. marts 1923. 
1939 15. maj Lov om personlig skat til amtskommunen. 
l 939 18. dec. Instruktionshæfte fra lagtingets skatteudvalg. 
l 941 23. dec. Best. om oprettelse af et ligningsråd. 
l 942 23. dec. Best. om ændr. i lov af 12. marts 1923. 
1944 l l. dec. Ændr. i bestemmelse af 23. dec. 1941 om ligningsrild. 
1945 24. sept. Best om inddrivelse af personlig skat til amtskommunen. 
1947 14. marts Best. om ændr. i lov af 12. marts 1923. 
1947 27. dec. Ændr. i lov af 12. marts 1923. 
1949 31. aug. Ll. om tilføjelser til § 32 i loven af 12. marts 1923. 
195 l 17. marts Ll. om ændr. i lov af 12. marts 1923. 
l 95 l 22. dec. Ll. om ændr. i lov af 12 marts 1923. 
1952 28. marts Ll. om skat til landskassen. 
1953 25. febr. Skattedepart. skr. om danske firmaers oplysningspligt om løn

indtægter. 
1953 26. marts Ll. om indkomstskat af renter af indestående i færøske banker 

og sparekasser. 
1953 26. marts Ll. 0111 skat til landskassen. 
1953 26. marts Ll. om ændr. i lov af 12. marts 1923. 
1953 30. juni Regluger6 um inntøkuskatt av rentum. 
1954 22. okt. Ll. om ændr. vedr. kommunal beskatning. 
1956 2. febr. Ll. om ekstraordinær skattefri afskrivning pii skibe, visse byg

ninger, n1askiner m. v. 
1956 28. marts Ll. om samme. 
1956 23. aug. Ll om fritagelse for ikke forsørgere, som sejler udenlands. at 

svare landsskat. 
l 957 28. febr. Ll. 01n ekstraordina~re skattefri afskrivninger på skibe sa1nt visse 

bygninger, maskiner m. v. 
1958 20. febr. Ll. om fritagelse for ikke forsørgere, som sejler udenlands, at 

svare landsskat. 
1958 6. dec. Llkningarr{t6 kunng. um avskriving av husum. 
1959 21. marts Finanslov 1959/60 (sømandsskat). 
1959 16. apr. Ll. om ekstraordinær afskrivning pft skibe m. v. 
1959 29. apr. Ll. om skat til landskassen. 
1959 25. juni Bek. om somandsskat. 
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3. Arveafg!ft. 

1921 8. nov. An., hvorved lov om arveafgift af 27. maj 1908 sættes i kraft. 
1921 30. dec. Bek. om stedet for indbetaling af arveafgift. 
l 921 30. dec. Bcst. 0111 beregningen og opk;ævningen ~f arveafgift. 

4. lnr(/orsefs~ og .lre111stillingsl~f[J(fler og ut(/orselsaj~lji. 

I 947 2. sept. Bcst. om udførselsafgift, 
I 947 16. dec. Bek. om opkrævning af udforselsafgift for salt- og klipfisk. 
1950 11. fcbr. Ll. om indforselsafgiftcr m. m. 
1950 7. sept. Ll. om ændr. i Il. af I!. febr. 1950. 
1950 6. okt. Ll. om ændr. i samme. 
I 951 5. marts Samsyning fyri utrokning av innflutningsgjoldum (danski toll-

stovnurin). 
1951 6. marts Ll. om ændr i li. af I! febr. 1950. 
195 I 18. dec. Ll. om ændr. i samme. 
1954 9. marts Ll. om ændr vedr. indførselsafgift. 
1955 I 8. febr. Ll. om samme. 
1955 29. marts 1.1. om samme. 
1957 25. jan. Ll. om samme. 
1957 7. febr. Ll. om samme. 
1958 ! 8. sept. Kunng. um uppkrcvjing. 
1959 3. apr. Ll. om lønreguleringsfonden. 

5 AJ:rti}l af' 11u1torkoretojer. 

1930 19. marts Lov om motorkøretøjer § 32. 
1930 29. nov. Bek. om motorkoretøjer, afsnit IX. 
1951 16. marts Ll. om afgift pil motorkorctojer. 
195! 5. apr. Kunng. um avgjald uppa motorakfor. 

6 11undeaJ:gift til konnnunen. 

1928 3 I. marts An. hvorved lov af 18. apr. 1925 om hundeafgift m. m. sættes 
i kraft. 

1955 18. marts Ll. om hundeafgift m. v. 

7. Stempelahifi. 

1929 23. apr. Bek af lov om stempelafgift §§ l ~5. 

8. Aj~~((ier vedr. handel. 

1881 7. maj Lov om forandring i loven af 21. marts I855. 
1892 30. marts Lov om forskellige skatter og afgifter § 15. 
1933 ! 3. dec. Lov om handelsrejsende. 
1950 2 l. febr. Ll. om ændr. i afgiften for antagelsesbeviser for handlende og 

handelsrejsende. 

9. Jndklareringsgebyr. 

1855 2 l. 1narts Lov om enchandclens ophævelse §§ 5~~6. 
1892 30. marts Lov om forskellige skatter og afgifter § l 4. 
1892 31. maj J ustm. skr. om viseringsgebyrcr. 
1935 30. marts Lov om gebyr for eftersyn af skibspapirer. 
1939 15. marts Lov om skibsafgifter. 
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10. A/gifr af hralfcmp;sr. 

1905 3. juni Bek. om regler for opkrævning af afgift af hvaler. 
i 939 l 5. n1arts Lov om hvalfangst § 9. 

11 Apotckera.fiJ:Zff. 

1937 22. sept. An. om apotekervæsenet, kap. VIII. 

12. !Jiograj{1fiift. 

1922 16. 1narts Lov 0111 biografteatcrv<:cscnets ordning§ 14. 
1940 28. nov. Best. orn afgift for fren1visning af levende billeder. 
1955 18. fcbr. Ll. om lonregulcringsfonden § 3. 

13. Rctssporrler. 

I 836 30. marts Sportelreglementet for rettens betjente pa Færøerne. 
1840 24. dec. Kane. skr. ang. gebyr for forbud. 
l 857 29. dec. Lov 0111 :endr. i sportelreglen1entet. 
1867 9, sept. Justin. skr. ang. notarialgebyrcr. 
1868 26. maj lov om afgifter af frivillige auktioner over handelsvarer § 5. 
1874 30. nov. lov om betaling for de til skiftevæscnct henhorende forretninger. 
1936 11. jan. Vejledning for pantcfogder. 
1936 5. okt. An. om auktionsledere § 4. 
1940 30. okt. Best. om forandr af visse retsafgifter. 
1953 I 0. apr. Ll. om gebyrer ved udpantning. 

i 4. Forskellige besten1111e!ser. 

1881 18. marts Lov om ophævelse af næbbetolden. 
1892 11. marts Lov om tilkobsafgifl af skibe, der indføres til Færøerne. 
1895 JO. apr. Lov om fattigvæsenet § 7, jfr. kgl. kan!. af 28. aug. 1767. 
1908 I. apr. Lov om afløsning af tiende og forandr. i forsk. skalter og afgifter, 

kap. Ill. 
1912 l. april. Lov om ophævelse af kundgorelse ved kirkestævne § 2. 
1924 29. marts Lov om kirkernes styrelse §§ 8-9, jfr. § 11. 
1928 17. marts An. om lempelser i sømandsloven (den særlige fiskcrpårnonstring). 
l 928 31. marts Bek. af lov om sømering af 28. feb 19 l 6 med senere ændr. § 23. 
l 935 30. marts Lov om inddrivelse af skatter og afgifter. 
1939 15. marts Lov om rutefart Il 4. 
1939 9. juni Tolddcpartem. skr. om færosk fiskekonserves og fuglekonserves 

toldfri indførsel til Danmark. 
1940 27. nov. Best om radiomodtagning § 12. 
1940 28. nov. Best. om afgift for fremvisning af levende billeder og afholdelse 

af offentlig dans. 
1948 15. sept. Ll. om fritagelse for skatter og afgifter for sygehuse. 
1950 16. marts Ll. om ekspeditionsgebyr for indforselsbevillinger. 
1950 19. aug. lndenrigsm. skr. om tilbageholdelse af løn for skat, der skyldes i 

Daninark. 
l 951 28. marts Bek. om afgifter for skibes måling. 
1951 15. maj Kunng. um gjøld til matrikulstovuna. 
1952 30. juni Bek. om opkrævning af visse tonnageafgifter. 
1953 20. nov. Ll. vedr. dobbeltbeskatning i forhold til Danmark. 
1958 21. febr. Bek om overenskomst med ncderlandene til undgåelse af dobbelt

beskatning. 
1959 28. jan. Den danske toldlov. 
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SKIFTE 
(se arv og skifte) 

SKOLE- OG UNDERVJSNINGSVÆSEN 

J _ f almindelighed_ 

l 854 1. 1narts Lov 01n ordningen af skole~ og undcrvisningsv~escnct p[1 Fær~ 
øerne. 

I 872 28_ febr_ Lov om landkommunernes styrelse §§ 15~ 16 (skolekommissioner)_ 
1933 20_ maj Lov om skolekommissioner_ 
1933 30_ juni u_ M_ cirk_ vedL opforelse af skoler og lærerboliger_ 
1934 3L maj U_ M_ skL om valg til skolekommissioner_ 
1939 l 5_ marts Lov om ændr_ i lov af I. marts 1854_ 
1943 28_ sepL Skoledir_ skr_ om vedligeholdelse af skoler_ 
I 953 26. marts Finanslagtingsiov 01n landsskolekonsulen tern bede. 
1955 3L marts FinanslL vedr_ skolebyggefond_ 
1958 3. jan. Skolcdir. cirk. 001 skolekom1nissioner. 

2. Færoernes 111el!e111- og realskole. 

1854 L marts Instruktion for lærerne ved Thorshavns skoler_ 
1905 27 _ juni Regulativ for lærerradet ved mellemskolen i Thorshavn, se bek_ 

22_ febr_ 1910 § 7_ 
1910 22_ febr_ Bek_ ang_ besL for Færøernes mellem- og realskole_ 
1921 27. jan_ LJ_ M- skr_ ang_ vikarforhold_ 
1921 2L juni Bek_ om ændr_ i beL af 22_ febr_ 1910 § 5. 
1922 12. juni Lov 01n pensionering af hrrere og lærerinder ved Fa.":rocrncs 

mellem- og realskole_ 
1922 13_ dec_ Bek_ om ændr_ i bek_ 22_ febr_ 1910 §§ 9- JO_ 
1924 13_ okL Bek_ om ændr_ i anL bek_ §§ 1-2-
1928 23_ juli Bek_ om ændr_ i anL bek_ § 6_ 
1947 13, febr_ Lagtingsvedt om huslejegodtgørelse til lærere ved mellemskolen 

i Thorshavn_ 
1953 2_ sepL Bek om ændr_ i res_ af 3_ febr_ 19 l 0 om Færøernes mellem- og 

realskole_ 
1958 3 L marts Finanslov om læreres beholden af alderstillæg, selvom ikke fast 

ansa:ttelse ved skoleva~sen i ovrigc kongerige. 
1959 2L marts FinansL vedr_ samme, 

3. Konnuuncskolcrne. 

1896 25_ juni Bek_ ang_ nogle forandr_ i lov af L marts 1854 (Thorhavn ko111-
111uneskole). 

1908 27_ maj Lov om byen Thorshavns styrelse § 24_ 
1912 16_ jan_ An_ ang_ folkeskolen i bygderne på Færøerne_ 
1920 27_ maj BeL ang_ ændr_ i an_ af 16_ jan_ 1912 vedr_ folkeskolen§ 7_ 
1924 l 5_ nov_ Bek_ om ændr_ i ferieplanen for Thorshavns kommuneskole, lov 

l 854 § 16. 
1926 5_ jan_ KgL res_ ang_ ferien ved Tveraa skole_ 
1927 3_ maj Bek_ om ændr_ i de 29_ maj I 896 fastsatte best for Thorshavn 

kommuneskole, bek_ 1896 § 6_ 
1931 22- juli An_ om ændr_ i an_ af J 6_ jan_ 1912 ang_ folkeskolen_ 
l 933 20_ maj Lov om skolekommissioner_ 
1938 8_ sept. Bek_ om ændr_ i an af J 6_ jan_ J 912-
1938 12_ dec_ An_ om ændr. i an_ af 16_ jan_ 1912, 
1939 15_ marts Lov om ændret affattelse af forsk_ bcst i borgerlig straffelov_ 
1942 I J _ juni Skoled_ skr_ om vandrelæreres logis_ 
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1944 16. nov. Bek om ændr. i bek. af 25. juni 1896 (Thorhavns kommune· 
skole). 

I 948 3. fcbr. Ændr. i an af 16. jan. 1912. 
I 948 10. fcbr. /Endr. i ferieplanen for Thorshavn kon1111unesko1c. 
1954 15. maj Bek. om Thorshavn kommuneskole. 

4. Lonningsbestenune/ser. 

1893 29. marts Lov 01n pensionering af Ia:rcre og lærerinder ved ahnucskolc
vresenet på Færoerne. 

I 928 3 I. marts Lov om pension og efterindtægt for lærere og lærerinder i falke· 
skolen på Fa~røernc. 

1935 24. apr. Lov om ændr. i lov 29. marts 1893. 
1949 I 2. apr. Lov om lønninger og pensioner til lærere ved folkeskolen. s. 889. 
1950 27. okt. Skoled. cirk. vedr. boliggodtgørelse til lærere. 
1953 19. jan. U. M. skr. om flyttegodtgørelse. 
1953 2 l. febr. Skoled. skr. om boliggodtgørelse. 
1953 24. febr. Skoled. skr. om indre vedligehoklelsc af lærerbolig. 
1955 23. nov. Lov om ændr. i lønningsloven for folkeskolen. 

5. Sen1inariet. 

l 939 2. n1aj Vcdta~gt for Færøernes sen1inarium. 
I 944 2 I. dec. Ændr. i samme. 
194 7 6. aug. Ændr. i samme. 
1950 30. aug. U. 1\1. skr. 0111 honorar til forst3.nderen for scn1inarieL 
1950 27. okt. U. M. skr. om aflønning af seminaricls lærere. 

6. Forskellige bestenunelser. 

18 I 8 6. juni Kane. skr. om et fond til anskaffelse af nyttige skolebøger. 
1829 7. jan. Kgl. res. ang. skolevæsenets midler. 
1829 14. jan. Kgl. res. ang. samme. 
I 832 18. apr. Kgl. res. ang. samme. 
l 846 3 l. dec. Sognepræst Engelsteds legat til skolevæsenets fremme på Færo. 
l 848 11. febr. Reglm. for kommunitets stipendiet og regensbenificiel. 
l 864 18. febr. K. U. M. skr. ang. fondet til anskaffelse af nyttige skolebøger. 
I 893 25. apr. Kong Frederik den Syvendes legat til bedste for almueskolen i 

Thorshavn. 
1911 Il. jan. K. U. M. skr. ang. færøske elevers optagelse på Sorø skole. 
1915 23. fcbr. K. U. M. skr. ang. uddeling af bevillingen til understøttelse af 

færinger til uddannelse p[i seminariun1 i det øvrige kongerige. 
1915 2. aug. K. U. M. skr. ang .• hvorvidt en l:ererinde med eksamen fra Fær

øernes seminarium kan betragtes son1 kvalificeret ansoger til for
skolelærerindeembede i det egentlige kongerige. 

1917 l. marts U. M. skr. om autorisation af læremidler ved de færoske 
folkeskoler. 

1921 29. okt. Dr. phil. Jacob Jacobsens legat. 
l 922 I. apr. Bek. af lov om navigationsundervisningen af 28. febr. 1916. 
1922 21. aug. Skoled. bek. ang. skolernes forhold overfor tilfælde af smitsomme 

sygdomme. 
1927 J 2. febr. Skoled. cirk. om benyttelse af folkeskolens lokaler. 
1928 22. maj U. M. skr. vedr. sager om afskedigelse af lærere. 
1929 3. okt. U. M. skr. ang. anvisning af bevillinger til skolebygninger. 
1930 l2. marts U. M. skr. ang. vikarløn for lærere på årskursus på statens 

lærerhojskole. 
!930 14. marts U. M. skr. ang. tillægsprøve i færøsk ved seminariet. 
! 935 I J. maj Lov om tilskud til ungdomsskoler og aftenskoler. 
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1935 7. okt. Bek. om tilskud fra staten til ungdomsskoler og aftenskoler. 
1936 3. dec. Skipan fyri Skulabokagrunnin. 
1939 25. maj An. om studentereksamen for privatister. 
1940 5. juli Bek. om vikar. 
1947 5. fcbr. U. M. skr. om rejsetilskud til højskoleophold. 
1949 13. apr. U. M. skr. om timebetaling i aftenskoler. 
1951 5. febr. U. M. skr. om afløsning af den Færø nedlagte latinskole tilk. 

årlige ydelse fra Reerslev kirke. 
1951 28. apr. U. M. skr. om færoske boms optagelse på kostskoler. 
195 I I. juni Sko led. cirk. vedr. statstilskud til skolebygninger. 
1952 31. marts Finanslov for 1952i53. Afløsning af deputal, hjemlet ved reskr. 

af 18. apr. 1832. 
1952 3. juli U. M. skr. om tilskud til friskoler. 
1952 9. okt. Skoled. skr. om læreres pligt at undervise ved hele skolen. 
1953 6. marts U. M. cirk. om statsunderstøttelse til Færinger på folkehoj-

skolcr. 
1953 8. juni An. om studentereksamen ved Lagtingets studenterkursus. 
I 953 29. juni U. M. skr. om statstilskud til lærerbolig. 
I 954 18. febr. Lov om friskoler. 
1954 I 8. marts Bek om friskoler. 
1954 19. marts Ll. om sofartsskole. 
1956 19. jan. An. ang. almindelig forberedelseseksamen. 
1956 28. 111arts Ll. om navigationsundervisning. 
1957 22. jan. Reglur viilv. pr6toku a Foroya Sjomannsskula. 
1957 28. marts Ll. om bygning af sofartsskole. 
1957 I 5. marts Cirk. om benytlelse af skolelokaler. 
I 958 3. jan. Skoledir. cirk. om skoleforsømmelser. 
1958 30. maj Kunng. um skiparapr6tøku. 
1958 21. sept. Kunng. um heimaskipararoynd. 
I 958 11. nov. An. vedr. tekniske skoler. 
I 959 13. maj Ll. om udgivelse af skolebøger. 
1959 21. maj Bek. af lov om friskoler. 

SPORTEL VÆSEN 

(se retsvæsen) 

SPRÆNGSTOFFER 

(se brand- og bygningsva:sen) 

STATSTIDENDE 

(se lovgivning) 

STEMPEL VÆSEN 

(se skatter og afgifter) 

STRAFFELOV 

I 930 15. apr. Borgerlig straffelov. 
1930 15. apr. Lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov. 
1952 7. juni Lov om ændr. i borgerlig straffelov. 

STRANDINGS- OG REDNINGSV ÆSEN 

(se politivæsen) 
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STATISTIK 

1933 25. marts Lov for Færøerne om statistik. 
1936 9. jan. Bek. for Færøerne om statistik. 
1936 20. juni Bek. om ændr. i bek. af 9. jan. 1936. 
1950 3. jan. Ll. om statistik. 
1950 24. marts Bek. om fiskeristatistik. 
1950 18. dec. Kunng. um statistik viOv. cpladyrking. 
1950 18. dec. Kunng. um seyi\ateljing. 

SUNDHEDSVÆSEN 

J. Ltl'gevtrsen og tandlæger. 

1914 21. apr. Lov om embedslægevæsenets ordning. 
1919 4. okt. An., hvorved lov om embedslægevæsenets ordning af 21. apr. 

I 914 sættes i kraft. 
1919 4. okt. Bek. om de færoske embedslægers bopæl. 
1921 !. dec Instruks for amtslægen. 
192! !. dec. lostruks for kredslæger. 
1921 !. dec. Instruks for foretagelsen af lovmæssige obduktioner. 
l 928 27. sept. Lagtingsbcsl. vedr. kon1n1unclægernes rejsegodtgørelse. 
1931 14. okt. An. om ændr. i an af 4. okt. 1919 om embedslægevæsenet. 
1935 26. fehr. An. om udøvelse af lægegerning. 
1935 24. juni Bek. om optegnelser og indberetninger ang. fødsler. 
1939 30. jan, An. om ændr. i an. af 1919 om embedslægevæsenet. 
1939 J 6. fcbr. J ndenrigsm. skr. om kommunelægestilling. 
1939 22. dec. An om ændL i an 1935 om udøvelse af lægegerning. 

s. 243 
s. 249 
s. 266 

1940 19. febr. Jndenrigsm. skr. om kommunelægers behandling af fattige og 
aldersrenten ydere. 

1948 5. jan. Færø amt skr. om kommunelægers flyttegodtgørelse. 
1949 28. juli Jndr. skr. om embedslægers dagpenge. 
! 950 21. marts Bek om befordringsgodtgørelse til de færøske embedslæger. 
1951 19. juni Handelsm. skr. om lægeundersøgelse af skibsmandskab. 
1952 17. dec. Ll. om fordeling af Færøernes andel af kommunelægernes hm. 
1952 17. dec. Ny lægeordning på Færøerne, se note til ovennævnte lov om 

kommunelægernes løn. 
1956 7. sept. An. om tandlægevirksomhed. 
l 956 21. dec. An. ang. udovelsc af hcgcgerning. 
1958 l l. juni Ll. om landlægeordning. 

2. S) 1gelzuse. 

1895 IO. apr. Lov om fattigvæsenet § 44 in fine. 
1921 2 J. dec. Kong Christian den Tiendes og Dronning Alexandrines legal til 

fordel for Dronning Alexandrines hospital. 
1928 25. sept. Pensionsregler for sanatoriet. 
1931 3 l. marts J.ov om salg af embedsgården Aalekær §§ l og 3. 
1933 19. sept. Reglm. for karantæne- og epidemisygehuset. 
1935 J. febr. Færø amt skr. om indlæggelse på sindsygehospital. 
1939 15. marts Lov om sygehuse. 
1939 25. marts Færø amt skr. om sindsyge. 
1939 15. maj Tillægsbcvillingslov, anm. om sanatoriet. 
1941 4. apr. Reglement for sygehusene. 
1947 18. marts Hvilehjemmet Nainas bygge- og inventariefond. 
1948 15. sept. Ll. om fritagelse for skatter og afgifter for sygehuse. 
1949 27. apr. Lov om ekspropriation af grunde til sygehuse. 
1952 7. juni Tillægsbevillingslov for 1951 /52 om forhojelse af statstilskud til 9 

kr. pr. sygedag. 
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I 955 16. aug. Logtingssamtykt um val av styrunum. 
1956 23. juni Lov for Færnerne om sygehuse. 
1957 18. maj Takstregulativ. 
1957 9. sept. Bek. om statens sindssygehospitaler. 

3. .! orde111oderva'se1u!t. 

187! 25. marts Bek. om fripladser på fudsels- og plejestiftelsen for jordemoder-
elever fru Færøerne. 

1914 13. juni Lov om jordemoderv;escnet. 
1919 4. okt. An. om embedslægevæsenet§ ! I. 
I 920 I I. febr. An., hvorved Lov om jordemodervæsenet af 13. juni 1914 sættes 

i kraft. 
1920 12. febr. J ustm. skr. om Færoernes inddeling i jordemoderdistrikter. 
1921 I. dec. Instruks for amtslægen §§ 3 og 7. s. 243 
1921 I. dec. Instruks for kredslæger§ 7. s. 249 
1922 2. jan. !(. Iv1. skr. ang. jordcn1odrcncs indberetninger til pr:esterne. 
1925 I. apr. Lov om forandr. i lov af 28. apr. 1916 §I (befordringskasser). 
193 I I 9. marts Bek. om mindstebetaling for distriktsjordemødre. 
1934 9. okt. Lagtingsb. om konstitutionshonorar for jordemødre. 
1939 4. marts An. om ændr. i an. af l 920 om jordemodre. 
1939 22. dec. An. 01n ændr. i sa1n1ne. 
I 94 I 26. juni Bek. om mindstebetaling for distriktsjordcmodrc. 
1943 21. apr. Best. om dyrtidstillæg. 
194 7 15. apr. Ændr. i an. 1920 om jordemodervæsenet. 
1953 28. aug. f\n" hvorved lov af 3 I. marts I 953 om udøvelse af jordemoder

gerning s~ettes i kruft. 
I 953 28. aug. An" hvorved lov af 3 I. marts 1953 om distriktsjordemødre sættes 

i kraft. s. I 077 
I 954 7. sept. Ll. om fordeling af Færøernes andel af jordemodrenes Ion. 
I 954 12. okt. Kunng. 11111 husastudning fylkisjar6amøora. 

4. _Apotekcrvrrsen. 

I 83 I 26. juli Pl. ang. kønrngstilsætning til arsenik, som fra apotekerne sælges til 
brug mod skadelige dyr. 

1833 19. okt. Kane. skr. 0111, at nævnte pl. gorcs g;cJdcnde. 
I 898 4. maj Kgl. res. om et apotek i Thorshavn. 
1918 30. nov. An. om udlevering af berusende drikke fra apoteker. 
I 918 I 3. dec. Bek. om b.lndkobsudsalg. 
I 921 I. dec. lnstruks for amtslægen § 6. 
I 921 I. dec. Instruks for kredslæger§ 6. 
1923 21: nov. An. om lukketid § 2 a. 

s. 243 
s. 249 

1928 4. apr. Lov om forbud mod at drive erhverv med berusende drikke § I, 
andet stk. 

1934 19. fcbr. An. om gifte og andre for sundheden farlige stoffer. 
I 934 19. fcbr. Bek. om apotekeres udlevering af gifle og andre for sundheden 

farlige stoffer. 
I 934 19. febr. Bek. oin opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug af for 

sundheden farlige stoffer. 
I 936 25. jan. An. om anvendelse af sundhedsfarlige stoffer til kosmetisk brug 

sa1nt af sundhedsfarlige farver til teknisk brug. 
I 937 22. sept. An. om apotekervæsenet. 
1940 22. jan. An. om 'cndr. i an. af I 937 om apotekervæsenet. 
1941 6. juni Bek. vedr. apotekervarer. 
1946 15. aug. Bek. om ophævelse af midi. besl. om medicintakster. 
l 949 28. n1arts Ll. on1 apotckerv~esenct. 
1949 2. dec. Ll. om ekspropriation til apotek. 

s. 860 
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l 949 16. dec. Ll. om apotekerfond. 
1953 3. jan. Skr. fra Danmarks apotekerfond. 
J 954 l l. juni Lov om apotekervæsenet. 
l 956 J 6. juli Reglugero fyri apotek. 

5. Karanta'ne og epiden1iva:se11. 

1840 4. l'ebr. Kane. skr. ang. ledsagelse af børn med vaccine. 
1854 I. marts Lov om skolevæsenet § 11, første pkt. 
1860 27. jan. Justm. skr. om, at sundhedspas er gebyrfri. 
1895 30. marts Lov om tilsyn med udvandreres befordring § 8. 
1906 9. marts Lov om indpodning af kokopper. 
1906 JO. marts An. om den offentlige kokoppeindpodning p:i Færoerne. 
1912 19. sept. Regulativ ang. behandling af lig. 
1912 19. sept. Regulativ ang. desinfektion. 
1916 31. juli Cirkulære om fnat. 
1920 16. dec. Bek. om smitstof. 
1922 17. n1arts Lov 001 foranstaltninger n1od smitso1nme sygdom1nes udbredelse 

på 17ærøernc. 
1922 21. aug. Bek. fra skoledirektionen ang. skolernes forhold overfor tilfælde 

af smitson1n1e sygdomme. 
1922 16. sept. Skr. fra Færo amt ang. gcnnemfmelscn af lov 17. marts 1922. 
1922 28. okt. J ustm. skr. om. al cirk. af 31. juli 1916 om fnat skal finde 

anvendelse. 
1922 28. okt. J ustm. skr. om, at bek. af 16. dec. 1920 om smitstof skal finde 

anvendelse. 
1929 17. sept. J ustm. skr. om statens andel af udgifterne if. lov af 17. marts 1922. 
1930 l. juli Justm. skr. om statens andel af udgifterne if. lov af 17. marts 1922. 
1932 23. dec. Lov om afskaffelse af sundhedspas. 
l 9.13 19. sept. Reglem. for karantæne- og epidemisygehuset. 
1936 17. juli lndenr. skr. om embedslægers behandling af fnatpatienter. 
l 939 15. marts Lov om ændr. i lov af 1922 om smitsomme sygdomme. 
I 955 12. marts Lov om vaccination mod difteri og stivkrampe. 
l 956 J 6. marts Ll. om fordeling af Færøernes andel af honorarer for vaccination 

mod difteri og stivkrampe. 
1956 24. maj An. om vaccination mod børnelammelse. 
1956 6. juni Bek. 01n vaccination mod børne1am1nelse. 
l 958 23. dec. An. 0111 karantæneforanstaltninger mod smitson1mc sygdo1nn1e. 
1958 30. dec. Bek. om samme. 
1959 l. juni Bek. om vaccination mod burnelammclse. 

6. Sundhedsforhold 111. 111. 

1835 6. aug. Pl. ang. handlendes iagttagelse af sikkerhed i henseende til svovl-
syre og lign. 

1841 21. okt. Kane. skr. om, at pl. af 6. aug. 1835 udvides til Færnerne. 
J 878 29. marts Lov om ligsyn på Færøerne. 
1881 7. maj Lov om sundhedsvedtægter m. m. på Færøerne. 
1882 23. maj Sundhedsvedtægt for Thorshavn. 
1888 19. juni Ændr. i samme. 
1889 12. jan. Justm. skr. om§ 6, andet stk. i ligsynsloven af 1878. 
1908 23. dec. Bek. om ændring i Thorshavns sundhedsvedtægt af l 882. 
19 IO 14. juni Bek. om ændr. i samme. 
19 l 3 27. sept. Bek. om ændr. i samme. 
1919 4. okt. An. om embedslægevæsenet§ 7. 
192 l I. dec. Instruks for amtslægen § 9. 
1923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn. kap. 8. 
l 924 2 J. jan. Sundhedsvedtægt for Klaksvig. 
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1924 I. apr. Vejledning for ligsynsmænd. 
1928 5. maj Bek. om ændr. i sundhedsvedtægt for Thorshavn af 1882. 
1929 13. aug. Heilsusamtykt fyri Sands kommunu. 
1932 22. jan. Bek. ang. dødsattester. 
1934 19. fcbr. An. om gifte og andre for sundheden farlige stoffer. 
1934 19. fcbr. Bek. om apotekeres udlevering af gifte og andre for sundheden 

farlige stoffer. 
1934 19. fcbr. Bek. om opbevaring, salg og udlevering til teknisk brug af for 

sundhe"den farlige stoffer. 
1936 25. jan. An. om anvendelse af sundhedsfarlige stoffer til kosmetisk brug 

samt sundhedsfarlige farver til teknisk brug. 
1943 21. dec. Regulativ for dansestuer. 
1956 21. dec. An. om euforiserende stoffer. 
1958 30. okt. Cirk. ang. aflob fra WC'er. 
1959 20. juni An. 01n foranstaltninger i anledning af svangcrskah. 

7. Tuberkulose. 

1918 12. marts Lov om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse. 
1921 I. apr. An., hvorved anf orte lov af 12. marts 1918 udvides til Færoerne. 
I 924 29. n1arts Lov 0111 statsstøtte til tuberkuloses sygebehandling. 
I 924 30. sept. An., hvorved an forte lov af 29. marts l 924 udvides til Færøerne. 
1928 2. apr. Justm. skr. ang, statsanerkendelse af Foroya felag m6ti tuberkla-

sjuku. 
1939 22. marts An. om ændr. i an. af 1921 om tuberkulosens bekæmpelse. 
1939 21. nov. Lov om tuberkuloscun<lersøgclse af fiskeskibes mandskab. 
1950 10. maj Lov om ændring i anførte lov af 21. nov. 1939. 
1952 7. marts Lov om statsstolle til tuberkuloses sygebehandling. 
1952 6. maj Kunng. um upphald 'i tubcrklasjukrahusum f Danmark. 
I 958 5. dec. Lov om tuberkuloseundersøgelse af fiskeskibes mandskab. 

8. Sygekasseva'SC/1. 

I 915 I 0. maj Lov om anerkendte sygekasser. 
1916 28. apr. Lov om offentligt tilskud til læge- og sygebefordringskasser. 
1921 I. apr. Lov om ændr. i lov af 28. apr. 1916 om befordringskasser. 
192 I 30. dec. Bek. ang. tilskud af statskassen til sygeplejesagens fremme. 
I 922 2. nov. Bek. vedr. sygeforsikringen på Frerocrnc. 
1925 1. apr. Lov om ændr. i lov af 28. apr. 1916 om befordringskasser. 
1929 13. fcbr. Bek. ang. optagelse i anerkendte sygekasser af arbcjdsforc~ kronisk 

syge personer. 
1930 21. febr. An., hvorved lov af IO. maj 1915 om anerkendte sygekasser, så-

ledes so1n denne er ændret ved senere love, sa~ttes i kraft. 
1932 27. apr. An. om ændr. i an. af 1930 om anerkendte sygekasser. 
1941 14. marts Ændr. i an. af 1930 om anerkendte sygekasser. 
1941 14. marts Regler ang. de i sygekasseanordn. § 9 omhandlede udvalg. 
I 949 12. apr. Regler for de færnske sygekasser og den færoske sygeforening 

ang. invalideforsikringen. 
1950 13. dec. Socialm. skr. om refusion af sygekassernes udgifter til insulin o. I. 
l 955 29. nov. 1\n. on1 a~ndr. i sygekasseanordningen. 
1957 16. dec. Bek. om indtægts- og formueforhold, der betinger medlemsskab 

son1 nydende 111cdlen1 i sygekasse. 
1959 30. juni Bek. 0111 regulering af indtægts- og formuegra--:nscr for n1edlen1s

skab som nydende medlem af anerkendt sygekasse. 

SYGEHUSE 
(se sundhedsvæsen) 
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SYGEKASSER 
(se sundhedsvæsen) 

TANDLÆGER 
(se sundhedsvæsen) 

TELEFON- OG TLLEGRAFV ÆSLN 

1926 3 l. juli Koncession ph tclt::grafkabcl 111ellen1 Shetland', Fa!rocrnc og lsland. 
l 927 30. 111aj Lov 0111 telefoner pil F:eroernc. 
l 928 26. scpl. Pensionsregler for tclefonvresenct. 
l 950 28. fcbr. Rcgl. un1 un1siting av tclcfonverkinun1. 
1954 25. n1arts Figgjarll. un1 n)'bygging. 

THORSHAVN 
1856 28. jan. Lov ang. brandva:scnct i Thorshavn. 
1856 28. jan. Lov 0111 oprettelsen af en bygningsko1nn1ission i Thorshavn. 
1863 19. jan. Lov 0111 afhiendclsc af de fa!stegltrden l·Juscgård ved Thorshavn 

ti!bJJrcndc trncr. 
l 868 12. juni Kgl. res. 0111 at de ofrcntligc grunde i Thorshavn er byens cjcndon1. 
1882 23. maj Sundhedsvedtægt for Thorshavn. 
l 906 20. juli Bek. om benyttelsen af Thorshavn vandværk. 
i 908 27. 111aj Lov orn byen Thorshavns kon1111unalc styrelse. 
l 909 l 5. jan. Forretningsorden for 'Thorshavn byråd. 
1914 25. fcbr. An. om hjælpekasser § 6. 
1916 19. apr. Vicekonsul, køb1nand Johannes Hansen og hustrus legat for vær

dige tra~ngende kvinder i Thorshavn. 
1913 29. sept. Bek. om ændr. i lov ar 27. maj I 908 om Thorshavn kommunale 

styrelse § 31, første stk., 2. pkt. 
1923 l 9. nov. Politivedtægt for Thorshavn kommune. 
1924 9. dec. Vedtægt for byen Thorshavns kommunale styrelse. 
1927 5. juli Lise Birgitte Petersens legat. 
l 928 3 l. nHtrts Lov 0111 indforelse af' en 111atrikul og oprettelse af et realregister 

for Thorshavn. 
1928 22. juni An. vedr. n1a trikul og realregister for Thorshavn. 
1930 26. apr. BesL for op]a:~gning af gods i Thorshavn havn. 
1930 21. juli Reglement for forvaltningen af Thorshavn havn. 
1931 31. marts Lov om salg til Thorshavn kommune af embedsgiirden Aalekær. 
I 934 5. febr. Ændr. i vedtægten af 9. dec. 1924. 
1935 27. sept. Ændr. i samme. 
1951 7. dec. Ll. om ændr. i lov af 27. maj 1908 om Thorshavns styrelse. 
1952 24. apr. Ll. om tilføjelse til lov af 28. jan. 1856 (brandvæsenet). 
l 952 1. okt. Ændr. i vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse af 9. dec. l 924. 
1954 15. maj Bek. 0111 Thorshavn kommuneskole. 
1957 24. apr. Ll. om Torshavn skanse. 

TJENESTEMÆND 

l 8 l 6 6. juli Kgl. Res. om oprettelse af Færo amt. 
l 820 15. dec. Fr. ang. ansogningers og klagers forfattelse og indsendelse. 
1822 21. sept. Kane. skr. om, at Fr. 15. dec. 1820 skal bekendtgores som gæl

dende på Færøerne. 
1827 3. jan. Rcskr. ang. afgift til amtsfattigkassen ved cmbedstiltrædelse. 
1827 23. 1narts Fr. ang. be1nyndigclsc for ovcrovrighedcn til at afgøre adskillige 

sager, son1 hidtil behøvede afgorelse i kancelliet. 
1827 23. nov. Pl. 0111 kollegiale ekspeditioner. 
i 828 27. 1naj l(anc. skr. 0111 anf. pl.s udvidelse til Fteroerne. 
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1837 I. aug. Kane. skr. ang. udvidelse af fr. 23. marts 1827. 
I 843 20. juni Kane skr. ang. pligtarbejde for embedsmænd. 
1856 28. jan. Lov om brandvæsenet i Thorshavn § 11. 
I 863 20. marts Kgl. resol. om sysselmændenes uniform. 
1890 22. maj An. om reglerne for embedsboliger. 
1893 29. sept. Kgl. rcsol. ang. ansættelse og afskedigelse af sysselmænd. 
191 l 8. dec. Instruks for sognefogden i Vaag. 
1922 2. okt. An. om ændr. i an. af 22. maj 1890 om embedsboliger. 
l 922 2. okt. Bek. on1 de under justits111. horende tjenesteboliger. 
1923 28. n1arts Lov 0111 Fi:crocrncs lagting. 
1929 18. okt. Justm. skr. 0111 kasseeftersyn. 
1930 I 6. jan. Justm. skr. 0111 protokoleftersyn hos dommeren. 
1931 31. marts Lov 0111 salg til Thorshavn kommune af embedsgitrden Aalekær. 
1936 11. jan. Vejledning for pantefogder. 
1936 30. maj Bek. om ændr. i bek. af 2. okt. 1922 om tjenesteboliger. 
1948 7, febr. Justm. skr. om aflønning af sysselkontorernes personale. 
1948 23. marts Lov 0111 Færoernes hjemmestyre § 15, 
1948 13. maj Ll. om Færoernes forvaltning§ 10. 
1949 28. marts Ll. om Færoernes oppebørselskontor. 
I 949 28. 111arts Ll. 0111 lonregulcring for landets tjenestc111~cnd. 
1949 4. juni Statsm. skr. 0111 rigson1budsn1andens uniform. 
1949 28. juli Indenrigs1n. skr. 01n e1nbedshcgers dagpenge. 
1949 25. nov. Rcglug, um tollumsj6narmenn. 

s. 860 
s. 862 

J 950 I. marts Ændr. i li. al' 28. marts 1949 om lonregulering for landets 
tjenestemænd. 

1950 21. n1arts Bek. om befordringsgodtgorclse til embedshcger. 
1951 13. marts Ll. om ændr. i li. al' 28. marts 1949 om Ion for landets tjenests

n1:cnd. 
1951 22. dec. Ll. om ændr. i li. af 28, marts 1949 om Jon til landets tjeneste-

1ntcnd. 
1953 31. marts Bek. om kasseel'tersyn 111. m. vedr. statens kassebetjente. 
1953 26. nov. Ll. om idrætslærer. 
1955 13. apr. Ll. om tjenestemændenes normering. 
1956 22. marts Ll. om tjenestemændenes normering. 
1957 4. maj Ll. vedr. tjenestemændenes normering. 
1958 31. n1arts Finanslov. Ditcttillæg under tjenesterejser til Fa:roerne. 
1958 7. juni Lov 0111 lønninger og pensioner 111. v. til statens tjencstcm<cnd. 
l 958 7. juni Lov om folkekirkens lonningsv1csen 111. v. 
1958 7. juni Lov om nonnering og klassificering af statstjcnesten1andsstillinger. 
1959 21. marts Finanslov vedr. forskellige tillæg til tjenestemænd under forsvars-

n1inisteriet, herunder rncteorologisk institut og fyr- og vagerva:senct. 
1959 21. marts Finanslov vedr. tillæg til diæter under tjenesterejser og udstatio

nering p:l Fa:roerne. 
1959 21. marts Normeringslov for 1959/60 vedr. lonninger til tjenestemænd plt 

FR~roerne. 
1959 5. juni Tillægsbevillingslov for 1958/59 vedr. tillæg til tjenestemænd under 

f orsvarsmin istcrict. 
1959 23. juli Kunng, u111 dag og tirnapening <i t;cnustuferO og Utivi0b6t. 

TID 
1907 22. 1narts Lov for Færøerne 0111 tidens bcstcn1mclsc. 

TOLDVÆSEN 
(se tjcncstcn1~cnd og skatter og afgifter) 

TUBERKULOSE 
(se sundhedsvæsen) 
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UDFØRSEL 
(se ind- og udførsel) 

UDLANDET 
1895 30. marts Lov om tilsyn med udvandreres befordring. 
1935 24. apr. Lov om tilsyn med fremmede. 
1955 27. jan. An. om pastvang for udla.~ndingc, 
1955 28. fehr. Bek. om pas og visum, opholdstilladelse samt anmeldelsespligt 

for udkendinge. 
1958 I 2. 111aj Bek. 0111 nordisk ovcrcnskon1st om ophævelse af paskontrol. 

UDPANTNING 
(se retsvæsen) 

UMYNDIG HED 
l 798 23. juni Kane. pron1. 0111 udvidelse af lovgivningen ang. pupilva~scnet. 
1827 7. juni Fr. ang. u111yndiges og andre under offentlig bestyrelse eller offent

ligt tilsyn stående n1idler. 
l 837 1. aug. Kane. skr. ang. u111yndiges n11dlcr (overforn1ynderi). 
1949 24. juni JustnL skr. 01n tinghcsningsvæscnet og ovcrforn1yndcrict. 

UNDERVISNINGSV ÆSEN 
(se skole- og undcrvisningsv:csen) 

VALUTAFORHOLD 
(se pengeva~sen) 

V AND OG VANDLØB 
(se landboforhold og kommunalvæsen) 

VEJVÆSEN 

I 829 25. nov. Pl. ang. behandling af vejsager. 
1833 5. fcbr. Kane. skr. 0111, hvilke sager, vejvæsenet vedkon1n1cndc, der kan 

inddrages under domstolenes afgørelse, og hvilke, der son1 ovrig
hedshandlinger er udelukket herfra. 

I 836 22. nov. Kane. skr. om forsaml vejarbejde. 
1872 28. febr. Landkommunalloven §§ I 5 og I 9. 
1881 7. maj Lov om forpligtelse til jords afgivelse til offentlige veje, havne og 

landingssteder samt til offentlige skoler. 
1913 29. apr. Lov 0111 anlæg af havne 111. v. på Fa!roerne. 
1918 4. marts Lov om vederlagsfri afståelse af kongsjord og beneficeret jord 

til anlæg af offentlige veje. 
1923 19. nov. Politivedtægt for Thorshavn, kap. 2. 
1924 9. dec. Vedtægt for Thorshavns kommunale styrelse § I 0. 
1930 19. marts Lov om motorkoretojer m. m. 
1930 29. nov. Bek. om motorkoretojer m. m. 
1940 18. okt. Skipan fyri vegmenn. 
1940 29. okt. Reglugeril fyri varoavegir. 
1940 19. dec. Vejregulativ for Færøerne. 
1949 3. dec. Bek. ang. godkendelse af projekter for vej- og havneanlæg. 
1953 27. marts Umsiting av samferi\sluvegum (logtingssamtykt). 
1957 7. marts Ll. om ekspropriationer til anlæg ar trafikveje. 
1959 23. apr. Reglur viOv. bygging av san1ferOsluvegun1. 
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VÆRNEPLIGT 

1950 12. sept. Socialn1. skr. 0111 udgifter til va~rncpligtigcs fan1ilic. 
l 954 I I. juni Lov 0111 værncpl!gt. 

ÆDRUELIGHEDSFORHOLD 

1912 7. dec. Bek. ang. denaturering af spiritus. 
1917 21. dec. 1\n. 0111, hvad der i lov 0111 forbud 1nod at drive erhverv n1ed 

berusende drikke m.m. af 21. dec. 1917 skal forstits ved drikke. 
1918 30. nov. An. om udlevering af berusede drikke fra apoteker. 
1928 4. apr. Lov 0111 forbud n1od at drive erhverv 1ned berusende drikke 111. 111. 
1928 24. juli An. om salg af denatureret spiritus. 
1929 24. aug. 1-landelsm. skr. om forståelsen af nogle punkter i lov ar 4. apr. 

1928. 
1934 27. marts Lov om ændr. i lov af 4. apr. 1928. 
1934 14. juni F:rro an1t skr. 0111 ædruclighcdslovcn. 
I 941 7. febr. Bek. 0111 ration,'ring af denatureret spiritus. 
I 944 I I. dec. Best. om ændr. i lov af 4. apr. 1928. 
1949 28. marts Ll. 0111 spiritusrationering. 
1949 17. dec. Ændr. i li. af 28. marts 1949. 
1951 3. sept. lndenrigsm. skr. om statstilskud til afholdsforeninger. 
I 954 18. nov. Ll. om indførsel af denatureret sprit. 
1954 19. nov. Kunng. um kumpasspritt. 
1955 6. apr. Skr. um v{l!lan viov. innflytan av r(1sdrekka. 
1958 8. maj Ll. om ændr. i lov af 4. apr. 1928. 
1958 8. maj Ll. om ændr. i li. af 28. marts 1949, 
1958 22. dec. Kunng. un1 pris ~i dcn:iturt:raOun1 sprittL 

ÆGTESKAB 

1922 22. dec. An. ang. kirkelig vielse. 

s. 859 

1923 16. maj An. for Færøerne om ændr. i og tilføjelser til lov om ægteskabs 
indgåelse og opløsning af 30. juni 1922. 

192.1 16. n1aj An. for Fa~røcrnc om a:ndr. i de i h. t. lov 0111 a~gteskabs indgilelse 
og opløsning af 30. juni I 922 udfærdigede an. nr. 481. 482 og 
483 af I 7. nov. 1922. 

1923 !8. maj Justm. skr. ang. fa!ligal!est ved ægteskabs indgåelse. 
1923 19. maj Justm. skr. om ikrafttræden af forskellige anordn. og bek. vedr. 

ægteskab. 
1923 23. maj An., hvorved an. ang. kirkelig vielse indenfor folkekirken m. v. af 

22. dec. 1922 sættes i kraft. 
1951 20. aug. Cirk. om a~gteskabs indg<lclse. 
1954 I 0. apr. Cirk. 01n ægteskabs indgt1else. 
1958 I. fcbr. Justin. cirk. 0111 bevillinger i h. t. a"'.:gteskabsloven. 
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FORTEGNELSE 
over 

OPHÆVEDE ELLER BORTFALDNE BESTEMMELSER 

I FÆRØSK LOVSAMLING AF 1953, 

HVOR DE DERFOR KAN UDSLETTES 

l 839 Fr. 1 l /9 
1846 Reskript 11 /I I pt. I. 
1855 L. 21/3 §IO. 

1935 Bek. 195, 20/5. 
An. 260, 23/9 pr. 2. 
Bek. 20/1 I. 

1936 Bek. 14/3. 1872 L. 8/ I. An. l 514, Res. 1314. 
1878 An. 26/3. 
1879 Bek. 16/10. 
1881 L.23/4. 

An. 63, 27/3 pr. 5, stk. l forslc 
og fjerde pU. jfr. Ll. 26111 1953. 

1938 An. 22/6. 
1882 An. 27 /2. 
1897 Bek. nr. 26, 25/2. Instruks nr. 

27, 25/2. 
1903 Fiskerivedtægt 25/8. 
1907 An. 9/4. 
1908 L. 126, 27/5 pr. 34. 
!912L.123,8/6. 
1916 L.127, 28/4. 
1920 Bek. 17 /9 
1921 Regler 0111 landstingsvalg 3/2. 

Bek. 28/3 
L. 177, 1/4. 
Instruks nr. 504, I/ 12. 

1923 L. 12/3 næstsidste pkt. i pr. 5 
og 24. 

1924 Fundats 17. okt. 
1925 An. 18 og an. 19, 21/I. 

L. 90, l /4. 
1927 Skr. 12/2. 
1928 L. 101, 4/4. 

Bek. 315. 
Bek. 11 /5. 

1930 Lagtingsbcsl. 15/9. 
Bek. I I I 0. 

J 93! L. 58, 14/3. 
1932 Bek. 11 og 12, 12/ I. 

Instruks 513. 

1939 An. 1313. 
L. J08; 15 /3. 
Bek. l 8/9. 
L. nr. 450, 22/ 12. 

1940 Grinderegl. ! ;(i og bek. I /6. 
llcst. 14, 17/6. 
llest. 22/1 I. 

1941 Best. 4, 7 /2. 
llek. 10, 14/3. 
Ændr. 30/10. 
Best. 61, 12/12. 

194 2 Best. 19 jl I. 
llest. 20/! I. 
llest. 24/ I I. 
llest. 41, 11/12. 
Best. 21/I2. 

1943 Bek. 6/7 og 31/7. 
Hest. 16/ I I. 
Best. 28, 22/11. 
Best. 39, 23/12. 

1944 Bek. 18/I og 15/11. 
llesl. l ! /7. 
Bek. 28/I I. 
Best. 54, I I jl I. 

1945 Best. 25, 24/9. 
Besl. 27, 24/9. 

1946 Bek. 15/3. 
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1946 L. 6/6. 
L. 418, 12/7. 

194 7 Best. 3, 17 /3. 
Bcst. 31/3 og 30/12. 
Best. nr. 25, 25/7. 
Samt. 5/9. 
L. 22/12. 

I 948 Bek. 30iJ. 
Skr. I 1/10. 
K. 26, 30/ I 2. 
Ll. 31/12 pr. 1~2. 

1949 Ll. I 8, 28/3. 
Ll. I 9, 28/3. 
Ll. 146, 31/3. 
Cirk. 12/4. 
Ll. 62, 2/12. 

1950 Ll. I 2, 8/3. 

Lil 

Skr. 13/4. 
Ll. 43, 13/4. 
K. 24/6. 

1950 K. 15/7. 
K. 23/8 
Bek. 69, 19/10. 

1951 L. 13, 8/3. 
Regi. 39, 1/6. 
Ll. 50, 29 /8. 
K. 18/12. 

1952 K. 7, 8 og 9, 1/3. 
Ll. 34, 12/5. 
K. 14/6. 
Bek. 29/8. 
K. 24/10 og 21/11. 

1953 K. 13J3, 28j3 og 8, 31/3. 
Midi. lov 18/3. 
Bek. I 04, 28/3. 
Finans!. 31 /3. 
K. 8/5 og 4/6. 
L. 172, 5/6. 
Bek. 185, 8/6. 
K. 23/6, 16/9, 28/9, 29/9. 



FORTEGNELSE 
over 

ÆNDRINGER I BESTEMMELSER I FÆRØSK EOVSAMLING AF 1953 

AT NOTERE I DENNE 

I 767 Konf. 28/8 jfr. El. nr. I 3, I 3. apr. I 955. 
1827 Rcskr. 3/1 jfr. li. nr. 13, 13. apr. I955. 
1836 Sportelregi. 30/3 kap. 2, jfr. li. nr. JO, I 0. apr. I 953. 
1847 Skr. 3/4 jfr. li. 3. jan. 1950. 
1856 L. 28/l ang. brandvæsenet i Tcirsilavn, jfr. IL nr. 13, 21. maj 1954. 

L. 28/l ang. bygningskon1n1ission i Tt'.Jrshavn, jfr. san1n1e lagtingslov. 
1857 L. 29/12 jfr. grindarcglug. 17. maj 1955. 
1868 Res. 16/4 jfr. rcglug. nr. 52, 5. dec. 1957. 
1872 L. 28!2 pr. 27 f, jfr. cirk. 8. jan. I 952, pr. I 8, jfr. li. nr. 13, 21. maj 

I 954, pr. 29, jfr. regi. nr. 20, 31. juli 1953 og regi. 19, 16. aug. 1954. 
188I L. nr. 69, 7/5, jfr. Il. I7, 7. marts I957. 

I.. nr. 70, 7/5, jfr. Il. 33, 20. dec. 1955. 
1882 An. nr. 84, 16/6, jfr. Il. I3, 21. mai 1954. 
1894 I.. 30/3 pr. 14, jfr. li. 10, 10. apr. 1953 og l. nr. 5, 7. juni 1958 pr. 113. 

I.. nr. 55, 13/4 pr. 14--15, jfr. I.. nr. 186, 7. juni 1958. 
1895 L. 10/4 pr. 5~-11, jfr. li. 13, 13. apr. 1955. 
l 896 I.. nr. 52, I /4 pr. 3, jfr. li. 27, 9. sept. ! 954 pr. l 3. 

Bek. 25/6 pr. 5, jfr. bek. !60, 15 mai !954 og pr. 7, jfr. drk. 3. jan. 1958. 
I 903 J\n. 27 /2 pr. ] , jfr. an. 160, 20. maj 1955 og J\n. l JO, 27 /4 1959 samt 

Ll. 13, 28/4 1959 og bek. 2/6 I 959. 
1908 I.. 126, 27/5, jfr. li. 13, 21. maj 1954. 
1909 Havnaregl. 29/I jfr. k. 23. okt. 1958 (skipa- og varugjold). 
1910 Bek. 22/2 pr. 4, 19, 20 jfr. bek. 250, 2t9 1953. 
1911 Skr. li/I, jfr. U. M. skr. 28/4 1951 om kostskoler. 

Instruks 8/12. Sysslet er nu delt i Sudcrn nordre og sondre syssel. 
1912 An. 16/l pr. 2, jfr. cirk. 3. jan. 1958. 
19 I 3 Havneregi. l 8/10 jfr. k. 23. okt. 1958. 
1919 An. og bek. 4/10. Fra I. jan. 1953 er kredslægeembederne nedlagt, jfr. 

nole I til li. 17/12 1952. 
1920 An. 49, 11/2 jfr. an. 246 og 247, 28. aug. 1953 og k. 30, 12/10 1954. 

Skr. ] jfr. an. 247, 28. ang. 1953. 
1921 Fundats 29/JO jfr. logtingss. I0/2 1956. 

Instruks 502 og 503, l / 12. JZrcdshegee1nbcdcrnc er nedlagt. 
1923 I.. 12/3 ad pr. 9 e jfr. El. nr. 4, 26/3 1953, ad pr. 9 g jfr. El. 32, 22/10 

1954, ad pr. JO jfr. I.I. 6, 26/3 1953. 
Just. skr. 19/5 jfr. just. skr. 1/2 1958. 

Lill 



1923 An. 442, 21/1 l pr. I jfr. Ll. 16, 13/4 1955 ad pr. 2 g, besl. 41, l 1/12 
1942 ophævet. 

1924 L. 109 29/3 pr. 14 jfr. cirk. 8. marts 1956. 
Bek. 12/4 jfr. bek. 345, 29/11 l 954. 

1926 L. 31!3 pr. 13 jfr. landsst. skr. 22. marts 1957. 
1928 An. 88, 31 /3 jfr. Ll. 18, 29/4 1959 ad pr. 4 og 7 jfr. Ll. 5, l 8/3 1955. 

L. 115, 4/4 pr. l jfr. k. 36, 19/ 11 1954 ad pr. 7 jfr. Ll. 28, 8/5 1958. 
Skr. 19/7 jfr. landsst. skr. 22/3 1957. 
An. 24/7 jfr. k. 60, 22/12 1958. 
Pensionsregler 25/9 jfr. Ll. 39, 4/5 1957 pr. 4. 

1929 l-leilsusamtykt l 3/8 pr. 8 jfr. cirk. 30/10 1958. 
Skr. 23;1, jfr. skr. 22/3 1957. 

1930 An. 21;2 pr. 6 og 9 jfr. bek. 308, 16/12 1957 ad pr. 13 stk 2 jfr. an. 
291, 29/11 1955. 
L. 19/3 pr. 32 jfr. Ll. 9, 3/4 1959. 
Sofartsm. skr. 4/4 jfr. Ll. 22/10 I 954. 
Skr. 18/8 Skolekonsulent er nu ansat. 
Lagtingsbcsl. 15/9 jfr. Ll. 22/3 l 956. 
Skr. 4/10 jfr. an. 3/7 1956. 

1931 Bek. 19/3 jfr. an. 246, 28!8 1953 pr. 12. 
1933 An. 5jl jfr. L. 203, I 0/6 1959. 

L. 181, 20/5 jfr. bek. 329, 19/11 1958 pr. 335. 
L. 214, 20/5 jfr. skr. 3fl 1958. 
l.. 13/12 jfr. Ll. 33, 20/12 l 955. 

1935 Skr. I /2 jfr. bek. 229, 9/9 1957. 
An. 35, 26/2 pr. 2 og 5 jfr. an. 346, 21 /12 1956. 
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:953. 30. okt._ Lagtingslov nr, 27 0111 <cndring i Jagtingslov nr. 20, 27. jan. 
19)() om SILDEVRAGNING. 

1 I §9 i lagtingslov nr. 20, 27. januar 1950 ændres ordene »l øre pr. kg (kr. 1,00 
pr. tomle a 100 kg sild)« til »0,75 cire pr. kg (0,75 kr. pr. tonde a 100 kg sild)«. 

2 Denne lov træder i kraft straks og får gyldighed for hele sildesæsonen 1953. 
Samtidig ophæves lagtingslov nr. 21 af 7. april 1952. 

30. okt. - Logtingsl6g nr. 27 um broyting i løgtingsl6g nr. 20, 27. januar 
1950 um SILDA VRAKJNG. 

1 l § 9 i løgtingsl6g nr. 20, 27. januar 1950 ven>a orciini »I oyra pr. kg (kr. 
I ,00 pr. tunna a 100 kg sild)« broytt til »0,75 oyru pr. kg (0,75 kr. pr. tunna 
a I 00 kg sild)«. 

2 1-Ienda 16gin ken1ur i gildi beinanvegin og f~er eisini gildi fyri alla silda~ 
veiilutioina 1953. Samstundis fer logtingsl6g nr. 21. 7. april 1952 ur gildi. 

11. nov. ~ Bek. nr. 292 0111 erhvervs111~cssig fangst, FISKFI~l og jagt i 
Gronland og om eksporten fra GRØNLAND. 

I medi'c!r af bestemmelserne i lov nr. 277 af 27. maj I 950 om udovelse af 
erhverv i Gronland fastsa.~ttes herved fohren<le: 

:; Retten at drive erhvervsn1~cssig fanist, fiskeri og jagt p~t det gronlandskc 
land~ og S~)ierritoriu111 san1t til at tilvirke fangsten i Gronlandskc farvande eller på 
det grønlandske landterritorium er med de i § I 6 nævnte undtagelser forbeholdt 
danske statsborgere med fast bopæl i Grønland, samt andre danske statsborgere, 
der af statsministeren matte få meddelt særlig tilladelse dertil. Fangst, fiskeri og 
jagt 1nå kun foregå 111ed skibe. der sejler under dansk flag.1 

4 H.et til on1ladning i grønlandske farvande eller opkrgning på land af fiske
fangster er n1e<l de i § 16 n:evnte undtagelser forbeholdt danske statsborgere n1cd 
fast bopæl i Grclnland samt andre, der har opnået særlig tilladelse hertil af 
stats1ninisteren. 

H De i §§ 3 og 4 omhandlede tilladelser meddeles af statsministeren eller efter 
dennes be111yndigelse af rigso111buds111anden på F:erocrnc. 

i:i Retten til at oprette og drive eksportvirsomhed i Grnnland er forbeholdt 
danske statsborgere, der løser n:eringsbrev efter reglerne i erhvervslovens kap. 
li I. samt danske. herunder grnnlandskc og færoske, aktieselskaber og andels
selskaber n1ed bcgnrnset ansvar, der af stats1ninisteren n1åtte få s1erlig tilladelse 
dertil. Statsn1inisteren er ben1yndiget til at fastsa~ttc na:rn1cre vilkår for 111ed
delelserne af en sådan tilladelse. 

1) I-Icrmcd ligestilles færøsk flng. 
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1953 20 november 

20. nov. - Laglingslov nr. 28 om ændring i lov nr. 202 af 15. maj 1939 om 
PERSONLIG SKAT TIL AMTSKOMMUNEN. nr. 76 af 12. marts 1923 om 
den KOMMUNALE BESKATNING og lov nr. 126 af 27. maj 1908 om byen 
Thorshavns styrelse. 

1 I stedet for stk. 3 i § I i lov nr. 202 af 15. maj 1939 »om personlig skat 
til amtskommunen«, (jfr. § 2, 2. stk. i lagtingslov nr. 5 af 26. marts 1953) ind
sættes: 

Er personer, selskaber eller foreninger, som er skattepligtige efter nærværende 
lov eller lov nr. 76 af 12. marts 1923 om den kommunale beskatning, tillige ansat 
til skat i det øvrige kongerige (eller i udlandet) af samme indtægt. bemyndiges 
landsstyret til efter gensidig overenskomst at fastsætte regler til hel eller delvis 
undgåelse af dobbeltbeskatning. 

2 Denne lov træder i kraft straks og samtidig ophæves § 34 i lov nr. 126 ar 
27. maj 1908 »om byen Thorshavns styrelse« samt næstsidste punktum i §§ 5 
og 24 i lov nr. 76 af 12. marts 1923. 

20. nov. - Løgtingsl6g (nr. 28) um broyting i 16g nr. 202 fra 15. mai 1939 
»om PERSONLIG SKAT TIL AMTSKOMMUNEN«, nr. 76 frå 12. marts 1923 
»om den KOMMUNALE BESKATNING« og 16g nr. 126 frå 27. mai 1908 
»om BYEN THORSHAVNS STYRELSE«. 

1 I stailin fyri stk. 3 i § I i log nr. 202 frå 15. mai 1939 »om personlig skat 
til amtskommunen« (sbr. § 2, 2. stk. l logtingsl6g nr. 5 fra 26. marts 1953) 
ven)ur sett: 

Eru pers6nar ella felog, sum skattaskyldug eru cftir hesi J6g ella 16g nr. 76 
fra 12. marts 1923 »om den kommunale beskatning«. eisini komin un<lir skalt 
a<'>rasla<)nis i kongarikinum (ella iitlandinum) av somu innløku, er landsst_yrinum 
heimill eftir sinåmillum såttmala at fyriseta reglur, solcifiis at tao heilt ella 
lutvis kemst undan tvinnanda skatting. 

2 Henda 16g kemur i gildi beinanvegin og samslundis fara § 34 i 16g nr. 126 
frå 27. mai 1908 »om byen Thorshavns styrelse« og næstseinasta punktum i §§ 
5 og 24 i log nr. 76 frå 12. marts 1923 ur gildi. 

26. nov. - Lagtingslov nr. 29 om TEKNISKE INSTALLATIONER. 
1 Arbejder ved anlæg for offentlig forsyning med vand og gas og ved elek

tricitetsforsyningsanlæg (stærkstrøm) saml ved kloakanhrg og ved de til sådanne 
anlæg i de enkelte installationer hørende ledninger (herunder indvendige hus
spildevandsledninger) og apparater, som er eller agtes fast forbundet til an
lægget, må efter beslutning af ledelsen for vedkommende værk, forsyningssel
skab o. lign. - ved kommunale anlæg efter beslutning af kommunalbestyrelsen 
- kun udfores af personer, der har opnået bemyndigelse af vedkommende 
ledelse eller kommunalbestyrelse. Bemyndigelse til at udføre arbejder ved clek
tricilelsforsyningsanlæg saml tilhørende ledninger m. m. kan kun gives til per
soner, der har bestået en af de af ministeriet for offentlige arbejder i henhold 
til § 5 i lov nr. 169 af 11. maj 1935 om elektriske stærkslrømsanlæg godkendte 
prøver for elektriske installalorer (jfr. dog § 9), jfr. bekendtgørelse nr. I 72 af 
14. maj I 952 om prover for elektroinstallatører. 

2 De i medfør af § I trufne beslutninger og de i henhold til disse meddelte 
bemyndigelser har gyldighed for hele det pågældende anlæg m. v. uden hensyn 
til, om anlægget er beliggende i flere kommuner (jfr. dog § 3). 

3 Landsstyret afgør endeligt tvivlsspørgsmål om, hvilken ledelse eller kom
munalbestyrelse, der skal kunne træffe beslutninger og meddele bemyndigelse 
inden for et område 

4 Den pågældende ledelse eller kommunalbestyrelse kan under iagttagelse af 
bestemmelserne i den bestående lovgivning endvidere udfærdige nærmere regle-
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111cniariskc ordcnsnucssige bestcnu11elser for udf~)rclscn af de af ben1yndigelsen 
omfattende arbejder. Spørgsmål om, hvorvidt en ordemm,essig bestemmelse med 
foje er optaget i reglementet, kan indankes for landsstyret. der endelig afgør 
sagen. 

5 En given bemyndigelse til udførebe af arbejder. som omhandles i denne lov, 
kan tilbagekaldes af den ledelse eller kommunalbestyrelse. som har meddelt 
bemyndigelsen, når denne finder. al den pågældende installawr har udvist grov 
eller gentagen forsømmelighed ved udforeisen af et eller flere i henhold til 
bemyndigelsen udførte arbejder. 

r; En af ledelsen eller af en kommunalbestyrelse i medfør af § I truffen be
slutning 0111, at de i n:ævntc lovbcstcn1n1elsc on1handlede arbc.Jder kun 11111 udfo~ 
res af dertil bemyndigede personer, kan, for så vidt den angår arbejder i andre 
kommuner. jfr. § 2. indankes for landsstyret af kommunalbestyrelsen i hver af 
de kon1111uncr, hvis 0111rådc berøres af beslutningen. 

Endvidere kan beslutninger om meddelelse ell'Cr nægtelse af bemyndigelse ind
ankes for landsslyrcl såvel af ko1nn1unalbcstyrclsen i Uc kon1n1uncr, der berøres 
af afgtlrclsen. son1 af cn)1vcr person, hvcrn ben1yndigclsc er na~gtct. for så vidt 
den pågrcldendc har bestiict en kon1111unal fagprovc eller videregående pnlvc. 

Endelig kan enhver beslutning 0111 fratagelse af bcn1yndigelsc indankes for 
landsstyret, hvad enten bemyndigelse er meddelt i henhold til nærværende lov 
eller tidligere lovgivning. 

Ankefristen er i alle tilfælde 8 uger, efter at beslutningen bevisligt er meddelt 
den pågældende kommunalbestyrelse eller person. -

For elektriske anlægs vedkommende tr<effer landsstyret i det enkelte tilfælde 
afgørelse efter forhandling med Færøernes elektricitetsnævn. 

7 Inden for områder, for hvilke der ikke er truffet beslutning om bemyndigelse 
i medfør af § I. må arbejder vedrnrendc elektriske anhcg kun udfores af per· 
soner, som har bestået en af ministeriel for offentlige arbejder i henhold til lov 
nr. 169 af l I. maj 1935 godkendt prøve for elektriske installatc1rer. 

Med hensyn til de øvrige i § 1 omhandlede arbejder kan landsstyret, hvor 
forholdene taler derfor, bestemme. at sadanne arbejder alene må udfores af 
personer, son1 andetsteds har opnået bc111yndigelse. 

8 Den, der uden at have opnået bemyndigelse i henhold til foranstacnde be
stcn1111elser udforer noget arbejde" so111 i 111edfor af denne lov er forbeholdt 
dertil bemyndigede personer, straffes med bøder ikke under kr. 50.·. Med boder 
ikke under kr. 25.~. anses såvel den, der har opn;let bc111yndigelse, n1en son1 
tilsidesætter de i medfør af § 4, udfærdigede forskrifter. som den. der lader 
noget arbejde, so1n i 111edfør af denne lov er forbeholdt dertil ben1yndigcde per~ 
soner, udf{-)re af personer uden ben1yndigelse. 

Sager herom hchandles som politisager. 
B"der for overtrædelse af denne lov tilfalder landskassen. 
fl Landsstyret kan efter forhandling med Færncrnes clektricitctsnævn dispen

sere fra de i § I, sidste punktum og § 7, stk. 1. indeholdte bestemmelser samt 
u<lf:crdigc overgangsbesten1n1elser. 1 

10 Lov nr. 9. af 23. januar I 903, jfr. § 4 i kgl. anordning: nr. 234 af 20. 
december 1929 ophæves. De i medfor af nævnte lov udfærdigede bemyndigelser 
og forskrifter vedbliver at have gyldighed indtil de ændres eller tilbagekaldes 
i 111cdfor af besten1n1elsernc i n;erværende lov. 

Endvidere ophæves § 5, stk. I, l.st og 4de punktum, i lov nr. 169 af 1 I. 
maj 1935 om elektriske stærkstrnmsanlæg. jfr. kgl. anordning nr. 63 af 27. marts 
1936, san1t 111idlertidig kundgorelse nr. 28 af 12. nove1nber 1943 (dispensation 
af elektricitetsnævnet vedrnrende slærkstrømslovens ~ 5, l. stk., 2 pkt.). 

') Jfr. kunng, nr. 12. 20, nK1i !954. 
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26. nov. - Løgtingsl6g (nr. 29) um TEKNISKAR INNLEGGINGAR. 
1 Arbeiili vio verk til almennar veitingar av vatnL gassi, viil elektricitets

vcitingarverk (stcrkstreymi) og vie) kloak og tcir leidningar. sum hoyra til 
tær cinstøku innleggingarnar (haruppii innanhysis skittvatnsavlop) og eisini tål, 
sum cru ella ætlast sett fost i veitingina, mugu bcrt, tå avgero er tikin av leios
luni, gerast av persånum, sum hava heimild frå leiilsluni, i villkomandi vcrki, 
veitingarfelag o. I. og i kommunalum eftir avgero kommunustyrisins. Hcimild 
til at gera arbeii\i vio elektrisitetsveitingar og tilhoyrandi Jeidningar kann bert 
gevast pcrs6nun1, sum hava tikiL) eina av tein1 royndun1 fyri elcktriskar innø 
leggjarar, sum råliharradeildin fyri almenn arbeiili hevur gMkent eftir § 5 i 
16g nr. 169 frå 11 mai 1935 um elektriskar sterkstreymsvcitingar (smbr. t6 § 9), 
smbr. kunngcro nr. 172 frå 14 mai 1952 um royndir fyri elektroinnleggjarar. 

2 Avgerilir. sum tiknar eru cftir § I og tær heimildir, sum givnar eru eftir 
teim, hava gildi fyri alt viokomandi verk, uttan mun til, um tail liggur i fleiri 
kommunum (smbr. t6 § 3). 

3 Landstyrii'i tekur endanliga avgcro i ivaspurningum, hvor lcioslan ella 
hvørt kommunustyri skal taka avgero og veita heimild innanfyri eitt øki. 

4 Vic)komandi lciilsla clla kommunustyri kann eisini innanfyri galdandi låg
gåvu fyriscta gjølligari reglur i rcglugeru um utinning av teim arbeioum, sum 
koma undir heimildina. 

Spurningur. urn fyristilandi rcgla av rottun1 er tikin inn i reglugerUina, kann 
skj6tast inn til landsstYriti. su111 cndaliga avgcr spurningin. 

5 Ein givin heimild til ger6 av arbeit)um, sum koma undir hesa låg, ka1111 
takast aftur av ti leiOslu ella ti kon1n1unustYri, sun1 giviti hevur hcin1ildina. tå 
lciOsla clla ko111111unustYri heldur, at viUkon1andi innleggjari er grovliga ella 
iouliga årøkin i utinning av einum ella fleiri arbeit)um, sum gjørd cru cftir 
hcimildini. 

6 Ein avgert\ sum leit)sla ella kommunustyri hevur tikit) eftir ~ I, at arbcioi 
eftir ncvndu 16gargrein bert kunnu gerast av pers6num, sum hava heimild til tess, 
kann av kon1n1unustyri i hvorjari komn1unu, sun1 hon ken1ur innå. skj6tast inn 
til Jandsst)'riO, un1 so er, at avgen'Sin viOken1ur arbeiOun1 i Ol'irun1 ko111n1ununL 

Eisini kunnu avgerl)ir un1 vciting ella sYting av hcin1ild skj6tast inn til lands* 
styri<) bæOi av kon1n1unustYrunum i tein1 kon11nunum, sun1 kon1a inn undir av
gerl'iina og av einun1hvvlrjun1 pcrs6ni, sun1 hein1il<l er s)'tt, un1 so er at viO
komandi hcvur tikit'I cina kommunala clla eina slorri yrkisroynd. 

Endiliga kann einhvør avgcro um fråtoku av heimild skjåtast inn til lands
stYril), annaOhvort un1 hcitnildin er givin cftir hesari l6g clla eftir fyrr givnari 16g. 

Kærufreistin er i øllum forum 8 vikur frå ti, vit'lkomandi kommnuslyri clla 
pcrs6nur pr6vført hcvur fingiO fråsøgn u1n avgen)ina. 

Viovikjandi clcktriskum verkum tekur landsstyrit) avgen) i hvørjum cinsltlkum 
førun1 cftir san1råt)ing viO Fa~røernes clektricitetsn1cvn. 

7 lnnanfyri øki, har avgcro er ikki tikin um heimild cftir § I, mugu arhcit)i 
uppå elektrisk vcrk bert gcrast av persånum, sum hava tikit'I cina roynd fyri 
elektriskar innleggjarar sum g61\kendur av råoharradeildini fyri almenn arbci<li 
eftir 16g nr. 169 fri 11. mai 1935. 

Vil'ivikjandi hinum i § J nevndu arbeioum kann landsstyrit\ har viilurskiftini 
cru til tess, avgera, at tilik arbeiOi cina mugu gerast av pers6nun1, sun1 aOra
staonis hava fingio hcimild. 

8 Hann, sum uttan heimild eftir frammanfyri slandandi reglum ger naka<l 
arbeiili, sum eftir hesi låg er tilskilail persånum, sum hava heimild til less, kcmur 
undir sekt, sum ikki fer undir kr. 50.-. Undir sekt, sum ikki fer undir kr. 25.-, 
kemur bæoi hann sum fingio hevur heimild, men sum ikki heldur tær forskriftir, 
sum givnar eru cftir § 4 og hann sun1 letur pcrsånar uttan hein1ild gera arbciOi, 
sum eftir hesi låg eru tilskilati pers6num, sum hava heimild til tess. 

Tilik mål fara fram sum løgreglumål. 
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Sektir, sunl stahdast av hesi log fara i landskassan. 
9 LandsstyriO kann eftir samr:i6ing via Færøernes elektriciletsnævn geva 

undantaksloyvi frå reglunum i § 1, seinasla punktum og § 7, stk. I, og fyriseta 
brai'lf engisreglur.' 

IO Log nr. 9 fra 23. januar 1903, smbr. § 4 i kgl. fyriskipan nr. 234 fra 20. 
december 1929, fer ur gildi. 

Heimildir, sum veittar eru og eftir f'orskriftir sum fyrisettar eru eftir nevndu 
16g, hava framvegis gildi, til lær verila broyttar ella liknar aflur eftir reglunurn 
i hesi 16g. 

Eisini § 5, stk. 1, 1. og 4. punktum, i 16g nr. 169 fra 11. mai 1935 um elektrisk 
sterkslreymsverk, smbr. kgl. fyriskipan nr. 63 frå 27. marts 1936 og brå6fengis 
kunngeri'\ nr. 28 frå 12. november 1943 (undantaksloyvi fra elektricitetsnævnet 
vii\vikjandi § 5, I. stk. 2. punktum i sterkstreymsl6gini). fara ur gildi. 

26. nov. - Lagtingslov nr. 30 om ventepenge og pension m. v. til den nu
værende IDRÆTSRAADGIVER. 

2 Denne lov træder i kraft straks, og samtidig træder ud af kraft lagtingslov 
nr. 18 af 28. marts 1949 om idrætsr<ldgiver. 

26. nov. - Løgtingsl6g (nr. 30) um biilipening og eftirløn til nusitandi 
ITR(JTTARÅflGEV ARA. 

2 Henda l6g kemur i gildi beinan vegin,. og san1stundis fer lir gildi løgtingsl6g 
nr. I 8. 28. marts I 949 um itr6ttaråogevara. 

1954, 27. jan. An. for Færøerne nr. 16 om regulering af FISKERlET I DELE 
AF ATLANTERHAVET, NORDSØEN. SKAGERAK OG KATTEGAT. 

I l henhold til den regeringen ved § 3 i lov nr. 269 af 9. juli I 948 angående 
regulering af fiskeriet i dele af Atlanterhavet, Nordsoen Skagerak og Kattegat 
meddelte bemyndigelse sættes efter forhandling med lagtinget herved nævnte 
lov i kraft for Færøerne. 

2 I henhold til lov nr. 269 af 9. juni I 948 om foranstaltninger til regulering 
af fiskeriet i dele af Atlanterhavet, Nordsoen, Skagerak og Kattegat og i overen
stemmelse med bestemmelserne i den i London den 5. april 1946 vedtagne inter
nationale, af Dannu1rk ratificerede konvention angående fastsættelse af rnaskestør
relser for fiskeredskaber og 1nindstcn1ål for fisk fasls<ettes herved fl1lgcnde beste1n
melser og forskrifter. 

Al111i11deli;:e bestenu11elser. 
3. Bestemmelserne i denne anordnings §§ 4 og 5 vedrører alle farvande, der 

er beliggende indenfor de dele af Atlanterhavet og det artiske hav med tilgrænsen
de farvande der ligger nord for 48° nordlig bredde og mellem 42° vestlig længde 
og 32° ostlig længde med undtagelse af de områder af Østersøen og bælterne. der 
ligger syd og ost for linier dragne fra Hasenore til Gnibens spids. Korshafle. til 
Spodsbjerg og Gilbjerghoved til Kulien. Endvidere gælder bestemmels7rne 1 § 4 
ikke for fisk fanget pa færnsk søterritorium med håndsnore eller langline. 

Mindstemål for fisk. 
4 For de i § 3 nævnte farvande fastsættes for nedennævnte arter af fisk følgende 

mindstemål, målt fra snudespids til halefinnens spids: 
Torsk (Gadus callarias) 
Kuller (Gadus Melanogrammus aeglafinus) 
Kulmule (Merluccius merluccius = Merluccius v11lgaris 
Rødspætte (Pleuronedes platessa) 

1) Sbr. kunngcr5 nr. 12, 20. n1ai 1954. 
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Ising (Pleuronectes limanda = limanda Limanda) 20 -~ 
Rødtunge (Microstomus kitt= Pleuroncctes microcephalus) 25 
Søtunge (Solea solea = Solea vulgaris) 24 -
Pighvar (Scophtalmus maximus = Bothus maximus). 30 -
Skærising (Glyptocephalus cYnoglossus = Pleuronectes cynoglossus) 28 -
Slethvare (Scopha-thalmus rhombus = Bothus rhombus) 30 
Glashvarre (Lepidorhombus whiff = Zeugopterus megastomus) 25 -
Hvilling (Gadus merlangus = Merlangus merlangus 20 -

Fisk under de i stk. 1 n;cvnte rnindsternål 1nå. n1ed n1indre de indgfir son1 
bestanddel på højst !0% beregnet efter vægt af samlede landinger eller dele 
heraf hidrørende Ira de former for fiskeri, som er nævnt i § 5. stk. 4. og ikke 
er bestemt til menneskeføde i form af fisk, ikke ilandbringes. dræbes, sælges eller 
haves til salg, holdes om bord, opbevares, udbydes eller bringes fra sted til 
andet, n1cn skal straks genuds~etles i havet såvidt n1uligt i levedygtig stand. 1 

Fiskeriministeriet kan efter indstilling fra landsstyret meddele tilladelse til fangst. 
ilandbringelse og transport af fisk under de i denne anordning fastsatte 1nindstc~ 
n1iil, når fangsten sker n1ed on1planting for øje eller af hensyn til videnskabelige 
undcrsc>gelser. 

Maskest(!rre/se for fiskeredskaher. 
5 Indenfor de i § 3 nævnte on1r:ider, jfr. dog stk. 2 i n~crvrerendc paragraf. n1i't 

intet fartøj have om bord eller benytte nogen art af 
a) trawl eller andet redskab, som slæbes eller hales hen over eller i nærheden 

af havbunden, med mindre redskabets mindste maskestørrelse er sftledcs. at et 
fladt måleredskab på 80 mm's bredde og 2 mm' tykkelse let kan gå igennem den i 
længderetningen diogonalt strakte maske, når nettet er vådt. I tiden indtil 5. april 
1956 tillades dog en mindste maskesl(lrrelsc således, at et fladt måleredskab pft 75 
mm's bredde og 2 rnn1's tykkelse let kan gå igennen1 den i h~ngderetningen diago~ 
nalt strakte maske, nar nettet er vådt-

b) s1111rrevod, med mindre redskabets mindste maskestørrelse er således, at et 
fladt måleredskab på 70 mm's bredde og 2 mm's tykkelse let kan gå igennem den 
i h:engderetningen diagonalt strakte inaskc, når nettet er vildt. 

I farvandene nord for 66° nordlig hreddc og ost for Grecn\vich~n1cridiane11 sa1nt 
i islandske farvande 1nellen1 68;'.) og 02--:: nordlig bredde og n1cllc111 28° og 
!0° vestlig længde mil maskestørrelsen i de redskaber, der omhandles i nærværende 
paragraf, dog va~rc: 

a) forsåvidt angår trall'l eller andet redskab, som slæbes eller hales over eller 
i nærheden af havbunden 

således at et fladt måleredskab på 110 mm's bredde og 2 mm's tykkelse let 
kan gå igcnnern den i hcngdcrctningen diagonalt strakte maske, når nettet er vådt. 

b) for savidt angår snurrevod 
således, at et n71dt måleredskab på 100 mm's bredde og 2 mm's tykkelse let 

kan gå igennerr1 den i keng<leretningcn diagonalt strakte nu1ske, når nettet er vådt. 
Maskerne i de i denne paragraf omhandlede redskaber må ikke ved noget 

middel formindskes. Del er dog tilladt at fæste tovværk eller lignende materiale 
på undersiden af sækken med del formål at forhindre eller formindske slitage. 

lJanset ovenstående bestenunelscr n1& farh)jer, der fisker n1akrel, alle arter 
af sildefisk, smelt, ål, fjæsing, (Trachinus draco), rejer, dybvandsrejer, dybvands
hummer eller bløddyr, have ombord og benytte vod, der har mindre maske
størrelse end de angivne, forudsat at ethvert fiskeredskab, der benyttes af sådanne 
fartc>jer til fangst af enhver art af de i nærværende stykke omhandlede fisk, ikke 
bliver benvttet til fangst af andre fiskearter. 

De i lo; nr. 90 af-l. april 1925 som ændret ved lov nr. 450 af 22. december 
1939, n1idlerlidigc bcstcn1n1elsernc nr. 61 af l 2. dec. 1941, n1idlertidige bcsten1~ 

I) Sorn ændret ved an. nr. 215, l l juni !954. 
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27. januar 1954 

melser nr. 36 af 24. november 1942, jfr. nr. 25 af 25 juli 1947, og Jagtingslov 
nr. 5 af 31 december 1948 indeholdte bestemmelser berøres ikke af bestemmel
serne i denne anordning. 

Fiskeriministeriet kan efter indstilling fra landsstyret meddele tilladelse til 
brug af redskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. J og 2, når brugen af 
disse sker med omplantning for øje eller i videnskabeligt øjemed. 

Kontrolbestemmelser. 
6 Tilsynet med overholdelse af bestemmelserne i nærværende anordning og 

de i henhold hertil givne forskrifter påhviler dels politiet dels sådanne organer 
eller personer, som lagtinget (landsstyret) måtte give den dertil fornødne be
myndigelse. 

Straf og p<lta/e. 
7 Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende anordning straffes i medfør 

af § 2 i lov nr. 269 af 9. juni 1948 således: 
Overtrædelse af bestemmelserne i § 4 straffes med bøde ikke under 100 kr. 

Undermålsfisk, der er i levedygtig stand, bliver at beslaglægge og udsætte i frit 
vand. Død undermålsfisk bliver at beslaglægge og tilintetgøre, dersom den ikke 
kan finde anvendelse i veldædigt øjemed. 

Overtrædelse af bestemmelserne i § 5 straffes med bøde ikke under 1000 kr., 
eller, forsåvidt fiskeriet drives af fartøjer på mindre end 20 tons brutto, 500 kr. 

Det ulovligt anvendte redskab samt den ombordværemle fangst kan konfiskeres 
og bortsælges til fordel for statskassen. 

Det til fiskeri med ulovlige redskaber benyttede fartøj kan beslaglægges i over
enstemmelse med retsplejelovens §§ 797-99. og efter forudgående udpanting 
bortsælges til dækning af boder og omkostninger. 

Forsætlig overtrædelse af bestemmelserne i §§ 4 og 5 straffes med bøde ikke 
under 2 gange de i henholdsvis stk. I og stk. 2 fastsatte beløb. I gentagelsestil
fælde er mindstebøden for de nævnte overtrædelser altid den for forsætlig over
trædelse fastsatte. 

Halvdelen af bøder fastsat efter nærværende anordning tilfalder statskassen. 
medens halvdelen efter nærmere bestemmelse af fiskeriministeriet efter lands
styrets indstilling anvendes til hjælp til vanskeligt stillede fiskere og deres efter
ladte. 

8 Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende anordning påtales af det 
offentlige og behandles som politisager. jfr. § 2. stk. 6. i lov nr. 269 af 9. juni 1948. 

lklsk~ift vetln>rende afg\-lrclscn i ovennrevntc sager vil ar politiet va~re at til
stille fiskeriministeriet og landsstyret. 

18. febr. -- Lov nr. 31 om ændring af lov nr. 416 af 12. juli 1946 om FRI
SKOLER m.m. 

1 l lov nr. 416 af 12. juli 1946 foretages folgende ændringer: 
33) § 23 ændres til § 19, og stk. I affattes således: »Statstilskud efter nærvær

ende lov, der ikke gælder for Færøerne, jfr. dog § 10. udbetales første gang for 
kalenderaret 1952.« 

2 Undervisningsministeren bemyndiges til at optrykke lov nr. 416 af 12. juli 
1946 son1 icndrel ved n~ervrerendc lov .1 

9. marts - Lagtingslov nr. I 0111 ændringer i Iagtingslov 0111 INDFØRSELS· 
AFG!FfER. 

I § I i lagtingslov nr. 23. af 11. februar 1950. saledes som Jen er ændret veu 
Iagtingslovenc nr. 58 af 7. september 1950, nr. 66 af 6. oktober 1950. nr. 11 af 

1 Jfr. Bek, nr. 78, 18. 111arts 1954. 
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6. marts 1951 og nr. 71 af 18. december 1951, foretages følgende ændringer: 
Under lbnr. 40 udgår ordet »gum1nikfrcdcr«, og i stedet indsa:ttes »gun1111i-, 

olie- og plastikklæder til sømænd<« 
9. marts - Logtingsl6g (nr. 1) um broytingar i ]figtingsl6g um JNNFLUTN

lNGSGJØLD. 
f § I i logtingsl6g nr. 23, 11. februar 1950. solei<lis sum hon er broytt vi<l 

logtingsl6gum nr. 58. 7. september 1950, nr. 66, 6. oktober 1950. nr. 11. 6. marts 
1951 og nr. 71, 18. december 1951. vert)ur gjord henda broyting: 

i nr. 40 gongur lit orOil'i »gun1n1ikheOir«, og i stat)it) ven)ur sctt )}gun11ni-, olju
og plastikklæiiir til sj6menn«. 

18. marts - Bek. nr. 78 af lov om FRISKOLER m m. 
IV. />ensionsordninge!l. 

10 Etterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen udreder efter regler 
fastsat i en for kassen uclfrerdigct vcdt::cgt pension til ledere af og hcrcrc ved 

I) de i denne lov omhandlede skoler og tilsvarende skoler på Fæmernc. 

19. 111arts ~ Lagtingslov nr. 5 0111 <endring i lagtingslov 0111 fiskernes afregning 
og LØNREGULERINGSFOND. 

(lndfojet i bek. nr. 16. 25. juni 1954). 

19. marts -- Lagtingslov nr. 8 om SØFARTSSKOLE og navigationsunder
visning. 

1 For Jantlskassens regning drives en son1andsskolc under navn f-7oroya sj6~ 
n1ansskUli, hvor der undervises og den1ittercs til de i § 6 on1handledc cksan1incr. 

Vedkon1n1cnde kon1n1une deltager efter na~rn1erc bestcn1111elsc i udgifterne til 
skolens bygning og drift. 1 

2 En fastansat lærer ved skolen er pligtig til at undervise indtil 36 timer 
ugentlig sa1nl at afholde observationsøvelser udenfor skoletiden i det on1fa11g 
undervisningen gor det påkncvct. For bestyreren kan det ugentlige ti111ctal efter 
landsstyrets besten1mclse nedsa:~ttcs, såvidt skolens ad111inistration nodvcndiggor 
det. 

3 Eleverne erlægger 111ane<lligc skolepenge. hvis storrclsc fastsa.~ttcs af lands~ 
styret. 

4 Nærmere regler for skolens drift og virksomhed fastsællcs af landsstyret. 
der foranstalter tilsyn med skolen. 

5 Snarest 1nuligt bliver der at oprette srerlige kursus 1ned det forn1ål at give 
unge mtcnd, der har valgt eller onsker at gå sovcjen. de nv)dvcndige begyndelses
grunde for deres hverv som sømænd. Disse kursus afholdes på Foroya sjomans
skula eller om nødvendigt ved anden af landsstyret godkendt skole. 

6 Pil Foroya sj6mansskula undervises og dcmitteres der til kystskipperprnven. 
skippereksan1en og stynnandseksan1en og snarest n1uligt vil der blive etableret 
undervisning og eksan1ination til en kokkeprøve. Desuden kan der undervises og 
eksan1,incres til aln1indelige n1askinisteksan1cn, n1askinpasscr- og n1otorpa.>'lzr~ 
prøven. 

7 Til kystskipper~ og skippercksan1cn undervises oe: eksarnincrcs efter de 
n;:crn1crc regler,:.! son1 landsstyret fasts~etter ved bekendtgØrelsc i folgendc under
visningsfag: :i 

') Jfr. li. nr. 22, 28. nunts 1957. 
'' Jfr. Kunng. nr. 36, 30. n1ai 1958. 
:!) Son1 ændret ved JL nr. 20, 28. n1arts J 956, 
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Skippere: Færøsk, Dansk, Engelsk, Matematik, regninrr, Fysik, Elektricitets
lærc, Navigation, Søret og søvejsregler, Signalering med radiotelefon. Vejr-, strom
og havlære san1t geografi, Maskinlære, So111ands- og fiskerikere. Undervisnings~ 
tid ca. 36 uger. 

Kystskippere: Navigation, Søvejsregler, Signalering med radiotelefon. Under
visningstid ca. 6 uger. 1 

8 Den, der vil indstille sig til kystskipperprøven og skipperprøven. skal godt
gøre. at han efter det fyldte 15. år har faret til søs i mindst 24 måneder, til skip
perpwven i skibe over 20 br. reg. tons, medens sejltiden for kystskipperprøvens 
vedkon1n1cnde kan erhverves i n1indre fartøjer. Der udkncves la:geattest for syn 
og lH)feise. 

9 \le<lrorcndc undervisning og eksamination til stynnænd og n1askinistcr 
(Jnaskinn1cstcr) n1askinpasser og n1otorpasscr henvises til § 16. 

10 l~c<lelsen af og tilsynet 1ned eksan1incrne i henhold til denne lov indenfor 
særområder udøves af en eksamsleder, der udnævnes af landsstyret." Han skal 
have hojcstc nautiske uddannelse og desuden indgående kendskab i navigation 
sonu1ndskab og søn1andshcre. Eksan1ensledcren er ansvarlig overfor lands
styret for, at eksaminationerne foretages på lovformelig og betryggende måde 
under ansvar efter lovens aln1indeligc regler. Han kan n1ed landsstyrets san1tykkc 
antage det nodvendige antal kyndige n1eddom1nere til eksan1en i enkelte fag. 
Eksan1cnslcderen udarbejder eksan1ensopgavernc og faststetter tiden for eksami
nerne. 

11 For at kunne indstille sig til eksamen må vedkommende mindst 14 dage 
forinden eksan1cn indsende skriftlig andragende til eksan1ensledcren n1cd skolens 
anbefaling bilagt f(ldselsattest, sejladstid og søfartsbog. 

12 Eksamen afholdes sædvanligt en gang årligt. 
De nærn1ere regler 01n eksaminernes afholdelse og 0111 karakterberegningen 111. 

v. fastsættes af landsstyret, 
13~1'1 (udgår if. li. nr. 20, 28. marts 1956). 
15 Til hver cksa1nination kr~eves n1indst 2 eksan1cnsledere, og eksan1inandcns 

la:rcr er den ene, såfren1t han er godkendt af landsstyret, I-Iver eksamensleder 
bediJn1n1er sclvst~cndigt. BcdkHnn1cs en besvarelse forskelligt, bliver karakteren 
den, hvis talværdi er nærmest middeltallet af værdierne af de forskellige dom
meres karakterer. Ligger dette middeltal midt imellem 2 værdier af ovenstående 
karakter, gives <len karakter, hvis talva~rdi er nrcrn1cst hojerc. 

16 Undervisningen og cksa1ninationcn til stynnandseksan1cn foregUr indtil vid~ 
ere efter rigslovgivning (jfr. lov nr. 48 af 28. februar 1916 med senere ændringer) 
orr dertil hørende bekendtgørelser. 

..... Såla:nge 111askinistundcrvisningen er fællesanliggende, er denne undergivet rigs~ 
lovgivningen (jfr. lov nr. 78 af J 9. marts 1930 om eksaminer for skibsmaskinistcr 
m. m.) og dertil horende anordninger og kundgørelser. 

17 Denne lov træder i kraft J. september 1954 og samtidig ophæves lagtings
lnv nr. 19 af 28 marts 1949 og lagtingslov nr. 43 af 13 april 1950. 

Eksa1nincr. bestået inden denne lovs ikrafttncden, giver adgang til st>nrerings
beviser som hidtil indtil 3 år fra ikrafttrædelsen at regne. 

19. marts -- Løgtingsl6g (nr. 8) um SJ6MANSSKDLA og sj6manslæru. 
1 Landit1 heldur sj6mansskula, nevndur Føroya sj6mansskuli, har lært ven)ur 

og pr6vtoka fer f ran1 til tcy i § 6 nevnd u pr6gv. 
Vit)kon1andi kon1n1una luttekur eftir n<crri avgerl) i bygging og rakstri skUlans. 1 

1) Jfr. Kunng, nr. 46, 11 sept. 1958. 

2) Jfr. rcglur nr. 5, 22. jan. 1957. 
;1) Sbr. lL nr. 22, 28, n1arts 1957. 
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2. Fastur lærari skulans hevur skyldu at hava upp i 36 limar um vikuna og 
umframt hava tær hæddartøku- og mioingarvenjingar. sum læruni l<lrvar ultan
fyri skulalioina. Yikulimar fyrisl<1t1umannsins kunnu cftir landsstyrisins avger<1 
minkast. so vilt fyriseting skulans ger tao ney6ugt. 

3 Næmingarnir lala skulapening hv<mn m:inai'l og landsstyric) fyrisetur støddina 
4 Landsstyrio fyrisetur gjøllari reglur fyri rakstri og virki sktilans og skipar 

fyri eftirliti via skulanum. 
5 So skj6tt sum gjørligt veroa sett i verk h6skandi læruskeio fyri ungmenni. 

sum eru ella ætla al vera sj6menn, til al leggja g66a grund undir sj6mansstarv 
teirra. Hesi skeio skulu fara fram å Føroya sj6mannsktila og um neyougt å øi'lrum 
av landsstyrinum gMtiknum skitla. 

6 Å Føroya sj6manssktila verfiur lært og fer pr6vtøka fram til heimaskipara
pr6gv, skiparapr6gv og styrimannapr6gv, og veroa so skj6tt sum tilber gjørdir ut
vegir fyri, al lært verOur og pr6vtøka kann fara fram til kokkapr6gv. Umframt 
kann veroa lært og pr6vtøka fara fram til vanligt maskinistpr6gv, maskinpassa
og n1otorpassarapr6gv. 

7 Til heimaskiparapr6gv og skiparapr6gv veri\ur lært og fer pr6vtøka fram 
eftir reglum, sum landsstyri fyrisetir i kunngert). f hesum lærugreinum: (sum 
broytt vio li nr. 20, 28. marts 1956) ' 

Skiparar: Føroyskt. danskt, enskt, matematikk, rokning, fysikk, ravmagnslæra, 
iliglingarhcr.i. sj6rrettur og sj6reglur, signalering viO radiotelefon, vcOur-, og 
streym- hav- og landalæru, maskinlæru, heilsumål, sj6mans- og fiskiskapsl:era. 

Lesitiii umleio 36 vikur. 
Heimaskiparar: Siglingarlæra, sj6reglur, Signalering viil radiotelefon. 
Lesitili 6 vikur.2 
8 Fyri at koma upp til heimaskipara- og skiparapr6vtøku må mailur pr6gva 

at hava siglt i minsta lagi 24 månaoir aftanå at hava fylt 15 ar, til skiparapr6vtøku 
vit) skipi yvir 20 br. reg. tons, meoan siglingarlioin til heimaskiparapr6vt11ku kann 
vera viil minni fari. Læknav:ittan krevst fyri sj6n og hoyring. 

9 Viuvikjandi læru og pr6vtøku til styrimenn og til maskinist (maskinmeistara). 
maskinpassara og motorpassara si § 16. 

10 Til at skipa fyri pr6vtøku eftir hesari 16g i tann mun, hon er føroyskt ser
mål, selur landsstyri ein pr6vd6mara, sum skal hava hægsta nautiska lænl6m og 
annars umfatandi kunnleika i sigling, sj6mansskapi og sj6manslæru." Pr6vd6marin 
stendur Jandsins fyrisæti til svars, at pr6vtøkan fer fran1 a rcgluligan og tryggan 
hatt undir åbyrgd yvir fyri teim vil'> 16g settu fyrisetningum. Hann kann, um lands
st)frii..J jåttar, fåa sær kønar eykad6n1arar til pr6vh,)ku i einstnkun1 hcrugreinun1, so 
n6gvar sun1 tørva. Pr6vd6n1arin f:rr til vega allar pr6vuppgåvur og fyrisctur 
pr6vtøkuti0ina. 

11 Fyri at sleppa upp til pr6vtøku må maour i minsta lagi 14 dagar framman
undan senda pr6vd6maranum skrivliga ums6kn vio vi6mæli fra skulastj6ra um
f raml navna- ella d6psseilil, siglingartiil og siglingarb6k. 

12 Pr6vtøkuroyndirnar veroa vanliga eina fer6 um årio. 
Landsstyrii'i fyrisetur gjøllari reglur um pr6vtøkuhald og karakterstigini v. m. 
13~14 ganga ut samsvarandi li. nr. 20, 28. marts 1956. 
15 Til hvørja roynd vcra n1inst tveir pr6vd6n1arar, og er hcrari pr6vtakarans 

annar, um hann er gMtikin av landsstyrinum. Hvør pr6vd6mari domir sjcilv
støl)ugt. og er 6javni å, verOur karakterurin tann, sun1 er nærn1ast n1it)altalinun1 
av tein1un1 givnu karakterunum. Liggur mil'lalvirOi in1illu1n tveir av tein1un1 
nevndu karakterunum. vcrOur tann karakterur at gjalda, sun1 er n~ennast h~cgri. 

JO 

16 Styrimanslærd6mur og pr6vt<lka fer fram fyri fyrst eftir rikisl6ggåvu (smbr. 

1) Sbr. Kunng. nr. 36, 30. n1ai 1958. 
:2) Sbr. Kunng. nr. 46, 11. scpL 1958 
"J Sbr. Reglur nr. 5, 22, jan. 1957, 
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lov nr. 48 af 28. februar 1916 vil) seinni broytingum) og til hennara hoyrandi 
kunngeroum. 

So leingi maskinistlæran er felagsmål, er alt henni vi<'>vikjandi undir rikislåg
gåvu (smbr. lov nr. 78 af 19. marts 1930 om eksaminer for skibsmaskinister m.m.) 
og teim kgl. fyriskipanum og kunngeroum, sum knyttar eru til hennara. 

17 Henda låg kemur i gildi I. september 1954 og samstundis fer løgtingsl6g 
nr. 19 frå 28. marts 1949 og løgtingslåg nr. 43. fra 13. april 1950 ur gildi. 

Pr6gv, sum tikin eru innan henda låg kemur i gildi. geva rætt til yrkisbrøv sum 
higartil uppå 3 år frå degnum, lågin kemur i gildi. 

25. marts Figgjarløgtingsl6g nr. 9 fyri åriL'\ 1954/55. 
Yi<'imerkingar: Til pr. 18.6.2. Studningur til nybyggjan TELEFONVERKSINS. 
Eingin st6rvegis n)'byggjan nui vcrOa fra111d uttan kostnnOara~tlan cftir figgjar-

ncvndarinnar vit)nueli er g60kend av landsst)rrinun1. 

Til pr. 21,7. Studningur til ENDURNYGGJAN AV SKJPAFLOTANUM 
400.000 kr. 

Hesin peningur ven'\ur lagdur i serligan grunn og at nyta til endurnyggjan av 
skipaflotanun1 cftir reglun1 sun1 figgjarnevndin setur. 

8. apr. - Anordning, hvorved lov orn kirkers brug, sognebdndslosning 111. 111. 

Stl'!tes i kraft ptl Fa"rfJerne. 
l henhold til den regeringen ved ~ 24 i lov om kirkers brug, sognebitndsløsning 

m.m. af 30. juni 1922, således som denne lov er ændret ved nr. 111 af 29. marts 
1924 og lov nr. 104 af 15. marts 1947, givne bemyndigelse sættes herved bemeldte 
lov, således som den er ændret ved de anforte love. i kraft på Fænierne med de 
;endringer, der er anset for nødvendige af hensyn til de særlige forhold på disse 
oer. sålydende: 
Kirkernes benyttelse af folkekirkens pra'ster OJ.? dens 111e11iu1Ieder. 

1 Sognepræster, residerende kappellaner og andenpræster har ret til lige såvel 
på s~igncdage son1 på søn~ og helligdage at bruge de kirker. ved hvilke de er ansat. 
til gudstjeneste i sædvanlig form, til kirkelige handlinger samt til gudelige forsam 
lingcr, kirkelige n1(;der o. lign. Hvor flere pnester er ansat ved den san1n1e kirke. 
fastsættes de nærmere regler herom 0111 fornødent af biskoppen efter indhentet cr
k læring fra 1nenighedsrådet. 

Kaldskapllaner og hjælpepræster har, nar regulativet for deres stilling ikke 
giver den1 nogen særlig adgang. kun denne ret efter foregående aftale n1ed sogne~ 
præsten. 

2 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 at bruge kirkerne tilkommer ham selv. 

Ligeledes kan sognepnesten, den residerende kapellan og andenpnesten tilstede 
ikke præsteviede. der efter de hidtil gældende regler har adgang til Prædike· 
stolen. at bruge de pågældende kirker til prædiken og Katekisation. 

Andre ikkepræsteviedekan med tilladelse af en af de fornævnte præster og und
er hans ansvar tale i kirken fra kordoren eller prædikestolen udenfor de sædvanlige 
gudstjenester. 

Når den kirkelige betjening af et af flere sogne eller sognedistrikter bestående 
pastorat er ordnet således, at betjeningen af el enkelt sogn eller distrikt væsentlig er 
overdraget til en residerende kapellan kaldskapellan eller fast hjælpepræst, har han 
på lignende n1å<lc ret til at give andre adgang til at bruge vedkon1n1cndc sogne~ 
eller distriktskirke. 

11 
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3 Dersom een eller flere af el sogns eller sognedistrikts til folkekirken horen 
de beboere begærer, al der gives en anden præst i folkekirken end den eller de 
ved kirken ansatte lejlighed til at benytte kirken i noget af de i § I, stk. J. nævnte 
øjemed, og sognepræsten eller præsten ved distriktskirken. jfr. § 2, stk. 4, sam 
lykker deri, er berettigelsen derved tilvejebragt. Den vedkommende præsts sam
tykke må soges, hver gang kirken ønskes benyttet på fornævnte måde. Nægter 
den vedkommende præst sit samtykke, kan sagen forelægges biskoppen eller 
kirkeministeriet til afgørelse. 

Sådant samtykke kræves dog ikke til benyttelse af sogne- eller distriktskirken 
til udførelse af kirkelige handlinger ved udensogns præst i de nedenfor i § IR 
ommeldte tilfælde. Anmeldelse om, af hvilken præst den kirkelige handling 1mskes 
udført, skal ske mindst 24 timer forud til sognepncsten eller distriktspræsten, med 
hvem aftale må træffes om tiden for handlingens udforelse. Adgang til brugen 
af kirken til den af anmelderen opgivne tid kan kun n'egtes, si1fremt kirken til den 
berammede tid allerede er bestemt til andet brug, 

4 Mindst 5 familiefædre, enker og andre personer med egen husstand af et 
sogns eller sognedistrikts til folkekirken hørende beboere, der er medlemmer af 
sognemenigheden eller sognedistriktsmenigheden, kan begære kirken overladt til 
prædiken og katekisation eller skriftemål og altergang ved en anden præst i folke
kirken end den eller de ved kirken ansatte. Aftale om kirkens benyttelse må i 
dette tilfælde ske med vedkommende kirkebetjent mindst 24 timer forud. Adgang 
til brugen af kirken kan ikke nægtes, medmindre den til den berammede tid alle
rede er bestemt til andet brug. 

5 Den i henhold til de foregående paragraffer sognets præster eller dets bebo-
ere givne ret til at få kirken overladt til brug for andre end sognets præster skal og 
så gælde med hensyn til adgang for en præst ved en evangelist-lutersk menighed 
udenfor riget eller en herfra udsendt missionær, der har modtaget præstevielse i 
folkekirken til at holde gudstjeneste og i forbindelse hermed at udfore dåb og 
forrette altergang. Tilladelse skal i disse tilfælde for de førstnævntes vedkom
mende være afhængig af, at provsten efter de oplysninger. der forelægges ham 
om vedkommende udenlandske menigheds lære og ritus, skonner, at der ikke 
kan være noget til hinder herfor. Tilladelsen kan når som helst tilbagetages af 
provsten. Provstens tilladelse kræves ikke for præster i den islandske, den norske 
eller den svenske kirke. 

6 De til folkekirken horende beboere af et soen eller soenedistrikt, der har 
løst sognebånd efter de herom i §§ 8~1 I givne regler eller er ~11edlem af en valg
menighed, har ret til at lade den præst, til hvem de har sluttet sig, prædike i 
sogne- eller distriktskirken såvel som til at lade ham udfore kirkelige handlinger 
for dem i kirken eller på kirkegården. Om tiden for sådan brug af kirken mt1 
der forud ske aftale med vedkommende kirkebetjent. mindst 24 timer forud. 
Adgang til brugen af kirken m. v. kan kun mcgtes, såfremt den til den berammede 
tid allerede er bestemt til andel brug. Sognebåndslosernes præst skal være beret
tiget til ved samme lejlighed ikke blot at tage sognebandsløsere til ham fra andre 
sogne til alters. 1ncn også til at udfore andre kirkelige handlinger for. den1, når 
dette kan ske i umiddelbar forbindelse med den af ham afholdte gudstjeneste. 

Stk. 2. Nar mindst JO af en sognemenigheds eller sognedistriktsmenigheds 
medlemmer til biskoppen har indgivet begæring om brugen af kirken for en af 
den1 dannet valgn1cnighed, og betingelserne derfor efter lov on1 valgtnenighe<ler 
al' 15. maj 1903 § 5, stk. 2. er til stede, fastsætter biskoppen efter indhentet er
ring fra menighedsrådet et regulativ for kirkens benyttelse af valgmenigheden. 

Stk. 3. Den merudgift til kirkens opvarmning, belysning og rengørelse m. m" 
som forårsages ved valgmenighedens brug af kirken i henhold til foranstående 
stk. 2, godtgøres denne af valgmenigheden ved et vederlag, som fastsættes af 
kirkens overtilsyn efter forhandling n1cd 1ncnighcdsrådet og valgn1enighcdens hc~ 
styrelse. Overtilsynets afg<>relse kan indankes for kirkeministeriet. 
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7 Til kirkens benyttelse til en gudstjeneste. der væsentlig afviger fra den 
al111indclige fonn, s&vcl son1 til benyttelse i kirkelige san1n1enslutningcrs anlig
gender. til afholdelse af kirke- og missionshistoriske foredrag. når betaling ikke 
tages for at pålK)fC san1n1c, og deslige, n1cddcler n1enighedsrådet san1tykke, når 
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 reglerne i § 4 eller § 5 rettet opfor
dring. 1 andre tilfælde, såvel som til kirkekoncerter meddeler biskoppen sam
tykke efter indstilling fra menighedsrådet. Biskoppens afgørelse kan af menig
hedsrådet indankes for ministeriet. Kan i enkelte tilfælde indstilling til biskoppen 
ikke ske. kan tilladelsen, når menighedsr<ldet ønsker denne givet, meddeles af 
sognepræsten. den residerende kapellan, andenpræsten eller distriktspræsten i et 
udskilt distrikt, men han skal da altid. så snart ske kan, gøre indberetning til 
biskoppen. 

Til afsyngelse af salmer og kirkelige sange og deres ledsagelse af orgel s&vcl so111 
til udforelse af kirkelig musik på orglet kan menighedsrådet meddele samtykke 
efter indstilling fra sognepræsten eller distriktspræsten, når der ingen betaling tages 
for adgangen til kirken. 
S og1 re hdndslo.w d 11g. 

8 I. Ethvert medlem af folkekirken har ret til ved sognebåndsløsning efter de 
nedenfor foreskrevne regler at slutte sig til en anden pncst end sognets eller den 
menigheds præst, til hvilken han ifølge lovgivningen er henvist. 

De pncsler. til hven1 der kan løses sognebånd, er. foruden <le i sognen1cnig
hcderne ansatte faste præster (jfr. § 17, stk. 2). de præster, der er ansat ved stiftel
ser, i hvis kirker Jer holdes offentlige gudstjeneste, samt valgmenighedspræster. 

En sognebåndslosning kan 0111fatte n1and og hustru sa111t hjcn1n1evtcrcndc born 
under 18 år eller audre personer af samme alder henhorende til samme husstand. 
For personer over IS år kncves dog pllg<cldendcs sanltykke. 

Ingen prtcst er pligtig til at n1odtage sognebilndsloserc, n1en 111odtager han den1. 
er han både med hensyn til kirkelige handlingers udførelse og med hensyn til 
sja:lcsorg stillet ganske på san1n1e n1ådc overfor sognebåndsløsere son1 overfor sin 
egen n1enighcds n1cdlcn1n1er. 

~· Sogncbåndsh.Jsning sker ved ann1eldclse til provsten. An111eldcØscn skal 
indeholde en angivelse af de personer, hven1 sognebåndsløsingen 0111fatter, sa111t 
en erkhering fra den pra~st, til hven1 sognebåndet ønskes lost, 0111, at han er villig 
til at n1odtagc pllg::rldcndc son1 sognebåndsloscrc. 

Provsten lader ann1eldclscn gå videre til den pra:st, fra hvc111 der er h;st sogneM 
bflnd. Sognebåndsloscren er berettiget til af provsten at forlange en attest for 
den modtagne anmeldelse. 

Enhver pra~st er pligtig til at fore en protokol over sogncbånUsh1sere fra og til 
han1. 

10 Den præst, til hvem der er kist sogneband. har ansvaret for de kirkelige 
llandlingcr, son1 han udforer for sognebåndsloseren. 1-lvor fodselsann1cldelse skal 
gores til kirkebogen, skal den ske pii det sted, hvor barnet er fodt, og del pa
hviler præsten pft dette sted at påse, at den forældrene i henhold til lov af 4. marts 
1857 § 2 påhvilede forpligtelse til inden et år efter barnets fødsel for sognets 
pnest og kirkebetjent at opgive barnets navn iagttages. 

Kirken1inisteriet fasts,etter iøvrigt de fornødne regler for ann1eldelsc til kirke
bogerne af de af sognebåndslosen~es pnest for disse'"" udførte kirkelige handlinger, 
såvel son1 for afgivelse af statistiske indberetninger n1. v" navnlig også 1ned hen
syn til, hvilke anmeldelser til hjemmesognels kirkeboger det skal påhvile sogne
båndsløseren selv al gore, og hvilke Jer skal foretages af sognebåndsløserens præst. 

11 0111 ophor af sognebilndslnsning sker an1neldelsc til provsten og fra denne 
til de vedkommende præster, der herom gør tilforsel til den i § 9 ommeldte 
protokol. Anmeldelsen kan ske under eet for samtlige de i § 8, stk. 3, under 
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cet tilmeldte sognebåndsløsere eller af hver af disse for sig, for sii vidt born under 
15 år angiir dog kun med forældrenes samtykke. 

Endvidere bortfalder sognebåndsløsning når den præst, til hvem der er lost 
s?gnebånd, forflyttes, afskediges eller dor. En sognebåndsloser kan dog i disse 
trlfæMe udsætte afgørelsen af. hvorvidt han vil vende tilbage til sin sognemenighed, 
rndtrl der er kaldet en ny præst for den menighed, til hvis pr:rst han ved soane-
båndsløsning havde sluttet sig. ~ ~ 

Flytter en sognebåndsløser til et andet sogn, men han onsker at fortsætte med 
sognebiindsløsningen, skal anmeldelse herom ske til sogneprrsten på det tilflyt
tede sted gennem provsten, Delle gælder også for hver af de i henhold til § 8, 
stk. 3, under eet anmeldte soanebåndslosere. 
f'rilneniJ?heders adgang til br1~ve11 af folkekirkens kirker. 

12 Når en sognepræst. en residerende kapellan. en andenpræst eller en distrikts
præst for. et udskilt sognedistrikt ønsker adgang for en præst ved en evangelisk
Jutersk fnmenighed her i riget til at holde gudstjeneste og til i forbindelse hermed 
at udføre dåb, og forrette altergang i kirkerne i hans pastorat, kan biskoppen 
meddele tilladelse hertil, såfremt han efter de fra frimenighedens pr:est modtagne 
oplysninger om frimenighedens lære og ritus såvel som efter sit kendskab til fri
menighedens forhold til folkekirken i det hele ikke skonner. at der er grund til 
at nægte den. Tilladelsen kan når som helst tilbagekaldes af biskoppen. - Biskop
pens afgørelse kan indankes for kirkeministeren. 

Nar sådan tilladelse af biskoppen er meddelt en præst ved en evangelisk-luthersk 
frimenighed. har denne ret til at forrette begravelse for medlemmer af folkekirken, 
ligesom begravelser af medlemmer af frimenigheden kan ske fra sognekirken eller 
sognedistriktskirken på det sted, hvor jordfæstelsen skal foregå. l alle tilfælde, 
hvor en frimenighedspræst skal forrette en begravelse, skal de bevisligheder. der 
udkræves, forinden en jordfæstelse kan ske, forud for begravelsen forelægges for 
sognepræsten eller sognedistriktspr:csten på stedet. 

13 Sådan tilladelse kan ogsii meddeles af biskoppen. når andragende om 
benyttelse af sognekirken eller en sognedistriktskirke i det omhandlede ojemed ind
gives af mindst 5 af et sogns eller sognedistrikts til folkekirken horende familie
fa~drc, enker eller andre personer 111cd egen husstand. Tilladelsen. der niir son1 
helst kan tilbagetages af biskoppen, skal anmeldes skriftlig for vedkommende 
kirkebetjent mindst 24 timer forud. Adgang til brugen af kirken kan ikke nægtes, 
medmindre den til den berammede tid allerede er bestemt til andet brug. 

14 Når n1indst 20 fan1iliefrcdrc, enker og andre personer n1ed egen husstand 
har dannet en evangelisk-luthersk frimenighed med egen præst, og mindst 10 af 
disse er bosat i samme sogn eller sognedistrikt. kan de ansøge biskoppen om at 
fit den derværende sogne eller distriktskirke overladt til fast brug for frimenig
heden og dens præst og har ret til denne brug, såfremt og så længe biskoppen 
finder, at menigheden og dens præst opfylder betingelserne i henhold til § 12 for, 
at der kan meddeles menighedens præst tilladelse til at holde gudstjeneste i sognc
eller distriktskirker. Det skal dog tillige være en betingelse for, at tilladelse kan 
meddeles eller opretholdes, at biskoppen efter forhandling med menighedsrådet 
skønner, at frimenighedens brug af kirken ikke vil træde hindrende i vejen for de 
folkekirkelige menigheders brug af samme. Skulde der om sidstnævnte forhold op
stå uoverensste1nn1e1ser 1ncllen1 vedkonunendc parter, kan sagen indankes for 
kirkeministeriet. 

15 Forinden frimenighedens brug af kirken træder i kraft, skal der af biskop
pen efter forhandling med menighedsradet være udfærdiget et regulativ for kir
kens benyttelse, hvori dog de fornødne ændringer til enhver tid skal kunne fore
tages, navnlig som bct.ingclse for frimenighedens fortsatte brug af kirken i de 
foran nævnte tilf:rlde. 

Bestemmelserne om, hvilken betaling der af frimenigheden skal ydes såvel for 
brugen af kirken som for dens opvarmning, belysning og rengøring m. m" fast-
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sættes af kirkens overtilsyn efter forhandling med menighedsrådet og frimenig
hedens bestyrelse. Overtilsynets afgorelse kan indankes for kirkeministeriet. 

16 Ved de gudstjenester, der afholdes i folkekirkens kirker ved en præst for 
en frimenighed, har denne samme adgang til at tilstede ikke præsteviede adgang 
til at tale fra prædikestolen eller kordøren, som tilkommer folkekirkens præster 
jfr. § 2, stk. 2 og 3, dog al frimenighedspræsten selv altid skal være til stede og 
lede handlingen ved disse lejligheder. 
,,.4/J11i1ulelige beste11unelser. 

17 Ethvert medlem af folkekirken har sin præst i sognemenigheden på det 
sted, hvor han bor, medmindre han er henvist til eller efter de i §§ 8-17 fastsatte 
regler har sluttet sig til en anden folkekirkelig menighed. 

Er der i sognemenigheden ansat flere faste præster end sognepræsten (reside
rende kapellaner, andenpræster og kaldskapellaner eller faste hjælpepræster, 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 ønsker. 

!øvrigt kan de for samme menighed (menigheder) ansatte præster med menig
hedsrådets tilslutning og biskoppens samtykke dele det eller de dem betroede 
sogne i distrikter således, at hver af præsterne bliver pligtig til at betjene de til 
folkekirken horende beboere i distriktet, for så vidt de ikke slutter sig til præsten 
for det andet distrikt. Sådan distriktdeling skal finde sted, hvor der i et sogn 
pil over 10.000 indbyggere er ansat både sognepræst og residerende kapellan eller 
kaldskapellan. Kirkeministeriet fastsætter i så fald efter indstilling af menigheds
rådet grænserne for distrikterne samt disses fordeling mellem præsterne. Biskop
pen fastsætter, ligeledes efter indstilling fra menighedsrådet, de nærmere regler 
for embedsforholdet mellem præsterne og gudstjenesternes så vidt muligt ligelige 
fordeling imellem dem. 

En af biskoppen eller ministeriet godkendt distriktsdeling skal inden dens 
ikrafttræden kundgøres fra prædikestolen to søndage efter hinanden såvel som ved 
opslag eller på anden i n1enighcden for kirkelige bekendtgørelser s::cdvanlig n1åde. 

18 Ingen præst i folkekirken er pligtig at udføre kirkelige handlinger for per
soner, der ikke er n1cdle111n1er af hans 111enighed. 

Personer, der ikke er medlemmer af menigheden, kan dog, niir præsten er villig 
dertil, få kirkelige handlinger, herunder hjemmedåb, udført af ham. uden al sam
tykke fra vedkommendes egen præst dertil udkræves. 

Den præst, der har udført en kirkelig handling for nogen, der ikke er medlem 
af hans menighed, skal gøre anmeldelse derom til vedkommende menighedsmed-
lems præst. · 

19 Adgang til kirken ved de i denne lov omhandlede gudstjenester og kirke 
lige handlinger skal stå åben for alle. 

20 De i denne lov omhandlede gudstjenester og kirkelige handlinger skal som 
regel forrettes i det færøske og danske sprog. Tilladelse til undtagelse herfra kan 
meddeles af biskoppen. Sådan tilladelse skal dog ikke være fornøden til benyt
telse af det islandske, det norske og det svenske sprog i de i § 5 omhandlede til
fælde. Færnske salmer og ritualer skal være autoriseret af biskoppen. 

21 Kirkens betjente er pligtige uden særskilt vederlag at forrette tjeneste ved 
alle almindelige gudstjcnster på son- og helligdage eller andre årlig tilbageven
dende lejligheder, såvel son1 ved de srcrlige gudstjenester i sa:clvanlige fonn, <ler 
afholdes af sognets egne præster. Hvor en andenpræst er ansat, er kirkernes be
tjente dog ikke pligtige at forrette tjeneste ved de af andenpræsten afholdte særlige 
gudstjenester, og heller ikke ved de af ham afholdte almindelige gudstjenester, 
såfremt hans ansættelse har medført, at der afholdes flere sådanne gudstjenester 
end de hidtil sædvanlige. 

Ved gudstjenester, der afholdes af andre præster end de ovenfor nævnte, samt 
ved gudelige forsamlinger, kirkelige melder o. lign" der holdes i kirken, er kirker
nes betjente ikke pligtige at være til stede. 
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Kirkernes betjente er endvidere pligtige uden særskilt vederlag at forrette tjene
ste ved alle kirkelige handlinger uden forbindelse: n1cd gudstjenesten, so111 udfores 
i kirken eller på kirkegården af præsterne i det sogn, i hvilket vedkommende kirke
betjent er ansat, eller af andre på deres vegne. IJog er vcdkonunendc kirkebetjent 
berettiget til at kræve vederlag for sin medvirken i de tilfælde, hvori en kirke
betjent i henhold til bestemmelsen i § 48 i lov nr. 418 af 12. juli 1946 om folke
kirkens lonningsvæsen uden for København og Frederiksberg m. m.1 r,r beret
tiget til at n1odtage vederlag. 

I tilfreldc, hvor kirkens betjente ikke er pligtige at n1cdvirkc, og disse ikke 111cd 
virker efter særlig aftale, kan den pncst. Jer forestår gudstjenesten eller forretter 
den kirkelige handling, på eget ansvar lade kirkebetjentens gerning udf~,)rc af en 
anden til folkekirken hørende person. som han finder skikket dertil, og som han 
dertil kan formå. 

Tiden for særlige gudstjenester og kirkelige handlinger. ved hvilke kirkernes 
betjente er pligtige at forrette tjeneste, n1å sti vidt 1nuligt vrelges silledes, at det 
offentlige skolevæsens tjeneste ikke udsættes for i den anledning at forson11nes. 

Hvad der i denne paragraf er beste1nt for kirkens øvrige betjente, gtcldcr ogs[1 
for kirkens organist og kantor. 

22 Menighedsrådet udfærdiger en vedtægt, hvori Jer fastsættes betaling for 
kirkens eller det til kirken IHåretH.lc ligkapels benyttelse og for kirkens rcngoring. 
opvannning, belysning, uds111ykning 111. v. ved sa.:rskilte kirkelige handlinger. 
gudelige forsan1linger o. lign. såvel son1 for orgelspil og kor ved slige lejligheder 
samt for benyttelse al' kirkeklokkerne ved begravelser og bryllupper. I vedtæg
ten kan også optages bestemmelse om den betaling, der skal ydes for kirkens 
benyttelse til kirkekoncerter og deslige. 

Ved dåbshandlinger, der udføres i umiddelbar forbindelse med Jen almincleligc 
gudstjeneste på søn~ og helligdage, 111å ikke kræves betaling for orgelspil. F'or 
kirkernes benyttelse til gudstjenstlig og andet opbyggeligt brug kan der 
overhovedet ikke kra~ves anden betaling end den takstn1~rssigc for opvarn1ning, 
belysning, og rengøring. 

Vedtægter stadfæstes af landsstyret og provsten. Hvor kirken ikke er selv
ejende, skal der inden stadfæstelsen forhandles med kirkens ejer eller ejeren al' 
kirkens midler. 

23 Ve<l de i kirken forefaldende gudstjenester og kirkelige handlinger nl. v. 
påhviler ansvaret for, at alt foregår son1n1eligt og 1ned orden, når stedets pr:est 
ikke selv er til stede og leder handlingen, den præst. til hvem kirken er blevet 
overladt. Ved !!udelirre forsan1linger i kirken kan den pnest. der har ansvaret, 
forlange at inu~n n1:1~ tae.:e ordet. son1 ikke før forsan1line:ens afholdelse har fr\ct 
hans ,;a~1tykke-hertil. - -

Den, hvem ansvaret pfthviler, skal tillige pi\se og selv bidrage til, at kirke
bygningen og dens tilbehør behandles n1ed 0111hu og forsigtighed. 

24 Denne lovs bestemmelser kommer ikke til anvendelse på kirker i straffe
anstalter og arresthuse. 1::or kirker i hospitaler og lignende stiftelser s&vel son1 
kapeller, der udgor en del af en i privat eje va~rende beboelsesbygning, ko111111cr 
§§ I og 2 til anvendelse. 

25 V cd denne lovs ikrafttræden på Færoerne ophæves kgl. anordning af 21. 
januar 1925, hvorved lov nr. 284 on1 sogncbåndskisning og brugen af kirkerne 
af 30. juni 1922, siiledes som denne var ændret ved lov nr. 111 af 29. marts 1924. 
blev sat i kraft for Fænicrnc. 

IO. april Justitsm. cirk. om ÆGTESKABS indgåelse. nC1r begge parter 
eller en af dcn1 er finsk, islandsk. norsk eller svensk statsborger tra:'.der i stedet 
for tillægget til justitsm. cirk. af 20. aug. 1951. 

1) Jfr. nu lov nr. 155, 7. juni !958, 
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4. maj - Bek. nr. l 46 om indkaldelse af færøske PENGESEDLER. 
J medfor af§ 7 i lov nr. 248 af 12. april 1949 om pengesedler m.v. på Færøerne 

bestemmes herved følgende: 
De for Færøerne gældende pengesedler. der er udstedt i henhold til midlertidige 

bestemmelser for Færøerne om seddelomløb. valutaforhold og handel med ud
landet m. v. af 18. december 1940, midlertidige bestemmelser for Færøerne om 
seddelomlob og inddmgelse af Nationalbanks;dler af 3. juli 1942, midlertidige 
bestemmelser for Færoerne om seddelomløb af 26. august I 943 samt midlertidige 
bestemmelser for Fænierne om seddelomlob af 27. okt. 1944, ophører den 31. 
dec. 1954 ved dognets slutning al være lovligt betalingsmiddel mand og mand 
imellem saml ved ind- og udbetalinger, der foregår ved offentlige kasser. 

De indkaldte pengesedler vil dog kunne ombyttes hos rigsombudsmanden på 
F1eroerne og Danmarks Nationalbank til og med den 3 I. december l 955, ligesom 
banken har ret til. såfrcn1t on1st~rndighcdcrnc taler herfor, også senere at indløse 
sedlerne. 

l l. maj~ Lagtingslov nr. 1 I. om till:cg til lagtingslov nr. 18 af 20. marts 1952 
om ændringer i lagtingslov nr. 72 af 22. dec. 1951 om FISKERNES AFREGNING 
OG LØNREGULERINGSEOND, som :rndret ved lae:tingslov nr. J I af 7. marts 
1952 og Jagtingslov nr. 5 af 19. marts 1954.' ~ ~ 

For at sætte lonrcguleringsfondcn i stand til for tidsrummet 1. marts til 15. 
oktober 1954 at yde et tillæg til mindsteindtægten i henhold til gældende bestem
n1elscr, sa!cdcs at den san1lcdc n1indstcindt:rgt andrager kr. 800.- 0111 måneden 
for mænd, der på udmønstringsdagen er fyldt 18 år, udskrives en overordentlig 
skat til fonden for finansåret 1954/55 pii 3 % af alle indtægter, som i finansåret 
er pligtige at svare skat til landskassen. 

Denne overordentlige skat er undergivet reglerne for 1andsskat og forfalder til 
betaling med halvdelen I. oktober og halvdelen 1. december 1954. 

Skallen. der opkræves særskilt af Færclerncs oppebørselskontor, begrænser lands
kassens garanti for nrcvnte tillrrg. 

11. mai ~~ Logtingsl6g (nr. 11) um uppiskoyti til loglingsl6g nr. 18 fra 20. 
marts 1952 um broyting i kigtingsl6g nr. 72 fr;\ 22. december 195 I um A VROKN
TNG OG LØNJAVNlNGARGRUNN FISKIMANNA sum broytt vie) h1glings
l6g nr. 11. fr{t 7. marts 1952 og logtingsl6g nr. 5 frå 19. marts 1954. 

Fyri at gera k)njavningargrunnin foran fyri i tff')arskeiOinum 1. nn1r1s til 15. 
oktober 1954 at veita eina viob6t til minstulonir eftir galdandi reglum, soleiilis, 
at satnlat)a n1insta]onin kcn1ur upp i kr. 800.~ un1 n1Unal)an hjå rnonnun1, sun1 
111ynstringardagin hava fylt 18 itr, verOur cin cykaskattur UtskrivaOur til grunnin 
fyri figgjarårit)l954!55 upp{t 3 r;{- av øllun1 innt,-1ku111, sun1 i figgjanirinun1 kon1a 
undir landsskal!. 

T-Jesin eykaskattur ken1ur undir son1u reglur sun1 Jan<lsskattur og fellur til 
gjaldingar viO heln1ingi l. oktober og heln1ingi I. december 1954. 

Skatturin, i{) vert)ur kravdur inn un1 Foroya gjaldstovu fyri seg, avn1arkar 
landskassans Ubyrgd fyri hesi vi0b6L 

15. maj - Bek. nr. J 60 om ændring i bestemmelser om THORSHAVN 
KOMMUNESKOLE 

P<l deron1 af undcrvisningsn1inistcriet nedlagt forestilling har Hans Tvlajestæt 
Kongen under 15. marts 1954 bifaldet, at§ 5, stk. l og 4 i de ved kongelig resolu-

I) Jfr. li. nr. 3, 18. fcbL 1955 § 5. 
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tion af 29. maj 1896, jfr. bekendtgørelse nr. 95 af 25. juni 1896, fastsatte bestem
melser om Thorshavn kommuneskole affattes således: 

§ 5, stk. I. "Børnenes fremgang prøves en gang arlig i juni måned ved en 
offentlig eksamen, som afholdes i skolekommissionens overværelse efter fore
gående offentlig anmeldelse og indbydelse til børnenes forældre, værger eller 
husbonder.« 

§ 5, stk. 4. »De børn, der er antagne til konfirmationsforberedelse om efter
året, og således befundne at kunne udskrives af skolen, bør ikke desto mindre 
underkaste sig den forordnede eksamen i juni måned.« 

20. mai - Kunng. nr. 12 um reglur fyri ELEKTROJNNLEGGJARUM. 
Eftir § 9 i løgtingsl6g nr. 29 frå 26. november I 953 t1111 tekniskar innleeginrrar 

fyrisetur landsstyrio fylgjandi fyribils reglur fyri elektroinnleggjarar. - -
1nnleggjarar, sun1 hava ikki fingicJ eina av tein1 royndu111 fyri elektroinnlcggj

arar, sum råoharradeildin fyri almenn arbeiOi hevur gookent eftir § 5 i Jog nr. 
169 frå 11. mai I 935 um elektriskar sterkslreymsveitingar, smb. kunnger<) nr.172 
fra 14. n1ai 1952, n1en l6gliga hava røkt egiO vinnuligt innleggingarvirki i tiC>ini 
inntil 1 n1ånaO fra111n1anundan hesi kunngerl5, hava fran1vegis hein1ild at taka 
uppå seg innleggingararbciOi vit'5 elektrisk verk i sama muni sum higartil, un1 
so er, at viokomandi veitingarfelags leiosla eftir § 5 i 16g um tekniskar innlcgg
ingar tekur ikki aora avgeril. Møguligt torvandi heimild til framhald av virki 
kann veitast av Jeioslu veitingarfelags Mast reglurnar i § I, seinasta punktum. 

ViO hesi broyting kon1a 16garinnar reglur annars i nYtslu fyri her nevndu inn~ 
leggjarar, sun1 soleit)is n1. a. kunnu skj6ta sYting frå leit)slu i veitingarfelag un1 
heimild at røkja innleggingarvirki inn til Jandsstyri6, sum eflir samråo vie) 

elektricitetsnevndina tekur endaliga avgero i målinum. 
LandsstYriO ger vart vif'i, at innlcggjarar, sun1 hava ikki fingif) eina av tci111 

g60kendu royndunun1, frarnvegis onga heitnild hava cftir reglunun1 i ~ 5 i l6gini 
um sterkan streym at rokja arbeii\i vie) elektrisk verk, sum eru undir eftirliti 
clcktrici tetsnevnda ri nna r. 

$~ 
21. mai ~. L6gtingsl6g um Bv ARSKIPANIR og BYGGJSAMTYKTIR. 
1 /. partur. Landsstyrio kann, ta io eitt kommunustyri (byråo clla s6knar

styri) mælir til tess, gMkcnna byarskipan fyri hesa kommunu ella part av henni. 
2. partur. T6rshavnar kon1111una skal, Utlrenn 3 (1r eru liOin, aftana at henda 

låg er kon1in i gildi, hava fingk1 i lag cina bYarskipan fyri 1\)rshavnar kon11nunu. 
Landsstyrio kann t6 eftir åheitan frå T6rshavnar byråoi, og um byarskipanar
nevndin smb. 2. gr. jåttar ti, Ieingja hesa tWarfreist. 

3. partur. Tå it'\ annars hildiil verour neyilugt at flia gjørda byarskipan fyri 
cilt vist øki. kann landsstyrii'i, um byarskipanarnevndin tekur undir, fyriskipa ti 
clla tci111um kon1n1unustyru1n at l1tvega eina bYarskipan. Kortini kann ikki verOa 
kravl. at kommunustyriil skal hava fingitl byarskipan i lag vi<l styttri cnn 2 ara 
åvaring. So111u treytir galda, tå iO hildiO vcrOur ncyOugt at broyta eina åOur 
g61lkenda byarskipan. 

4. partur. Til at råogera um byarskipanir fyri citt oki, io umfatar fleiri kom
munur, kunnu vertla samskipailar. kann landsstyriil seta nevnd, it) skal vera 
kommunustyrinum til hjålpar i arbeioinum vio at faa byarskipan i lag fyri okii\ 
alt. Koma hcsar kommunur ikki lisamt um vidd ella innihald byarskipanar, avger 
byarskipanarnevndin trætuna og åsetur å hvonn hålt. utreioslurnar vio samskip
anini skalu veroa byttar millum hesar kommunur. 

5. partur. Verour ikki gjørt eftir hesum skyldum og fyriskipanum, kann lands-
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styrio viti undirtoku byarskipanarnevndarinnar fåa til vega ella broyta eina byar
skipan fyri ummælda øki. Kommunan, ella um so er kommunurnar, gjalda t'.it
reiOslurnar. 

6. par/ur. Til at utvega ella broyta eina byarskipan samsvarandi 5. parti, hevur 
landsstyrio vald til at frernja øll mal, sum annars eftir hesi 16g og 16ggåvu yvir
hovur liggja undir kommunustyrinum. 

Bf(1rski pa11arnev1ul in. 
2. I. partur. f byarskipanarnevndini sita 3 manns; ein fornrnilur, sum Føroya 

Iogting vclur, og 2 lin1ir, annar valdur av Føroya landsst)'ri, annar av T6rshavnar 
bvråili. 

· 2. par111r. Landsstyriil kann umframt seta 2 i byarskipanarmalurn serkønar 
n1cnn i nevndina, nien hcsir hava ongan atkvøt~urætt. 

3. partur. Tiltaksmenn skulu verlia valdir fyri forrnannin og hinar nevndar
lirnirnar. 

4. partur. Allar avgerOir nevndarinnar verOa tiknar viO vanligu1n atkvøOu
n1eirluta. ~fann kon1n1una, sum serligan åhuga hevur fyri ti n1åli, iO ·"evndin 
hevur til viogeroar, hevur rætt til at senda umboosrnann, io pers6nli,;a kann 
greii.)a ncvndini fra sj6nanniOun1 kon1mununnar. 

5. partur. Nevndin situr i G år. Nevndin skal veroa set! so skj6tt sum tilber, 
aftanå at henda låg er komin i gildi. 

6. partur. Landskassin ber allar utreil\slur nevndarinnar, haruppi roknail sam
syning til serfrø6ingarnar og skrivara nevndarinnar. 

lnniha/d, broytan og vfr)kan bfarskipana. 
3 J. parf1ir. i eini byarskipan skal veroa greitt fra, hvussu økii'l, i5 skipanin 

umfatar, er voroii} i lotuni, og hvussu tao er ætlao skipai\ og bygt. 
2. par111r. i byarskipan skal i minsta lagi veroa greitt fra hesum her aftaru 

nevndu umstøilum so gjolla, sum neyilugt er til at vissa h6skandi og haldg61ia 
skipan fyri byggi-. vega- og havnarviOurskiftum nU og i framtiOini: 

1) Hvar iO vegir eru, 1ei0 og breidd teirra, byggilinjur, hvussu hornini eru 
sneidd, og hvussu og hvar vegir kon1a san1an. 2) Hvar iO opin (:)kir og annaO 
tilikt, ~etlaO ahnennari ferl)slu, eru. 3) Hvar it) vatnveitingar, fnirennsl, ravn1agns
øg telefonveilingar og tilikt liggja. 4) Hvar Hl almenn hus, torg, leikvøllir, spæli
plass og annai'l, havnaoki, vii'\alundir, kirkjugarl\ar eru. 5) Hvussu okili er bygt, 
hvørji husasløgini eru, og hvussu økio er bylt teirra millum viilvikjandi hædd 
og stødd, og um bygt er higt ella høgt og trunkao og viilvikjandi nytslu , um hUs
ini eru sethus, kramb(16ir. virkishus (neyst og fiskaplass uppitald) ella økiO er 
dyrkilendi (trallir uppitaldar). 

3. par/ur. Byarskipanir skulu fylgja øl! neyilug kort og flattekningar, sum, har 
tai'.) tørvar, skulu tnerktar verOa vil) hæddarn1åtunL 

4. part11r. GMkend byarskipan kann veroa broytt ella viokao eftir teim i 
1. gr. Usettu rcglunl. Eitthvort kon1111unustYri hcvur i un1siting sini yvirhøvur 
skyldu at ganga fram eftir g6ilkendari byarskipan. 
Byggisamly kt ir. 

4 1. par/ur. Tå iil eitt kommunustyri mælir til tess, kann Jan<lsstvrio uMkenna 
cina byggisa111tykt fyri hesa kon1111unu ella part av henni. ~ .... 

2. partur. Flevur ein kon1n1una san1svarandi 1. gr. fingit_) i lag h}·art-kipan, 
skal hon i seinasta Ingi I ar aftani, at henda byarskipan er gookend, senda lands
styrinum til samlyktar uppskot til byggisamtykt fyri tao oki, byarskipanin um
fatar. Landsstyric) kann t6 loyva, at byggisamtyktin barn skal umfala cin part 
av byarskipanini. 

3. partur. Landsstyric) kann annars, urn byarskipanarnevndin tekur undir vio 
ti. åleggja eini komn1unu at Utvega hyggisan1tyktir fyri komn1ununa ella part av 
hcnni, vi6 ti i 5. gr. 2., 3. og 5. parti nevnda innihaldi, LandsstYriO J..ann somu
leitlis aleggja kommunu at broyta eina g60kemla byggisamtykt. Viovikjandi slik
um aleggingurn og frama teirra galda reglurnar i I. gr. 3., 4., 5. og G. parti. Um-
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framt kann landsstyrio seta ta:r vie) byggisamlykt umrøddu ætlanir verk, so 
umfatandi sum neyougt er, fyri kostnac'> kommununar. 
I1111ihald byggisamtykta. 

5 1. partur. Er ein samsvarandi l. gr. g6ilkend byarskipan til skjals, skulu 
reglurnar i byggisan1tyktini vert)a gjlJrdar i san1lj6t)i vii) byarskipanina. 

2. par/ur. Ein byggisan1tykt skal annars, so langt sun1 tær scrligu s6kna- ng 
staOarun1støi'iur gcra taO råUiligt. bcra j s~cr rcglur, it) roynst hava neyt'iugar at 
vissa h6skandi og haldg60a skipan fyri vegaø og byggiviliurskiftu1n nU og i 
framtioini. 

3. par/ur. i byggisamtykt. i() bylt kann verila i tvær dia fleiri dcildir, skulu 
viO tein1un1 i 2. parti nevndu rcglun1 i huga vcrt)a tiknar fyriskipanir un1 hcsi 111;1.I; 

l) Byggivaldiil og virki tess. 2) Um revsing fyri at broyta regi ur byggisa111-
tyktannnar. un1 hvussu sakarn1<'il tun slik reglubrot skulu fara fran1 i ra:Hinu1n. 
um broytan av 6l6gligun1 standurn og un1 hjJ!p frå politivaldinun1 til tess smb. ?,2, 
gr. 3) Um undantokur og kærur vic1vikjandi avgcrc)um, ii'i byggivaldici hcvur tikio. 
4) Um eykagjald til byggivaldit1 fyri at viilgera byggimal og annat1. 5) Um htisa
s1niO vit)vikjandi byggihåtti og bruna- og hcilsuun1sttll".iun1 o. s. fr. har ncvnt sKal 
verOa, un1 rUmini cru rctlal) at vcra i. at arbcit)a i clla at bUgva i o. s. fr. 6) un1 
hvar il) vcgir skulu verOa, lcit) teirra og brcidd og annaO, sa111b. 3. gr. 2. part nr. 1, 
bæt)i vit)vikjandi vcgun1 yvirhv)Vur og viOvikjandi cinst~)kun1 veguni. 7) lln1 hvar 
iO opin oki og annaO skulu vcrOa, san1ber 3. gr. 2. part nr. 2. 8) Um hvar veiti11g
ar skulu vcrOa. san1anber 3. gr. 2. part nr. 3. 9) Un1 hvar iO aln1cn hUs, torg og 
annaO skulu verOa, san1anbcr 3. gr" 2. part nr. 4. 10) Urn h(isaslogini, ha:dd teirra 
og n,Ytslu og hvar a lendinu111 hvtlrt hUsaslagil) må verOa bygt, san1anber 3. gr" 2. 
part, nr. 5. 1 l) Un1 hvussu st6r og hvørjun1 standi byggilendi skulu ven1a. 12) 
U111 hvussu st6rur partur av okinun1 n)'ttur og byg<lur skal vcrfia. 13) Un1 hvu~su 
Jangt skal verl)a 111illun1 hUs U san1a byggiiendi, hvussu langt skal verOa fr{t hUsutn 
til vcgir ella byggilinjur og til 111ark grdnnans. 

4. partur. Un1fran1t trcr i 3. parti i hesi grcin nevndu rcglun1 kann i byggi
samtykt verila fyriskipac'i: 14) Hvussu langt og brcitl byggilendii\ skal vcrc)a. 
15) Hvussu hUs skulu standa <i byggilendi, og hvussu vit)a tcy n1ega slanda. 
16) Fivussu htlsini skulu siggja Lit vil)vikjandi sa111svarandi ha~ddun1, reisingu1n 
clla serligun1 klaxlningi og annab sovortHO. 17) lJn1 og :i hvorjun1 lendun1 bygt 
kann verc)a ur vic)i ella øc'>rum eldfimum tilfari. l 8) Hvussu og vil) hvtlrj
un1 gyrt skal verOa og hvussu hv1g gyn)ing eigur at vent. 19) \lan)veitan av 
einutn oki viO teirnun1 cyl)kennun1, tat) higartil hevur havt a1uu1()hvørt vitivikjandi 
byggihtltti ella vil'.ia- og/ella plantUV(Jkstri. 

5. partur. San1an vil) byggisarntykt skulu liggja oll ncyl''iug kort og flattekningar, 
sun1, har il) tat) tørvar. ciga at verOa n1erktar vil) ha::<ldarnultun1. 

6. partur. E~in g6l'>kend byggisan1tykt kann verf5a broytt ella vh)ka\''i vi,) nyggj
um og grciniligari rcglun1 vil'ivlkjandi tci1n i 3. og 4. parti un1røddu vil'>t1rskiftun1 
eftir rcglunu111, sun1 settar cru fyri n.Yggjar sarntyktir. 
Kunn!{er/5 01: frarnh)~a hyggisa111tykta. 

() /. partur. Ål'5rcnn uppskot un1 byggisa1ntykt ven)ur sent landsstyirinun1, 
skal taO vcrOa lagt fra111 i 111insta lagi 3 vikur til aln1ent cftirlits :1 einun1 f()Jki 
atko1nuligun1 stat)i. l(on1n1unan skal franunanundan {t vanligan luitt kunnge:ra, 
at byggisamtyktin er framlogd til eftirlits, og kunnger,)in skal skila til, hvort pkit'l 
tac'\ er, iO uppskotic) umfatar. M6tmæli m6ti uppskotinum, og broytingaruppskot 
n1ega vcn3a send kon1111unust:Yrinun1. UUrcnn 3 111:.lnat'.iir eru lidnir fra k1111n~ 
gcrt_)ardegnum. 

2. partur. Innkon1iO 1116tnueli og broytingaruppskot, sun1 kon1nn1nustYri() ikki 
tekur viil, skulu fylgja vie) uppskotinum, ta io hetta ven)ur sent landsstyrinum 
til gMkenningar. 

3. par/ur. Landsstyrio kann, tå ii'i mett verour, at eitt uppskot cigur at vert'\a 
broytt i einum ella flciri førum, åorenn tao kann veroa gMkcnt, gcra av, at 
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kommunustyrill av nyggjum skal leggja uppskotio vi<l tcim ætlaou broytingum 
fram til alment eftirlits aftana kunngero eftir reglunum i J. parti. 

4. partur. Son1uleit'.lis kann kon1111unust)'riO, til iU taO, orskaO av innkon1nun1 
m6tmælum ella broytingaruppskotum, hevur samtykt at broyta hitt upprunaliga 
uppskotio, faa i lag, at uppskotio viil hesum broytingum vcrliur framlagt av 
nYggjun1. 

5. partur. Viovikjandi uppskotum. iil vi<1gjørd verc)a eftir reglunum i 4. gr" 
3. petti, avger landsstyrio, nær og hvussu hesi uppskot skulu veroa framløgd til 
eftirliti6 un1røtt i hesi grein. 
Ku1111geriJ og ting!estur hyJ:gisa11llykta. 

7 J. partur. Beinan vcgin byggisan1tyktin er g60kend, skal kon1111unan fyri 
cgnan kostnat> kunngera hctta a vanligan h{1tt. 

2. partur. Un1fatar byggisan1tyktin fyriskipanir. iL) bara viOkon1a cinun1 cinø 
stakun1 hUsi ella cftir åskoi)an kon1111unust}Tisins nokrun1 fåun1 hUsun1, san1111ett 
ltllllllOhV<lrl ViO taiii) a tcimum, iil byggisamtyktin umfatar clla via taii<l å ølium 
h.Usun1 i kon1n1ununi ella sun1 fastlcggur, hvar il) serstakur vegur skal verOa, Ieii.) 
og brcidd hansara og so framcftir, ella 11Var io byggilinjan skal veroa, !JVar io 
almenn hils, torg og lilikt skulu verlla. skal byggisamtyktin, so skj6tt sum tilbcr, 
vcroa tinglisin fyri kostna6 kommununar. 

3. partur. Vanligar reglur um, hvar it) vegir skulu vcrOa, leil) og breidd teirra 
o. s. fr., un1 byti av byggih<ittu111 a einun1 oki, un1 ha:dd hUsanna og annal), 
skulu vanliga ikki verOa tinglisnar. Konu11unustYril) kann kortini lata bæOi hesar 
og aOrar reglur i byggisa1ntyktun1 tinglesa. Landsst)'riO hevur r~ett til fyri kostnaO 
korn1nununar at lata tinglesa, tå iO styrit) heldur tat) ver()a neyt''tugt cftir 16gini 
eila gagniigt. t6 at kom111unustylril) ikki hcvur tokt tinglestur verOa kravdan ella 
neyOugan. 
Fyribils forbot5. 

8 Tå il) eitl kon1n1unust)'ri, iU hevur byggisan1tykt i u1nbUnat'i, biOur un1 
taO, kann Ian<lsstYriO nokta fyri, at ein agn, 16 retlandi ken1ur inn undir hyggi
samlykt, verilur nytl å slikan håll, i<) hildin ven)ur 6samsvarandi byggisamlyktini. 
Slikt forbol:i n1å bara galda citt Ur og kann ikki, uttan byarskipanarnevndin san1-
tykkir, verOa sctt n1eira cnn hcsa einu fer0. 
Virkari' av uppskoti hyggisa111tyktar. 

H /. partur. Beinan vegin kunngerOin, it} un1n·h.ld er i 6. gr" I. parti. er 
vorOin l)'st, 111;1 fyribils einki v1ki, il) sa1ntyktin urnfatar, ven)a bygt clla {t annan 
hått nYtt i n16tstrk)i vili hana san1anber IO gr., uttan loyvi fr{l teirri yvirv111ld, 
it'i gjort hevur hitt fran1lagda uppskotil). sytir kon1n1unust)'ri() sliku111 loyvi, 
kann n1ålil') ven)a lagt fyri landsstyril1. 

2. partur. Er byggisa1ntyktin ikki von)in g6f'lkcnJ. åt)rcnn citt :ir er li6i0 frå 
kunngerOardegnun1, fcllur hcnda un1rpdda virkan av kunngcrt'\!ni burtur. Lands
st}Tit) kann lcingja freistina, il) fran1n1an fyri er ncvn<l til 6 rniinal)ir ti il'i hetta 
vert'iur hildi() ynskiligt til at fåa enda å Vil)gcrt)ini av uppskotinun1, il) liggur fyri. 
Jl1rkan av p6tJke11du111 hyggisa111tyk1u111. 

10 I. part ur. G60kenda byggisamtykt skulu vin1a ikki barn tcir. iii ogn
lna ciga og n,Yta, n1en eisini tcir, sun1 i hcnni eiga ve,) og atirar, sun1 nettindi i 
henni hava, uttan 1nark fyri. n<cr iO hcsi n:etlindi eru fingin. 

2. partur. Å cinu1n øki. sun1 g60kend byggisarntykt un1fatar. skal annars 
eingin ogn verba nytt, ven'.k1 bygd vil) n};ggju111 hUsun1 ella vcrL'ia un1bygd clla 
sundurbytt uttan san1svarandi byggisatntyktini. 
/Jy1;gi!injur vi/J ak\'egir. 

11 J. partur. Heldur landsst)'riO tal) vcrt)a neyt'lugt fyri aln1cnnaferl'>slu at 
vissal) veri.)ur ve12i storri breidd til vil)kanar ella til at f:ia betri UtliL vvir slikan 
veg, kann landss'tyriO cftir tein1un1 i 6. og 7. gr. fyrisettu reglun1 i eiOi sa111tykt 
gera av, hvussu byggilinjur fran1 vil) vcgnun1 skulu vcnL 

2. partur. Ein byggilinja, it') er san1tykt. hevur son1u åvirkan su1n ta:r i JO. gr. 
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nevndu byggisamtyktir, at allar byggingar, vioroknaoir septiktankar og annail, 
skulu veroa hildnar i minsta lagi so langt fr:i vegi, sum byggisamtyktin tilskilar 
clla fra miolinjum vegsins, Er ivam:il um, hvar miolinjan er, avger landsstyri6 tao. 

3. partur, A sama hålt veroa 12.-14. gr. nyttar, tå io hesir vegir veroa viok· 
auir, og ta io goldio skal veroa endurgjald, orsakao av byggilinjukravi, to solciois 
al i hesum gr. skal verila lisio Jandsstyrio i staoin fyri kommunustyri6. 
Ognartøka o. a. 

12 1. partur. Grundir, hUs, vøtn og åir, brt'.igvar og annaO, sun1 eru privat 
ogn, og suin ncyOug eru til tey i g60kcndari byggisamtykt æt1aUu tiltøk, vegir, 
torg. Jeikvøllir, spæliplass, kirkjugar6ar og veitingar av ymsum slagi clla til 
at b~ggja å tey i san1tyktini ahnennu hUs og annaO, cHa til _at ~"~Jv:12ga "01_1nur 
bygg_tlendi. ella sun1 tat) annars hevur un1rUOandi t\'dhiffi fvri -hitt aJn1enna at 

~liii-va -ræfil til at seta reglur i verk san1tyktarinnar, ~kulu: tå~ iO kon1n1unustVri{) 
krevur tao, veroa Jatnar fyri endurgjøld eftir teimum fyriskipanum, sum henda 
16g åsetir. 

2, partur. Privatur servituttur clla nytslurættindi, sum ikki veroa hildin, veroa 
ur gildi ci'tir JO, gr" I. parti sum 6samsvarandi tcimum i byggisamtyktini g60· 
kendum regium fyri, hvussu eilt øki skal veroa bygt ella nytt i framtiilini, men 
sum tao kortini hevur almiklan tydning fyri hitt almenna al raoa yvir til at 
kunna fremja eina byggisamtykt, kann kommunustyrili krevja latnar fyri endur
gjald eftir reglunum i hesi 16g. 

3. partur. Tann, io eigur slik øki, clla hevur rættindi til tess, kann leggja 
spurningin, um taO er neyOugt samsvarandi hesi grein at lata tal) kon1a fyri 
landsstYriO, åOrenn 3 månaOir aftani almenna kunngerO, un1 avgerO ko1nn1un~ 
ustyrisins. Umframt skulu, alt tao er gjørligt, ognarmaour ella hann, io rætt· 
indi hevur, raa beinleiois boo um hesa avgeril, 

13 1. partur. Tå io tao samsvarandi byggisamtykt verour kravdur ein partur 
av eini ogn ella av rættindu111 i san1band viO hana. og tann parturin av ognini 
i6 eftir er, aftanå ta kravdu avhending, cftir ætlan n1etingarncvndarinnar fa~r 
slika stødd, sniO, legu og umstøour amiars, at hann ikki longur vil kunna veroa 
nyttur sum sjalvstøilug agn, soleiois sum fyrr. kann ognarmailur, aorcnn 3 
111ånaOir eru lidnir, aftanå almenna kunngerO um avhending krevja, at kon1munan 
tekur alla ognina fyri fult endurgjald. Henda san1a rætt hevur ognarn1aOur, tå iO 
ognin hevur JigiO saman viO virki6, sun1 hon ikki cftir n1etingarnevndarinnar a:tlan 
rættiliga kann verOa nYtt sa1n,u1 viO, aftanå ta kravdu avhending av einun1 parti 
av ognini clla rættindum, kn.Yttu1n til hennara. 

2. partur. Hevur kon1n1unan kravt ogn avhendaf)a cftir hesun1 fra111n1anfyri 
nevndu reglun1, skal virOiO viO cndurgjaldsUtrokningini verl'ia :lsett cftir ti, i() 

ognin higartil hevur veriO nYtt. 
Endurgja/d, 

14 1. partur. TU iO eitt øki san1svarandi byggisan1tykt er lagt av til aln1enn 
hus ella virki, ella er ætlai'> til vegir, torg ella annar) sovori'\io og ognarmaour tcss 
eftir n1eti n1etingarnevndarinnar sn1b. 15. gr. n1issir 111c>guleikan at nYta teir fyri
n1unir, i6 okiO hevur å ri1niligan og forsvarligan hlltt san1n1ett viiJ, hvussu granna
økini I roynJ verOa n)itt, kann ognarn1aOur krevja, at kon1munan skal taka ~-,kiO 
fyri cndurgjald. 

2. partur. Er økiO bara ein partur av ognini, og vil avhcndingin fåa taO i 
13. gr. nevndu åvirkan å tann partin, i(} eftir er. kann kravit.) un1 ognartoku 
komn1ununnar umfata alt øki5, sum ta5 er. 

3. partur. Ognarmat.)ur kunn un1fran1t krcvja, at kon1munan tekur ogn hans
ara fyri endurgjald, un1 so er, at tær i eini byggisan1tykt un1f{-)ddu vcga- elia 
byggilinjur valda, at tann parturin av einum higartil 6bygdum byggilendi, ir'\ 
bygt kann verOa å, verOur so Iitil clla solciOis vor{)in, at 111etingarnevn<lin 1netir 
hann vera 6h6skandi til husagrund. Sama nctt, hevur hann, ir'\ eigur eitt lendi, 
ir'\ higartil hevur veriil byt,'1 a annaohvørt aftana at htlsini eru nir'\urtikin, ni0ur-
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brend, ella å cinhvønn hått burturbcind, clla aftanå byggivaldio hevur avgjørt. 
at ein ætlao bygging å lendinum, tå iO hin nuverandi bygging :i lendinum er 
niOurbrotin, ikki kann veroa framd samsvarandi reglunum i byggisamtyktini. 

4. partur. Krav um ognartøku eftir 1. parti kann veroa sett fram nær sum 
helst. Krav un1 ognartøku cftir 3. parti skal vcgna uppskots til vega~ og byggi~ 
linjur, tå ill tail viovikur einum 6bygdum lendi, veroa sett fram, åorenn freistina, 
1,(i avmarka6 er i 6. gr. Viovikur ognartøkan eina higartil bygda ogn, kann 
kravio eftir 3. parti veroa sett fram, tå iil tann verandi bygginging er burtur
beind, ella tå it) uppskot um nyggja bygging a lendinum kann ikki veroa sett 
i verk. 

5. purtur. Krav un1 ognartøku eftir tcin1un1 reglun1, iO nevndar eru i I. og 
3. parti, skal verOa sett fra1n fyri avvarandi konununust)'ri, sun1 so beinir n1ålil''.1 
til metingarnevndina. 

6. partur. J\1etingarnevndin skal royna at bøta un1 t~er 6nå0ir, it) standast av 
hesum vio bytum samsvarandi 20. gr. 

7. partur. Tekur kommunan eitt øki ella eina agn eftir reglunum i J., 2. og 3. 
parti, skal viroi økisins ella ognarinnar veroa sett i samband viu tær umstøour, iO 
grunda kravio um ognartøkuna, ultan at fario verour cftir teirri i byggisamtykt 
ætlaou nytslu av økinum ella ognini. 

8. par/ur. Kommunan fær sloppio sær undan skylduni til at yvirtaka lendi ella 
ogn rn6ti endurgjaldi viU ~ i seinasta lagi G vikur aftanå at hon er vorOin 
kunnug viU avgerO n1etingarnevndarinnar ~ at gevast viU kravinun1 um avvarO
andi tilætlanir. 
Va;;{igar reglur u111 end ur gjald. 

;;i 15 St<iddin av ti cndurgjaldi. sum ognarmaour eftir 12.~14. gr. cigur at faa, 
verOur, um sen1ja ikki er fingin i lag, sett av eini n1ctingarnevnd. i hcsi nevnd 
sita 2 111anns, iO landsstYriO velur fyri 6 iir i senn, annar teirra skal verOa for
n1aOur nevndarinnar, og tveir n1Ulinun1 6vi0kornandi n1enn, fyri hvørt serstakt 
mal at sær valdir av d6msvaldinum. Standa atkvø6urnar (1 jøvnum, kemur 
s}'slu111aOurin i teirri s)fslu, sun1 n1ålil) viOvikur, i ncvndina sun1 avgerOarn1aOur. 
Tiltaksmenn skulu veroa kosnir fyri hvonn nevndarlim. 

16 Ncvndin skal i v;llun1 endurgjaldsn1ålun1, iO viUgj{'>r<l verOa san1svarandi 
hesi l6g, taka afturat sa:r serkona hj{1Jp, it) skal vcrl'Ja viO I i)ilun1 san1råUingun1. 
un1 tey endurgjaldsn1UI, iU liggja fyri og lci()bcina ncvndina i tlllun1 tckniskun1 
spurningun1, il) kon1a fyri i nuilinun1, tncn atkvo1)unett eiga teir ongan. Lands~ 
stYTiO skjytur upp hcsar serfroC>ingar so n6gvar, at ncvndin hevur 4 scrfnH)ingar 
at velja imillum. 

17 Nevndin skal avgera a hVt)Jlll hått, Utrcit)slur fyri vit)gen) n1ålsins skulu 
vcrt)a goklnar, eisini sa111s)'ning til nevndarlin1ir og til scrfr{H)ingar og kann 
krevja, at hann, iO reisti kærumålit'i. sun1 trygging fran1n1anundan skal seta i veO 
vissa peninganøgd til hcsar UtreiOslur. 

T.<rr UtreiOslur, iO nevndin asetur, kunnu vcn\1 pantal'lar. 
18 /. partur. LandsstYrit) skrivar nevndini fyriskipan. hvussu l1treit"islur fyri 

vi()gerO av n1ålun1 skulu verOa greiddar, endurgjald Utrokna() o. s. fr. 
2. partur. 1 hesi fyriskipan kann verUa tilskilalJ, at til il) endurgjald ver6ur 

llsctt. skal vir6isøkingin. sun1 ognin vcrOur n1ett at fåa av tcin1un1 gjordu til~ 
tokum, vcr6a frådrigin. Av hcsum kann cndurgjald hcilt falla burtur, ti iil tey 
gjt1rdu tiltøk n1ett verOa at geva ognarn1anni storri fyriinun cnn virl)i av ti latna 
øki ella rættindum er. 

19 Endurgjald fyri vec)bundna ogn ver6ur, ti ill ønnur avgcro er ikki gjørd, 
goldiO n1illum vei)eigararnar i teirri røfJ, it) bøkur sorinskrivarans visa vcOnctt
indi teirra, og so n6gv sun1 neyOugt er til fulnat)argjald vci)eigar.1ns fyri ta virOis
hekkan av vetitrygging teirra. iO ognar{()kan clla avhendingin voldu, meOan ogn
arma()ur f<er tai'i av endurgjaldinun1. it) loypir av. un1 so er. 
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Byti. 
20 Metingarnevndin skal i teimum 13. og 14. gr. umrøddu viilurskiftum, ta 

iil tao er gjorligt, fåa i lag byti annailhvørl vio peningagjaldi ella vil) ognarbyti. 
Vcn)ur ikki se111ja un1 n1dli0 a vanligan hcltt, kann n1etingarnevn<lin, tå iO stal)ar
un1stoOurnar tala fyri tL krcvja, at lendi, iO ncvndin virOis111ctir til san1a vin_)i, 
skulu ven)a ognarbYtt. 
Ti!tok, su111 11e111a rrar ella fleiri ko111111unur. 

21 Trætum(d millum tvær clla fleiri kommunur um, hvør ella hvørjar. i<l 
gjalda skulu endurgjald clla utreiilslur vi6 at fremja tey i byggisamtykt fyriskip
a()u tilt~)k, avgcr by'arskipanarncvndin. 
f<.ei1si11g, hroyti'iig o. a. 

22 [ eini byggisamtykt kann veroa tilskila<l (sbr. 5. gr., 3. part nr. 2), al 
6!.Ydni n16ti rcglu1n i hesi l6g og tcimun1 i hcnni seltu fyriskipanir og forbot) 
vcr6ur rcvsal) vitl b6t fri 40 kr.. og at tann, i6 brytur hcsa l6g, hcvur skyldu at 
bota tann vi() l6garbrotinutn iko1nna stand, og solciOis. at landsst)'riO, tå itJ 
scrligar un1sto0ur loyva ti, aftanU at hava fingi6 un1n1~eli frå ko1n1nunustYrinun1 
kann gcra undantak frå hcsun1, og at ko1nn1unustYrit) kann krevja hjilp fra 
politivaldinun1 til at fran1ja tcy hcH), it) givin vcrOa san1svarandi fyriskipanun1 i 
hcsi 16g. 
Sakarmål. 

23 Sakarn1ål vil'Jvikjandi cinun1 u1n n;/tslu 16garinnar rcistu111 spurningi. sun1 
umsitingarvaldil) ikki eigur at avgcra cndiliga sjålvt, skal verl)a reist {u)renn 6 
vikur eru Iidnar, uftana at ka.:ru111aflurin hevur fingit) fn'tsogn un1 ta avgcrt''l. i{) 

ynskl ver<lur ro ynd. 
Atgongd til nuiting. 

24 1. partur. l:'in og hvør ognannat}ur hcvur skyldu, aftanå I rninnsta lagi 
viku åvaring at geva landsst)-rinu111 clla kommununi atgongd til at Utinna tey 
arbeiOi iO ncyOug eru til at Utvcga ella cndurkanna byarskipanir og byggisa111-
tyktir, og at lata tey undir slikun1 arbei6un1 sett n1crki vert_)a 6rord. 

2. part11r. Skulu hesi merki ikki barn standa heilL stutta lio. skulu tey ver6a 
sett å gir6ing, hl1s clla nærhcndis tei111un1 clla ni6ur i svorOin, soleitJis at tcy ikki 
forlia fyri, at ognin kann vcrOa nYtt su1n vant. 
Gi/di 16J.;arinnar. 

25 Henda 16g kemur i gildi tann I. oktober 1954. 
Avtoka av ot>ru111 jyriskipanunt. 

26 i. part ur. Landsstyril) f<:er vakl til 1 hvdrjun1 cinstoku111 fori, tå iO byggi
sa1ntykt er g60kend, aftanU at hava fingil) vit)n1æli frå ti kon1n1unustYri, hyggi
san1tyktin vi6vikjur, at avgcra, hvussu u1nfa1andi cldri byggil6gir. fyriskipanir 
o. a. skulu verOa i gildi sa111an vi6 byggisan1tyktini. 

2. partur. Har taU i l6ggavuni on)iL1 })b~'arskipan« hevur veri(} nyitt. skal orl)il) 
}>byggisa111tykt« veri.)a nytt i stat"lin fyri ella javnbj60is ti, ta il) 16ggtivan ikki 
skilliga tilskilar annal'>. 

21. maj-~ Lagtingslov om BYPLANER OG BYGGEVEDTÆGTER. 
l overenssten1n1elsc n1ed vedtagelse af Fa:roernes Lagting stadfrcstcr og kund

gør lagn1andcn følgende lagtingslov: 
1 Stk. J. Efter indstilling af kommunalbestyrelsen (byrådet eller forstander

skabet) kan landsstyret godkende en byplan for vedkommende kommune eller en 
del af denne. 

Stk. 2. For Thorshavns kommune skal der inden 3 år efter denne lovs ikraft
træden ved byrådets foranstaltninger tilvejebringes en byplan. Landsstyret kan 
dog efter andragende fra Thorshavn byråd og n1ed byplanna~vnets tilslutning jfr. 
§ 2 forlænge denne frist. 

Stk. 3. Nar del iovrigl skønnes nodvemligl at tilvejebringe en byplan for et 
on1råde, kan landsstyret n1ed byplanna~vnets tilslutning pitl~rgge den eller de 

24 



pågældende kommunalbestyrelser al tilvejebringe en byplan. Del kan dog ikke 
jJålægges en kon1n1unalbcstyrelsc at tilvejebringe byplanen 111ed kortere varsel 
end 2 år. Tilsvarende bestcn1n1elscr finder anvendelse, nfrr det skønnes nød
vendigt at a:~ndrc en godkendt byplan. 

Stk. 4. For al fremme anordningen af byplanlægningen indenfor el omriide 
omfattende flere kommuner kan landsstyret nedsætte udvalg til al bistå kommu
nerne ved udarbejdelsen af en byplan for området. Såfremt der ikke opnås enig
hed 0111 planens 01nfang eller na~rn1ere indhold n1cllen1 de p[ig:eldende kor11111u
ner, træffes endelig afgørelse al' byplannævnet, der tillige bestemmer pil hvilken 
n1åde de n1cd san1ordningen forbundne udgifter fordeles 111cllen1 vcdko1nn1endc 
ko1n111uner. 

Stk. 5. Skulle de foran omhandlede forpligtelser eller pillæg ikke opfyldes. 
kan landsstyret med byplannævnets tilslutning foranledige tilvejebragt eller ændret 
en byplan for del pågældende område pil kommunens eller vedkommende 
korn1nuners bekostning. 

Stk. 6. Til tilvejebringelse eller ændring ar en byplan i henhold til 5. stk., kan 
landsstyret udøve de kon11nunalbcstyrelsernc ved denne lov og lovgivningen iov
rigl lillagte beføjelser. 
!J y p!a1151urvnet. 

2 Stk. I. Byplansnævnet består af en af lagtinget udpeget formand og 2 
medlemmer. hvoraf landsstyret og Thorhavn byråd hver udpeger cl medlem. 

Stk. 2. Landsstyret kan endvidere udpege 2 sagkyndige i byplanlægning til 
son1 n1edlen1n1er at indtnrdc i nævnet, n1cn uden sten1n1cret. 

Stk. 3. Silvel for forn1and son1 for hvert af de t)vrigc 111cdlen1111er udpeges en 
eller flere stedfortrædere. 

Stk. 4. Nævnets beslutning træffes med almindelig stemmeflertal. En kom
mune, hvis interesser berores af en nævnet forelagt sag, har ret til ved personligt 
frcn11node af en repra:-sentanl at gøre sine synspunkter gLrldendc over for na~vnet. 

Stk. 5. Nævnets funktionslid er 6 'lr. Valg til Nævnet skal finde sted snarest 
efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 6. N<cvncts ud_giftcr, herunder honorarer til de sagkyndige 111edle111n1cr 
og nævnets sekretær, afJ1oldes af landskassen. 
lJyp!ancr11es indhold, a'11dri11g og udvidelse. 

:i Stk. J. En byplan skal indeholde en redcgorclse for forudsætningerne for 
hovedlinjerne i on1rådets nuva~rcnde og påt~enkte ordning og bebyggelse. 

Stk. 2. I byplanen skal der i all fald rcdegclres for følgende forhold i del om
fang, son1 er nødvendigt for at sikre en hcnsigtsn1a:ssig og tilfredsstillende ord
ning af nuva:~rcnde og fren1tidige bebyggelses-. vej- og havneforhold: 

I. Vejes beliggenhed, rclning og bredde. byggelinjer og hjnrneafska:ringer san1t 
vejes indbyrdes tilslutning. 2. Beliggenheden af pladser og lignende, bcste111te til 
ahnindelig f~rrdsel og parkering. 3. Beliggenhed af Jedningsanheg, såsom til 
drikkevand, spildevand, elektricitet og telefon. 4. Beliggenhed af offentlige byg
ninger og anlæg, derunder havnearealer, sports- og legepladser, parker san1t 
kirkegårde. 5, BebyggcJscsarterne og deres fordeling på 0111rddet, b:ide i hen
seende til højde og udstn:rkning, såson1 til åben og lav bebyggelse eller høj og 
sluttet bebyggelse, og i henseende til benyttelse, siiso1n til bolig~, forretnings-, 
industri-, (herunder nostepladser og fiskelorringspladser) eller landbrugsformål 
(herunder trøer). 

Stk. 3. En byplan skal va:rc bilagt de lH-)dvendige kort og plantegninger 0111 

fornødent med højdeangivelser. 
Stk. 4. En godkendt byplan kan ændres eller udvides efter de i !l I angivne 

besten1n1elser. En kon1n1unalbestyrelse er forpligtet til ved sin ad111inistration i 
det hele al følge en godkendt byplan. 
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Byggevedtægter. 
4 Stk. 1. Efter indstilling af kommunalbestyrelsen kan landsstyret godkende 

en byggevedtægt for vedkommende kommune eller en del af denne. 
Stk. 2. For en kommune. for hvilken der i henhold til § 1 tilvejebringes en 

byplan. skal der senest I år efter byplanens godkendelse indsendes et forslag til 
en byggevedtægt for byplanens område til landsstyrets godkendelse. Landsstyret 
kan dog tillade, at byggevedtægten indskrænkes til kun at omfatte en del af by
planens område. 

4 Stk. I. Efter indstilling af kommunalbestyrelsen kan landsstyret dogkende 
en byggevedtægt for vedkommende komune eller en del af denne. 

Stk. 2. For en kommune, for hvilken der i henhold til § I tilvejebringes en 
byplan, skal der senest l år efter byplanens godkendelse indsendes el forslag til 
en byggevedtægt for byplanens område til landsstyrets godkendelse. Landsstyret 
kan dog tillade, at byggevedtægten indskrænkes til kun at omfatte en del af 
byplanens område. 

Stk. 3. Landsstyret kan iøvrigt med byplannævnets tilslutning pålægge en 
kommune at tilvejebringe en byggevedtægt for vedkommende kommune eller del 
af denne, med det i § 5, stk. 2, 3 og 5 angivne indhold. Landsstyret kan på 
tilsvarende måde meddele pålæg om al ændre en godkendt byggevedtægt. Med 
hensyn til meddelelse af sådant pålæg og virkningerne heraf finder bestemmelserne 
i § l, stk. 3, 4, 5 og G, tilsvarende anvendelse. Landsstyret kan desuden i for
nødent omfang bringe de i byggevedtægten omhandlede anlæg til udførelse på 
vedkommende kommunes bekostning. 
Byggevedta'gters indhold. 

5 Stk. I. Foreligger der en i medfør af § 1 godkendt byplan, skal bestem
melserne i byggevedtægten udformes i overensstemmelse med byplanen. 

Stk. 2. En byggevedtægt skal iøvrigt i det omfang, som det pågældende om
rådes særegne kommunale og stedlige forhold gør tilrådeligt, indeholde bestem
melser, der efter den til enhver tid indvundne erfaring er nødvendige for al sikre 
en hensigtsmæssig og tilfredsstillende ordning af nuværende og fremtidige vej
og bebyggelsesforhold. 

Stk. 3. I byggevedtægten, der kan opdeles i to eller flere afdelinger, skal der 
under hensyntagen til det i stk. 2 anførte optages bestemmelser om følgende 
forhold: 

l. Bygningsmyndigheden og dens udøvelse. 2. Straf for overtrædelse af bygge
lovens besten1n1elser, 0111 behandlingen for retten af sager 0111 sådanne overtræ
delser og om omgørelse af retsstridige tilstande og om politiets bistand hertil, 
jfr. § 22. 3. Dispensation og om anke af de af bygningsmyndigheden trufne be
slutninger. 4. Gebyrer for bygningsmyndighedens behandling af byggesager m. v. 
5. Bygningers opførelse såvel i konstruktiv som brand- og sundhedsmæssig hen
seende, herunder om opholds- og arbejdsrum, beboelseslejligheder m. v. 6. Vejes 
beliggenhed, retning og bredde m. v., jfr. § 3, stk. 2, nr. I, save! for så vidt 
angår veje i almindelighed som af enkelte veje. 7. Beligenhed af pladser m. v., 
jfr. § 3, stk. 2, nr. 2. 8. Beliggenhed af ledningsanlæg, jfr. § 3. stk. 2, nr. 3. 
9. Beliggenhed af offentlige bygninger og anlæg jfr. § 3. stk. 2, nr. 4. 10. Be
byggelsesarterne, højde og anvendelse, og deres fordeling på området jfr. § 3. 
stk. 2. nr. 5. 11. Byggegrundes størrelse og beskaffenhed. 12. Bebyggelsesgraden 
(udnyttelsesgraden}. 13. Afstanden mellem bygninger på samme grund og byg
ningers afstand til modstående vej- eller byggelinie og til naboskel. 

Stk. 4. Endvidere kan der udover de i nærværende paragrafs stk. 3 nævnte 
bestemmelser i en byggevedtægt optages bestemmelser om: 

14. Byggegrundens dybde og bredde. 15. Bebyggelsens beliggenhed og ud
strækning på grundene. 1 G. Bebyggelsens ydre udformning i henseende til ens
artede højder, tagformer eller særlig beklædning og lignende. 17. Om og i hvilke 
områder bebyggelse må opføres af træ eller andet ikke brandsikkert materiale. 
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18. Arten og højden af hegn. 19. Bevaring af et område i overensstemmelse med 
dets hidtidige karakter i henseende til bebyggelse eller beplantning. 

Stk. 5. En byggevedtægt skal være bilagt med de nødvendige kort og plan
tegninger, on1 fornødent n1ed højdeangivelser. 

Stk. 6. En godkendt byggevedtægt kan ændres eller udvides med yderligere 
bestemmelser vedrørende de i stk. 3 og 4 omhandlede forhold efter bestemmel
serne om gennemførelsen af nye vedtægter. 
Byggevedtrl'gters hekendlf.?Ol'else Of.: fre111/a:ggelse. 

6 Stk. I. For et forslag til en byggevedtægt indsendes til landsstyret, skal det 
fremlægges til offentligt eftersyn pii et for beooerne bekvemt sted i mindst 3 
uger. Om fremlæggelsen skal ske offentlig bekendtgørelse på den i kommunen 
sa:dvanlig brugte n1åde. og bekendtgørelsen skal angive forslagets on1råde. :Inden 
3 måneder fra bekendtgørelsens dato skal indsigelser mod og ændringsforslag til 
forslaget fremsættes overfor kommunalbestyrelsen. 

Stk. 2. Fremkomne indsigelser og ændringsforslag, som ikke bliver taget til 
følge af kommunalbestyrelsen, skal medfølge forslaget, når dette indsendes til 
landsstyrets godkendelse. 

Stk. 3. Landsstyret kan. når det skonnes, at et foreliggende forslag bor ændres 
i en eller flere henseende forinden godkendelse meddeles, bestemme, at forslaget 
med de tilsigtede ændringer ved kommunalbestyrelsens foranstaltning på ny skal 
fremlægges til almindeligt eftersyn i forbindelse med offentlig bekendtgørelse 
herom efter reglerne i stk. J. 

Stk. 4. På tilsvarende måde kan kommunalbestyrelsen. niir den pir grundlag af 
fremkomne indsigelser eller ændringsforslag måtte beslutte at foretage ændringer 
i det oprindelige forslag, foranledige fornyet fremlæggelse af forslaget med 
ændringer. 

Stk. 5. Med hensyn til forslag. der behandles efter reglerne i § 4, stk. 3, be
stem111er landsstyret, hvornår og hvorledes de pågældende forslag skal fren1~ 
lægges til det i nærværende paragraf omhandlede eftersyn. 
Bekendtgore/se og ti11~!trs11i11g af byggeveduegter. 

7 Stk. I. Umiddelbart efter at byggevedtægten er godkendt, skal meddelelse 
heron1 på kon1n1uncns bekostning bekendtgøres på den i komn1unen sædvanlig 
brugte måde. 

Stk. 2. For sil vidt en byggevedtægt indeholder bestemmelser, der kun berører 
en enkelt ejendom eller et efter kommunalbestyrelsens skøn mindre antal ejen
domme, set i forhold enten til antal af de indenfor kommunen beliggende ejen
domme, eller som fastlægger beliggenheden. retningen og bredden m. v. af en 
bestemt vej eller byggelinie, beliggenheden af offentlige bygninger og anlæg og 
lignende, skal byggevedtægten pli vedkommende kommunes bekostning snarest 
efter godkendelsen tingl,eses. 

Stk. 3. Almindelige bestemmelser om vejes beliggenhed, retning og bredde 
llL V. og bebyggeJsesarternes fordeling indenfor et omnrde, om bygningers højde 
o. L skal i almindelighed ikke tinglæses. Kommunalbestyrelsen kan dog Jade både 
sådanne og andre bestemmelser i byggevedtægter tinglæse. Landsstyret har ad
gang til på kommunens bekostning at lade foretage tinglæsning, hvor det efter 
dets skøn er nodvendigt ifølge loven eller hensigtsmæssigt, uanset om kommu
nalbestyrelsen har fundet, at tinglæsning ikke skal finde sted. 
Foreløbigt forbud. 

8 Efter begæring af en kommunalbestyrelse. som er i færd med at udarbejde 
en byggevedtægt kan landsstyret nedlægge forbud imod, at en ejendom, der kan 
ventes at blive omfattet af byggevedtægten. anvendes på en måde. der må an
tages at komme i strid med vedtægten. Sådant forbud kan kun nedlægges for 
et tidsrum af et år. og kan ikke uden byplannævnets samtykke nedlægges mere 
end een gang. 
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Virkning af forslag til hyggevedttcgter. 
9 Stk. I. Så snart den i § 1 omtalte bekendtgørelse har fundet sled, må indtil 

videre intet areal, der er omfattet af vedtægten, bebygges eller på anden måde 
anvendes i strid med den, jfr. ~ 10, uden samtykke af den myndighed, der har 
udarbejdet det fremsatte forslag. En kommunalbestyrelses nægtelse af sådant 
samtykke kan indankes for landsstyret. 

Stk. 2. Er vedtægten ikke godkendt inden et år fra bekendtgørelsens dato, 
bortfalder den her omhandlede virkning af bekendtgørelsen. Den nævnte frist 
kan dog af landsstyret forlænges med indtil 6 milneder, nar Jette må anses for 
ønskeligt for at tilendebringe behandlingen af det foreliggende forslag. 
Vh·kning af godkendte byggevedftl'gter. 

10 Stk. I. En godkendt byggevedtægt skal respekteres ikke alene af ejen
don1n1encs ejere og brugere. n1en også af panthavere og andre indehavere og 
af rettigheder i ejendon1n1cn, ligegyldigt hvornår sådan ret over ejendonirncne er 
erhvervet. 

Stk. 2. Inden for et område, der omfattes af en godkendt byggevedtægt, mit 
ir}vrigt ingen ejendom anvendes, bebygges n1cd ny- eller tilbygninger, 01nbygges 
eller udstykkes i strid med byggevedtægten. 
Bygge/inier ved trafikveje. 

11 Stk. I. Safremt landsstyret af færdselsmæssige grunde finder det nødven
digt, at der sikres mulighed for udvidelse af en offentlig vej til en større bredde, 
eller for at skabe oversigt over en sådan vej. kan landsstyret under iagttagelse af 
den i §§ G og 7 foreskrevne fremgangsmåde i en vedtægt træffe bestemmelse om 
byggelinier for vejen. 

Stk. 2. En byggelinievedtægt har den i § 10 angivne virkning for byggevedtæg
ter. således at alle bebyggelser, herunder scptictanke og lignende, skal holdes i 
mindst den i vedtægten foreskrevne afstand fra vejen eller dennes midtlinie, hvis 
beliggenhed i tvivlstilfælde fastlægges af landsstyret. 

Stk. 3. §§ 12~14 finder tilsvarende anvendelse ved udvidelse af de pågæl
dende veje, og n1ed hensyn til ydelse af erstatning som folge af et byggeliniepåheg. 
dog således at der i disse §§ skal læses landsstyret i stedet for kommunalbesty
relsen. 
f?,kspropriation 111. 111. 

12 Stk. /. De private tilhorende grunde, bygninger, vandarealer. bolva;rker, 
m. v., son1 er fornodne til anhrg af de i en godkendt byggcve<lt::egt afsatte 
veje, pladser, kirkegårde og ledningsanlæg eller til opførelse af de i vedlæglcn 
afsatte offentlige bygninger eller andre anlæg, eller til fremskaff<:lse ?J byg~.:.__ 
grunde eller SOill det iovrigt er af Va:sentJig betydning for det offentlige at rfrdc 
over for at gennen1føre vcdUrgtens bcste1n1nelser, skal, når ko1nn1unalbestyrelsen 
derpå gor fordring. afst&s n1od erstatning efter denne lovs regler. 

Stk. 2. Private servitutter og brugsrettigheder, son1 vel ikke kan anses for bort
faldne i henhold til paragraf 10, stk. 1, son1 uforenelige n1ed <le i byggevedtrcgtcn 
indeholdte bestemmelser on1 et on1rfldes fren1tidigc bebyggelse eller benyttelse. 
n1en son1 det dog er af vccsentlig interesse for det offentlige at råde over af hen
syn til gennen1førclsen af en byggevcdtregt kan af konHnunalbestyrelsen fordres 
afstået 111od erstatning efter denne lovs regler. 

Stk. 3. Spørgsn1ål on1 nødvendigheden af en i n1edfor af denne paragraf for
dret afståelse kan af vedkommende ejer eller berettigede indstilles til landsstyrets 
afgorelse inden 3 måneder efter offentlig bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens 
beslutning. Endvidere skal der så vidt muligt gives vedkommende ejer eller be
rettigede direkte meddelelse om denne beslutning. 

13 Stk. I. Når dc:r i niedfor af en byggcvedtrrgt for<lres afståelse af en ejcna 
dom eller af rettigheder knyttet til denne, og den tilbageblivende del af ejendom
n1en efter den fordrede afståelse efter vurdcringskonHnissionens sk1,;H1 ville få en 
sådan storrelse, forn1, beliggenhed eller beskaffenhed i~-1vrigt, at den ikke rn~re 
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vil kunne udnyttes som selvstændig ejendom i overensstemmelse med den af 
ejendommen hidtil gjorte brug, kan ejeren inden 3 måneder el'ter den offentlige 
bekendtgorelse 0111 den fordrede afståelse bega~rc hele ejcndon1n1cn overtaget af 
konununen 1nod erstatning. Denne ret tilkonuner frcn1dclcs ejeren, nflr cjen~ 
dommen har været knyttet til en virksomhed, hvortil den efter den fordrede 
afståelse af en del af ejendommen eller af rettigheder knyttet til denne efter vur
dcringskon1n1issionens skøn ikke ltengerc hensigtsn1a:ssigt vil kunne benyttes. 

Stk. 2. Nar en cjcndon1 begrcrcs overtaget af ko1nn1uncn efter foranstående 
regler, vil dens v::crdi ved erstatningsberegningen V(Crc at ansa~tte efter den af 
ejendommen hidtil gjorte brug. 
f!.,rstat11il1g. 

14 Stk. I. Når el areal ifølge byggevedtægt er bestemt til offentlige bygninger 
og anlæg, eller er udlagt son1 vejarcal, plads og lignende, og vedkon1111cndc ejer 
som følge heraf efter vurderingskommissionens sktlll jfr. ~ I 5 afskæres fra en 
efter cjendon11nes beliggenhed og øvrige beskaffenhed okonon1isk rin:clig og for
svarlig udnyttelse af arealet. svarende til den af andre tilstodende arealer faktisk 
stedfindende udnyttelse, kan ejeren heg:crc arealet overtaget af kon1n1uncn n1od 
erstatning. 

Stk. 2. Udgør arealet kun en del af cjcndo111111cn, og vil afst:lcl.scn n1cdforc de 
i * 13 ornhandledc folger for cjendon1n1cns restareal, kan kravet 0111 kon1n1uncns 
overtagelse omfatte ejendommen i dens helhed. 

Stk. 3. En ejer kan endvidere begære sin ejendon1 overtaget af ko1nnn1ncn 
n1od erstatning, sUfrcn1t de i en byggevcdt<egt indeholdte vej~ eller byggclinicr 
bevirker, at den bebyggelige del af en hidtil ubebygget grund bliver så lille eller 
såledi:s beskaffen, at den efter vurdcrirH!skonunissionens skon ikke hensigtsM 
111a~ssigt kan anvendes til bchyggclse. Sa111;1c rcl tilkon1n1er en ejer af en hi'Zlli! 
bebygget grund. enten efter at bebyggelsen er nedbrudt, nedbra~ndt eller pJ. lig
nende 111åUe fjernet. eller efter at bygningsn1yndighedcn har truffet afgorelse af, at 
en projekteret bebyggelse på grunde. når den eksisterende bebyggelse pil grunden 
er nedrevet, ikke kan genncn1førcs i overcnsstennnelsc n1cd byggevedtegtcns 
bcstc1n111clscr. 

Stk. 4. Krav 0111 overtagelse af en ejc11do1n i n1cdfor af stk. 1 kan frc111s:rttes 
til enhver tid. l(rav 0111 overtagelse i n1cdf~)r af stk. 3 skal i anledning af forslag 
til vej· og bygge!inier, når del drejer sig on1 en hidlil ubebygget grund. frcn1-
sættcs inden udlobct af den i § 6 on1handlede frist. For så vidt angir en hidtil 
bebygget ejcndon1 kan krav i n1cdfor af stk. 3 fren1sa:ttcs. når den eksisterende 
bebyggelse er fjernet, eller når forslag 0111 ny bebyggelse p:l grunden ikke kan 
gcnnen1f~)rcs. 

,5tk. 5. Begæring 0111 overtagelse i n1cJfør af de i stk. l og 3 anfortc bestern
n1clser skal frc1ns~ettes over for vcdkon1n1cnde ko1nn1unalb..;styrclse, der foran
lediger sagen forelagt for vurderingskon11nissioncn. 

Stk. 6. Vurderingskommissionen skal søge at afhjælpe de pågældende ulemper 
ved orndclinger ifølge § 20. 

Stk. 7. I tilfteldc af konununcns overtagelse af et aren! cl!cr en cjcndon1 i 111cd
for af de i stk. I, 2 og 3 anforte bcstcn1111elser vil arealet eller cjendon1111cns 
va:rdi vrere at ans<ette i forhold til de on1sta:~ndighcder, der begrunder kravet 0111 

overtagelse, uden hensyntagen til den ifølge byggevedtægten tilsigtede <tnvcnM 
dclse af arealet eller ejendommen. 

:"·11.,. 8. l(on1n1unen kan frigore sig for en forpligtelse til n1od erstatning at 
overtage et areal eller en cjcndon1. sf1fre111t den frafalder kravet 0111 gcnncn1fo
relsc af de påga~ldende dispositioner senest 6 uger efter at vrere gjort bekendt 
rned vurdcringskon1n1issionens afgørelse. 
Ahnindelige bestellune!ser 0111 erstatning. 

15 Storrelsen af den erstatning, son1 tilkornn1cr vcdkon1n1cndc ejer i henhold 
til §§ 12~14, fastsættes i mangel af mindelig afgørelse uf en vurderingskom-
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mission bestående af 2 af landsstyret for 6 år valgte medlemmer. af hvilke den 
ene af landsstyret udpeges som kommissionens formand, saml af 2 af retten for 
den pågældende sag udmeldte uvildige mænd. l tilfælde af stemmelighed tiltrædes 
kommissionen af sysselmanden for vedkommende syssel som opmand. For hver 
af kommissionens medlemmer skal være udpeget en stedfortræder. 

16 I alle sager angående erstatningskrav i medfør af denne lov skal kommis· 
sionen antage sagkyndig medhjælp, der skal deltage i behandling af de fremsatte 
erstatningskrav og vejlede kommissionen med hensyn til sagens tekniske spprgs· 
mål, men ikke deltage i kommissionens afstemninger. Disse sagkyndige udpeges 
af landsstyret. således al kommissionen kan vælge mellem 4 sagkyndige. 

17 Kommissionen skal træffe afgørelse om afholdelse af sagens omkostninger. 
derunder honorarer til kon1111issionens rnedlen1n1er og sagkyndige. og kan af 
klageren i sagen kræve deponeret et beløb til bestridelse af disse udgifter. De 
af kon1missionen ikendte on1kostninger kan inddrives ved udpantning. 

18 Stk. J. Landsstyret udfærdiger en instruks for kommissionens afholdelse 
af sagens omkostninger. erstatningsberegninger ni. v. 

Stk. 2. Det kan i instruksen bestemmes, at der ved fastsættelse af en erstat· 
ning heri bliver at afkorte den forøgelse i va~rdi, son1 ejcndornn1cn iøvrigt skon~ 
nes at opnå ved de trufne foranstaltninger. Som følge heraf kan erstatning ganske 
bortfalde. nar foranstaltningerne sknnnes al medføre større fordel for ejeren end 
værdien af den afståede grund eller rådighed udgør. 

19 Erstatning vedrnrende en pantehæftet ejendom udbetales i mangel af anden 
aftale mellem panthaverne til disse i den orden, hvori de efter de af sorenskri· 
veren førte tingbøger er panteberettigede, og i det omfang. som er fornødent til 
panthaverens fyldestgørelse for den ved ekspropriationen eller overdragelsen for· 
anledigede forringelse af deres pantesikkerhed. medens den eventuelt resterende 
del af erstatningen udbetales til ejeren. 
0111de/inger. 

20 l de i §§ 13 og 14 omhandlede tilfælde skal vurderingskommissionen søge 
tilvejebragt hcnsigtsnucssige on1delinger enten ved overdragelsen n1od vederlag.._ i 
penge eller ved n1agelæg. I n1angcl af n1indelig ovcrenskon1st kan vurderings
kon1n1issioncn, når de stedlige forhold i v~csentlig grad taler derfor, påbyde n1age
læg tnellcm jordstykker af sa1nn1c v~erdi efter vurderingskornn1issionens ans:ettelse. 
Anla:g, der berører to eller flere ko111111uner. 

21 Tvistigheder mellem to eller flere kommuner om. hvilken eller hvilke 
kommuner, Jer skal udrede erstatning eller afholde udgifter ved gennemførelsen 
af et i en byggevcdtregt fastlagt anheg, afgøres af byplanna~vnct. 
Straf, 0111gorelse 111. v. 

22 Det kan i en byggevedtægt (jfr. § 5, stk. 3. nr. 2) fastsættes. at over· 
trædelse af besten1n1clsernc i denne lov og af de i n1edf1;)r heraf af de vedkon1-
n1cnJc n1y11Jighcder trufne afgørelser og nedlagte forbud straffes rncd b~1<lcr 
fra 40 kr., og at den, som ovcrtnrdcr denne lov, er pligtig at on1gore den ved 
overtra~dclsen skabte retsstridige tilstand, og således at landsstyret under s~er
ligc on1stændighcdcr efter indhentet erklæring fra kon1n1unalbestyrclscn kan gøre 
undtagelser herfra, og al kommunalbestyrelsen kan fordre politiets bistand til 
gennemførelse af de påheg, der n1åttc gives i ovcrensstenunclse ined denne lovs 
bestemmelser. 
Sogsnul/. 

2:: Søgs1nål angående et ved lovens anvendelse opstået spørgsn1ål, der ikke 
er undergivet forvaltningens endelige afgørelse. skal anl::cggcs inden 6 uger, eller 
al den afgørelse, der ønskes prøvet, er meddelt klageren. 
Adgang til opnullin;:. 

24 Stk. 1. Enhver grundejer er forpligtet til efter rin1eiigt varsel ~1f 1ninds~ 
en uge at give landsstyret eller kon1n1uncn adgang til at foretage de til udarbcJ 
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delse af eller kontrol med byplaner og byggevedtægter fornødne arbejder og til 
al lade de under sådanne arbejder anbragte mærker urørte. 

Stk. 2. Såfremt mærkernes anbringelse ikke er ganske kortvarig, skal den ske 
på hegn, huse eller i nærheden af disse eller i jordoverfladen, således at den ikke 
hindrer ejendommens sædvanlige benyttelse. 
Love11.1· ikrafttræden. 

25 Loven træder i kraft den I. oktober 1954. 
Oplut·i·11i11g af andre besten11nelser. 

26 Stk. i. Landsstyret bemyndiges til i hvert enkelt tilfælde, nar en bygge
vedtægt er godkendt, efter indhentet erklæring fra vedkommende kommunalbe
styrelse at træffe bestemmelse om, i hvilket omfang ældre bygningsmæssige lov
beslemmelser, anordninger m. v. skal bevare deres gyldighed ved siden af ved
tægten. 

Stk. 2. Hvor der i lovgivningen anvendes ordet »byplan«, skal »byggeved
tægter« træde i stedet eller betragtes som sideordnet, medmindre andet udtrykke
lig fremgar af den pågældende lovgivning. 

28. mai ~ Kunng. nr. 15 um broyting i sta1vsreglugen) fyri VRAKARA
STOVNIN. 

§ 31 i starvsregluger6 nr. 46, 22. mai 1950, fyri vrakarastovnin veriiur oroar1 
soleil)is: 

Salla11ur fiskur, sum verour turkm1ur. ma ikki veroa pakka11ur til utflutnings. 
fyrr enn i fyrsta lagi 5 dagar eftir, al hann hevur vcri1) uppi til turklngar scinastu 
fen'\. Annars skal allur klippfiskur, sum f!uttur vcrour \1l, halda tær treytir fyri 
turking. sum tey ymisku marknaoarlond seta.1 

11. juni -- Lov nr. 209 om APOTEKERVÆSENET. 
§ 86 Denne lov gælder ikke for Fænierne. Under forudsætning af, al der for 

F~crnrrnc opretholdes en ordning af apotckerva:senet af tilsvarende karakter son1 
den i denne lov on1hanclledc, ben1yndiges indcnrigsø og bolign1inisten til 111ed 
Fa~røcrne at aftale. at Frerøernc kan tiltra.~de lovens cftcrsynsh og pensionsordning 
på betingelse af, at Færøerne betaler udgifterne derved. 

11. iuni - Lov nr. 210 om VÆRNEPLIGT. 
4 11vor denne lov anvender udtrykket »landet«, forst[ts herved kongeriget 

IJan111ark ined undtagelse af Fa~røerne og Gronlancl. 
:rn Værnepligtige, der seiler i erhvervssejlads med fremmede nationers skibe 

eller med danske skibe i fart til udlandet eller til Færøerne eller Grønland, er. 
salænge sejladsen varer, ikke pligtige til i henhold til § 10 at melde sig til opla: 
ge!se i lægdsrullen eller til i henhold til § 11 at fremstille sig for sessionen. 

11. juni ~An. nr. 215 om ændring i an. nr. 16 for F:erc>ernc af 27. jan. 1954 om 
REGULERING AF FISKERIET i dele af Atlanterhavet. NordS<>en, Skagerak 
og Kattegat. (Indføjet i an. 27. jan. 1954). 

25. jnni -~ bek. nr. l 6. 
I medfør af § 2 i lagtingslov nr. 5 af 19. marts 1954 har landsstyret ladet lag

tingslov nr. 72 af 22. december 1951, ændret ved lagtingslov nr. 18 af 29. marh 
1952 og laglingslov nr. 5 af 19. marts 1954 optrykke og kundgore som 

') lkki gald<indi fyri Brasiliafisk, sbr. rcglug, 20, 24. aug. 1954. 
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bekendtgørelse af 25. juni l 954 om FISKERNES AFREGNING OG LØN-
REGULERING.' 

Ka1>itl'i I. Om afregning af fiskernes ANDEL AF FANGSTEN. 
1 Ved fiskeskib forstås i denne lov et på Færøerne registreret fiskeskib. 
2 Nar fiskeskib efter afsluttet tur lander hele sin fangst af saltfisk i færøsk 

havn, har den på111ønstrcdc bcs:ctning, herunder også skibets fører, den1 und~ 
tagne. der, i henhold til 111onstringskontrakt, kra~vcr deres andel af fangsten fra~ 
delt, krav på senest 4 uger, efter at oplosningen er afsluttet, at ra fortjenesten 
kontant afregnet. l'fyrctilgodehavcndcr forrentes fra 4 ugersdagen n1ed 6 % p. a. 
til betalingsdagen. Fortjenesten udbetales, såfrcrnt vc<lkon1111cndc fisker onskcr 
del, gennem fiskerforeningen med fradrag af. hvad der matte være ydet i forskud. 

Er fangsten fra en afsluttet saltfisketur for et fiskeskib omladet i fremmed 
havn til transportskib. ng oplosscs fisken derefter i f:rrosk havn. finder reglerne 
i denne paragraf. stk. 1, tilsvarende anvendelse. 

Såfren1t en del af saltfiskefangsten on1lades i transportskib i frcn1111ed havn, og 
denne del af fisken derefter oplosscs i fa~rosk h2vn,111cdcns resten af fangsten 
hjemføres af selve fiskeskibet, har fiskerne ikke kmv på udbetaling af deres 
forOcnestc, førend nl fisken er oplossct. r~1vrigt finder reglerne foran tilsvarende 
anvendelse. 

Såfre1nt vcdkon11ncnde ikke skulle have nfrcu:nel skibets besa.:tnirH.r rn. v. ret
tidig i henhold til stk. 1 jfr. stk. 2, kan besa~tningcn 111. v. rette kravct ..... 0111 kontant 
afregning også nlod eventuelle senere k~1bcre her i landet og eksportører af fisken, 
uanset På hvilket tidspunkt disse n1åttc have erhvervet, henholdsvis eksporteret 
fisken. I !vor der kun er tale om køb eller udforsel af en del af en fiskelast, vil 
afrcu:nineskravct v~rrc at ncds~ettc i forhold hertil. 

r~~~r y~-1cr1igcrc at sikre gcnne1nforelsen af den i denne paragraf 0111handlcdc 
kontante afregning er vcdkon1n1endc bank forpligtet til af ydede lån i oplagret fisk 
at hensatte Jj3 på scrrlig konto. 

:; Opstår der ved afregningen uenighed orn prisen. fastsa~ttcs denne af et 
n1cvn, bestilende af 5 n1edlen1111cr. et valgt af F'oroya Skipara~ og Navigatørfelag, 
Føroya r'v1askinistfelag og Føroya iVJotorpassarafclag i forening og et valgt af 
Foroya Fiskin1annafelag og Sul'iuroyar Fiskitnannafclag i forening og to n1cd~ 
lcn1111cr valgt af Fa~røcrnes Rederiforening og Fclag Føroyskra 'frolaracigara i 
forening; san1111en v~elger disse 4 111cdlen1n1er det fcnlle n1cdlcn1, der ikke n1å 
v;rre 1ncdlc111 af nogen af de n~evntc organisationer. I tilfa~ldc af, at enighed ikke 
kan opnås 0111 valg af det fen1tc n1edlen1. udpeges dette af sorenskriveren. Nrcv
ncts afgtH·elsc er bindende for parterne. 

Instruks for nævnets arbejde kan. om fornødent, fastsættes af landsstyret. 
I-lonnrarcr og andre udgifler ved n~cvncts arbejde afholdes 111cd halvdelen af 

landskassen og halvdelen af lonregulcringsfondcn. 
4 Niir fiskcskibet efter afsluttet tur oplosser hele sin fangst af saltfisk direkte 

i fren11ncd n1arkedshavn, er rederen pligtig til at afregne n1andskabct senest 4 
uger efter at beløbet er hjen1fort. H-yretilgodehavcnder forrentes n1ed 6 '/r p. a, 
fra 4 ugersdagen til betalingsdagen. J-'7ortjcnestcn udb-etalcs, silfrc111t vcdkon1-
111endc fisker <-lnskcr det. genncn1 fiskerforeningen 1ncd fradrag af. hvad der 
målte v:cre ydet i forskud. 

5 l~r fangsten fra en afsluttet saltfisketur for et fiskeskib nn1ladet i frenuned 
havn, og fisken derefter af transportskibet oplosses i fremmed markedshavn. 
finder reglerne foran tilsvarende anvendelse. 

S:lfre111t en del af saltfiskefangsten on1lades i transportskib i fre111111cd havn, 
og denne del derefter oplosscs i frcrnn1cd 111arkedshavn. 111cdcns resten af fang:~ 
sten hjcn1forcs af selve fiskefartojet. har fiskerne ikke krav på udbetaling af 

1) Il r>, lL nr. :;, J 8, fchr. 1955 
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2 Hann, sum hevur sell navn silt elia merki fyri navn silt, sum landsstyrio 
hevur g60tikio, å tunnurnar, hevur fulla abyrgd av, at sildin er g65, at hon er 
beint flokkao, at vektin av sild i tunnunum er bein. og at tunnurnar eru beint 
merktar. 

3 Sum fast merki å øllum tunnum vio sild, sum veidd er å havinum millum 
Island og Føroyar, skal standa FØROYAR-iSLANDSSlLD og å øllum tunnum 
viO sild, sum veidd er a føroyskum firoum og sundum, FØROY AR-FØROY A
SILD. 

Umfrarnt skal å lokinum standa I) navn ellR merki (g60tiki6 av landsstyrinum) 
hja honum, sum flytir ut sildina. 2) nettovekt, 3) taliu av sildum pr. kg sambart 
§ 4 i hesi reglugerl), 4) dagur, n1ånaOur og Urstal, tå iO sildin er saltaO og 5) 
n1crki fyri viOgcrU av sildini soleit)is, at tll i6 hon er krydJaO, skal hon vcra 
merkt vi,) KR, og tå io hon er sukursallao, skal hon vcra merkt vio SU. 

4 Øll sild skal. åorenn hon verour flutt (1t, ven)a flokkao. Flokkanin kann 
antin vcr6a gj~)rd beinan vcgin. tå if') sildin vert)ur avhøddaC5 og/ella kvorkral). 
Loyvt er l6 at steoga vii'i flokkanini til scinri, t. cl. til beint i1ilrenn sildin ver<)ur 
flutt ut. 

Tå i<l sildin er so st6r, at færri enn 16 sildir fara til eitt kg, skal hon veroa 
løgd i fl6gv i tunnuni, åilrenn hon verour flutt ut. 

5 Vrakan av sild hoyrir undir vrakaraslovnin. Vi,)vikjandi pliktum og treyt
un1 fyri teir n1enn, sun1 settir eru i vrakarastovninun1, skal vrakanin av sild verOa 
fra111d eftir somu sj6narmiOun1 og reglun1. sun1 fyriskipaOar eru i starvsreglugcn) 
nr. 46, 22. mei 1950, fyri vrakarastovnin. 

6 Tå it) sild, sum hevur ikki verio vrakao vi<) umlegging, verour vrakao tætt 
undan. at hon verOur flutt Ut skulu i n1insta lagi 15 % av tunnunun1 verOa opn~ 
at1ar og innihaldiO i tunnunum skal vertia kannaO cftir hcsun1 sj6narmi0i: 

a. Tunnurnar skulu vera å lremur vii'> laka. b. Sildirnar skulu vera javnar 
til støddar, og vrakarin skal viO at gera roynd at vega sildina ansa cftir, at talit) 
av sild pr. kg svarar til taii, sum stendur å lokinum. Ta,) er ikki n6g mikiil at 
taka sildir ovast i tunnuni, men vrakarin skal cisini kanna sildir, sun1 liggja 
djUpari i tunnuni. c. Sildin og lakin i tunnunun1 n1ugu ikki vera trå, og blikurin 
{t sildini n1å vera heilur. d. Tunnurnar skulu vera sterkar og t::ettar og reinar 
innan og uttan. Ta<1 er ikki loyvt at flyta sild ut i bruktum tunnum uttan loyvi 
Jandsstyrisins. c. Sildin vert)ur tikin burtur Ur l1t)krun1 av tcin1u111 tunnunun1, sun1 
cru opnaOar, og tå iO lakin er runnin av sildini, vert)ur hon vcga<). Nettovektin 
av sild i hvørjari tunnu skal vera minnsl 100 kg. 

7 Sild. sum verilur merkt nr. J, skal viil vrakanina luka hesar treytir: 
l1ov<lit) skal vera kappaO av sildini og n1agin vcra drigin Ur henni; hon skal 

havR tikio væl vio salti, og sildin og lakin skulu vern heill frisk bæili viovikjandi 
smakki, royki og utsj6nd. Sildin skal bera ty<iilig merki av. al hon er vi,)gjord 
og saltaO pUra fcsk vii.') n6g n6gvun1 salti, og at hon i aJlar mUtar er væl og 
viroiliga hagreidd. 

Sild, iil er seint salta<l ella sum hcvur fingii'i ov liti,) av salti. mfr ikki koma 
undir nr. 1. 

Sild vio dimmum blettum. sum skræoan er skrndd !1, sum ikki hcvur hcilan 
og fastan bUk, somulei6is soltin sild, kleimd og avskepla,) sild. t6m sild. salt
brend sild, trånat) sild clla sild, sum i aorar 1m\tar ber mcrki av at vera illa 
viOfarin, nul ikki verOa flutt Ut Ur landinunL 

8 Landsstyrio kano i scrstokum forum loyva undantok fra hcsi regiugen\. 
H Henda kunngerO kcn1ur i gildi beinanvegin. og sa111stundis fara kunngcrt) 

nr. 55 fra 23. august 1950 og kunnger<1 nr. 44 fra 19. september 1952 ur gildi. 

16. august - Reglugero nr. 19 viov. samsyning KOMMUNALA GRANN
SKODARANNA. 

~ra iL) ivi hevur veri6, un1 teir kon1n1unalu grannskoOararnir ciga r:rtt til sarn-
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syning fyri starv teirra, og hesin spurningur hevur fingio ymiska viilgero i tein1 
ymisku kommunum, hevur landsstyri,) gjørt av, at samsyning vcrour latin eftir 
kommunall6gini fra 28. februar 1872, og viil heimild i somu låg samtykt, at 
kommnustyrunum vcri'iur loyvt at rinda !okalu grannsko,)arum sinum fyri grann
skoOan av kon1n1unuroknskapinum upp til 2 0;00 av ti åliknaUa skattinun1. t6 
i teim smærru kommununum upp til 50 kr. arliga. Fario ma ikki ven)a upp 
un1 hesa av111arking uttan loyvi landsst)'risins. 

Fyri grannskofian av havnaroknskapinum kann veroa goldiii upp til helvt av 
san1s}ningini fyri komn1unuroknskapin. og un1 somu leiO fyri clverksroknskapin. 

I-Jenda rcgla er bcrt Jcit)beinandi og avmarkandi fyri kon1n1unustyrini, n1en 
ciga hcsi, innanfyri tat) åvista n1ark, at n1cta hæddina av sa1ns;'ningini i n1un til 
arbeiOi viO grannskoOanini. 

24. aug. ~ Reglugerc) nr. 20 viov. virking, eftirliti og vraking av FISK! TIL 
BRASILJU.• 

J. Fiskur, sum skal sendasl til Brasiliu, skal ver6a virkaour soleiois, at hann 
verjir scg va~I I tropiskun1 veOurlag. Fiskurin skal innihalda n1inni salt cnn 
vanligur klippfiskur, og hann skal vcrC\a va:l turkaUur. 

Brasiliamarknaourin er byllur sundur i tvey høvuosøki: 
I) Nortlur-Brasilia nytir vanliga hcttsaltailan ("gulan«) hartturkaoan smMisk i 

tunnum. NorOur-Brasilia skal sostatt hava gulan flsk, iO skal vcra UtvatnaOur og 
innihalda litio av salti. 

2) Swlur-Brasilia nytir fullsaltaoan (>lhvitan«) hartturkalian st6ran fisk i kciss
un1, 1nen hevur eisini tikii.) nakth) av 111illun1fiski i køssum og av sn13.fiski i tunn
um. Tao er Jovvt, al hesin fullsalta<li fiskur hevur meira av salti i sær enn hin 
guli. 1nen taO Il1::l kortini ikki vera so n6gv salt i hesun1 sun1 i fiski, il'> vanliga 
verour turka6ur til Suilur-Europa. 

IT. Virking Ol{ vraking av fiski til Brasilia. 
I) Nor/Jur-Brasilia. Or saltfiski skal gulur fiskur til Non)ur-Brasilia virkast 

a tann hått, at saltfiskur verliur vaskaour _,_ uttan at royggi,) verour tikio burtur 
~ sh)an Utvatnal)ur i n1inst 4 tin1ar i ivalcysa n6gvun1 vatni og stakkaOur. uttan 
at salt vcrOur sligiO li hann. Me6an fiskurin stendur i stakki, n1å ansast va:l cftir, 
at hann ikki gn,)r sa1nan, hann rna ti veråu stakkaOur un1. Son1uleiOis 1nå ansast 
eftir, at fiskurin ikki stcndur ov leingi i stakki, so hann slipast, UOrenn hann 
verOur turkaOur. Undir turkingini skal tann guli Jiturin ko1na fran1 i fiskinun1, 
Fiskurin skal koyrast minsl 4--5 fcrtiir og ven)a pressaour væl millum hvørja 
koyring, og mi fyrslu fer<) ikki koyrasl vi6 meiri hita enn 16~ 180 C 
i fiskinun1 må vatnprosentiO, tå it) hann er turkai."iur, ikki fara upp un1 34 og 
saltprosentio ikki upp um 18. Fiskur, io burtursæo fra liti, eftir vanligari vraking 
er vrak, ella vanaligt nr. 3. m:i ikki avskipast, soleiois L d. loyptur. skræddur og 
ov illa vaskailur fiskur. 

Hålv lunna skal viga 29 kg uctto. 
2) Suilur-Brasilia. Til tess at fåa minkao so n6gv um salti,) i ti »hvita« klipp

fiskinum, at nøgdin av ti kemur at h6ska til marknailarkrnvini (smb. I. 2), skal 
fiskurin vera væl vaskaiiur (ikki utvatnai\ur) og siiian stakka,)ur, uttan at salt 
ver6ur sligi6 aftur a hann. Fiskurin n1å ikki standa ov leingi i stakki, :iDrenn 
hann vcrOur turkaOur. Hann må eisini ver()a stakkat)ur un1, annars kann hann 
gr6gva saman. Fiskurin eigur - burturs~eU frå saltstroyOing ~ at verOa arbeidd ~ 
ur eins og klippfiskur til Spania, t. v. s. hann må ikki bnioturkast og fyrstu fcn~ 
ikki koyrast vio meiri hita enn 16~-18° C. 

a) Tunnufiskur. Fiskurin eif,'llf al vera uppi til turkingar minnst 4~5 feroir 
og verOa prcssaOur væl n1illun1 hvorja koyring. Vatnprocentk'i n1å ikki fara upp 
um 34, og saltprocenti6 ikki upp um 23. 

1) Sum broyH vi6 kunng. nr. 24, 5. aug. 1955. 
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Sum tunnufiskur til Suour-Brasiliu må einans sendast fiskur. io eftir vanligari 

klippfiskavraking kann fara sum nr. 1, 2 ella gott nr. 3, Halv tunna skal viga 
29 kg netto. 

b) Kassafiskur.1 Fiskurin eigur at vera uppi til lurkingar minnst 5 til 8·~9 
fcrilir alt eftir stødd og tjugd og veri'\a pressat)ur væl millum hvørja koyring. 
Valnprocentii'\ ma ikki fara upp um 34 og saltprocentio ikki upp um 23. Fiskurin 
verour skildur i 3 b6lkar eftir gMsku: 

l'recidell/e eigur at svara til lint vrakai'ian nr. I cftir vanligari klippfiskavraking; 
heildarulsj6ndin verilur meira avgerandi enn smærri brek. Neyi'\ugt er, at fiskurin 
er væl pressaour. Skinnfiskur kann ikki fara i henda b6lk, men fer sum Comul. 

Embaixador svarar til fint vrakaoan nr. 2 eftir vanligari klippfiskavraking. 
Heildarutsj6ndin verilur meira avgerandi enn brekini. 

Consu/, t. v. s. fiskur, iu hevur so stor brek, al hann ikki kann verila flokkaour 
sum embaixador, men t6 er sunn, frisk og nytilig handilsvvira. 

Fiskurin veruur at pakka i kassar: heilar kassar a 58 kg netto og halvar kassar 
å 29 kg netto. GMskan (precidente, embaixador, crmsul) og sterlatal skal ty6uliga 
merkjast å hvønn kassa. Fiskurin skal veroa pakkai'\ur soleiilis, al jaw1st6rur 
fiskur sanzsvarandi vitJ stertatal vertJur i hrc)rju111 kassa. Stertatal vertJur altii'.') 
at rokna eftir heilkassa. 

Fiskurin skal leggjast væl og slættur nic)ur i kassan og må ikki br6tast, sostatt 
skal kassastøJdin svara til sløddina å fiskinum. Vanlig kassamal (innan) eru: 
ca. 79 . 54 . 23 cm -· 87 . 54 . 23 cm - 92 . 59 . 23 cm hålvir kassar: ca. 
74 . 39 . 18 cm. 

Tlf. Eftirlit: Hvørja fcru fiskur er turkailur til Brasilia, taka vrakieftirlits
menninir ut ein miilalsynislut av fiski og senda hann til fiskiidnailarstovu Føroya. 
har fiskurin verour kanna1iur fyri innihaldi6 av vatni og salti. Synisluturin skal 
i fyrsta lagi vera tikin lit 5 dagar aftana at fiskurin hevur verio uppi til turk
ingar seinastu feril. 

Fiskildnailarstovan scndur If. Fciroya fiskasølu boa um urslitit) av valn- og 
saltkanningini i fiskinum, og fiskurin må ikki vert)a pakka1iur, fyrr enn ursliti<) 
av hcsi kanning er fingiCi, og i fyrsta lagi 14 dagar aftanå seinaslu koyring. 

IV. Vraking: Fyri vraking av fiski til Brasilia eru annars tær reglur galdandi, 
sun1 fyriskipaUar eru i k'gtingsl6g nr. 12 frå 12. januar 1950 un1 fiskavraking og 
i teimun1 rcg1uger0un1 fyri vr<lkarastovnin. sun1 gjordar cru viO hein1ild i nevndu 
16g. Reglurnar i kunngeri\ nr. 15, 28. mai 1954 fara ur gildi viovikjandi Brasilia. 

V. Fravik fra hesi reglugeri'i kunnu ikki vcrl'ia gjord uttan vio loyvi lanJs
stYrisins. 

VT. Samstundis sun1 henda rcglugert) ken1ur i gildi fer Ur gildi rcglugert) nr. 
39. 1. juni 1951 um virkan, eftirlit og vraking av fiski til Brnsiliu og annan 
marknai)a i Suf)uran1erika. 

27. aug. - Kunng. nr. 21 um broyting i rcglug. um STERKAN STREYM frå 
1. okt. 1946. 

§ 116 verour orc)al) solciilis: 
a. innleggingartilfar til lågspenningar (leidningstilfar og n1ontcringar~ og nylts1u~ 

lutir) i tann mun, sum tilskilau er i § 119, skal havn eitl av g6i\kenningarmerkj
unum i Nor6urlondunum: D~~F~N clla S. 

b. Tao er forbooio til nytslu her å landi at sclja ella flyggja lit elektriskar 
maskinur, apparat og tilfar, sun1 i gerO og nyltslu eru stri6andi n16ti rcglunu1n i 
rcglugeroini um stcrkan streym og fyri tati i punkt a. nevnda tilfar til lågspenning
arinnleggingar, sun1 hevur ikki eitt av tein1 har tilskilat)u g60kenningarn1erkjunun1 
D F Nella S. 

1) Sbr, kunng. nr, 2. 17. jan. 1955, 
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c. Søla, haruppi i søla a auksj6n, og tltflyggjan av bnlktum lutum, sum hava 
ikki eitt av teim omanfyri nevndu g6ilkenningarmerkjunum D - F - N ella 
S kemur eisini undir forboiliil i ounkt b. 

e. Framsyning av tilfari, sum 'er ikki g66kent ella av tilfari, sum kemur undir 
punkt c. vio sølu fyri eyga er forboiiin. 

6. sept. Løgtingsl6g nr. 23 um avtøku av best. nr. 41, 11. dec. 1942 om 
ændr. i an. af 21. nov. 1923 om LUKKETID for butikker og lagre. 

Midlertidice bestemmelser nr. 41 fra I 1. december 1942 om ændring i anord
ing nr. 442 ;f 21. november 1923 om lukketid for butikker og lagre n;-:v. verour 
avtikin. 

Tey kioskloyvi, it) eru givin sambært midlertidige bestemmelser nr. 41 !'ni 11. 
december 1942 og sum nU vcra nYtt, kon1a ikki inn undir hcsa 16g. 

6. sept. - Lagtingslov nr. 23 om ophævelse af best. nr. 41 af I I. december 
1942 om ændring i anordning nr. 442 af 21. november 1923 om LUKKETID for 
butikker og lagre m. v. 

Midlertidige bestemmelser nr. 41 af 11. december 1942 om ændring i anordn
ing nr. 442 af 21. november 1923 om lukketid for butikker og lagre m. v. op
hæves. 

De i henhold til midlertidige bestemmelser nr. 41 af 11. december 1942 givne 
kiosktilladelser, der stadig er i brug, berøres ikke af denne lov. 

7. sept. - Lagtingslov nr. 25 om fordeling af Færøernes andel af JORDEMØD
RENES LØN. 

1 Færøernes andel af jordemødrenes faste løn efter den nye ordning fordeles 
med halvdelen til landskassen og halvdelen til vedkommende kommur;er. 

Fordelingen mellem de enkelte kommuner af deres andel sker i forhold til 
folketallet -efter sidste folketælling, med mindre ikke anden overenskomst for
ligger. 

Landskassen udhrgger midlertidigt kommunernes andel. Senest hvert ars første 
juli udregnes. hvor meget de enkelte kommuner skal tilbagebetale landskassen 
for det foregående finansår. Kon1111unernc skal tilbagebetale deres andel senest 
1. december. 

2 Fribolig eller boliggodtgørelse samt telefonabonnement afholdes al' ko111-
1nunerne. 

7. sept. - Løgtingsl6g nr. 25 um byti av Foroya parti av l.ØN JARBA
MØBRA. 

1 Føroya partur av fostu Jon jariiamø<lra eftir nyggju skipanini vcf<)ur byttur 
i helvt millum Jandskassan og vi6komandi kommunur. 

BYtil) n1illun1 einstøku kon1n1unurnar av parti teirra verOur gjørt i n1un til 
f61katali0 eftir seinastu f61kateljing. um ikki annar såtlmåli fyriliggur. 

Landskassin leggur fyri fyrst kommunanna part Lil. Seinast I. juli å hvørjum 
åri verour gjort upp, hvussu n6gv tær einstøku kommunurnar skulu gjalda lands
kassanum aflur fyri farna figgjarariil. Kommunurnar skulu afturrinda sin part 
seinast I. december. 

2 Fri hils ella husaviob6t og telefongjald bera kommunurnar. 

9. sept. - Lagtingslov om FUGLEFANGST m. v. 
I. kapitel. Om fangstrettigheder. 
1 Jagtretten på søterritoriet ved Færøerne er med de i denne lov fastsatte und

tagelser fri for enhver, som har dansk indfødsret. 
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2 Jagtretten til lands tilkommer grundejeren. Lige med grundejeren betragtes 
med hensyn til jagtretten besiddere af tjenestejord og fæstere af kongsjord. 

Jagtretten på indsøer og vandløb tilkommer den eller dem, der i medfør af 
den gældende lovgivning udøver rådigheden over vandel. 

På fællig har, hvor ikke vedtægt eller sædvane medfører afvigelse, enhver ejer 
lige jagtret. Vedtægt om jagtens udøvelse på fællig kan oprettes på grandestævne. 
l sadan vedtægt kan fastsættes, at der i el fællig kun til dels eller slet ikke 
må jages. 

Stcn1n1ebercttige<le på grandesUcvne angående vedta~gt on1 jagt på fællig er 
sa1ntlige ejere. 

Særskilt overdragelse af jagtretten kan kun ske for indtil JO år ad gangen. 
Hel eller delvis fredning for jagt af en bygds indrnark, hvori der er flere lods

ejere, kan vedtages på grandestævne. Stemmeberettigede ved vedtægtens affattelse 
er enhver af indn1arkcns ejere og kongsfæstere. 

Til gyldig beslutning kr~evcs over halvdelen af de stenuncgivende personer, son1 
repræsenterer mindst halvdelen af det stemmeberettigede skattemarketal. 

:i Hvor ikke særlige retsforhold medfører afvigelse, tilkommer retten til fugle
fangst i bjerge, urer og lignende steder, herunder retten til »01nanflcyg« ejerne af 
den gamle matrikulerede indmark i den bygd, på hvis grund fuglepladsen ligger. 
Ret til at tage »hellefugl« tilkommer enhver beboer af den byg<l. hvortil pladsen, 
hvor fuglen sidder, hører, n1en ingen udenfor bygden boende. 

Lige med ejere betragtes med hensyn til ret til fuglefangst besiddere af tjene. 
stejord og fæstere af kongsjord. 

4 Hvor ikke særlige retsforhold medfører afvigelse, deles indtægt ved fugle
fangst i bjerge, urer og lignende steder mellem de fangstberettigede (§ 3) efter 
mark eta I. 

I samme forhold deles udgifter ved fangsten. derunder til anskaffelse og ved-
1 igeholdelse af de til fangsten nødvendige redskaber. 

5 Vedta:gt 0111 fuglefangst i bjerge, urer og lignende i fællig liggende steder 
kan oprettes på grandesta~vnc overensstem111ende n1ed de i lov 0111 grandestævne 
ga~ldende regler. 

Kapitel 2. Fredlys11i11g af fangstpladser 111. 111. 

6 Fuglebjerge, urer, holn1e eller lignende steder san1t ederfuglevarp kan p{1 
begæring af enhver fangstberettiget eller ejer fredlyses med den i § 14 omhandlede 
retsvirkning, når sådant sled af Færnernes overpolitiret (jfr. lov nr. 174 af Il. 
maj 1935, pkt. 148) efter optaget skøn findes egnet til fugleplads eller eder
fuglevarp. 

7 Den, der onsker et af de i § 6 nævnte steder fredlyst, har skriftligt til over
politiretten at indgive begæring om fredlysning, indeholdende en noje angivelse 
af det pftgældende sted. 

Retten har da af egen drift for rekvirentens regning i det til offentlig bekendt
gørelser for Færnerne autoriserede blad 3 gange at lade indrykke en bekendtgø
relse on1, at der til et n~crmcre angivet ordinært ting, n1indst en n1åned efter sidste 
bekendtgorclse i avisen, vil blive udmeldt mænd til i henhold til § G af afgive 
skøn on1 fredlysningens hensigtsn1::cssighed. Bekendtgørelsen bør endvidere opslås 
i den offentlige kundgørelsestavle, jfr. lov nr. 59 af l. april 1912, i de bygder, 
der ligger indenfor 15 kilometers afstand, regnet ad søvejen, fra det pågældende 
steds yderste gnr:nse, sa111t desuden i andre bygder, hvis beboere skønnes at have 
særlig interesse i jagten i nærheden af del pågældende sted. Kun bekendtgørelsen 
i avisen er en betingelse for udmeldelsens gyldighed. 

Endvidere berammer retten et retsmøde til skønsforretningens afhjemling og 
sagens optagelse til kendelse. 

Ved det fastsatte ting har retten, forend udmeldelsen sker, at meddele, hvem 
den agter at udmelde, og at opfordre de mødende, der kan angive antagelig 
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interesse i spørgsmålet, til al fremkomme med deres indsigelse mod udmeldelsen 
og bemærkning om fredlysningen eller dennes omfang. 

De i lov om rettens pleje kap. 19 om syn og skøn indeholdte regler bliver i 
~-lvrigt at anvende. 

8 De udmeldte skønsmænd har i skønsforretningen al udtale sig om, hvorvidt 
det i begæringen betegnede sted helt eller delvis bør fredlyses, samt om de græn
ser, for så vidt disse ikke er angivet i loven, indenfor hvilke skydning m. m. 
bør være forbudt. Skønsforretningen afholdes efter 3 dages varsel til rekvirenten 
eller, hvis der er flere, en af disse. 

9 Overpolitirettens afgørelse af sagen sker ved en kendelse, der kun kan på
ankes med justitsministeriets tilladelse, jfr. lov af 11. maj 1935, pkt. 148. 

Overpolitiretten tilstiller dommeren udskrift af den afsagte kendelse til ting
læsning og tilstiller ligeledes rekvirenten og vedkommende sysselmand en udskrift 
hver. 

Fredningen træder i kraft, så snart sysselmanden i overensstemmelse med lov 
nr. 52 om forandring i bestemmelserne om afholdelse af ting på Færøerne af 
I. april 1896 § 3 ved grandestævne har fredlyst de pågældende steder. 

10 Udmeldelse, fredlysning i retten, tinglæsning og protokollering sker uden 
betaling af retsafgift. 

Il I ethvert syssel skal sysselmanden årlig kundgøre ved oplæsning ved gran
destævne de i sysselet beliggende overensstemmende med nærværende kapitel fred
lyste steder 1ned angivelse af de fastsatte gnenser. 

12 Når JO år er forløbet efter fredlysningen, kan enhver, der kan påvise sær
lig interesse i fredlysningen eller jagten i nærheden af det pågældende sled, for
lange spørgsmålet om fredlysning indbragt for overpolitiretten påny. 

Med hensyn til sagens behandling gælder reglerne i §§ 7~10. Om fornødent 
vil der om sagen være at give de under den oprindelige fredlysningssag nmdtc 
særlig underretning. 

J tilfælde af fredlysningskendelsens ophævelse eller forandring, foranlediger over
politiretten den fornødne aflæsning eller tinglæsning. 

13 De i lov nr. 52 om forandring i bestemmelserne om afholdelse af ting på 
Færnerne af I. april 1896 § 3 foreskrevne årlige fredlysninger og ophævelser af 
sådanne ved retten bo1 tfalder. 

14 Ved fredlyst fuglebjerg 111å ingen i tiden fra 15. n1arts til august 111åncds 
udgang skyde på Stlen indenfor en afstand af 2 søn1i1, regnet fra ntern1este punkt 
af fuglebjerget og Vi sø1nil til hver side. 

Ved fredlyst ur må i sanune tidsrun1 ingen skyde på soen indenfor en afstand 
fra uren af )t2 søn1il, regnet på ovenn~evntc n1åde. 

I det ovennævnte tidsrum må ej heller skydes indenfor de grænser. som i hen
hold til § 8 er angivet ved skønsforretningen. 

Så længe Myggenæsholm som helhed er fredlyst, må i tiden fra 25. januar til 
25. oktober ingen skyde indenfor 2 sømils afstand fra holmen. 

Ved fredlyst ederfuglevarp n1ii i tiden fra 1. n1aj til august n1åneds udgang ingen 
skyde indenfor Yi sømils afstand fra varpet. 

Sidstnævnte bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at den jagtberet
tigede på landjorden skyder krager, ravne, sildemåger eller andre for ederfugle 
skadelige dyr. 

Indenfor de i denne paragraf omhandlede grænser og tidsrum er det forbudt 
ved unødvendig tuden med skibsflojten eller anden unødvendig støj at forstyrre 
fuglenes fred. 

15 Jagt og fuglefangst skal være forbudt på son- og helligdage. 
Kapitel 3. Forbudne fugstm<ider. 
16 Det skal være forbudt at fange fugle på landjorden ved hjælp af udspredte 

garn eller med udsatte kroge eller ved kunstigt lys. Sidstnævnte kan dog bruges 
ved fangst af skrofens unge (lim). Endvidere skal det være forbudt i fugleplad-
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serne at drive fangst pi\ en sådan måde, at fuglepladsernes faste bestand af fugle 
derved udsættes for varig formindskelse. 

Lunden må kun fanges ved flejning; dog skal der, hvor særlige forhold gor 
sig gældende, af landsstyret kunne meddeles tilladelse til at fange lunden ved 
»dråttur«. Sådan tilladelse kan dog kun meddeles til fangst hvert 3. år pii samme 
fugleplads. 

Kapitel 4. Fredning af vilde fugle 111. I'. 

17 Overalt på landjorden, herunder alle ferske vande, i fjorde. vige og sunde 
saml på havet, så langt søterritoriet går, skal alle fugle. som ikke er angivet i 
denne paragraf (jfr. §§ 14 og 16) være fredet mod jagt og fangst: 

Som nedenfor anført skal det være tilladt at fange eller skyde folgende fugle 
eller fuglearter: 

a) !tele året: krage, ravn, struntjæger, dværgfalk, lomvie, alke. skarv, malle
muk, sule og alle mågearter, den tretåede måge dog kun på soen. 

b) 1. september~/5. marts: lunden. 
18 Den i forrige paragraf påbudte fredning omfatter, tillige del fredede vildts 

yngel. æg og reder. Dog skal det være den jagtberettigede tilladt at tage skrofens 
unger. 

19 Det skal være tilladt at skyde hare i tiden 1. november til 31. december 
begge dage medregnet. 

Indenfor et bestemt begrænset område (en ø eller en del af en ø) kan haren 
helt fredes efter landsstyrels bestemmelse for el eller to år ad gangen efter an· 
dragende fra et kon1munalforstanderskab, og efter at der er indhentet erkla~ring 
0111 sagen fra samtlige kon1n1unalforstanderskaber på vedkon1n1ende ø. 

Landsstyret foranstalter de i denne paragraf fastsatte fredningsbestemmelser 
kundgjort i del til offentlige bekendtgørelser på Færøerne autoriserede blad. 

20 Det er forbudt al faldbyde. sælge eller indfore ferske harer i tiden 8. 
januar til 2. november begge dage n1edregnet. 

21 Landsstyret skal være bemyndiget til i videnskabeligt eller almennyttigt 
ojemed al indrømme bestemte personer på begrænset tid fritagelse for be,temmel· 
serne i§§ 17 og 18 jfr. § 19. 

Kapitel 5. Straf OM påtale. 
22 Enhver, der uberettiget jager i fredlyst fuglebjerg, ur, holm, eller eder· 

fuglevarp enten med skydevåben eller pil anden måde, færdes eller skyder ind i 
fredlyst fugleplads, driver jagt på noget sted, hvor jagtret ifølge denne lovs be· 
stemmeiser eller ifølge vedtægt på grandestævne ikke tilkommer ham, eller som 
uden hjemmel færdes med jagtredskaber på sådant sted i ind- eller udmark, eller 
som på fremmed jagtområde bemægtiger sig vildt, som han har såret på eget 
område, straffes med bøde. 

Ligeledes med bøder straffes den. der iøvrigt overtræder nogen af de i denne 
lov indeholdte forbudsregler eller nogen i henhold til denne lov oprettet vedtægt 
eller foreskreven bestemmelse. 

23 Det betragtes som skærpende omstændighed, at den ulovlige jagt e1 udovel 
af flere i forening. at den ulovlige jagt er udøvet pi søn~ og helligdage, at ~eg 
er indsan1lel pa steder, hvor fugle bygger kolonivis, og at den påga:ldendc forhen 
har gjort sig skyldig i jagtforseelse. 

Er der ved den ulovlige jagt fanget eller dræbt vildt. vil den pf!gældende være at 
idømme en tillægsbøde. 

24 Boder, der udredes for overtrædelse af denne lov tilfalder, når forseelsen 
er begået på landjorden eller ved skydning eller unødvendig støj pil soen ved 
fredlyst fugleplads (jfr. § 14) den kommunale hjælpekasse i det sogn, hvor for· 
seelsen er begået, eller hvortil vedkommende fugleplads Jigger. 

Er forseelsen begået til søs under andre omstændigheder, tilfalder bøden m. v. 
hjælpekassen i det sogn, her i landet, hvor den skyldige hører hjemme. Er lov-
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overtræderen i sidste fald bosat udenfor Fæwerne, tilfalder bøden landsfattig
kassen. 

Den skyldige skal derhos erstatte værdien af de pi\ landjorden (herunder ferske 
vande) dræbte eller fangne vildt, for så vidt det ikke ufordærvet kan afleveres 
til vedkommende. 

25 Er jagtforseelsen begået af born under 14 ilr med vidende af forældre eller 
dem. der træder i forældres sted, anses disse, som om de selv havde begået den 
ulovlige handling. 

Del samme gælckr, niir disse af born modtager udbytte af ulovlig jagt. 
Del skal være pligt for de personer, der som lodser eller kendte mænd bistår 

fremmede skibe. at gøre skibsføreren opmærksom pa de bestående forbud mod 
skyden, unødvendig tuden m. m. udenfor fredlyst fuglebjerg, ur, holm eller eder
fuglevarp. Har lodsen forsømt dette, bliver han at straffe for de overtrædelser 
af nævnte forbud, som begås af personer ombord, inden han har affærdiget dette. 

Sager angående overtnedelser efter denne lov behandles son1 politisager, og 
forfv)iges selv 0111 ingen beg~ering hcron1 trcn1kon1n1er. 

26 Denne lov træder i kraft straks, og samtidig ophæves iov nr. 101 af 4. april 
1928, ændret ifølge lov nr. 108 af 15. marts 1939, kundgørelse nr. 35 af 20. marts 
1942 og kundgnrelse nr. 25 af 24. september 1945. 

9. sept. - Logtingsl6g (nr. 27) um FUGLAVE]f)U v. m. 
1. h6/kur. Um veillura:/lindi. 
1 Å sj6nu1n Ut at sj6n1arkinun1 undir Føroyum er vcil)ura:-tturin vil) tein1 av

vikurn, sum tilskilaOu cru i hesi 16g, opin fyri einun1 hvørjun1, sun1 hevur danskan 
hei1narætt 

2 Uppi å landi eigur grundeigarin veiOuncttin. ViOvikjandi veiOunctti er hann, 
sum silur vio embætisjør<) ella kongsjøro, javnbj60is grundeigara. 

Veh)urættin i vøtnun1 og åun1 hevur hann ella teir, surn eftir galdandi l6ggåvu 
hava ræOi :i vøtnunun1. 

Har felag er, og samtykt ella fyrndarrættur ger ikki avvik, hava cigararnir javn
bj60is veii'iurætt. Samtykt um nylslu av vcil>u"clli i felag kann gerast a granna
stcvnu. f tilikari samtykt kann fyrisetast, at veit)a bert kann fara fran1 i n1inni 
mun ella yvirhøvur ikki. 

Allir eigarar hava atkvøOurætt å grannastevnu 0111 san1tykt un1 veiOu i felag. 
Einsa~ris burturlating av veiOunctti kann bert fara fran1 fyri upp i 10 år i scnn. 
FriOing yvirhøvur ella partvis innangarf'.is i eini bygd, har fleiri eigarar eru. 

kann bert fren1jast å grannnstevni. AtkvoOunctt un1 sa111tyktina hevur einhvor 
eigari innangarOs og kongsbondur. 

Til gylduga san1tykt krcvst yvir hehningur av atkvoOugevandi pers6nun1, sun1 
un1bol)a ininst heln1ingin av skattan1arkatalinun1, sun1 atkvøOunrtt hevur. 

a l-Iar ikki serlig r<cttarvit5urskifti gera avvik, hava eigararnir i ti gan1la 
n1atrikuleral'5a bønun1, i ti bygd, har hjørgini liggja, fuglaveiVuncttin i bjorgun1, 
urOun1 og tilikum fuglalandi, herundir ncttin til 0111anflcyg. 

Rættin til at taka heilufugl hevur hv~-'r 111aUur i ti bygd, sum bjørgini eigur, 
111cn eingin uttanbiggja111a6ur. 

San1a rætt su111 eigari til fuglaveil'iu hcvur hann, sun1 silur vit'.i en1ba:tisjøn). clla 
kongsb6ndi. 

,1 1-lar ikki serlig r<cttarviOurskifti gera avvik, ven_)ur landpartur av fuglavcit)u 
i hjorgu1n, urOun1 og Hknandi fuglalandi b)'ttur eftir rnarkatali (~ 3). 

Å san1a hått verOa tltrei0s1ur av vcit)uni b,Yttar, herundir keyp og un1siting av 
tørvandi ambooum. 

5 Samtykt u1n fuglaveiOu i bjørgun1, urOu1n og tilikun1 fuglalandi kann gerast 
{t grannastevni sa111svarandi reglunun1 i grannastevnil6gini. 

2. b6/kur. Un1 fril>ing av vei/5ule11du111 v. 111. 
6 Fuglabjørg, uroar, h61mar ella lilik lendi og æiluvarp kunnu frit1ast eftir 
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krevjing fra veiounrtthavara ella eigara vio somu løgfylgju sum cftir § 14, um 
Føroya yvirpolitirællur (smbr. 16g nr. 174 frå 11. mai 1935, pl. 148), cftir at syn 
er hiclit), l'innur lcndi nytuligt sum fuglaland elh :eouvarp. 

7 1-lann, sun1 ynskir okkurt av tein1 i § 6 nevndu lenclun1 fril)at). skal senda 
yvirpolitira:ttinun1 skrivliga krcvjing un1 friUing, innihaldandi gj\o)lJa ti!
skiling av viokomandi lendi. 

Ra~tturin skal so av eintingu111 fyri rokning krevjarans i taO bhH<>), sun1 ](;ggilt 
er til upptoku av aln1cnnun1 kunngerOun1 i F~1royun1, seta kunnger6 i 3 ferOir, 
un1 at 111cnn a einun1 n;:erri tilskilaOun1. vanligun1 tingi, t6 ikki fyrr enn ein n1llnal'i 
aftanå seinastu kunngero i blat)num, verila uppnevndir eflir § 6 al meta um 
fra1na friOinginnar. KunngerOin eigur eisini at sctast i la aln1annu kunngerOar
talvuna sn1br. l6g nr. 59 frU 1. april 1912, i tein1 bygdutn, sun1 liggja innanfyri 
J 5 kn1 fjarleika eftir sj6nun1 fr{t ytsta 1narki viOkon1andi lendis og eisini i øOrun1 
bygdun1, har menn hava serliga intercssu i veiUu nærindis viOkon1andi lendL 
Bert kunngerOin i blaOnun1 er treyt fyri gildi uppnevningarinnar. 

Haraftrat sctur netturin fund til cibfestingar av sYninu1n og tckur nuiliO til Ur
skurilar. 

Å ti fyrisetta tinginun1 skal nctturin siga fr<i, aorenn uppnevningin fer fran1, 
hVt)l111 hann .:ctlar at uppnevna, og at fordra tcy motandi. sun1 kunnu syna n6g 
n1ikla intcressu i spurninginu111, at seta fra1n atfinningar sinar n16ti uppnevningini 
og vif5n1erkingar un1 friOingina ella un1 n1UI hcnnara. 

Annars kon1a reglurnar i kap. 19 i rættargongul6gini un1 syn og n1eting i n,Ytslu. 
8 Teir uppnevndu synisn1enninir skulu skila til i sYninun1. un1 taO i krevjingini 

ti!skihu)a lcndi. alt sun1 ttH) er, ella nakal) av ti, eigur at fri6ast, og un1 111arkini, 
un1 so er, at tcy cru ikki tilskila() i 16gini, harinnanfyri skj6ting v. ni. eigur at 
vcra forboilin. Synili skal fara fram ertir 3 daga fyrivarni til krevjarin ella um 
flciri cru, til cin teirra. 

9 Yvirpolitinctturin ger 1nålil) av viO UrskurOi. su111 bcrt kann skj6tast inn 
til hrcgri avgerO viO loyvi ncttarn1ålarål)gevarans, sn1br. l6g fra 11. n1ai 1935, 
pl. 148. 

Yvirpolitirætturin sendir sorinskrivaranun1 Utskrift av ti uppsagda Urskurt)inu1n 
til tinglesingar og scndir eisini krevjaranun1 og vit)kon1andi s}'slurnanni eina lit
skrift hvor. 

I~'riOingin ke111ur i gildi, so skj6tt s)lslunial)urin eftir l6g nr. 52 un1 broyting i 
rcglunun1 un1 tinghald i Fi.Jroyu111 frå l. april 1896 § 3 <i grannastevni hcvur 
frif5al) vi()kon1andi lendi. 

10 Uppncvning, fril)ing i ra~ttinu1n, tinglesing og b6kaforsla fer fnun uttan 
r;cttargjald. 

11 i hvørjari sJ'slu skal syslutna6urin a hvorju111 {tri vit\ upplcsing <i granna
stevni kunngera tcy lendi i sysluni, sun1 fril'ial) cru eftir rcglunu111 i hesun1 b6lki 
og skila til 111ark teirra. 

12 l~å 10 år eru liOin fra frif)ingini, kann cinhvor, sun1 kann syna scrliga 
intcressu i friOing ella veil)U nrcrindis vil'Jko111andi lcndi, krcvja spurni11gin un1 
friOingina inn fyri yvirpolitirættin av nyggjun1. 

Vitlgercl av tilikum mali fer fram el'tir reglunum i sil 7-10. Um neyt'\ugt skulu 
tcir, sun1 n1ottu untlir ti upprunaligu fril)ingini, hava scrstaka fr6.sv)gn i 1nålinuni. 

lJn1 so er, at friOingarUrskun)ur verl)ur avtikin clla broyttur. skal yvirpoliti~ 
nctturin stila fyri h,,rvandi tinglesing ella avlesing. 

1:1 Trcr eftir l6g nr. 52 frU I. april 1896 § 3 un1 broyting i reglunun1 0111 

tinghald i F~1royun1 fyrisettu llrligu frit)ingar ella avtokur av tilikun1 å tingi dctta 
burtur. 

14 Undir friOai..)um bjorgun1 111U eingin skj6ta a sj6nun1 nrerri enn 2 fjOrOingar 
Ur næsta punkti å landi i tfOini frå Li. n1arts til 31. august og hålvfj6r0ing hvørju~ 
n1egin vi6. 

45 



1951 9. sept. 

Undir frioaoari uro må eingin skj6ta i sama tic)arskcioi nærri enn hålvfj6rt\ing, 
melt sum omanfyri. 

I sama tioarskeii'ii må eingin heldur skj6ta innanfyri tey mark, sum tilskilabi 
eru i syni eftir § 8. 

So leingi Mikisnesh6lmur er frie)aour, sum hann er, mCt eingin skj6ta undir 
honun1 nærri enn 2 fj6ri')ingar Ur h6lrninu1n i tif5ini fra 25. januar til 25. oktober. 

Eingin n1å skj6ta na~rri tel)uvarpi cnn hlllvfj6r0ing i tiOini frti 1. 1nai til 31. 
august. 

Henda rcgla skal t6 ikki forila honum. sum veic)urætt hevur, uppi a landi at 
skj6ta kråku, ravn. likku ella annan fugl, sum kann vera æiluni til ska<)a. 

Innanfyri tey i hesi grein nevndu n1ark og tfl)arskeiU er forbo0i0 at 6r6gva 
fuglin av 6tclrvandi 6ljMi fra skipspipum clla øorum gangi. 

15 FuglaveiOa og skj6ting yvirhøvur er forboOin [t sunnu- og halgidogun1. 
3. Mlkur. Um forhodnar veiiluhættir. 
16 Tao er forboilio at fanga fugl uppi a landi vie) snaru, lokki clla kunstugum 

Jj6si. Hetta kann t6 nytast til toku av lira. Eisini er tao forbot)io at sokja fugl 
i fuglalandi solciOis. at bl1fuglurin ken1ur un<lir avoyOinll, 

Lund i må bert takast vil> ~stong, t6 kann Janclsst~riu ~und ir serligum umstøilum 
loyva dnilt. Tilikt loyvi kann bert gcvast 3. hvørt år i sama fuglalandi. 

4. hOlkur. U111 fritJing av villini fug/i v. 111. 
17 Uppi U landi yvirhøvur, eisini å vøtnurn. ti firOun1, vlkun1 og sundun1 og 

a sj6nu111 yvirhøvur Ut at sj6markinun1 er allur fuglur fril":iaOur 1116ti skj6ting og 
vciOu, sum ikki er tilskilaour i hesi grein (smbr. §§ 14 og 16): 

Sum skilao til nii)anfyri skal vera loyvt at vei,\1 ella skj6ta hesar fuglar ella 
fuglasløg: 

a) alt drii'J: Kraku, ravn, kj6gva, smyril, lomviga, alku, skarv, havhcst, sulu 
og øll masasløg, l6 rytu bert a sj6num. 

b) I. september-,/5. marts: lunda. 
18 Tann i fran1n1anfyri standandi grcin fyrisctta friOing un1fatar eisini pisur, 

cgg og reiOur. T6 skal tao vert)a loyvt vciOurætthavara at taka !ira. 
19 Loyvt er al skj6ta haru i tiilini I. november til 31. december, båe)ar dagar 

viOroknai)ar. 
lnnanfyri tilskilac1 umrålli (oyggj ella part av hcnni) karm haran fri,)ast eftir 

avgcrO landsstYrisins fyri eitt ella tvey ar i senn eftir un1s6kn frå s6knarstYri og 
cftir at øll s6knarstYri å oynni hava givil'l un1111a~li i rnålinum. 

Landsstyrk) Ietur tær eftir hcsi grein fyrisettu friOingarreglur kunngera i ti blabi. 
sun1 Iøggilt er til aln1cnnar kunngerDir i Føroyu111. 

20 Tae) er forbooi6 at bj66a ut. selja ella flyta inn feska haru i tiilini frit 8. 
januar til 2. november, båoir dagar vi6rokna6ir. 

21 Landsst)'rinurn skal vera hein1ilai.) i vitskapligu1n ella aln1cnnyltigun1 enda~ 
1nåli at geva tilskilaOun1 n1onnun1 tiOarfresta undantaksloyvi frå rcglunun1 i §§ 
17 og 18 smbr. § 19. 

5. b6/kur. U111 scktir og dka'rll. 
22 Einhvor, sun1 uttan hcin1ild veit"iir fugl i bj~)rgun1, urOun1, h6Jn1un1 c1la 

æ1)uvarpi, antin vi6 byrsu ella å annan håtl vcn'lur sæddur i ella skjytur inn i 
fril)at) lendi, vcit)ur har hann cftir hesi 16g ella annars eftir grannastevnivil)tøku 
ikki hevur veie'lurættincli ella å tilikum sto6um uttan heimild gongur vie) byrsu i 
bo clla haga clla il annans veiOulendi tekur upp ta{), sun1 sært er å cgnu111 veiOu~ 
Jendi, kemur undir sekt. 

lJndir sekt ken1ur eisini hann, su111 annars brYtur nakra forbol)sreglu eftir hcsi 
l6g ella nakra san1tykt ella reglu sun1 gjord er eftir henni. 

23 Tao vcrl5ur at skilja sun1 skerpandi, at 616glig veiOa er Utint av fleiri i 
felag, at hon er LI.tint a sunnu~ ella halgidegi, at r~ent ver{'Jur i fuglalandi og at 
viUko1nandi fyrr hevur gjort seg sckan i vcit'lun1isbro1i. 
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Um so er, al naka6 er veitt ella drigio i 616gligari veii\u, kemur viilkomandi 
undir eykasekt. 

24 Sektir. sum standasl av misbroti eftir hesi l6g, fara i kommunala hjålpi· 
kassan i ti s6kn, har misbrotit) er utint uppi å landi ella viii skj6ting ella 6tørvandi 
6ljåi\i a sjånum nærhendis friilallum fuglalandi (smbr. § 14) ella hartil viilkom· 
andi fuglaland liggur. 

Er misbrot utint a sj6num und ir øorum umstøoum fer sektin V. m. i hjulpar· 
kassan i li s6kn her i landinum, har hin seki byr. Er hann i slikum fori busellur 
uttanfyri Føroyar fer sektin i landsfatækrakassan. 

Tann seki skal haraftrat endurrinda viroi av ti hann hevur veill å landi, (vcitn· 
um) um so er hann ikki kann lala eigaranum tao i feskum standL 

25 Er vei6umisbrot utint av børnum undir 14 år vio foreldra vitandi ella teim 
sum eru i foreldra sta6, koma tey undir at hava Utinnl misbrot sjålvi. 

Tat) sama er eisini galdandi. tå tey fra børnunum taka im6ti fongi av 6!6glig· 
ari veiOu. 

Menn sum lo6sar ella kønir menn, sum sigla fremmand skip inn. hava skyldu 
at siga skiparanum fra galdandi forbooum m6ti skj6ting ella 6torvandi 6lj60i 
nærhendis frifotium bjorgum, uroum, h6lmum ella æ<)uvarpi. Ger hann ikki 
tal). ken1ur hann sjålvur undir tey 1nisbrot sun1 Utinnt vcrOa. n1eOan hann er 
umboro. 

Mil! um misbrot eftir hesi log, fara fram sum logreglumal og fremjast, sjålvt 
un1 cingin hevur kravt taO. 

26 Hcnda l6g kcn1ur i gildi bcinan vcgin, og san1stundis fer l6g nr. 101 frå 
4. april 1928, broytt viO låg nr. 108 fra 15. marts 1939, kunngero nr. 35 fr;i 20. 
marts 1942 og kunnger6 nr. 25 fra 24. september 1945 ur gildi. 

12. okt. Lagtinslov nr. 29 om LÆRLINGFFORHOLD. 
Kapitel 1. Lærekontraktens indltold. 
1 Enhver håndværker. industridrivende, offentlig institution eller virksomhed, 

der antager en n1andlig eller kvindelig hcrling i si~ virkson1hed. skal i forvejen 
oprette skriftlig lærekontrakt med vedkommende, der tydeligt angiver. i hvilket fag 
eller del af el fag, lærlingen skal oplæres, og l:crekontrakten skal være godkendt 
af landfoged e1ler sysschnand son1 v~crende i ovcrensstcn1111clsc n1ed denne lov 
og med de krav til lærekontraktens indhold, som vedkommende fag stiller til 
opnåelse af svendeprove ifolge regulativ. Ltcretidcn n1å ikke overstige 5 ar. 

Landsstyret bemyndiges til ved bekemllgørelsc at udvide lovens område til ogsa 
at on1fatte handel på steder. hvor der er 111ulighed for at give en faglig uddannelse. 

Ingen kan indtræde i lærlingeforhold. som ikke er fyldt 14 år og ikke er lovligt 
udskrevet af skolen. 

Lærekontrakt krteves ikke for personer, der er antaget son1 bude eller hånd· 
langcre, ej heller n1ellen1 v:erge og n1indrcarig, 

Landfoged og sysselmand skal være forsynet med blanketter til lærekontrakter 
og udlevere dem gratis. Landskassen bekoster blanketterne. 

2 Ingen niå tage en lærling i here, son1 ikke har n1esterrcttigheder i sit fag. 
Dog kan bedrifter og industrielle foretagender antage herlinge, sclvon1 disse be· 
drifters eller foretagenders leder ingen mesterrettigheder har. hvis blot en eller 
flere personer, der har disse rettigheder, er ansat der, og det skal være anført i 
lterekontrdktcn. hvcn1 der har ansvaret for hcrlingens uddannelse. og forandringer, 
som desangaendc kan blive gjort i læretiden, skal noteres i lærekontrakten og god· 
kendes af landfoged eller sysselmand. 

Den, der i de sidste 5 år er idømt eller har udstået straf af fængsel i 4 måneder 
eller derudover, arbejdshus eller sikkerhedsforvaring, eller som i de sidste 10 år 
er idømt eller har udstået straf af fængsel arbejdshus eller sikkerhedsforvaring for 
overtrædelse af straffelovens 24 kapitel for et strafbart forhold, som begrunder 
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en nærliggende fare for misbrug af hvervet som læremester, kan ikke antage 
lærling. Den mester, som lo gange i 10 år har gjort sig skyldig i brud på lære
kontrakt i en sådan grad, at den er blevet ophævet. såvel som den, der lo gange 
ii 10 år ved voldgift er id1:Hnt erstatning til en herling for ikke at have overholdt 
sine pligter som læremester, såvel som den i hvis bedrift 3 gange er forefaldet 
standsninger, so1n har givet anledning til oph~cvelsc af kerekontrakter (lockout. 
strejke eller tvingende naturforhold undtaget). fortaber sin ret til at have lærling. 

Landsstyret kan under sa~rlige omsta.~ndighcder give dispensationer fra de i § 2. 
2. stk. sidste punktu111 fastsatte bestcn1n1clser. 

3 La~retidens varighed beste1111nes i kontrakten. Varigheden n1å ikke over~ 
stige 5 år. Den i § 5 on1handlcde prøvetid er indbefattet l keretiden. 

Lærerådet (se § 12) har n1yndighcd og pligt til at foreskrive korteste og Ja~ngste 
la:retid i de forskellige fag. For at kunne tage en sådan afgørelse skal r<ldet ud
vides n1cd to n1cdlen1n1er valgt af n1ester- og svendeorganisationerne i vedkon1-
1nende fag. 

Hvis e1l herling ved kontraktens oprettelse er over 15 år. skal kontrakten for
uden af V<-crgen n1edundcrskrivcs af heriingen selv, for at kunne va~re bindende 
udover hans 20. år. 

Når hcren1ester og herling (eller V[erge) begge andrager deron1, er hererådct 
bemyndiget til at tillade. at l:cretiden afbrydes for et tidsrum af lwjst I år for 
at give lærlingen lejlighed til at beSiJge et teoretisk undervisningskursus. 

4 Det skal i kontrakten nojagtig bestemmes. på hvilke økonomiske vilkår 
heriingen skal arbejde i læretiden. I fag. hvor der ved kollektiv overenskomst er 
fastsat mindsteløn for lærlinge. skal mindst denne Ion betales. Er der ikke fastsat 
n1indstclon, fasts<ettes den af hcrcrftdet. udvidet på san1n1e n1åde so1n n~evnt i ~ 
3. 2. stk. 

Meddelelse O!ll fastsat n1indslelon skal straks kundgores landfogden. og han 
lader meddelelsen gå videre til svsselmændene. 

Ltcre1ncsteren sk~l betale for cl~n i § l J i denne lov foreskrevne undervisning. 
l)et undervisnings111ateriel og rekvisitter, son1 heren1esteren skal bekoste, udleveres 
la.~rlingen af skolen. La:~rlingen og hans forældre eller v~erge er ansvarlige for det 
n1odtagne undervisningsn1atericl og rekvisitter. La~ren1estcrcn skal bestride udgif
terne af Jærlingens afhcggelse af svendcprove. svendestykket tilhører la:ren1estercn. 

Der skal i kontrakten optages bcste1nn1elsc on1 ferie n1ed Ion for kerlingcn. 
For så vidt l;:erlingen har kost og logi hos hercn1cstercn, skal denne udrede kost
penge i ferien, ikke under 2 kroner orn dagen. Ferien skal 1nindst va~re 2 uger 
og falde i tidsrun1111et 2. n1aj til 30. scpten1ber. Bliver kere111ester og l:rrling enige 
om ferie til et andet tidspunkt, er lærerådet bemyndiget til at tillade delle. 

Der 1nå ikke i kontrakten optages bestcnunelser 0111. at la:rlingen efter over
stået læretid ikke n1å tage arbejde i det p<lgtcldende fag eller drive forretning i 
sa1nn1e, eller on1, at la~rlingen efter keretidens udlob skal arbejde hos læren1estcren 
for en bestemt løn. Der må ikl<e i kontrakten indeholdes bestemmelser, der direkte 
eller indirekte fastsætter on1fanget af den erstatning. der i tilfælde af eventuelt 
kontraktbrud vil være al erlægge. 

~ Af lieretiden anses de 12 første n1åneder son1 en gensidig prøvetid, i hvilken 
såvel hrren1esteren son1 hcrlingen. hvis han i lobct af denne tid har nået 18 års 
alderen, og ellers hans for::cldre eller værge, uden angivelse af nogen grund kan 
forlange kontrakten hævet. I så fald er ingen af parterne berettiget til erstatning 
hos den anden. medmindre udtrykkelig bestemmelse derom er indftlrt i kon
trakten. 

Kapitel li. l'arterues gensidige forpligtelser. 
Lærlingen skal være læremesteren til medhjælp ved arbejdet i virksomheden, sii 

vidt son1 haris arbejdskraft og frerdighed 111uliggdr det. 
7 En læren1estcr 1115. ikke anvende heriingen til arbejder. son1 ikke står i for

hold til hans kræfter eller som er skadelige for hans sunhed. ligesom han kun 
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urnltagclsesvis må anvende ham til arbejde, der ikke vcdrorer del fag, han har 
givet sig i lære i. Lærlingen har krav p~1 god behandling. 

Såfremt en lærling har bopæl hos læremesteren, skal han have egen seng i for
svarligt ind rettet v::erelse. 

8 Læremesteren skal påse, al lærlingen er medlem af en anerkendt sygekasse. 
Omkostningerne herved samt ved invaliditetsforsikring udredes af læremesteren. 

Ifald der tilføjes lærlingen en betydelig vedvarende skade, eller han bliver 
lidende af så langvarig sygdon1. at en la:ge skønner. at den vil vare ud over 3 

nlåneder, er herernesteren berettiget til at opsige hcrekontrakten 111ed 2 n1åneders 
varsel, men er i denne tid forpligtet til at betale lærlingen den kontraktmæssige løn. 
Hvis skaden eller sygdommen indtræffer indenfor det sidste år af læretiden. kan 
la:rlingen indanke sagen for lærerådet, son1 kan forkaste opsigelsen og kræve lære· 
tiden så 111egct forfaenget. at la~rlingen kan tage svendeprøve. 

En læremester er i intet tilfælde forpligtet til på grund af en lærlings sygdom 
eller skade at betale km eller yde kostpenge udover 3 måneder. For den tid. en 
Ia.~rling ligger på sygehus. ydes der ikke kostpenge. 

9 Ingen mii tage lærling i lære eller til arbejde hos sig, så længe lærlingen 
har lærekontwkt med en anden. 

Kapitel Ill. La:retid, si·endepr(->re 111. v. 
111 Læretiden skal anvendes således, at lærlingen efterhånden l:crer det fag 

eller den del af faget. hvori han er antaget til oplæring, så fuldstændigt som 
muligt. Ved læretidens udløb skal lærlingen aflægge svcmlepmve i faget. 

Hvis særlige forhold inden for cl fag gør det umuligt eller særdeles vanskeligt 
at aflægge svendeprove. kan landsstyret efter indstilling fra lærerådet bestemme, 
at der ikke aflægges svendeprøve i dette fag. 

Når lærlingen har bestået svendeprøven, udsteder lærerådet ham bevis derfor 
(svendebrev) efter fastsatte forskrifter. 

lfald der efter stk. 2 ikke kan aflægges svendeprøve i et fag, skal læremesteren 
meddele lærlingen et lærebrev, hvori det bevidnes, hvorlænge han har stået i lære 
og hvorvidt han har opnået dygtighed i faget. 

Ifald en lærling na~gter at afheggc svendeprøve. son1 han ifolgc sin hrrckontrakt 
er pligtig til at aflægge. eller han ikke består proven, skal læremesteren udfærdige 
en attest. son1 alene n1å indehokle oplysing 0111. hvor l:rnge han har stået i l::cre, 
og at svendeprøve ikke er aflagt. 

I-Iar keremesteren ladet nuingle på tilborlig on1hu for kcrlingens uddannelse. og 
er dette grunden til, at l:erlingen ikke ved læretidens udlob er i stand til at bestil 
svendeprøven eller kan erhverve duelighedsbevidnelse efter stykke 4, er læreme
steren forpligtet Lil at give Ja~rlingen erstatning efter voldgifts<lo1u. 

Såfremt læreforholdet ikke fores til ende. er lærlingen berettiget til af læremest
eren at forlange en skriftlig bevidnelse af, hvor Ia~nge han har stået i here. 

Har heren1csteren i de i stykke 4, 5, og 7 n<evntc tilfa~lde givet en vitterlig urig
tig benævnelse" ifalder han herfor straf efter borgclig straffelov af 15. april 1930 
§ 162. 

Enhver bevidnelse, der udfærdiges efter stykkerne 4, 5 og 7. skal indberettes til 
lærerådet. 

11 Læremesteren skal lade lærlingen pii forsvarlig måde deltage i den for faget 
ahnindcligc såvel aln1cndanncnde so1n faglige undervisning i en af de lovlige 111yn
dighcder godkendt fagskole. for så vidt den påga:ldendc ikke i forvejen har gen
nemgået tilsvarende uddannelse. Forældre eller værge er pligtige til at støtte 
læremesteren i opfyldelsen af den her omhandlede forpligtelse. 

F;'or så vidt der indenfor et fag oprettes dagskoleundervisning, skal l:crlinge fra 
--der, hvor der ingen fagllg aftenskole er, have fortrinsret til den. l hcrekon

'" skal fastslås. hvem der skal betale for clagskoleopholclet. Fagskolen skal 
!skrivningen give heriingen et bevis for den undervisning. han har gennem
'kolen. 
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12 Svendeprøverne afholdes af lærerådet. Det har 3 medlemmer, 1, (som er for
mand) valgt af landsstyret, 1 valgt af mesterorganisationerne og I valgt af svende
organisationerne. De to sidste vrclges for 4 år; hvert andet år afgår den ene ar 
dem, første gang efter lodtrækning. Ansøgning om afholdelse af svendeprøve ind
gives til lærerådet, der fører protokol over alle svendeprøver såvel som rådets 
moder. Rådet forestår valg af skuemestre, fastsætter tid og sted for prnverne, 
aflægger regnskab over for landsstyret og er ansvarligt for, at svendeprøver 
foregår på betryggende made. Angående lærerådets beføjelser jvf. §3. stk. 4, §4, 
stk. 4, § 8. stk. 2, § 10, stk. 2. 3. 4 5 og 7 § 19 og § 20 Angående del udvidede 
læreråds beføjelser se§ 3. stk. 2, § 4, stk. 1 § 14 og§ 19. Udgifterne ved læreriidet 
bæres af landskassen. 

13 Til bedømmelse af svendepnwerne vælges i samråd med lærerådet for hvert 
fag en bedømmelseskomite med 4 medlemmer (skuemestre). 2 valgt af mester
organisationerne og 2 valgt af svendeorganisationerne . .I-Iver af disse organisationer 
vælger 2 suppleanter, der i fornødent fald afløser de f,mt valgte. Bcdømrnelscs
kornitCen vælger af sin 111idte fonnand, der forestår bedo1nn1clsen. Mcdlen1111crnc 
vælges for 2 ar ad gangen. Ingen håndværker kan unddrage sig valg, med mindre 
han indenfor et tidsrum af 10 år har været valgt i to perioder. Udgifterne ved 
svendeprøverne skal fordeles 1nellen1 n1estcr~ og svendeorganisationerne efter regler 
der fastsættes af landsstyret, efter at organisationerne er hørt. 

14 Svendeprøverne bedømmes efter regler, der fastsættes af landsstyret efter 
forslag fra lærerådet, udvidet i overensstemmelse med § 3. stk. 2. 
Kapitel IV. Læreforholdets ophor 

15 Lærekontrakten bortfalder: 
I) ifald læremester eller lærling dør, 
2) ifald læremesterens virksomhed ophæves eller på grund af konkurs eller af and
en årsag -· dog ikke lockout, strejke eller tvingende naturforhold - standses for 
et længere tidsrum end to måneder. 

Overdrages læren1estercns virkson1hcd til en anden n~cringsdrivendc, so111 efter 
§ 2 er berettiget til at antage lærling kan lærekontrakten fortsætte med ham som 
læremester, ifald såvel han som lærlingen ønsker det. Er lærlingen under 18 :ir 
må hans forældre eller værge meddele samtykke dertil. Er lærlingen over I 5 ar, må 
han tillige medunderskrive kontrakten. for så vidt lærlingeuddannelsen forst kan 
være tilendebragt efter hans 20. år. 

16 Kontrakten kan ha~ves af la~ren1csteren 
I) ifald lærlingen får langvarig sygdom eller langvarig skade, jfr. § 8, stk. 2. 
2) når lærlingen gør sig skyldig i væsentligt brud på de ham efter hrekonlraklcn 
påhvilede pligter, herunder nægter al adlyde læremesteren. 
3) når heriingen vægrer sig ved at deltage i undervisningen i en godkendt faglig 
skole, bliver bortvist fra undervisningen, eller ikke magter at følge undervisningen, 
i fagskolen. 
4) når lærlingen idømmes fængselsstraf, arbejdshus eller sikkerhedsforvarinb for 
en forsætlig lovovertrædelse, 

En læremester kan ikke blive løst fra en lærekontrakt på grund af de i stk. 1. nr. 
2. 3 og4 anførte forhold, medmindre han benytter sin ret inden 2 maneder efter 
at han har fået kundskab om forholdet. 

17 Kontrakten kan hæves af lærlingen, forsåvidt han er fyldt 18 år, og ellers 
forlanges af forældre eller værge på hans vegne, 
1) når læremesteren idømmes fængselsstraf, arbejdshus eller sikkerhedsforvaring 
for en forsætlig lovovertrædelse, 
2) når læremesteren gør sig skyldig i væsentlig brud på sine forpligtelser mod I:erl · 
ingen. 
3) når læremesteren ikke - i det omfang, hvori der efter almindelig opfattcJs,' 
anses for rimeligt, våger over lærlingens opforsel og sædelige forhold og ,; 
ham mod dårlig påvirkning. ' 
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4) ifald læremesterens virksomhed flyttes til en anden kommune. 
5) når lærlingen med forældre eller værge flytter til en anden kommune, 
6) når herc111esteren er frava~rcnde fru sin virkson1hed i over 3 n1åneder. uden 
ul læredrengens oplæring varetages af en faglig oplært person, 
7) nar læremesteren to gange i lobet af 10 år ved voldgift jfr. § 21, er idomt er
statning til en lærling for at have ladet det mangle på tilbørlig omhu for lærlingens 
uddannelse. Sådant krav må dog fremsættes inden G maneder efter voldgiftsdom
nien. Undtaget er bedrifter eller virksomheder, hvor efter § 2, stk. J, en anden 
person end driftslederen har ansvaret for lærlingens uddannelse. Hvis en sådan 
JJCrson svigter sine pligter n1od en lærling 2 gange i 10 år. n1ister han ret til at 
pl1tage sig uddannelse af lærlinge. 
8) Når lærlingen ved sygdom eller af anden grund mister den evne til at opnå ud
dannelse i faget, hvoraf han ved kontraktens indgåelse var i besiddelse eller når 
lærlingens fortsatte uddannelse i faget efter lægens skon medfører fare for hans 
liv eller helbred, 
9) når en kvindelig lærling bliver gift, 
JO) når en kvindelig lærling er i huset hos en gift læremester. og dennes hustru dør, 
eller hendes samliv med ham ophører. 

18 Udenfor de i §§ 16 og l 7 nævnte tilfælde kan såvel læremesteren som hcrl
Jingen eller dennes værge på hans vegne hæve lærekontrakten efter at have udredet 
den af voldgiftsretten fastsatte erstatning, jfr. § 21. 

Kapitel V. Ti/.1y;1, srraffebestemme/ser 111. 1·. 

19 Hvis lærerådet anser forholdene indenfor en bedrift eller virksomhed for 
at være til hinder for. at en forsvarlig oplæring af lærlingen kan finde sted der, 
kan det. hvis flertallet af det efter § 3, stk. 2, udvidede råd er enige derom, ved
tage at fratage bedriften eller virksomheden ret til at antarre lærlinge eller eventu-
elt fastsætte, hvor mange lærlinge virksomheden rn(t antage. - . 

Medlemmer af lærerådet og det udvidede læreråd har under ansvar efter borger
lig straffelov af 15. april 1930, § 152, fuld tavshedspligt vedrørende de forhold, 
som de i medfør af deres hverv er kommet til kundskab om. 

20 Har landfogden eller sysselmand nægtet al godkende en lærekontrakt, som 
der kan være tvivl om, kan nægtelsen af lærerådet eller vedkommende part fore
lægges landsstvrel, som træffer endelig afgørelse. 

21 Tvistigheder mellem læremester og lærling vedrørende forhold, 'c1er er 
nævnt i§ li.§ 16, stk. I, punkt 2 og 3, § 17, punkt 2, 3, G og 8 og §18 skal 
afg(1res ved voldgift, hvis parterne ikke bliver enige Oin en anden fren1gangsn1&dc. 
Til voldgiftsretten vælger hver part 2 personer, der er oplært i faget. Lanclfogdcn 
eller en af ham udvalgt person er femte medlem og er formand. Formanden ind
kalder til voldgiftskendelse. som kan blive udsat to gange, for at sagen kan blive 
nærn1ere undersøgt, dog ikke kengere tid end 8 dage hver gang. Voldgiftskendelsen 
der træffes med stemmeflertal. er endelig. De nærmere regler for voldgiftens virk
somhed fastsættes af landsstvrel. 

Voldgiftskendelsen kan eksekveres efter de for domme gældende regler. Der 
tilkommer ikke voldgiftsdommerne vederlag for deren; hverv. Direkte udgifter. f. 
eks. til protokol o. a. skal deles mellem parterne. 

22 Den heren1cstcr eller arbejdsgiver-der ovcrtr:eder bestcn1n1elsernc i §~ 1~2 
§ 3 stk. 2, § 4, stk. 1, 3 og 4, § 8 stk. l og 3 og § 9, straffes med bode. der 
tilfalder landskassen. 

1fald en heren1estcr har huft en herling i nogen tid, uden at have sørget for op~ 
rettelsen af lovlig lærekontrakt, vil han ligeledes kunne idømmes bøde til lands
kassen. 

San1n1e straf son1 ntevnt i slk. l ifalder for så vidt forholdene ikke 111edf\c)rcr 
strengere straf den kereinestcr, der i v~esentlig grad tilsides::etter de pligter, der 
påhviler ham efter §§ 7~.JO og 11 eller som uberettiget bortviser en lærling, save! 
som Jen lærling, der uberettiget forlader læren. Er lærlingen under 18 år, og hans 
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forældre eller værge er skyld i, at han uden berettigelse har forladt læren, rammer 
straffen disse. 

23 Sager angående overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1-2, § 3, stk. 2, ' 4 
stk. I, 3 og 4, § 8 og 9 påtales af det offentlige. 

24 Denne lov træder i kraft straks, og samtidig ophæves lov nr. 120 af 7, maj 
1937 om lærlingeforhold. 

12. okt. - Løgtingsl6g (nr. 29) um LÆRLINGAV!f)URSK!FTI. 
Deild I. J1111ihald lærusått1111ilu11s. 
1 Handverkari, idna()arnKtt)ur, ahnennur stovnur clla virki, sun1 tckur l:.crling, 

Urong ella gcntu, at hcra upp i starvi sinun1, skal fran1111anundan gera skrivligan 
såttnuila viO hann, sun1 gjolla tilskilar. hv1:1rju111 starvi ella hvørjari starvsgrcin 
lærlingurin skal verba upplærdur i, og hcrusattmalin skal vcroa gMtikin av ftita 
clla syslun1anni sun1 sa1nsvarandi hesari l6g og sa111svarandi teirn krøvu111, ltcru
såttrnålanum vit)vikjandi. sun1 viOkomandi starv ger, fyri at kunna standa sveina
roynd eftir fyriskipan. L:crutH5in 111å ikki fara Ut u111 5 Ur. 

Landsstyrio fær heimild i kunngcro at viOka gildi 16garinnar til cisini at umfata 
handil a støilum, har likindi eru at geva starvsliga læru. 

Ongin kann gerast lærlingur, sum hevur ikki fylt 14 år og er ikki 16gliga skriv
tll)ur Ut Ur skUla. 

Lærusåttmålaskylda er ikki fyri ørindadreingir og arbeiosdreingir og ei heldur 
millum verju og 6mynding. 

Futi og syslumenn skulu hava til handar og 6keypis lala fni 5'er (1tfyllingarbl1><) 
til herusåttmålar. Landskassin ber kostnm\in av utfyllingarblø<lunum. 

2 Tann, sum hevur ikki n1eistaran:cttindi i starvi sinun1. n1å ikki taka s:rr 
la:rling. ~ro kunnu starvsstovnar ella idnaOarstovnar taka s~er l:crlingar, h6ast 
fyristøt)unuH)urin ongi tneistarancttindi hcvur, un1 nitH)ur ella 111cnn. sun1 hava 
hcsi rættindi, hava starv har, og skal i lærusattmålanum vera tilskilarl, hvor i<l 
stendur til svars fyri. at hcrlingurin verOur v:el uppl:erdur, eins og bro.ytingar. sun1 
hesun1 vitJvikjandi kunnu ven)a gjørdar i h:crutif'Jini, skulu vcrOa fv,r<lar uppll 
hcrusåttmålan og vcn.)a g66tiknar av fUta ella syslun1anni. 

l~ann, sun1 tey scinastu 5 tlrini er dtJn1dur til clla hevur silib i fong_l;jli i 4 111<111~ 
aclir ella longur, i arbeioshusi ella i trygdarvan\haldi, clla sum ley seinastu 10 
i1rini er domdur til clla hevur sitic) i fongsli, arbeic)shusi clla trygdarvan)haldi fyri 
brot n16ti 24. kapitli i straffil6gini fyri straffverd vitJurskiftir. sun1 innibcra n~cr
liggjandi vanda fyri n1isbrUki av starvinun1 sun1 lfcrun1cistari, kann ikki t<lka 
l<l'rling. Tann n1eistari, sun1 tva~r fen_)ir i 10 år hcvur brotiL) l:crusåttJnåla so grov
liga. at hann er avtikin, cins og tann, sun1 tvær fcrt''lir i l 0 år vi() voldgiftsd6111 er 
kon1in undir skat)ab~;tur til hcrling fyri at hava svikil) lærun1cistaraskyldu sina, 
cins og tann, sun1 i sinun1 virki 3 fcrt)ir hevur haft stct)g. sum hevur orsakat) av· 
toku av hcrusåltmåla (lockout, streiku ella tvingandi milJirvil\urskiftir undantikin), 
n1issir sini nettindir til at hava hl'rling. 

Landsst)'rit') kann undir scrligun1 un1sttlL'iun1 gcva undantaksloyvi fra rcglunu111 
i § 2, stk. 2. scinna punktum. 

3 l lærusattmidanum skal lærutioin vcra tilskila<); hon må ikki vera ul um 5 
år. Royndartit)in. sun1 ncvnd er i § 5, verOur at rokna upp i la.~ruth)ina. 

LæruråOi<) (si § 12) hevur myndugleika og skyldu at fyriskipa minslu og mcstu 
l:crutit) i teim yn1su størvu111. 1'il hcsar avgcr6ir vcrOur r{tL)it) at viLJka vil'i tvein1un1 
limun1 valdum av n1eistara~ og svcinafelogunun1 i viOko1nandi starvi. 

Lærlingur, sum tå io lærusåttmali verour gjørdur. hcvur fylt 15 år. skal saman 
vil) verja sinun1 sjålvur undirskriva sått1nålan, un1 hann skal vcra bindandi Ut un1 
hansara tjugunda ar. 

Ti io lærumeistari og lærlingur (ella verji) båbir sokja um tao, er lærurac)i<l 
hein1i1aU at loyva IrerutiOina ni6urlagda i 111esta Jagi eitt Ur til at veita herlinginun1 
høvi til at luttaka i b6kligum læruskeiiii. 
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·I Tilskilat'> skal vcra i lærusåtlmalanum, undir hvørjum lonartrcytum lærling
urin skal arbeiua i Jærutioini. 

! starvi. har felagssattmali tilskilar minstulon fyri lærlingar, verour hon at rinda. 
Er cingin minstaløn tilskilai\ verour hon fyriskipao av lærurå<'>num, vi6ka<i a 
sama hatt sum nevnd i § 3. 2. stk. 

Eyriskipali minstaløn skal beinanvegin veroa kunngjørd fUtanum, sum ger syslu-
111enn kunnigar viO hana. 

Lærumcistari skal gjalda fyri lann i grein 11 i hesari lc\g fyrisella skulagang. 
Skulaambot'> og arbeiostilfar, sum lærumeislari skal gjalda fyri, veriiur av skul
anum lati,) lærlinginum upp i hendur. Lærlingur og foreldur (vcrji) hansara standa 
til svars fyri fingin an1boO og tilfar. L~crun1cistarin skal fyri J:crlingin rinda (1t

reiOslurnar av sveinaroynd. SvcinastykkiO cigur n1eistarin. 
f hcrusUttn1ålanun1 skal vera tilskilai) la~rlinginu1n frilit) vil) Ion. lJn1 so er. nt 

l:crlingur fær innivist og kost hjU hcrun1cistara. skal seinni nevndi rinda kostar
haldspening i fritiiiini, ikki undir 2 kr6nur um dagin. Eriticiin skal i minsla lagi 
vcra tva:r vikur og vera i tf{)arskeit)inun1 2. n1ai til 30. scptcrnber. \ 1crt)a hcru
n1eistari og ltcrlingur san1dir un1 fritiO til aUra tiO, er la::runit)il''> hein1ila6 til at 
vcita loyvi til tess. 

f s:itt1nålnu111 n1å ikki vera tilskilaO, al kerlingur. tå il) hann er Uthcrdur, nui 
ikki flla sær arbeioi i viokomandi slarvi ella hava virki i ti. ella at lærlingur, la il> 
hann er ullærdur, skal arbeioa hja lærumeistaranurn fyri tilskilu,\a løn. Onki må 
vcrn sett i såttmalan sum beinlei,\is ella 6beinlei,)is tilskilar, hvussu mikil\, i,\ latast 
skal i skaoaixltur fyri moguligt sattmalabrol. 

5 Tcir fyrstu 12 n1ånaf'>ir av herutit)ini eru at rokna sun1 cin royndarlh) part
anna n1illun1. og kunna i hesi til)ini ba~l)i hcrun1eistari og herlingur, un1 hann t{t 
hevur fylt J 8 år, og annars foreldur hansara ella verji, uttan at gcva grund ir fyri 
ti. krevja s{ittmålan seltan ur gildi. Um so er, er hvørgum parti heimilai\ ska,\a
botur frå hinun1, uttan so at hetta er beinleiOis treyta(i i såttm:llanun1. 

/Jeild li. Sky/dur partanna 11u5ti /iv(Jrjun1 otJrunL 
6 Lrcrlingur skal eftir fnrin1uni til arbeh)sn1egi og <lugnaskap ganga hcrtnneist

ara til handar i starvi hansara. 
7 Ltcrumeistari må ikki seta herling til arbeil)i, sun1 hann kropsliga n1aktar 

ikkL ella sun1 er heilsuskal)andi. eins og hann bert sun1 undantak må set'.1 hann 
til arbeiOi, sun1 viUvikir ikki ti starvi, hann hevur giviO seg til at la:~ra. Lrerlingur 
n1tl vent va:I vitJfarin. 

lJin hcrlingur hevur innivist hjå l<cru111cistara. skal hann haYa cgnu song i 
han1puliga Utgjørdun1 rUn1i. 

8 L<crun1cistari hevur åbyrgd av, at hcrlingur er i g60tiknu111 sjl1kakassa: lit
rcibslunar til tcss, eins og til vanlukkutrygging, ber kerun1cistarin. 

lJ111 hcrlingur fa:~r ringan og varandi skaOa ella so drUgva sjUku. at hekni n1etir 
hana at skulu vara Ut un1 3 månat)ir. er krrun1eistaranum hein1ilal) at uppsiga 
lterusllttn1ålan vil) åvaring tveir n1ånaOir fran1n1anundan, n1cn hann er hesa th)ina 
skyldugur at rinda lærlinginum ta i såttmålanum tilskilac1u Ion. Um skailin clla 
sjl1kan bcrst å i seinasta åri av hrrutil)ini. kann hcrlin~urin skjllta n1ålii) inn fyri 
l:cruril.t'lif). sun1 kann døn1a uppsognina 6gylduga og krevja l~eruth)ina so 111ikit1 
longda, at hcrlingurin f<cr tikiO svcinapr6gv. 

La.•run1eistarin er i ongun1 fori skyldugur vegna Lerlingsins sjUku ella skal)a at 
gjalda løn ella lata kost Ut yvir 3 n1Unat)ir. f~'yri ti(), surn herlingur liggur {t sjl1ka
hUsi, verOur ongin kostpeningur latin. 

H Ongin n1å taka lærling i heru ella til arbeit'iis. so leingi hcrlingurin hevur 
lrerus6tt111åla viO annan n1ann. 

Deild Ill. L{crutit>. sFeinaroynd o. a. 
10 La~rutifHn skal vert")a nYtt soleit•ds, at herlingur so vil) og viO lærir so v:el 

sun1 gjorligt tal'i starv clla part av starvi. su111 hann er tikin til lreru i. l'U iO 
lterutiOin er l1ti. skal J:erlingurin gcra sveinaroynd i slarvinuni. 
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Um serlig viourskifti i einum starvi gera tao 6møguligt ella sera tonørt at geri1 
sveinaroynd, kann landsstyrio eftir tilmæli frå læruraonum fyriskipa, al sveina
roynd verllur ikki gjørd i hesum starvi. 

Tå io lærlingur hevur staoiii sveinaroynd, gevur læruraoi6 honum pr6gv fyri 
lail (sveinabræv) cftir fyrisettum reglum. 

Um eftir stykki 2 sveinaroynd kann ikki veroa gjørd i slarvinum, skal læru
n1eistari veita Iærlingi herubr~cv, huri vitnaO verOur, hvussu Jeingi hann hevur 
staOi{) i læru, og un1 hann hevur vunni6 sær dugnaskap i starvinun1. 

Noklar lærlingur at gera sveinaroynd, sum hann eftir lærusåltmålanum er skyld
ugur at gera, ella hann stendur hana ikki, skal lærun1eistari geva honu1n våttnn
hari onki 1nå vera tilskilafS annaD enn, hvussu leingi hann hevur verit) I hcru, og 
at sveinaroynd er ikki gjørd. 

Un1 Jærumeistari hevur veriO ov litiO n~crlagdur at hera kcrling, og hctta er 
orsøk til, at hann, tå iO heruti6in er Uti. stendur ikki sveinaroyndina ella kann 
fåa duguleikspr6gv cftir stykki 4, er lærumeislarin skyldugur at veila lærlingi skat)a
bcilur eftir voldgiftsdom. 

VerOur Ja.~ran ikki førd at cn<la. kann hcrlingur frå la:run1cistara krevja skrivliga 
vc\ttan. hvussu leingi hann hevur vcrit) i l;:cru. 

Um lærumeistari i teimum i stykkjunum 4, 5 og 7 nevndu forum gcvur bein
leiois skeiva våttan. veriiur hann al straffa eftir straffil6gini av 15. april 1930. 
§ 162. 

Hvørja fero våttan verilur gjord eftir stykkjunum 4, 5 og 7, skal ta6 ven)a gjort 
læruraonum kunnugt. 

11 Lærumeistari skal lata lærling a tryggan halt luttaka i ti starvinum vit)vikj
andi van1igu, b~eOi a1n1ennliga. eins væl og starvsliga. n1ennandi sklllagangi i cinurn 
av teim !6gligu myndugleikum g60tiknum starvsskula. um so er, at vit)komandi 
hevur ikki frammanundan havt tilsvarandi skulagang. Foreldur ella verji skulu 
styoja lærumeistara, at henda hansara skylda bnn verila utint. 

Um stovnaour vcri'iur starvsdagskuli, skulu lærlingar fra plåssum. har nngin 
slarvskvøldskuli er, hava framihjårætl til hansara. Skilail skal vcroa til i lærusatt
målanum, hvør il> gjalda skal fyri skulagang. 

Starvssktllin gevur, tå iO skUlagangurin er lit)ugur. na!n1ingirn1n1 v.<lttan av ti 
læru, hann hevur fingio i skulanum. 

12 Fyri sveinaroyndunum stilar læruråtlitl. Tal) hevur 3 limir. I (sum er for
maour) valdan av landsstyrinum, I valdan av meistarafeløgunum og ein valdan av 
sveinafe1øgunum. Teir båt)ir seinast nevn<lu verOa valdir fyri 4 rir. annal)hvnrt <'ir 
fer annar fra, fyrstu fero eftir lutakasti. Til hella råt) verc1ur scikt um sveinaroynd. 
og taiJ førir allar sveinaroyndir eins og fun<lir sinar inn i gcrl'iab6k. Rål')il) letur 
vclja sku6umeistarar, fyriskipar ti1) og stao fyri royndunum. ger roknskap yvir 
fyri landsstYrinun1 og stcndur til svars fyri. at sveinaroyndirnar verOa fran1dar ~i 
nellan hått. Viovikjandi starvsumråoi l:eruraosins sjå annars § 3, stk. 4, § 4. stk. 
4, § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, 3, 4. 5 og 7. § 19 og§ 20. Viovikjandi slarvsumråtli 
viokaoa læruraosins sja § 3, stk. 2, § 4. stk. I, § 14 og§ 19. 

Kostnailurin av lærur:ionum verour al rinda ur landskassanum. 
13 Til at meta sveinaroyndirnar vcrour eftir læruråosins fyrireikan fyri hvort 

starv vald ein d6msnevnd (skuoimeistarar) vio 4 limum, 2 valdum av meistara
feløgunum og 2 valdum av sveinafeløgunum. Hvørl av hesum fcløgum velur 2 
tiltaksmenn, i6 avloysa teir fyrr valdu, tå io kravl verbur. D6msnevndin velur 
sjålv sinamillum fonnann, io slilar fyri d6msstarvinum. Valid er fvri 2 år. Ongin 
handverkari kann siga seg undan vali. uttan hann i 10 ar hevur verio valdur 
tvær feroir. 

DtreiOslurnar av sveinaroyndunurr1 skulu hYtast n1illun1 n1cistaram og sveina~ 
feløgini eftir reglun1, sun1 landsstYriO fyrisetur cftir at hava san1rått vil) fch;gini. 

14 Sveinaroyndir veroa mcllar eftir reglum, fyriskipat)ar av landsstyrinum eftir 
tilmæli frå ti viOkaila lærurac)num (smbr. § 3, stk. 2). 
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Dei/d IV. Uppatlwld /ærwmar. 
15 Lærusattmåli dettur burlur: I) um lærumeislari ella lærlingur doyr. 2) um 

lærumeistari gevsl vie) virki sinum, clla virkit1 vegna fallit ella aora orsøk - t6 
1kki lockout,, streiku ella tvingandi nåturuviourskiftir - verour steogao longur 
cnn tveir n1ånai)ir. 

Um virki lærumeistarans verour latii\ til annan vinnumann, sum eftir § 2 hevur 
heimild til at taka sær lærling, kann lærusåtlmålin halda fram vio honum sum 
lærumeistara, um bæoi hann og lærlingurin vilja tao. Er lærlingurin undir 18 år. 
mugu foreldur ella verji hansara samlykkja. Hevur lærlingurin fylt 15 år. må 
hann eisini skriva undir såttmålan, um hi!rutiOin gongur Lit un1 hansara tjUgunda rlr 

Hi Lærumeistari kann veroa loystur frå såttmålanum 
1) um lærlingur gerst leingi sjukur ella fær varandi skaiia. smbr. § 8. stk. 2. 

2) tå io lærlingur til muns svikur sina skyldu eftir lærusåttmålanum. t. d. noktar 
at akla lærumeislara, 3) tå it) lærlingur noktar at luttaka i sktilagangi i gMtiknum 
starvssktila. veri\ur burturvistur ur skula clla er ikki førur at fylgja vio i starvs
sktilanum. 4) tå io lærlingur kemur undir d6m til fongsil. arbeic1shtis ella trygdar
varohald fyri 16gmisbrot gjørt vio vilja. 

Lærumeistari kann ikki veri\a loystur frå lærusåltmåla fyri tey undir stk. 1. nr. 
2, 3 og 4 nevndu vi6urskifti. uttan hann nYtir sin r::ett innan 2 n1ånaOir. eftir at 
hava fingio kunnleika um viourskiftini. 

17 Lærlingur kann verlia loystur frå såttmålanum. um hann hevur fylt 18 år. 
og u1n taO annars hansara vegna verl)ur kravl av foreldrun1 ella verja 

I) ta io lærumeistari kemur und ir d6m til fongsil, arbeii\shus ella trygdarvarl\
hald fyri 16garmisbrot, gjørt viil vilja, 2) tå ic) lærumeistari til muns svikur skvldu 
sina 1116ti herlingi, 3) tå iO herun1eistari ikki - i tann n1un. sun1 vanliga må ~era 
hildio rimiligt ansar eftir lærlingsins medferil og sioiligheit og verjir hann fyri 
ringari åvirkan, 4) tun virki hcrumeistarans verOur flutt i af5ra komn1unu, 5) t(t 
ici lærlingur vio foreldrum ella verja flytur i acira kommunu, 6) tå io lærumeis!ari 
er burtur Ur sinum virki tneir enn 3 månaOir, og ongin starvshcrdur so lcingi sær 
um lærlingin, 7) tå io lærumeistari tvær ferc1ir i 10 år vio voldgiftsd6m. smbr. 
§ 21 er dømdur at veita lærlingi skailabølur. ti hann hevur verit'.\ ikki n6g nær
Jagdur at !æra hann. Sovorilio krav må kortini veroa sett fram innan 6 månatiir frå 
voldgiftsd6minum. Undantiknir eru starvsstovnar ella idnai'larstovnar. har eftir § 
2, stk. I, annar enn fyristot1umaourin hevur abyrgd fyri Jærlinginum. Svikur ein 
slikur settur hcrun1eistari sina skyldu n16ti herlingi 2 reisur i IO år, missir hann 
rættin at hava lærling. 8) tå i<i lærlingur eftir sjuku ella acirari orsøk missir tann 
fl'1rleika til at gerast Uther<lur i starvinu111. sun1 hann hevt)i, t(t il) såttn1ålin van) 
gj,mlur. clla tå i<) lærlingsins framhald i læruni eftir læknaætlan her i sær vamla 
fyri liv clla heilsu. 
9) tå iil kvinnuligur Jærlingur giftist. . , 
10) tå il'> kvinnuligur lærlingur byr hjå giftmn lærumeistara. og kona hansara doyr 
ella san1liv teirra verOur slitit). 

18 (Jt yvir tey i §§ 16 og 17 nevndu føri kunnu b::et)i herun1eistari og lærlingur 
ella vcrji hansara vegna, slita lærusåttn1ålan, tll iO skai5abv)tur eftir voldgiftscl6n1 
cru rindailar. smb. § 21. 
Dei!d V. Eftirlit. sektar/yriskipan o. s. fr. 

19 Um læruraoii\ heldur. at vit1urskiftini i cinum virki ella stovni eru til 
hin<lurs fyri, at lærlingur kann vcrOa forsvarliga herdur. kann tat). tå il) n1eirlutin 
av ti vic'ikac)a raoi. smbr. § 3. stk. 2. scmjast um tail. samtykkja al taka læru
r:ettin frå viOkon1andi stovni ella eisini fyriskipa, hvussu n6gvar herlingar virkiti 
ella stovnurin n1å hava. 

Limirnir av heruraonum og ti vic'>kac'ia læruråonum hava undir abyrgd av 
straffil6gini av 15. april 1930, § 152, fulla tagnarskyldu teimum vic'iurskiftum vic1-
vikjandi, su1n tcir i starvi sinun1 hava fingit') kunnlcika til. 

20 I-fevur flttin ella syslun1at)ur noktnt'\ at g6t"itaka kerus{1ttn1[tla. sun1 ivi er 
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um, kann noktanin av læruråonum ella viokomandi parti veroa logd fyri lands
styrio, sum tekur endaliga avgero. 

21 Drattur millum lærumeistara og lærling vii'\vikjandi viourskiftum nevnd i 
hesari log i § I J, § 16, stk. I punkt 2 og 3, § 17. punkt 2. 3, 6 og 8 og s 18, 
verOur at gera av viO voldgiftsd6n1, un1 partarnir sen1jast ikki um annan avgert)ar
hålt. Til voldgiftsd6min vclur hvor parturin 2 pcrs6nar, utlærdar i starvinum. 
FUtin ella ein av honun1 settur pcrs6nur er fi1nti lin1ur og er fonnal')ur. For
maourin kallar til d6msfundar, sum kann verfia utskotin tvær fen)ir til al faa 
målio kannao nærri, t6 ikki longur enn 8 dagar hvørja fero. Voldgiftsdomurin. 
iO verOur tikin eftir atkvø6un1eiriluta, er cndaligur. T~er gjollari reglur fyri vokl
giftini verila fyriskipauar av landsstyrinum. 

Voldgiftsd61nurin vcrOur at Utinna cftir tein1un1 fyri n:cttard6n1i galdandi regl
um. Voldgiftsd61nararnir ciga onga san1s:Yning fyri starvil). Beinleii'lis Utreit1slur. 
t. d. til ger6ab6k o. a" veroa at byta millum partarnar" 

22 Lærumeislari ella arbci6sgevari. sum brytur fyriskipanina i §§ 1~"~2. § 3, 
stk. 2. § 4, stk. ], 3 og 4, § 8, stk. I og 3 og § 9. kemur undir b6t, sum skal 
veroa rindac) landskassanum. 

Um Jærun1eistari uttan at hava gjort l6gligan l:erusåttn1åla hcvur havt herling 
eina tiO. kann hann eisini kon1a undir sekt til landskassan. 

San1a straff sun1 ncvnd i stk. I un1 vii'.'lurskiftini n1tH!U ikki føra vit) s~cr 
strangari straff ~ ken1ur tann la~run1cistari undir, sun1 n1un~i11di sv!kur ta skyldu. 
sum liggur a honum eftir §§ 7-10 og 11, ella sum vi6 6ræltum koyrir lærling. 
eins og lærlingur, sum uttan rætt ryn1ir Ur keru. I:'.r hcrlingur unJir 18 <ir. og 
foreldur hansara ella verji eru sek i, at hann uuan nett er r~1n1dur Ur la~ru. korna 
tey undir straffin. 

23 Sakarmal um brot m6ti fyriskipanunum i §§ 1-2, § 3, stk. 2, ' 4, stk. I. 
3 og 4, §§ 8 og § 9 veroa rcist sum almenn rættarmal. 

24 Henda Jog kemur i gildi beinanvegin, og samstundis fer !6g nr. 120 av 7. 
mai 1937 um lærlingavic)urskifti ur gildi. 

12. okt. - Kunng. nr. 30 um htlsastudning FYLKISJARDAMØDRA 
Vie) heimild i § 5 i kgl. fyriskipan nr. 247, 28. august 1953, hvorved lov nr. 89 

af 31. marts 1953 om distriktsjordemødre sættes i kraft p{t F'erøerne. ver<lur 
hervit> fylgjandi fyriskipail: 

1 Studningur til hiisautreiilslur fylkisjarilamoora eftir § 5 i kgl. fyriskipan av 
28. august 1953 verour fra I. april 1953 fyri fyrst 700 kr. um arie). 

Hesar fyriskipanir eru bert galdandi fyri tær jarc1anwour. ic1 lontar eru eftir 
nyggju jaroam60urskipanini. 

2 Studningurin verOur goldin jan)a11160urini av vit)kon1andi ko111n1unun1 og 
bYtlur millum hesar eftir tci1n reglu1n, sun1 higartil hava veri{'i nYttar, ella su111 
kommunurnar kunnu koma å sa1nt u1n: i ivan1ålun1 ger landsstVrit) av, hvussu 
bvti5 verour. ~ · 

· 3 Viilvikjandi teim jarilamoi'lrum, sum halda fram i teimum fylkjum. sum 
vcrOa niOurløgd eftir nyggju skipanin ~~ Kvivik, Mykines. N61soy, Skl1voy og 
Syilradalur N -~ verour hUsavic1b6tin hon, sum fyriskipaci er cftir rcglunum i kgl. 
fyriskipan nr. 49, 11. februar 1920. 

22. okt. - Lagtingslov nr. 31 om BEMANDING af færn,ke skibe.• 
Indledning og definitioner: 
Ton: Brutto register ton. Båd: Faruj op til 8 tons. Mindre Fartoj: Fartøj 

mellem 8 og 20 tons. Skib: Fartøj pil 20 tons og derover. Kystfart: Sejlads 

i) Son1 ændret ved IL nr. 6, 25. r ebr. 1958. 
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indenfor 100 sømil fra land. Fart på Nordatlanll!ii: Sejlads nord for 35" nordlig 
bredde. Uindskm·nket fart: Sejlads pil alle have. /festekraft (f/K): Den indice
rede maskinhestckraft. 
I. kapitel. 

1 Både mil ikke gå længere fra land end 30 S<Jmil og der udkræves ikke ud
n1onstring af n1andskab eller fl,1rer n1ed sona~ringsbevis. 

Mindre fartøjer må ikke gå udover kystfart. Fiskeskibe i kystfart skal have 
forer med kystskipperbevis (jfr. § 4). 

I s;.crligc tilfa:~lde kan landsstyret dispensere fra fartson1rådcrne i denne paragraf. 
2 På hvert frcrøsk skib skal der va;re en fører n1ed suna,•ringsbevis således: 
Sk;/1sforerhevis, når skibet er over 400 tons indenfor alle fartson1råder og p[1 

alle skibe i uindskrænket fart og på alle passagerskibe over 150 tons. 
Skipperbevis i fart på Nordatlanten på fiskerskibe af enhver størrelse og fragt-

skibe under 400 tons. 
KystskipperheFis på mindre fartøjer. 
:l Hvert færøsk skib over 1.000 tons skal have stvnrnend som nedenfor anfort: 
l uindsknenket fart: 2 styrm:end med styrmandsbevis. 
I fart på Nordatlanten: I styrmand med styrmandsbevis. I styrmand med 

be<lstcn1andsbevis. Befordrer skibet sa~dvanligvis n1crc end 12 passagerer. skal 
begge styrmændene have styrmandsbevis. 

Hvert skib mellem 150 og 1.000 tons skal have styrmænd som nedenfor anført: 
I uindskrænket fart: I med styrmandsbevis, I med bedstemandsbevis. 
l fart på Nordatlanten: 2 med bedstemandsbevis. 
I kystfart: I med bedstemandsbevis. Befordrer skibet sædvanligvis mere end 

12 passagerer, skal styrn1~endcne have styrrnandsbevis inden for alle fartson1rådcr. 
På hvert skib under 150 tons uden for kystfart skal der være 1 styrmand med 

bedste111andsbevis og ligeledes i kystfart. ifald rejsens varighed er beregnet til n1crc 
end 3 dage. 

På hvert skib kan der herudover anS<cttes flere styrm:cnd. hvis det skulle være 
nødvendigt. tnen ikke 111ed mindre sv)n~eringsbeviser end foran foreskrevet, dog 
skal en person n1ed kystskipperbevis, kunne udn1ønstrcs so1n understyrn1and. 

'1 På hvert færøsk skib med over 900 hestekraft (H.K.) maskine skal der 
v~crc n1indst 2 n1askinistcr 111e<l n1askinisthevis af 2. grad. 

Hvert skib med maskineri mellem 300 og 900 maskinhestekrafl (H.K.) skal 
1nindst have l 111askinist rncd 111askinistbevis af 2. grad, og I 1ned 1naskinpasscr
bevis. 

Hvert skib med maskineri mellem 200 og 300 hestekraft (H.K.) maskine skal 
have n1indst 1 n1askinist n1ed n1askinpasscrbevis. 

Hvert skib med maskineri mellem 120 og 200 hestekraft (H.K.) maskine skal 
n1indst vrcre ben1andet n1ed 1 n1askinist rncd n1otorpasserbevis, dog hvis det drejer 
sig 0111 passagerfartoj, udkr::eves en 111askinist n1cd n1otorpasscrbcvis, når n1a
skinkraften er over 50 hestekræfter (H.K.). 

På hvert skib kan der desuden ansættes flere maskinister end her anfort, hvis 
det skulle findes nodvendigt, dog ikke med mindre beviser end foran foreskrevet. 

5 På skibe skal der va~re radiotelefon og radiotelegrafstation n1ed radiotele
fonist eller radiotelegrafist i overensstemmelse med skibstilsynsloven. 

6 Hvert færøsk skib, der er bemandet med over 8 mand. der har fast ophold 
ombord, skal have kok med kokkebevis. 

7 Fthvert færøsk skib skal have den af hensyn til sikkerheden for menneskeliv 
på soen og skibets betryggende drift fornodnC bestetning. sftledes at der i det 
mindste kan holdes toskiftel vagt. Antallet af dæksmænd fastsættes ved over
enskornst eller af f(,1rcren under dennes ansvar. 

8 Til n1askinisterncs assistance skal der ansa:ttes hjælpe111askinistcr. 
sn1-orcre eller fyrbodere i så stort antal, son1 er påknevet af hensvn til nu1skineri
els betryggende betjening og sllledes, at der i del mindste kmi holdes toskifct 
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vagt og for kulfyrbøderes vedkommende treskiftcl vagt. Deres antitl fastsættes 
ved overenskon1st eller af føreren under dennes ansvar. 
2. kapitel. 

!l Personer, der ikke er fyldt 14 ar, mii ikke gøre tjeneste på færøsk skib. 
Personer, der ikke er fyldt 18 år, må ikke gøre tjeneste som fyrbødere e!Jer kul
len1pere. 

Landsstyret kan fastsætte regler, hvorefter adgangen til sønæring på færøsk skib 
betinges af, al vedkommende ved lægeundersøgelse findes skikket til pågtcldende 
tjeneste. 

For dæksmænd, styrmænd og skippere skal der skelnes mellem tjeneste pil 
fiskeskibe (skib, der med egne redskaber skaffer sig last) og pil fragtskibe (skibe. 
der befordrer ladning af enhver art) og i overensstemmelse hermed skal der ud
stedes s~111a:ringsbcvis til styrn1a.~nd og skippere n1ed adgang til fiskeri eller fragt~ 
fart, når vedkommende opfylder nedennævnte krav til sejlads. 

Godtgør vedkommende, at 1/3 af den foreskrevne sejlads falder på fragtskib og 
213 på fiskeskib, kan vedkommende sønæringsbcvis forsynes med påtegning om 
adgang til såvel fragtfart son1 fiskeri. 

10 For at udmønstre som befaren dæksmand udkræves, at vedkommende er 
.fyldt 18 år og har faret til søs i mindst 12 måneder som dæksmand. For at ml· 
monstre som dæksmand udkræves, at vedkommende er fyldt 17 år og har faret 
på søen i 1nindsl 12 n1åneder som ung1nand. Så.snart søfartskursus son1 on1talt i 
~ 2 i lov om navigationsundervisning bliver knevel. skal ungm[end have vtcrct 
mindst 3 måneder af den krævede sejlads på nævnte søfartskursus. forinden han 
kan udmønstre som dæksmand. 

11 Bevis som kystskipper kan opnås når vedkommende er fyldt 21 år, har 
indfødsret, og i de sidste 5 år ikke har været idømt eller har udstået straf af 
fængsel i 4 måneder eller derudover, arbejdshus eller sikkerhedsforvaring (dog 
kan landsstyret under særlige omstændigheder tilstå afvigelser herfra), har bestået 
en af landsstyret foreskrevet syns- og horeprøve, har ædruelighedsattest, har faret 
til søs i mindst 36 måneder efter det fyldte 15. år. deraf mindst 12 måneder som 
befaren dæksmand og højst 24 måneder i mindre fartøj og har bestået kystskip· 
perprøven. 

Når vedkommende opfylder disse betingelser og har faret til søs i højst 12 
måneder af den i stk. J foreskrevne sejltid på mindre fartøj foruden at have 
bestået skipperprøven, erholder han svmæringsbcvis som bedstemand. 

12 Sønæringsbevis som skipper opnås når vedkommende har bcst1et skipper· 
ek•amen, opfylder de i § 11, stk. 1 foreskrevne personlige betingelser. og har faret 
til sos i mindst 18 måneder, hvoraf mindst halvdelen som 1. eller eneste styrmand 
på skib og mindst halvdelen af styrmandstiden skal have været udenfor kystfart. 

Sønæringbevis S0111 skibsfører opnås, nar vcdkon1n1ende har bestået stynnands
cksamen, opfylder de i § 11. stk. 1, foreskrevne personlige betingelser og har 
faret til søs i mindst 24 måneder, af denne tid skal mindst halvdelen have været 
som J. eller eneste styrmand på skib og mindst halvdelen af styrmandstiden uden· 
for kvstfart. 

13 • For at kunne udmønstre som radiotelegrafist udkræves, at han har bestået 
en prøve, som efter mellemfolkelige regler foreskrives for radiotelegrafister. 

14 For at kunne udmønstre som kok udkræves, at han har faret til sos i mindst 
12 måneder, al han er fyldt 17 år og har bestået kokkeprøven. 

15 l alle de heromhandlede tilfælde, skal bevis af højere grad give adgang til 
tilsvarende af lavere grad. 

16 Så henge undervisningen og eksan1ensordningen for 111askinister, n1askin-
og n1otorpassere ikke er sa~n1nliggende kon1n1er bestcn1melserne i rigslovgivnin
gen forsat i anvendelse (jfr. »Lov om søn,ering af 28. februar 1916 med senere 
ændringer), dog således, at for al kunne udmonstre som maskinpasser mit ved
kornn1ende tillige have bestået n1otorpasserprovcn og have faret til søs i mindst 
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halvdelen af den foreskrevne sejltid som medhjælper på skib med motor over 
120 H.K. 

17 Landsstyret bemyndiges til i undtagelsestilfælde efter indstilling fra ved
kommende fagforening at meddele personer, som er i besiddelse af den udvidede 
fiskeskipperprovc eller på dispensation har førl skib til Grønland. adgang til 
skipperbevis efter denne lov og på samme vilkår meddele personer, der sejlede 
son1 maskinpassere under sidste verdenskrig, og son1 har taget n1askinpasø 
serprøven før 1. januar 1948, tilladelse til at nwnstre som I. mester på fisker- og 
fangstskibe med maskine mindre end 750 !HK og som 2. mester på alle fisker
og fangslskibe og personer, der inden I. januar 1935 har udmønstret som motor
passere, n~rringsbevis af tilsvarende grad. 

Endvidere bemyndiges landsstyret til at give personer, der har beslået skipper
eksamen i udlandet, efter vurdering i hvert enkelt tilfælde adgang til nærings
bevis efter denne lov. 

Landsstyret bemyndiges til i særlige tilfælde at meddele en person. der har 
søna:ringsbevis son1 skipper og son1 har udvist duelighed og pålidelighed son1 
skipper og er anbefalet af sin forening, dispensation til at fore fiskefarWj af 
enhver størrelse sydpå til 35: nordlig bredde. 

18 Denne lov træder i kraft straks, dog siliedes, at landsstyret bemyndiges til 
ved kundgørelse al fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelsen såvidt angår betin
gelserne i § 10 om søfartskursus og § 14 jfr. § 6 om en kokkeprøve. 

Denne lov gør ingen indskra~nkninger i de sona:ringsbeviser, der er erhvervet i 
n1edfør af teldre lovgivning. 

22. okt. - Løgtingsl6g (nr. 31) um MANNING av føroyskum skipum.' 
lnngangur og oriiskiljingar: 
1'ottn: Brutto registar tonn. Btitur: Far uppi 8 tons. lVfinni far: Far n1illu1n 

8 og 20 tons. Skip: Far fra 20 tonsun1 og uppeftir. flein1asigli11g: Sigling innan~ 
fyri 100 sj6n1il Ur landi. Noråhavssig/i11g: Sigling nortianfyri 35--, norliur breidd. 
6skerd sigling: Sigling {t øllum høvum. llestakmft (11.K.): Merkt maskinhesta
kraft. 
1. partur. 

1 Blltar n1ugu ikki fara longur cnn 30 sj6n1il Ur Jandi og krcvst ikki n1ynstring 
av 1nanning ella skiparabnev at fora teir. 

Minni for n1ugu ikki fara litun1 heimasigJing. J;iskiskip i hcinu1sigling skulu 
hava skipara vio heimaskiparabrævi (smbr. s4). 

f serstøkum forum kann Jandsstyrio veita unclantaksloyvi frå siglingarlei<)unum 
hcsi grein. 
2 Å hvørjum føroyskum skipi skal vera skipari vio sj6yrkisbrævi soleiiiis: 
Skipsforarabræv. tå i6 skipi<l er yvir 400 tons å øllum lciiium og {t ollum skipum 

i 6skerdari sigling, og å øllu111 ferOan1111annaskipun1 yvir 150 tons. 
Skiparabræv i Nor6havssigling vi6 fiskiskipi av einihv.lfjari stødd og farma-

skipi undir 400 tons. 
/lei111askiparabra:v å n1inni førun1. 
3 Hvørt føroyskt skip yvir 1.000 tons skal hava styrimenn sum her tilskiJa,\: 
i_ 6skerdari sigJing: 2 stYrin1enn viO styri111annsbrævi. 
f Nor6havssigling: I styrimann vi6 slyrimannsbrævi. 1 styrimann vi6 besta-

111annsbnevi. Flytur skip vanliga n1eir enn 12 fcri,')af61k, skulu bål)ir st;'ri111cnninir 
hava stYrin1ansbræv. 

Hvørt skip millum 150 og 1.000 tons skal hava styrimenn sum her tilskiJa,): 
f 6skerdari sigling: I vie) styrimansbrævi, I vi<) bestamansbrævi. 
f NorOhavssigling: 2 vi() bestan1ansbnevi. 

1) Sun1 broylt vitl lL nr. 6, 25, febr. 1958. 
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! heimasigling: 1 vir) bestamansbrævi. Flytur skipir) vanliga meir enn 12 fer6a
f6lk skulu stYrin1enn hava stYri111ansbnev i allari sigling. 

Å hvørju1n skipi undir ISO tons uttan fyri hein1asigling skal vera ein stYrinuit)ur 
viC:i besta111ansbrævi og tal) sanH1 i hein1asigling, un1 skipil) a:tlast at gcra longri 
t(1r enn 3 dagar. 

Å hvørjun1 skipi kunnu un1fran1t setast fleiri st,Yrin1cnn, um torvur er til tess, 
tO ikki vil) ininni yrkisbrævi enn fra111manundan er kravl. t6 so at maOur viti 
heinu1skiparabr;:evi kann vera undirst,Yri111aOur. 

4 A hvorjum fproyskum skipi vir'i meirn enn 900 hestakrat't (H.K.) maskinu 
skulu vcra i minsta lagi 2 n1askinistar vit) n1askinistabr[evi av 2. stigi. 

Hvort skip vi<) millum 300 og 900 hestakraft (H.K.) maskinu skal hava i minsta 
lagi 1 n1askinist vil) n1askinistabr:cvi av 2. stigi og I vil) n1askinpassarabr~cvi. 

Hvort skip vir'i millum 200 og 300 hestakrnft (H.K.) maskinu skal hava i minsta 
lagi 1 n1nskinist vi\) n1askinpassarabncvi. 

Hvørt skip vie) millum 120 og 200 hestakraft (H.K.) maskinu skal i minsta 
Jagi vera n1annat) viO 1 n1askinisti vil) n1otorpassarabncvi. t6 so, er tal'i ferf)a~ 

n1annafar, krevst n1askinistur Vil) n1otorpassarabncvi, tå iO n1askinkraftin er 111eir 
enn 50 hestar (H.K.). 

Å hvorjun1 skipi kunnu u111fran1t setast fleiri 1naskinn1cnn cnn her nevnt, un1 
torvur er til tess, t6 ikki vil) n1inni yrkisbnrvi enn franunanundan er kravt. 

5 Å skipi skal vent radiotelefon og tclcgrafstoO vi() radiotelefonisti clla radio~ 
tclegrafisti san1svarandi l6gina un1 skipacftirlit. 

6 Hvort folroyskt skip mannar'i vk'i meiri cnn 8 monnum. i<l hava fast tilhald 
umboro, skal hava kok vio kokkabrævi. 

7 11vort føroyskt skip skal l1ava h}rvandi n1anning til tryggingar av 111anna
livi å sj6nun1 og sigling, solciOis at tviskiftivakt i n1insta lagi kann verl)a gingin. 
Deksn1annatalif) verl)ur fyrisctt i s{1tt1nåla clla eftir avgcrl\ og :ibyrgd skiparans. 

8 Maskinislunum til hjulpar skulu vera hjalparmaskinistar, smyrjarar ella 
kyndarar, n6g n1ikit5 til at alt maskinverkil) kann vcrOa trygt un1gingiO og at i 
rninsta lagi kann verl)a gingin tviskiftisvakt, t6 fyri kolkyndarar triskiftisvakL 
Tal teirra vcrl)ur annaOhvørt at gcra av cftir såttn1åla ella undir skiparans {lbyrgd 
og avgen). 
2. partur. 

9 Ongin n1å vent yngri enn 14 år. il) 1nynstrar lit vi() føroysku111 skipi, og er 
hann kolkyndari ella kollcmpari, ta i minsta lagi 18 :ir. 

Landsst)'riO kann fyriseta reglur. harcftir sj6vinnuligt yrki viO f\·)royskun1 skipi 
ver<'lur lreytar'i av, at vi<lkomandi vio hcknakannan finnist skikka<lur til tilikt. 

Fyri dckksmenn, styrimenn og skiparar skal skiljasl millum sigling vir) fisld
skipi (skip. it) vil) egnun1 rcit)skapi Utvegar s~rr farn1) og vit'l fannaskipi (skip, it) 
flytur farn1 av ollum sløgurn), san1svarandi hesun1 geva sj6yrkisbrøv fyri stYri~ 
tnenn og skiparar r::cttindir til fiskiskap clla far111asigling. tå iO niC)anfyri nevndu 
siglingarkrnv eru uppfylt. 

Pr6gvar 1naOur at hava 113 av ti fyrisettu siglingartit) viO farn1askipi og teir 2:3 
vit5 fiskiskipi kann vit)kon1andi sj6yrkisbncv f{1a vi0111erking un1. at tat} gevur 
rættindir bæ6i vio farma- og fiskiskipi. 

10 Fyri at kunna n1ynstra sun1 kønur dcks1nal)ur krevst, at n1al5urin er 111inst 
18 år og hcvur sigH n1inst 12 n1ånat)ir sun1 deksn1aOur. Fyri at kunna n1ynstra 
sun1 dcksmat)ur krevst, at n1aOurin er 111inst 17 :.ir og hevur siglt 111inst 12 n1ånaf')ir 
sun1 ungur deksn1aOur. So skj6tt sj6n1ansskeit) sun~ un1talaO...,i § 2 i 16g un1 sj6-
n1anssklliar og sj6nu1nsheru, ven)ur treytal), skal ungur deksn1at)ur hava verit) 
111inst 3 månaOir av ti treytaOu siglingartH)ini å sj6n1ansskcil)inunl. {u)rcnn hann 
kann mynstra sum deksma,)ur. 

11 Heimaskiparabræv fæst, ta i<) mar1ur hevur fylt 21 ar, hevur hcimarætt, og 
tcy seinnstu 5 <irini er ikki døn1dur clla hevur sitit) av 4 n1åna{)a fongsil ella n1cira, 
arbeioshus ella trygdarvarrlliald, (t6 kann landsst)Tir'i i serligum forum veita 
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undantaksloyvi fra hesi trcyt). hevur fingit) Iæknavåttan sum fyrisett av Iands
stYrinun1 fyri sj6n og hoyring. hevur edrUiligheitspr6gv, hevur 1ninst 36 n1å1KH)a 
n1ynstraf)a siglingartiO aftanå at hava fylt 15 år. harav n1inst 12 n1ånat)ir sun1 
kønur dcksn1aUur og i tnesta lagi 24 n1Unai)ir viO n1inni fari og hcvur strH)iQ 
heimaskiparnpr6vt<lku. 

Lykur n1aOur hesar treytir og hcvur siglt i 111esta Jagi 12 111ånai.\ir av li i stk. 
I fyrisettu sig1ingarti0 vil5 n1inni fari og un1fran1t sta0il5 skiparapr6vtøkuna. f~er 
hann yrkisbnev sun1 bestin1at''lur. 

12 Skiparabræv fæst. tit io maour hevur fingio skiparapr6gv, Iykur tær i § I I, 
stk. 1 fyriscttu pers6nligu treytir og hcvur siglt sun1 stYrin1aOur i n1insta lagi 18 
111ånaUir, harav skal 111inst hcln1ingurin hava veril) sun1 I. ella einasti st)'rin1at)ur 
vil) skipi og i 111insta lagi skal hålv st)'rin1anstiOin hava veri{) Ut un1 hcin1asigiing. 

Skipsførarabncv fa~st, tå nuH)ur hevur fingiO st)'rin1anspr6gv, hcldur t:er i § 11, 
stk. 1, fyriseltu pers6nligu trcytir og hevur siglt sun1 styrin1af)ur i n1insla lagi 24 
n1:inal)ir, harav skal 1ninst hcln1ingurin hava vcril) sun1 J. ella cinasti stYrin1al'iur 
viti skipi og i n1insta lagi skal h:ilv stYri111anstiOin hava veril) Ut un1 hci111asigling. 

13 Fyri at kunna mynstra sun1 radiotclegrafistur krcvst at hava stal~iO roynd, 
sum millumlandarcglur fyrisela fyri radiotelegrafistar. 

lt1 Fyri at kunna 1nynstra sun1 kokkur krevst at hava vcriO til skips i 1ninst 
12 måna<'>ir. at hava fylt 17 år og at hava staoi<'> kokkaroynd. 

15 I ollum forum skal eitt her umrøtt pr6gv av hægri sligi geva oll rættindi 
su111 tilsvarandi av hrgra stigi. 

16 So lcingi la-:ra og pr6Vt(-;ka fyri 111askinnistar, n1askinpassarar og n1otor
passarar er ikki foroyskt sernuil, cru vil)koniandi reglur i rikisl6ggåvu fnunvegis 
i nYtslu (s1nbr. »Lov 0111 son[cring af 28. februar 1916 111ed senere ;:cndringcr«) 
t6 so, at fyri at kunna n1ynstra sun1 nu1skinpassari, skal n1at)ur cisini hava fingit) 
n1otorpassarapr6gv og hava siglt sun1 hjfilparrnat)ur i 111insta lagi hcln1ingin av 
fyrisettu siglingartiOini vio skipi vio motori yvir 120 H.K. 

17 Landsstyri<) fær heimikl til i undanlaksfori eftir tilmælt fra vic)komandi 
starvsfelag at veita n1onnun1. sun1 hava longdina ella hava ført skip vil'! undan~ 
taksloyvi til Grønlands, atgong<l at fåa skiparabncv cftir hcsi 16g og undir sa111-
svarandi trcytun1 at vcita n1onnun1, il) sigldu sun1 111askinpassarar undir seinra 
hcin1sbardaga, og su1n hava tikil) n1askipassarapr6gv ~H)rcnn l. januar 1948, loyvi 
at n1ynstra sun1 I. n1eistari <i fiski~ og veil)uforun1 vit) n1askinu n1inni cnn 750 
I Ffl( og sun1 2. n1cistari {t {-;1Ju111 fisk i~ og vcit)uftirun1 og 11101111un1, il) hava 
1nynstn1l) sun1 n1otorpassarar undan 1. januar 1935 atgongd til starvsbnev av til
svarandi stigi. 

Eisini er landsstYrinun1 hciinilt at gcva n1onnun1, sun1 hava tiklt) skiparapr6gv 
i Utlandinun1 eftir 1neting i hvorjuni einstokun1 fori atgongd til starvsbnev eftir 
hesi 16g. 

Landsst)-rinu1n ven)ur i scrstpkun1 fr,ri hein1ilaL) at vcita 1nanni vh) skipara
bnevi, su111 hcvur pr6gvat"l dugnaskap og Ctlitssc111i i skiparastarvi sinun1 og hevur 
vit)n1a~li frå felagi sinun1 fran1Ihjåloyvi at f~-)ra fiskifar av cinihvvJrjari stodd sufh1r 
til 35'' nor<)ur breidd. 

18 Hcnda l6g ken1ur i gildi bcinanvcgin, 16 soleil)is. at landsstVril) fa:r hcin1ild 
til i kunngen) at~ fyriscta, 1~tr trcytir i § ~10 un1 sj6111ansskciL) og ( § 14 sn1br. § 6 
urn kokkaroynd skal kon1a i gildi. 

I-Jenda 16g skerjir ikki tcy sj6yrkisbrov sun1 fingin cru cftir cldri 16gg<ivu. 

22. okt. Lagtingslov nr. 32 0111 a~ndring i lov nr. 76 af 12. 1narts 1923 0111 
<len KOMMUNALE BESKATNING. 

Til § 9 føjes som nyt punkt g: 
Såfrcn1t en på Fa.~rocrnc iovrigt skattepligtig person, selskab 111. v. inden 5 år 

efter at ve<lkon1111endc er registreret son1 ejer, sa:lgcr et skib, der helt eller delvis 
er erhvervet ved direkte eller indirekte offentlig financiering fra Eærøerncs real-
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kreditinstitut, er en eventuel avance skattepligtig uanset bestemmelserne i denne 
lovs § lOa. Avancen efter nærværende bestemmelse opgøres som forskellen 
111ellem salgssun1n1en og skibets anskaffelscsva~rdi efter fradrag af afskrivninger, 
der er taget over skibets drift. og med till:eg af eventuelle driftstab, som ikke 
senere n1&tte være udlignet over driften. Na::rva~rende bcsten1n1else vil dog ikke 
komme til anvendelse, såfremt der føres bevis for, at avancen tilligemed ejerens 
andel i salgsbeløbet benyttes til erhvervelse af andet skib, inden 3 år efter salget. 
I dette tilfælde kan den deponerede skat (jfr. nedenfor) med 5 % p. a. fra beta
lingsdagen fordres tilbagebetalt. 

Den ifølge foranstående bestemmelser skyldige mereskat til landskasse og kom
nrnne deponeres i Føroya gjaldstovu. 3 år efter skibssalget overføres skatten fra 
depot til henholdsvis landskasse og kommune, såfremt vedkommende ikke for
inden skulle have anskaffet sig nyt skib, som i foregående punkter omtalt. 

22. okt. - Løgtingsl6g (nr. 32) um broyting log nr. 76 frCt 12, marts 1923 
om Jen KOMMUNALE BESKATNING. 

U ppi § 9 verour skoytt sum nytt punkt g: 
Um so er, at pers6nur, felag o. I., sum skattskyldu hava i Føroyum, innanfyri 

5 år eftir at hava vcriO skråsett sun1 cigari. selur skip, sun1 fingiO er heilt clla 
fyri cin part beinleiOis ella 6bein1ei0is vit) aln1ennari peningailegging frå l:oroya 
krcdittstovni, er 111øguligur vinningur skattskyldugur h6ast regluna i * 1 Oa i hesi 
l6g. Vinningurin cftir hesi reglu verOur uppgjørdur sun1 n1unur n1illun1 soluvirt'li 
og upprunavirOi skipsins eftir frtldnltti av tci1n avskr1 viugun1, sun1 farnar eru un1 
skipsins rakstur og vii'i aftratlegging av møguligum rakstrartapi, sum er ikki javnao 
(it aflur i rakstrinum. Henda regla kemur t6 ikki i nytslu, um sø er, at pr6vfort 
vcrOur, at vinningurin san1an viO parti cigaranna i sølupcninginun1 vcr5ur n,Yttur 
til at Utvega annal) skip innanfyri 3 år fri sv;Judcgnum. i hesun1 føri kann 
deponerailur skattur (smbr. nioanfyri) krevjast cnJurrimla6ur viil 5 % p. a. i 
rentu fra gjalddegi. 

Hesin eykaskattur til landskassa og konnnunu verl)ur at <leponera hjå Foroya 
gjaldstovu. 3 ar aftana skipasøluna flytir gjaldstovan landskassanum og viOkom
andi kon1n1unu skattin. un1 so er. at vil1ko1nandi ikki fran1111anundan hevur fingi{) 
nytt skip, sum tilskilat'i frammanundan. 

29. okt. -- Kunnu. nr. 33 um KENNINGARB()KSTAVIR og tj61'isk:mar- og 
sknisctingarbrnv fyri foroysk skip. 

Av ti at skip heitnahoyrandi i Føroyu111 skulu hava nVggjar kenningarbllkstavir 
innnn fyri cilt b6kstavaraC:i, sun1 er kannal) Foroyun1 scrliga. ganga tcy ntiverandi 
tj6()skapar- og sknisetingarbruv fyri foroysk skip Ur gildi I. januar 1955. Skipa~ 
eigararnir fåa kunngjort teir nyggju kcnningarb6kstt~'1irnar. og ~;kulu tcir nyggju 
b6kstavirnir vcra innh1Jgdir i skipiO og nYtt tj6()skapar- og sknisetingarhr:rv 
hcintast å ftitaskrivstovuni n1illun1 1. januar 1955 og fyrsta dag, n1ynstraO vcr6ur 
uppå skipio i 1955. 

N}ggju b6kstavirnir n1ugu vert'n1 innhøgdir i ra:ttari stodd ikki undir 10 cn1 
til hæddar. 

TaO vcrl)ur vi01nerkt, at navn og heiinstaf'i n1å vera 111crkt {1 skipH1. 

12. nov. ~ Kunng. nr. 34 lllll VALSTØfl til kommunustyrisval i Sk{da s6knar 
ko111111unu. 

Skåla s6knar konununust)'ri hcvur san1tykt og landsst~'riO g6<".ikcnt, at fr{L og 
vil) fyrstkon1andi ko111n1unustj'.Tisvali vcn)ur valavgreic'\sla til kon1n1unustYrisvaI i 
s6knini at fara fn1n1 
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18. nov. - Lagtingslov nr. 35 om indførsel af DENATURERET SPRIT. 
1 Denatureret sprit kan kun indføres af indtil 3 af landsstyret udpegede 

iJCrsoncr. 
2 Landsstyret bemyndiges til at træffe bestemmelse 0111 rationering af dcnatu-

1·crct sprit. 
3 Overtrædelse af denne lovs bestemmelser og de i medfor af loven givne bc

l<endtgorelser straffes med bøde hvorhos de ulovlig indførte kvanta eller dets 
værdi konfiskeres. Bode og konfiskation tilfalder landskassen. 

4 Denne Jaglingslov lneder i kraft l. januar 1955 og samtidig tneder ml af 
!<rafl midlertidig bestemmelse nr. 4 af 7. februar 1941 om indforsel af denatureret 
s~.1rit n1. v. 

18. nov. - Logtingsl6g (nr. 35) um innflutning av DENATURERADUM 
SPRITTI. 

1 Denatureraii spritt kann bert flytast inn av upp til 3 av landsstyrinum 
scttun1 pers6nun1. 

2 Landsstyrit) f:cr heimild at fyriseta reglur um skamtan av denaturerat)um 
snritti. 

~ :~ Brot 1n6t reglunun1 i hesi l6g og kunngerl), sun1 givin er cftir hcnni kon1a 
undir b6t cins og 6l6gliga innfluttar 11"1gdir clla viri.)i teirra kon1a undir konfiska
ti6n. B6tin og konfiskati6nsvir0i fara i landskassan. 

,1 Henda logtingsl6g ken1ur i gildi 1. januar 1955 og san1stundis fara »n1id
lertidige bestemmelser nr. 4 av 7. februar l 941 0111 indførsel af denatureret sprit« 
Ur gildi. 

19. nov. Kunng. nr. 36 um keyp og solu av KUMPASSPRITTI. 
Eftir § I, stk. 2 i »Lov for F:croerne nr. 115 af 4. april 1928 om forbud med 

al drive erhverv 111ed berusende drikke 111. nl.« og vit)n1crking 2 til ~ l i logtings~ 
lilg nr. 23, 11. februar 1950 um innflutningsgjold o. m. fyrisctur landsstyri<) 
fylgjandi um keyp og svilu av kumpasspritti: 

1 Sola av spritti til kumpassir fra apoteki i Foroyum er bcrt loyvd pers6num, 
su111 hava landsstYrisins loyvi til tcss. 

2 Apotek hava skyluu at fora serstaka bilk yvir hvorja solu ella ulflygging 
av kun1passpritti. 

"fcir sum eftir ~ I hava landsstY-risin~ loyvi !-!kulu pers6nliga gcva kvittan i 
ncvn<lu b6k apotcksins. hvorja ferf'> tcir taka i1116ti ku111passpritti frå apotekinu111. 

Landsst)1ri1_) h,)ggildir bøkurnar. 
a 'Tcir sun1 hava landsst)irisins loyvi cftir R I skulu r~-Jra scrslaka b6k vvir 

1116ttiki{) og Utfl.Yggjat) kun1passpritt. Loyvi tcirra til Utfh}ggingar er trcyta() «av. 
at keypari gevur kvittan fyri Ill)gd og pris i i1cvndu b6k seljarans og skilar navnh'l 
(t skipinum til i sjalva kviltanina. 

Landsstyrit) løggildir bøkurnar. 
~. 4 Spritt nui hert latast i tcy 161, sun1 inn vert''.\a latin til u111va~lingar, n1cn 
ongantio i fløskur. 

Foroya gjaldstova hevur skyldu 111inst tvter fcrOir u1n åriO at cftirkanna spritt~ 
goyn1slur -- nogdir og styrki ·~ b~1kur seljarans og apoteks. 

5 Brot n16ti hesun1 rcglum ko111a undir sekt eftir l6g nr. 115 frå L april l 928. 
li Hcnda reglugero kemur i gildi I. januar 1955. 

19. nov. Lov nr. 335 for Færoerne om BORTEBLEVNE. 
1 Lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne udvides til at oæklc for Færo-

erne på folgende måde: -
§§ 1-~ll uændret. 
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Til § 12, 2. stk" l. punktum, tilføjes efter »Statstidende<<: »og i den ui oifc11tligc 
kundgørelser pil I:;-~crncrnc autoriserede tidende«. 

§§ J 3~27 uændret. 
§ 28 udgår. 
(i 29 uændret. 
l § 30, l. stk., I. punktum, udgår »midlertidig lov nr. 264 af 21. maj I 940«. 

og i stedet sættes: >Hnidlertidige bcstc111n1elscr for FaTtJcrnc nr. 29 af IG. novcn1bcr 
1943 om borteblevne personer fra krigsforliste skibe«. 

§ 3 I uændret. 
§ 32 udgår. 
I § 33, 2. stk., inds.:cttes ordet: »og« foran ))retsplejelovens § 456<<, hvorefter 

der s;cttes punktun1, og resten af paragraffen udgar. 
2 Denne lov tn:cder i kraft den 1. deccn1bcr 1954. og sa111tidig opha~vcs »l'v1id~ 

krtidiuc bestemmelser for Fæn>erne nr. 29 af I 6. november I 943 om borteblevne 
perso;er fra krigsforliste skibe«. 

29. nov. - Tillæg nr. 345 til bek. om indforscl af HUSDYR m. m, 
I mcdfflr af § 3 i lov nr. 131 af 13. april 1954 om udforscl og in<lforsel af 

levende dyr tn. v. fastsa~ttes herved folgendc bestc1nn1clscr. 
:i Jndl'c>rscl her til landet fra Færoerne af hunde og katte er tilladt uden 

sundhedseftersyn pfr de i § 4 angivne vilkår. 

1955. 17. jan. Kunngen) nr. 2 un1 broyting rcglug. frå 24- aug. 1954 vh)v. 
FISKl TIL BRASILIU. 

(lnnsett i reglug. 1954). 

27. jan.·~ An. nr. 17 om PASTVANG for udlændinge på Færøerne. 
I henhold til bestemmelserne i § I. i lov nr. 140 af 24. april 1935 om tilsyn med 

fren11nede på Frrrv)erne fastsa.:ttcs det herved, at alle udhendingc efter justitsn1ini
;..;tcrcns na~rn1crc bcsten1111clsc ved ankotnst til F;:erocrnc fra udlandet skal va:rc 
forsynet 111cd pas eller anden rcjsclcgitin1ation. 

1 ustitsn1inisteren kan tillade finske. islandske, norske og svenske statsborgere 
at indrejse fra f=inland. Island, Norge og Sverige uden at vrcre i besiddelse af pas 
eller anden rcjselcgiti111ation.1 

J)cnnc anordning tr~edcr i kraft straks. 

JO. februar -·· Fnndsats for "FÆRØSK K VINDEFORENINGS FOND«. 
l. 1:-ondcts navn er >)Ftcn)sk ](vindeforenings f'ond«. 
2. r~onclets rorn1ål er principalt selv eller sanunen 111ed andre al erhverve og eller 
drive et »Færosk hus« i Kobenhavn, eller deltage i erhvervelse og eller drift af 
en cjcndon1, hvori. f~cringer kan få cl san1lingssted, og subsida:rt af sine indtregter 
at yde støtte til fa~ringcr. der opholder sig i Dan111ark. fortrinsvis til unge, der 
st;ger uddannelse. 
3, Fondls forn1uc best[tr ved oprettelsen af kr. 49,000 no1ninell og kan fon,,ges 
ved gaver, tilskud og arv eller p<l anden tnådc. F'ondets 111idler skal. bortset fra 
lilfreldc, hvor de anvendes efter dets forn1fal li! erhvervcl:-:c eller 0111bvgnintt af en 
ejendom, eller de måtte være nodvendige til at dække el driftsun<lersk~d fo'j: fond
ets ejendo111, stedse anbringes i kredit~ og hypotekforeningsobligat.ioner cl. lign. 
1nidlcr. Midlerne deponeres i »Bikuben« eller andet af revisionen anerkendt for· 

i) Jfr. Bek. nL 32. 28, fchc 1955 
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varingsstcd. Fondets aktiver skal lyde på fondets navn og så vidt 111uligt udstedes 
so.m tilhørende delle, hvorhos de skal forsynes med prohibitivpåtegning af stats
nnn1stcnet. 
4. Fondets bestyrelse udgøres af bestyrelsen for l>Færnsk Kvindeforening« eller et 
af dennes bestyrelse nedsat særligt udvalg. Fondets beretning, regnskab, arbejds
plan og budget forelægges og godkendes på generalforsamlingen i »Færøsk 
Kvindeforening«. Til vedtagelse af indstilling til statsministeriet om ændring i 
fundatsen kr:.rvcs san1n1e majoritet son1 til ændring af foreningens vedt:.egter. 
5. Dispositioner over fondets kapital, jfr. § 3, stk. 2, kan kun ske med statsmini
steriets samtykke. For det tilfælde, Færøsk Kvindeforening« ophæves, kan stats
ministeriet foretage de ændringer i fundatsen, der må anses for påkrævede. 
6. Det påhviler bestyrelsen at fore protokol for fondet. Fondet tegnes af formanden 
eller næstformanden i forbindelse med 2 medlemmer af bestyrelsen. 
7. Over fondets formue, dets indtægter og udgifter, skal bestyrelsen hvert år af
lægge regnskab. Fondets regnskabsår er kalenderåret. Fondsregnskabet skal for
synet med bestyrelsens underskrift. inden 2 måneder efter regnskabsårets udløb 
va~re afgivet til revision. Statsn1inisterict udna~vncr revisor og fastsætter hans 
honorar. 

Statsministeriet deciderer regnskabet. 

18. februar Lagtingslov om tillæg til lagtingslov nr. 72 af 22. dec. l 95 I om 
fiskernes afregning og LØNREGULERINGSFOND, jfr. bek. nr. 16 af 25. juni 
I 954. 

Med det formål at S<elle fiskernes lonreguleringsfond i stand til for tiden 
I. marts 1955 til 31. december I 955 at yde tillæg til mindsteløn og/eller tilskud 
til fiskepriserne til mandskabet på færøske fiskeskibe og bådfiskere i grønlandske 
farvande jfr. §7 i lagtingslov nr. 72 af 22, december I 95 I om fiskernes afregning 
og lønregulering, sftledes son1 denne er <endret, indkncvcs for tidsrun1met til 
31. marts I 956 de i §§ 3 og 4 omhandlede ekstra indtægter til landskassen. Af 
disse indtægter udbetales fonden senest I. april 1956 I .5 mil!. kr. 

Skibsførere og maskinmestre får ikke andel i tilskudet til fiskeprisen, men får 
tillæg til mindsteionen. ' 

2 De nærmere regler for mindstelønnen og/eller tilskudet. herunder om disse 
ydelser skal gives til alle eller kun dele af de i § I omhandlede mandskabsgrupper 
m. v. fastsættes af lonreguleringsfondens bestyrelse, dog udkræves landsstyrets 
godkendelse heraf. ' 

3 I lagtingslov nr. 23 af 11. februar 1950 om indforselsafgiftcn m. v. således 
som denne er ændret, foretages følgende forhøjelser: 

Spirituosa og sprit: Brændevin og akvavit: 5. 1 liter 2,00 kr. 6. I liter 2,00 kr 
7. 1 liter 2,00 kr. 

Spiritus: 
8. 1 liter 2,00. 9. liter 2,00 kr. IO. I liter 2,00. 
Øl: 
I I. I liter 0,20 kr., I 2. 1 liter 0.40 kr. 
Galanteri- og Bijouterivarer san1t nips: 
17. af værdien IO %. 
Glasvarer: 
18. af værdien 10 %. 
Ler- fajance- og parcellænsvarer: 
24. af værdien 10 %. 

') Jfr. ti nr. I, 14. jan, 1956. 
"> .I~. Kunng. nr. 25, 8. mai 1958, 
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Krudt: 
32. af værdien 10 %. 33. Alle slags friktionstændstikker af værdien 20 '/C. 
Krydderi: 
34. 1 kg 1,00. 
Legetøj: 
35. af værdien JO %. 
Metervarer: 
41. af værdien IO %. 
Papir: 
42. af værdien JO % 43. pr. spil 2,00 kr. 
Parfume og kosmetiske artikler: 
45. af værdien JO %. 
Skind og huder: 
47. af værdien IO % 
Madvarer: 
48. l kg 0,60 kr. 48 c. af værdien 10 '/r 49. I kg 4,00 kr. 
Tobak og tobaksvarer: 
57. 100 stk. 2,00 kr. 58. 100 stk. 2,00 kr. 59. 100 stk. 2,00 kr. 

60. 100 stk. 2,00 kr. 
Ure: 
66. af værdien IO '/C. 
Vogne og andre befor<lringsn1idler, san1t vognn1agcrarbcjdc: 
67. af værdien 10 'fr. 
De i § 2 i midlertidige bestemmelser for Færøerne nr. 44 af 28. november 1940 

foreskrevne forlystelsesafgifter forhøjes med 100 %.' 
4 De i § I i midlertidig bestemmelse nr. 30 af 2. september 1947 om udf'<mels

afgift omhandlede afgifter forhøjes til 3 øre for hvert kg klipfisk, desuden svares 
Jer af al saltet sild (salt-, krydret-, sukkersaltet sild o. lign.) en eksportafgift på 
I øre pr. kg. 

5 Eventuelt overskud af den ekstraskat. der blev udskrevet i henhold til lag
tingslov nr. 11 af 11. maj 1954, og af det i § I omhandlede tilskud på 1,5 mil!. 
kr. tilfalder en reservefond under lønreguleringsfonden. Landsstyret fastsætter 
efter indstilling fra fonden de nærmere regler for reservefonden, herunder under 
hvilke forudsætninger der kan disponeres over denne. 

rn. febr. - L'1glingsl6g nr. 3 um uppiskoyti til løgtingsl6g nr. 72 !'rå 22. de
cember 1951 um avrokning og LØNJ AVN!NGARGRUNN fiskimanna smbr. 
kunngerc) nr. 16 fra 25. juni 1954." 

1 Vit) ti cndan1åli at gera lonjavningargrunn fiskin1anna h1ran fyri i ti6ar
skeicfo1um I. marts 1955 til 31. december 1955 at veita manningini å fornyskum 
fiskiskipum og titr6i'irnrmonnurn til lands i Grnnlandi smbr. § 7 i logtingsl6g nr. 
72 frå 22. deccn1ber 1951 un1 avrokning og lønjavningarunn fiskimanna, so
lei6is sum hon er broytt, vic1b6t til minstuløn og/clla viilb6t til fiskaprisin verila 
fyri lioarskei6ic1 til 31. marts 1956 tær i §§ 3 og 4 tilskilai'iu eykainntøkur upp
kravdar til landskassan. Av hcsurn inntøkum veroa 1.5 mill. kr. rindaoar grunn
inum innan I. april ! 956. 

Skiparar og maskinrneistarar faa ikki vit)b6t til fiskaprisin, men vit)b6t til 
minstul0nina.:1 

2 Gjølligari reglur fyri rninslulønina og/ella prisvi6b6tina, harundir um hesar 
vcitingar skulu koma øllum ella bcrt summum av tcim i § I nevndu manningum 
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elJa monnum v. nl. til g60ar. verOa fyrisettar av styri k)njavningargrunnsins, t6 
tørvar landsstyrinum gMkenning til tess'. 

3 f logtingsl6g nr. 23 fra 11. februar 1950 um innflutningsgjøld v. m. so sum 
hon er broytt, veriia gjørdar fylgjandi hækkingar: 

Spirituosa og sprit!: 
Brennivin og akvavit: 
5. 1 litur 2,00 kr. 6. I litur 2,00 kr. 7. I litur 2,00 kr. 
Spiritus: 

8 I litur 2,00 kr. 9. I litur 2,00. 10. 1 litur 2,00 kr. 
Øl: 
11. I litur 0,20 kr. 12. I litur 0,40 kr. 
Skrcytvørur, bijouterivørur og nipslutir: 
17. av viroinum I 0 % 
Glasvørur: 
18. av viroinum 10 % 
Leir-, steintoys- og postalinsvørur: 

24. av viroinum 10 %. 
t(nJt: 
32. av viriiinum I 0 % 33 Øll slog av l'rili6nstcmlstikkum av viruinum 20 % 
Kryddari: 
34. I kg J.OO kr. 
Leikutoy: 

35. av viroinum 10 %. 
Metalvørur: 
41. av viroinum 10 % 
Pappir: 
42. av vif<)inum 10 %. 43. hvort spælic) 2,00 kr. 
Luktilsi og friokanarlutir: 
45. av viri5inum 10 % 
Skinn og htioi.r: 
47. av virilinum JO % 
Matvørur: 
48. 1 kg 0,60 kr. 48 c av viroinum 10 % 49. I kg 4,00 kr. 
Tubbakk og tu bbakksvørur: 

57. JOO stk. 2,00 kr. 58. 100 stk. 2,00 kr. 59 100 stk 2,00 kr 
60. 100 stk. 2.00 kr. 

Ur: 
cr6. av virbinun1 IO 11,"", 

Vagnar og onnur akfør, eisini vognsmiojuverk: 
67. av viroinum JO %. 

Tey i § 2 i fyribils kunngerc) nr. 44 fra 28. november 1940 fyrisettu stuttleika
gjøid veroa hækkaili vio 100 %". 

4 Tey i§ 1 i bniMongisreglum nr. 30 fni 2. september 1947 um utflutningsgjøld 
tilskilaou gjøld ver1ia sett upp i 3 oyrur pr. kg av klippfiski herumframt verilur 
av allari sild, sum saltao er (salt-, krydra<)-, sukursaltai'l sild o. t.) latio i utfluln
:ngsgjaldi 1 oyra pr. kg. 

5 Moguligt avlop av ti eykaskattinum, sum åliknaour var cftir løgtingsl6g nr. 
1 I fra 11 mai 1954, og av ti i § 1 tilskilal'iu vil\b6t uppi 1,5 mill. kr. fer i ein 
tiltaksgrunn undir lønjavningargrunninum. Landsstyrio fyrisetur gjølligari reglur 
fyri tiltaksgrunnin eftir tilmæli grunnsins, harundir undir hvørjum treytum, hann 
kann nytast. 

1) Sbr. Kunng. nr. 25, 8. n1ai 1958. 
") Sbr. li. nr. 8, 7. lcbr. 1957 og li. nr. J, 14. 1956 
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28. februar ~ Bek. nr. 32 for Færøerne om PAS OG VISUM, opholdstillad
else saml anmeldelsespligt for udlændinge. 

I medfor af lov nr. 140 af 24. april 1935 om tilsyn med fremmede pa Færoerne 
og kongelig anordning nr. 17 af 27. januar 1955 0111 pastvang for udla:n<lingc pft 
F::crocrnc fasts::cttes herved følgende: 

1 Finske, norske og svenske statsborgere kan indrejse til Fa~røcrne fra Fin
land. Norge og Sverige uden at va~re i besiddelse af pas eller anden rejselcgiti
n1alion. 

Finske. norske og svenske statsborgere, der lovligt er indrejst til J=::cn;;crnc, 
kan opholde sig her uden at va~re i besiddelse af pas eller anden rcjselegiti111ation. 

!øvrigt er udlændinge forpligtet til ved ankomst til Færøerne fra udlandet at 
legitimere sig ved pas. der opfylder de i stk. ~9 omhandlede fordringer. 

Pas må kun lyde på en enkelt person, dog kan born under 15 ar, som rejser 
sa111n1cn n1ed en dern n::crståcnde person, indføres i dennes pas med angivelse 
af navn, alder og fødested, ligesom ægtefæller kan benytte el for dem udstedt 
Fælles pas, der indeholder begge ægtefællers personalia, fotografi og egenhændige 
underskrift og iovrigt er udfrerdigct i ovcrenssten1n1else n1cd nedenstående for 
enkeltpas gældende regler. 

. Passet skal v~cr7 udstedt af e_n kotnpetent rnyndighed. v~crc gyldigt for rejse 
ttl Dann1ark og 1ndcholdc ang1vclsc af pashavercns fulde navn, siunale1ncnt. 
stilling, bopæl og statsborgerretlige forhokf. -

1 passet skal v<cre fastgjort et vellignende fotografi af pashavcren. Fotografiet 
skal være forsynet med den udstedende myndigheds stempel, således at dette er 
aftrykt delvis pil fotografiet og delvis udenfor dette. 

Passet skal derna~st va~rc forsynet 111cd den pasudstedcndc 111yndighcds c111bcd~ 
stempel eller segl. I teksten må ikke forekomme rettelser. 

Såfren1t passet ikke er udftcrdigct på engelsk. fransk. italiensk, norsk. spansk, 
svensk eller tysk, skal det indeholde oversættelse af hele teksten til mindst- eel 
af disse sprog. 

Et pas har kun gyldighed indenfor den i passet bestemte tidsfrist og giver ikke 
indehaveren adgang til ophold pft Fa~rocrne efter fristens udlob. 

2 Udlændinge, Jer ved indrejsen skal være forsynet med pas, skal forud have 
dette pcttegnet (viseret) for indrejse til Danmark af dansk diplomatisk repnrsen
tant eller af dertil bemyndiget konsularembedsmand eller for tilbagerejse, jfr. 
stk. 3. Undtaget herfra er statsborgere i A1nerikt1s Forenede Stater. Argentina, 
Austrcilien, Belgien, Bo1liva, Brasilic!1, Canada, Ch.ile, Colombia Costa Rica 
Cuba, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Finland, Frankrig, Grækenland, Gu
atemala, Haiti, Holland, Honduras, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxem
bourg. M·~xico, Monaco, Ne\v Zealand, Nicaragua. Norge. Pakistan Pana111a 
Paraguay, Peru. Portugal, Salvador. San Marino, Sch\veiz, Storbritannien. Sverige, 
Den Sydafrikanske Union, Tyrkiet, Uruguay, Venezuela og Østrig samt indehavere 
af gyldige pas, der er udstedt i en engelsk koloni eller et engelsk mandatomrade 
til en der hjemmehorende person, og som betegner pasindehaveren som British 
subject«. Undtaget er endvidere tyske slaLsborgere, der er forsynet med tysk 
nationalitetspas (eller Kinderausweis) udstedt af en al' Forbundsrepublikken Tysk
land dertil beføjet myndighed, samt personer, der bor i Saaromrldet, og som er 
forsynet n1ed pas, hvori de betegnes son1 >>sarrois« eller på tilsvarende 1nåde. 

Indrejsevisum berettiger til ophold i det i visun1ct angivne tidsrun1. 
Rigsombudsmanden kan meddele eventuelt fornødent tilbagerejsevisum til 

ud~æ;dinge, der fra Færnernc agter at rejse til ud.landet og al vende tilbage til 
Frcrøerne. 

Visering kræves ikke for udenlandske besætningsmedlemmer på skibe og luft
fartøjer, n1edmindrc justitsn1inisteriet tr;cffer sa~rlig bestcn1111elsc heron1. 

3 I særlige tilfælde kan landfogden (politimesteren) tillade indrejse til Fær-
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(·>Cn1C, uanset at vedkon1n1ende ikke kan lcgitin1ere sig ved pas, eller uanset at 
pmset ikke er viseret for indrejsen. 

4 li. Opholdstillade/se. En udlænding, som ønsker at opholde sig på Fær
øerne udover det i hans visum fastsatte tidsrum eller -- såfremt han kan ind
rejse til Færøerne uden visum - udover 3 maneder, skal ansøge om opholds
tilladelse, der meddelses af rigsombudsmanden. Såfremt udlændingen ønker at 
opholde sig på Færøerne i mere end 6 måneder, forelægges sagen gennem rigs
politichefen for justitsministeriet. Ansøgningen om opholdstilladelse skal inde
holde oplysing om formålet med og varigheden af det ønskede ophold og ind
leveres til landfogeden eller til sysselmændene. Passet skal saviclt muligt medfølge 
a11søgningen. 

En udlænding, der cinsker at forny en opholdtilladelse, skal inden tilladelsens 
udløb indgive ansøgning <leron1 i overensste111n1clse n1cd reglerne i stk. 1. 

De i stk. 1-2 omhandlede tilladelser meddeles ved skrivelse eller ved påtegn
ing i vedkommende pas. 

5 Ill. Anmeldelse af udlæ111!i11!ie. Finske, norske og svenske statsborgere, der 
tager ophold uden vederlag i private hjem, skal inden I maned efter ankomsten 
til Færøerne foretage anmeldelse til politiet. En udlænding skal iøvrigt inden 24 
ti111er efter ankon1sten til den plads på F~enJerne, hvor han første gang overnatter. 
foretage anmeldelse til politiet. 

Anmeldelse sker pa de af rigsombudsmanden hertil autoriserede blanketter. 
der udleveres gratis on1 bord i rutebåde, på hoteller og pensionater pil Fa.~r~1crnc. 
hos landfogden samt hos sysselmændene. 

Anmeldelserne afleveres for Sydstrnmø præslegælds vedkommende til land
fogden og iøvrigt til vedkommende sysselmand. 

Såvel vedkon11nende udhrnding som logigiveren er ansvarlig for, at an111eklelsen 
finder sted. Logigiveren kan frigøre sig for sit ansvar ved selv at indgive ann1eh.JM 
else pi\ de af rigsombudsmanden hertil autoriserede blanketter, der udlevere' 
gratis hos landfogden og sysselmændene. 

H IV. Straffe- Oli ikrafttrædelsesheste111111elser. Overtrædelse af denne bekendt
gørelse straffes efter § 7 i lov nr. 140 af 24. april 1935 om tilsyn med frem
n1ede på F'eroerne n1ed bøde. Vedkon1n1ende udhendine: kan derna~st udvises 
i det on1fang, der er hjen1let i fornrevntc lov. ._ 

7 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1955. 
Fra sa1nn1e dato oph:eves justitsn1inisteriets bckendtgorcl~;c for 1-:-::crocrnc nr. 

56 af 14. marts 1936 om anmeldsespligt og opholdstilladelse for udl:rndingc 
samt Færn amts bekendtgørelse nr. 26 af 16. september 1940 0111 indforclse af 
pastvang på F::eroerne. 

12. marts - Lov nr. 59 for Færoernc 0111 VACCINATION !VlOD DIFlTRf 
og stivkran1pc. 

I Det påhviler komn1unerne al drage on1sorg for. at alle b1Jrn under 18 år 
vederlagsfrit kan blive vaccineret n1od difteri og stivkran1pc. SUfre1nt der fore
kommer tilfælde af difteri og sygdon1n1en af overepc<lin1iko1nn1isionen (oversund~ 
he<lskon1n1issionen) erkl::cres for at vrere genstand for offentlig behandling, kan 
epiden1ikon1n1issionen påbyde, at alle personer indenfor et hcsten1t 0111r~tdc inden 
en n~ern1ere fastsat frist skal va.~re vaccineret niod difteri. Overtrædelse af et sCi
dant pålæg n1edforcr en tvangsbø<le af 2 kr. for hver dag, <let ovcr.-;iddes. Når for. 
anstaltningen indskncnker sig til enkelte cjendo1nn:c, sker påbudet ved henven. 
clse til de enkelte beboere eller, forsåvidt angår bom under 18 ur, til deres for
ældre eller den, som træder i deres sted. Skal foranstaltningen udstrækkes til en 
større kreds, skal der ske offentlig bekenrJlgørelse. der pU hensigtsn1æssig rn{1dc 
bringes til aln1indelig kundskab for det pågrcldende on1rådc. 

2 Statens serurninstitut i J(ohenhavn er forpligtet til stadig at have en pas~ 
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sende beholdning af blandingsvaccine mod difteri og stivkrampe samt vaccine 
mod difteri, som uden vederlag skal udleveres til de vaksinerende læger. Udgifter
ne ved fremstillingen og fordelingen af vaccinen afholdes af statskassen. 

3 Vaccinationen kan foretages af enhver læge. Indenrigs- og boligministeren 
fastsætter størrelsen af deres honorarer. Honoraret til lægerne for vaccinationens 
foretagelse udredes af Færøernes landskasse. Halvdelen af disse udgifter refun
deres landskassen af statskassen. Den halvdel, der herefter endelig falder på 
hjemmestyret, fordeles efter delles nærmere bestemmelse mellem landskassen og 
vedkommende kommuner.i 

4 De nærmere regler vedrc>rende lovens gennemførelse fastsættes af indenrigs
og boligministeren. 

12. marts - Lov nr. 60 for Færøerne om REALKREDITINSTITUT. 
Kapitel /. For111ål, hje1nsted og organisation. 
1 Der oprettes et institut med det formål at yde lån til opbygning af reale 

v~crdier på Færøerne. Institutets navn er f'tl'røernes Realkreditinstitut. Instituttets 
opgave indskrænkes, indtil andet ved lov bestemmes, til at yde lån mod pant i 
fiskefartøjer hjemmehørende på Færøerne. 

2 Instituttets hjemsted er Thorshavn. 
3 Statsministeriet og landsstyret fastsætter instituttets vedtægter.2 
4 Instituttet ledes af en direktion på 3 medlemmer, hvoraf I udpeges af stats

ministeriet I af Færøernes landsstyre og l af Danmarks Nationalbank. Direk
tionen er ansvarlig overfor statsministeriet og landsstyret for sin ledelse af insti
tuttet. Direktionen afgør endeligt alle spørgsmål vedrørende ydelse og afvikling 
af lån samt om tilvejebringelse af de fornødne udlånsmidler. Ethvert af direk
tionens medlemmer forpligter instituttet med sin underskrift, medmindre andet er 
fastsat i nærværende lov. 

5 Der oprettes et rådgivende repræsentantskab bestående af I 0 medlemmer. 
hvoraf 2 udpeges af folketinget, 2 af lagtinget, 2 af instituttets debitorer, 2 af 
færøske rederiforeninger for fiskefartøjer og 2 af færøske organisationer af per
sonale beskæftiget på fiskefartøjer. Landsstyret afgør. hvilke organisationer af 
redere og personale der er berettiget til at deltage i valgene. Såfremt enighed 
mellem flere organisationer om valg af en repræsentant .ikke kan opnås. udpeges 
denne af landsstyret. Valgene gælder for 4 år ad gangen. Repræsentantskabet 
indkaldes af direktionen til møde mindst cen gang årligt og iøvrigt så ofte, direk
tionen skønner det fornødent. De af instituttets debitorer udpegede medlemmer 
af repræsentantskabet vælges første gang I år efter instituttets oprettelse for den 
resterende del af perioden. Intet medlem kan vælges eller genvælges til repræ
sentantskabet efter sit fyldte 70. år. 

6 Statsministeriet og landsstyret udpeger efter indstilling fra direktionen det 
fornødne antal vurderingsmænd. Vurderingsmændene er direktionens sagkyndige 
tillidsmænd. De foretager vurdering af de tilbudte panter, forinden lån bevilges, 
fører tilsyn med de pantsatte fartøjer og afgiver erklæring om et pants tilstand 
og værdi forinden direk-tionen træffer afgørelse om dets overtagelse eller salg. 
Vurderingsmændene modtager vederlag for udførelse af deres arbejde. Veder
lagets størrelse fastsættes af direktionen. Direktionen kan bestemme, at veder
laget helt eller delvis godtgøres instituttet af låntageren. Direktionen kan i sær
lige tilfælde bestemme, at vurderingen og tilsynet skal foretages af and re end 
instituttets faste vurderingsmænd. Ingen kan beklæde hvervet som •1urderings
mand efter sit fyldte 70. år. 
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7 Intet medlem af direktionen og ingen vurderingsmand må deltage i be
handlingen af en lånesag vedrørende eller vurderingen af et fartøj tilhørende ham 
selv, hans ægtefælle eller en person, med hvem han er beslægtet eller besvogret i 
op- eller nedstigende linie eller i første eller anden sidelinie. Den pågældende må 
ej heller deltage i behandlingen af lånesager vedrørende fartøjer, i hvilke han 
selv har panteret eller købsret, ved hvis køb eller ombygning han i de sidste 2 
år har medvirket, eller hvis prioritering eller omsætning han bistår eller indenfor 
samme tidsrum har bistået som finansiel leder eller medhjælper. Statsministeriet 
og landsstyret afgør andragender om lån i de tilfælde, hvor direktionen som følge 
af foranstående bestemmelser ikke er beslutningsdygtig. De i stk. I nævnte per
soner og instituttets personale må ikke direkte eller indirekte medvirke ved ord
ningen af lånesager i instituttet for lå1m1gere mod særskilt betaling eller på sådan 
måde, at del medfører nogen fordel for de pågældende. Uden statsministeriets 
og landsstyrets i hvert enkelt tilfælde meddelte samtykke må intet medlem af 
direktionen og ingen af instituttets revisorer optage lån i instituttet. 

8 Såfremt der måtte være tvivl om forstaelsen af de i dette kapitel nævnte 
bestemmelser, eller såfremt statsministeriet og landsstyret ikke kan nå til enighed 
om de dem heri tillagle beføjelser, træffes den endelige afgørelse uf det i § 6, 
1stk. 2, i lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Fæmernes hjemmestyre omhandlede 
n~evn. 

Kapitel II. Kapital O!i ltl11optage/se. 
9 Som grundfond for instituttets udliinsvirksomhed overføres det beløb på JO 

mil!. kr" der i henhold til lov nr. 209 uf 7. juni 1952 er stillet til r11dighed for 
færøske formål. Af dette beløb er forlods henlagt 2 mil!. kr" medens del reste
rende beløb, der foreløbig udlånes af statsministeriels færøske lånefond, indgår 
i fonden, efterhånden som det tilbagebetales. Betalte renter indgår ligeledes i 
fonden. 
" IO . Udover den i § 9 omhandlede grundfond kan instituttet tilvejebringe ud

lansm1dler ved udstedelse af gældsbeviser eller ihændehaveroblioationer lydende 
på instituttet efter nærmere i vedtægterne fastsatte regler. Til gyldig vedtagelse 
.herom kræves underskrift af samlige direktionens medlemmer. Gældsbeviserne og 
obligationerne lyder på dansk mønt. Teksten skal indeholde oplysning om, hvor 
såvel forfaldne gældsbeviser og obligationer som forfaldne kuponer er betalbare. 
Tilbagebetalingstiden og formen for gældsbeviserne og obligationerne fastsættes i 
hvert enkelt tilfælde ved udstedelsen af gældsbevi,et eller oprettelsen af en obliga
tionsserie. Tilbagebetaling af kasseobligationer bor såvidt muligt ske ved ud
trækning. Direktionen kan dog ved lånets optagelse tage forbehold om, al til
bagehetaling kan ske ved opkøb i det åbne marked eller ved opsigelse med 3 
måneders varsel. Del samlede pålydende bekib for de til enhver tid cirkulerende 
udstedte obligationer og andre gældsbeviser må ikke overstige 5 gange grundfond· 
ens beløb ved udgangen af foregående regnskabsår. Statsministeriet og landsstyret 
kan efter indstilling af direktionen bestemme. al der ved beregningen af for
holdet mellem grundfond og optagne lån til grundfonden henregnes sådanne 
lånebeløb. som ifølge lånevilkårene slår tilbage for de ovrige af insliluttel optagne 
lån og fortrinsvis tjener til fyldestgørelse af disse. Hvor forholdene særligt måtte 
tale derfor kan statsministeriet, og landsstyret endvidere efter indstilling fra di
rektionen meddele tilladelse til. al obligationernes og gældsbevisernes pålydende 
andrager indtil 7 gange grundfondens beløb. 

Kapitel Ill. Instituttets ud/d11. Direktionen fastsætter lånenes størrelse, deres 
rentefod og løbetid og øvrige vilkår efter nærmere i vedtægterne angivne regler. 
Lånene vil være at indfri i løbet af højst 10 år; dog kan direktionen under lånets 
afvikling· når særlige omstændigheder taler herfor, indrømme nedsættelse af eller 
henstand med betaling af afdragene. således at limeperioden forlænges til højst 
1 S år. !)et påhviler vurderingsn1a~ndenc at ansa~tte vurderingssununen efter et 
forsigtigt skøn. Ved vurderingen vil der være al tage hensyn til alle de forhold. 
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der kan have indflydelse på fartøjets værdi. herunder muligheden for, at skibets 
værdi forringes under lånets afvikling. Lånene må ikke overstige 50 pst. af vur
deringssummen. Til bevilling af lån kræves underskrift af mindst 2 medlemmer 
af direktionen. Lånene udbetales kontant. 

12 For instituttets forpligtelser er dets låntagere solidarisk ansvarlige - dog 
kun med de pantsatte fartøjer - med et beløb. der svarer til lånets oprindelige 
hovedstol. Til fyldestgørelse af dette ansvar kan der opkræves overordentlige 
bidrag til reservefonden efter direktionens bestemmelser. Det kan i vedtægterne 
bestemmes, at den solidariske hæftelse kan begrænses til alene al gælde indenfor 
visse grupper af fartøjer med ensartet risiko. Der fastsættes i vedtægterne nærm
ere bestemmelser om ophøret af den solidariske hæftelse for låntagere. der har 
indfriet derers lån. 

13 Ved optgelse af lån i instituttet indbetaler låntageren, et i vedtægterne nær
mere fastsat indskud til reservefonden. Indskuddet kan betales i afdrag i løbet 
af de 4 første terminer. I hver halvårig termin botaler litntagerne til reservefonden 
et bidrag. hvis størrelse fastsættes i vedtægterne. Til denne fond overføres lige
ledes instituttets driftsoverskud. jfr. dog stk. 5. Der træffes i vedtægterne mer
mere bestemmelse om anbringelse og anvendelse af reservefondens midler. Sii
fremt det ved opgørelsen af et årsregnskab viser sig, at instituttets aktiver ikke 
dækker dets passiver. afskrives det manglende pii reservefonden og forsåvidt den
ne ikke tilstrækker, pa grundfonden. Beløb. der er afskrevet på grundfonden. søg
es forlods dækket ved senere overførsel til denne af driftsoverskud. 

14 Enhver låntager er pligtig at vedligeholde og forsikre fartøjet på absolut 
forsvarlig måde. Instituttet forer tilsyn med, at alle fartøjer. hvori det har pant. 
vedligeholdes på absolut forsvarlig måde, samt at fartøjet anvendes til fiskeri. 
Hvert fartøj skal besigtiges mindst een gang om året og iøvrigt så ofte, direktionen 
finder det nødvendigt. Skibets ejer er pligtig til enhver tid at give instituttets vur
deringsmænd adgang til fartøjet, ligesom direktionen i det omfang, den finder 
fornødent, kan kræve regnskabsoplysninger samt oplysninger om ejerens økono
miske og erhvervsmæssige forhold forelagt. 

15 Pantsætningen omfatter fartøjet med maskine og andet tilbehør, ligesom 
den også omfatter forsikringssummen for fartøjet. 

16 Låntageren er til enhver tid berettiget til at betale ekstraordinære afdrag 
eller helt indfri gælden efter derom i vedtægterne fastsatte bestemmelser. Sådanne 
ekstraordinære afdrag anvendes til nedskriving af instituttets gæld. 

17 Direktionen har ret til, når der er forløbet en tid af 14 dage fra forfalds
tiden, uden at en låntager har opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser. at gøre 
udlæg i det til pant stillede fartøj med tilbehør og derefter at lade samme bort
sælge ved offentlig auktion eller om fornødent udlægge til instituttet som ejen
dom, alt uden forudgående forligsmægling, rettergang og dom. Udlægget kan 
ske på vedkommende skyldners bopæl eller forretningssted, uden at fartøjet be
høver at være tilstede i retskredsen eller på fartøjet. 

18 Låntageren er underkastet vedtægterne . således som disse til enhver tid 
er gældende. 

Kapitel IV. Revision. 
19 Instituttets regnskab revideres af to af henholdsvis statsministeriet og lands

styret antagne revisorer samt af en af direktionen antaget statsautoriseret revisor. 
Der indsendes hvert kvartal uddrag af instituttets regnskaber og hvert år en med 
repræsentantskabets erklæring forsynet beretning med regnskab om instituttets 
virksomhed til statsministeriet og landsstyret der deciderer regnskaberne. Nærm
ere bestemmelser om indhold og form for beretning og regnskab fastsættes i ved
tægterne. 

Kapitel V. Stempelfrihed, ophør 111. '" 
20 De dokumenter. der i forbindelse med instituttets lånevirksomhed udstedes 

til eller af instituttet, er stempelfri og registeres og tinglæses uden betaling. Attes-
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ter og udskrifter fra offentlige myndigheder til brug ved registrering og tinglæsning 
af de i første stykke nævnte dokumenter meddeles stempelfri og uden betaling. 
Spørgsmålet om omfanget af fritagelserne for stempelregistrerings- og tinglæsnings. 
afgift afgøres endeligt af vedkommende overste administrative myndighed. 

21 l tilfælde af, at instituttet måtte ophøre, skal den ved ophøret tilstede
værende formue anvendes til færøske formitl. Den endelige afgørelse af spørgs
målet om midlernes anvendelse træffes af statsministeriet efter indstilling fra 
lagtinget. 

18. marts -- Lagtingslov nr. 5 om ændring i an. 88, 31. marts 1928 om 
HUNDEAFGIFT m. v. 

1 § 4. stk. l. affattes således: 
I kommuner udenfor Thorshavn kan forstanderskabet med landsstyrets san1-

tykke lade bestemmelserne i §§ 2 og 3 træde i kraft. Afgiften fastsættes i over
ensstemmelse med § 2. 

!l I § 7 ændres »lagtinget« til »landsstyret<<. 

18. marts - Løgtingsl6g (nr. 5) um broyting i kgl. anordning nr. 88 -- 31. 
marts 1928 om HUNDEAFGIFT m. v. 

l § 4, stk. I, ver<)ur or,)ao soleiois: 
1 kommunun1 uttanfyri T6rshavn kann s6knarst,Yri vit) landsstYrisins g(H)~ 

kenning seta reglurnar i §§ 2 og 3 i gildi. Gjaldil> ven)ur fyrisett samsvarandi § 2. 
2 i § 7 verour »lagtinget« hroyttt til »landsstyri<)«. 

18. marts -- Lagtingslov nr. 7 om fordeling af Færøernes andel af tilskud til 
ALDERDOMSHJEM. 

I henhold til § 17 i lov nr. 146 af 31. marts 1949 om aldersrente bestemmes. 
at landskassen fra 1. april 1953 og indtil videre udreder '/:i af de refusioner. der 
ydes alderdomshjem på grundlag af de takster, som rigsombudsmanden efter 
samråd med landsstyret godkender i medfør af§ 13. stk. 2 i aldersrenteloven. 

18. marts - Løgtingsl6g (nr. 7) um byti av Foroya parti i studningi til 
ALDURSHEJM. 

Eftir § 17 i 16g nr. 146 frå 31. marts 1949 um aldursrentu veriiur fyrisett. at 
landskassin frå 1. april 1953 og fyri fyrst ber '!:i i teim cndurrindingum. sum 
aldurshei111 fåa eftir tein1 takstun1, sun1 rikisun1bo,)sn1at''iurin i sa1nr:.h'i vil lands~ 
styrit) g60kennir eftir § 13. 2. stk. aldursrentul6gini. 

29. marts -- Lagtingslov nr. 8 0111 ændring i lagtingslov om INDFØRSELS
AFGIFT m. v. 

1 I § I i lagtingslov nr. 23. af 11. februar 1950 om indforselsafgift m. v" 
således som denne er ændret, senest ved lagtingslov nr. 3 af 18. februar 1955. 
indsættes som nyt lb. nr.: 

72. Benzin og benzinblandinger l liter 20 øre. 
2 Denne lagtingslov kommer til anvendelse på be117in. o. lirrn" som indfores 

efter eller er på lager (i tank) den 29. marts 1955 kl. 24. U~dtaget er ben1in 
o. lign. i tønder eller gadepumper o. lign. 

29. marts - Løgtingsl6g (nr. 8) um broyting i logtingslåg um TNNFLUTN
!NGSGJØLD v. m. 

1 ! § I i løgtingsl6g nr. 23 fra 11. februar 1950 um innflutning,gjøld v. m .• 
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soleiuis sum henda er broytt, seinast vio løgtingsl6g nr. 3 fra 13. februar 1955 
verour sett sum nytl lb. nr.: 

72. Benzin og benzinblandingar I litur 20 oyru. 
2 Henda løgtingsl6g fær gildi fyri la<'> benzin o. t., sum vert'>ur innflutt aflana 

clla er å goymslu (i tanga) 29. marts 1955 kl. 24. Undantiki6 er benzin o. t" sum 
er å goymslu i tunnum ella gøtupumpum o. t. 

31. marts FlGGJARLØGTINGSL6G fyri 1955i56. 
§ 19. 8. 8. Studningur til SKOLABYGGIGRLINN. 
Har studningur er jåttaour, kann partur av studninginum verila goldin hvort 

Ur, tå tekningar og finansiering av allari byggingini er g60kend av landsstyrinu1n. 
§ 21. 7. Studningur til ENDURNYGGJAN AV SKIPAFLOTANUM. 
Hesin pcningur eins og peningur jåttaOur fra1nn1anundan til san1a endarn:il 

ven)ur Jagdur i serligan grunn og ver6ur n)'ttur til endurn}·ggjan av skipaflotanun1 
eflir reglum, sum figgjarnevndin fyriskipar. 

§ 23. 8. Studningur til NEYBSYNJARVØRLIR 
Eflir tilmæli figgjarnevndarinnar avger landsstyrio, hvussu jåttanin skal latast. 

6. apr. - Landsst. rundskriv um ROSDREKKA. 
Kommuna, sum er nakao sein vil\ skattaalikningini, spyr, um mailur, sum vil 

flyta inn nlsdrekka, åorenn likningin er Mug, kann faa våttan um, at hann ikki 
skyldar skatt, h6ast fyrsta gjaldio er fallio til gjaldingar. Orsaka\) av hesum skal 
landsstyrio til eftiransan fyri kommunurnar gera kunnigl, al I. vallan verour lat
in. um hon er kravd innan fyrsta n1ars, 2. våttan vert'.iur latin. un1 hon verOur kravd 
aftarni l. mars, um so er. at skattalikningin er ikki lioug tå, og skattalistin er 
ikki lagdur fram fyri almenningin, 3. våltan verour ikki latin I. mars ella seinri, 
un1 ålikningin er liOug, og skattalistin er lag<lur frarn, sjålvt tun so er, at skatta~ 
rokningarnar eru ikki sendar, ti tå hevur n1at)ur lH-lvi til sjålvur at gcra seg kunn~ 
ugan vio alikning sina. 

13. april - Lagtingslov nr. 13 om ophævelse af lagtingels FATTIGKASSE. 
1 Fm I. april 1955 al regne ophæves laglingels fattigkasse. Fondets aktiver 

indgår i lag tingets social[ ond. 
2 Alle indtægter, som tilfalder lagtingels fattigkasse efter gældende lov. til

falder fremtidig landskassen, som overtager de forpligtelser, som påhviler fattig
kassen. 

13. april - Løglingsl6g nr. 13 um avtviku av FÅTÆKRAGRLINNI lnglingsins. 
1 f~ra 1. april 1955 verL)ur fåta".kragrunnur k)gtingsins avtikin. Ognir grunsins 

falla til sosialgrunn ]\;}gtingsins. 
2 Allar inntøkur, fåta~kragrunnur k)gtingsins hevur san1svarandi galdandi l6g 

falla til landskassan, iO tekur viO tei1nun1 skyldu1n, it"! hvila a fåhckragrunni log
tingsins. 

13. april - Laglingslov nr. 15 om ændringer i TJENESTEMÆNDENES nor· 
mering. 

I lagtingslov nr. 16 af 28. marts 1949 om lønregulering for landets tjenestemænd, 
således som denne senere er rendret, foretages folgende ændringer: 

/_andbruget. lJdskiftnings- og n1atrikulkontor: 
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13. apr. - Løgtingsl6g nr. 15 um broytingar i nom1ering TÆNASTUMANNA. 
f Jøgtingsl6g nr. 16 frå 28. marts 1949 um km tænastumanna landsins. soleibis 

sum hon seinni er broytl, veroa gjørdar hesar broytingar: 
Landb1i11aåur. (Jtskiftingar- og matrikulstova: 
l. »Landsinspektørar (2)« verour broytt til »Landmålarar (2)«. 
2»Hjålparmaour (l)« ven1ur broytt til »Hjålparmenn (2)<<. 

13. april - Lagtingsl6g nr. 16 om ændring i an. nr. 442, 21. november 1923, 
om lukketid for butikker. 

1 1 anordning nr. 442 af 21 november 1923, hvorved lov nr. 289, 30. juni 1922 
om lukketid for butikker og lagre m. v. sættes i kraft på Færøerne, ændres ordene 
»fra kl. 7 aften til kl. 6 den påfølgende morgen« til »fra kl. 17,30. dog fredag fra 
kl. 19 og lørdag fra kl. 14 i månederne april-september og kl. 16 i månederne 
oktober-marts, til kl. 6 den påfølgende morgen.« 

2 Denne lagtingslov. der alene gælder for Thorshavn, træder i kraft straks. 
3 Bestemmelserne i denne lov kan af landsstyret sættes i kraft for andre byg

der efter begæring af vedkommende forstanderskab.' 

13. apr. - Løgtingsl6g nr. 16 um broytingar i anordning nr. 442, 21. november 
1923, um AFTURLATINGARTff) fyri kmmbucfa. 

1. 1 anordning nr. 442, 21. november 1923, harvi,) 16g nr. 289. 30. juni 1922 
om lukketid for butikker og lagre m. v. verour sett i gildi fyri Føroyar. ven\a 
oroini »fra kl. 7 aften til kl. 6 den påfølgende morgen« broytt til »fra kl. 17.30, 
dog fredag fra kl. 19 og lørdag fra kl. 14 i månederne april-september og kl 16 
i månederne oktober-marts, til kl. 6 den påfølgende morgen.« 

2 Henda løgtingsl6g, i,) bert verour galdandi fyri Torshavn, fær gildi beinan
vegin. 

3 Reglurnar i hesi log kunnu av landsstyrinum setast i gildi fyri at1rar bygdir 
eftir åheitan av avvarOandi s6knarst)'ri.:! 

14. april - Lagtingslov nr. 17 om :endring i lagtingslov nr. 12 af 12. januar 
1950 om FISKEVRAGNlNG 

§ l, stk. 4, affattes således: 
Al saltfisk skal være godt saltet og omlagt senest 3 dage, efter at den er saltet 

første gang. Fisk, der ilandbringes på Færøerne som saltfisk, skal ved ilaml
bringelsen vurderes, klassificeres og vejes som foreskrevet i l. stk. Landsstyret 
kan dog i særlige tilfælde meddele dispensation herfra. Såfremt fisken ikke ved 
ilandbringelsen er fuldsaltet, giver vrageren attest herom samtidig med, at han 
i attesten fastsætter det tidspunkt, hvor vurdering, klassificering og vejning skal 
finde sted. 

§ 10, stk. 3, affattes således: 
Nærværende lagtingslov bliver at tage op til revision ikke senere end i lagtings

samlingen 1959-60. 

14. apr. - Løgtingsl6g nr. 17 um broyting i løgtingsl6g nr. 12, 12. januar 1950 
um FISKA VRAKING. 
§ 1, 4. stk. verour oroail solei6is: 

Allur saltfiskur skal veroa væl salta,)ur og umrivin seinast 3 dagar aftana. at 

1) Jfr. Kunng. nr. 30, 23 n1ai 1956 (Frobiar s6kn) nr. 7, 27. fcbr. 1958 (Klakksvik) og 
nr. 35, 27. mai 1958 (V6.g og nr. 20, 2. mai 1959 (Vcstn1anna) nr. 38, I. juni 1959 (Sørvfrg) 

:?) Sbr. Kunng. nr, 30, 23 mai 1956 (Frobiar s6kn, nr. 7, 27. f1.0bruar 1958 (Klakksvik) 
og nr. 35, 27. mai 1958 (Vilg) og nr. 20, 2, n1ai 1959 (Vcstn1anna). Nr, 38, 1. jun i 1959 
(Sørvag). 
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hann er saltauur fyrslu fero. Fiskur, sum verilur skipac)ur upp i Fornyum sum 
sallfiskur, skal, tå io hann verour uppskipaour. veroa metlur, flokkaour og vigaour 
sum skilao til i I. stk. l serligum forum kann landsst)Ti,) gem undantak frå hesum 
Er nu fiskurin ikki fullsaltaour, tå io hann verllUr uppskipaour. gevur vrakarin 
våttan um hetta. eins og hann i våttanini skilar til, na~r n1eting, flokkan og vigan 
skal vera. 
§ 10, 3. stk. verour oroao soleiilis: 

Henda l1Jgtingsl6g vert)ur at cndursko<)a ikki seinni enn i tingsetuni 1959-60. 

20. april -~An. nr. 148 om regulering af HVALFANGST. 
1 De i nærværende anordning indeholdte bestemmelser træder i stedet for 

kgl. anordning nr. 181 af 22. april 1939 om ikrafttræden af lov nr. 109 af 15. 
marts 1939 om hvalfangst saml angående regulering af hvalfangst, således som 
denne er ændret ved kgl. anordning nr. 312 af 28. juni 1950 og kgl. anordning 
nr. 129 af 22. marts 1952, jfr. fiskeriministeriets bekendtgørelser af 6. juli 1950 
og 2. april 1952. 

2 Til yderligere beskyttelse af hvalbestanden udover de i lov nr. 109 af 15. 
marts 1939 om hvalfangst indeholdte bestemmelser fastsættes herved i medfør af 
den regeringen i forna~vnte lovs § 14, jfr. 12. dertil givne be111yndigelsc og i over
enssten1n1else n1ed den internationale ovcrenskon1st af 2. deccn1ber 1946 angående 
regulering af hvalfangst n1ed tilheg følgende bcsten11nelser og forskrifter:'"' 

:l-4 enslydende med an. 
2. apr. 1952 §§ 3-4. dog at der til § 4 fojes: 
11. Ved tandhvaler forstås alle hvaler, som har tænder i kæberne. 
Hvaler betragtes kun som fangne, når de er dræbt og enten afmærkede med flag 

eller fastgjort til hvalfangerskib. 
5 = 1952, § 5. 
H Drab og forsog på drab af knolhvaler er i Nordatlanten forbudt indtil den 

8. november 1959. 
7 Fangst eller drab af hvalkalve eller diende hvaler og hunhvaler ledsaget af 

kalve eller diende hvaler er forbudt. 
8 lig 1952 § 7 med følgende ændringer: 
Spermacethvaler 11,6 m. Endvidere er undtaget spermacethvaler, der ikke 

n1åler n1indre end 10,7 111, under forudsa~tning af. at de leveres til land.s:tationcr. 
9 Det er forbudt al benytte el flydende hvalkogeri eller en landstation til 

tilvirkning af hvaler, som det er forbudt hvalfangerskibe at dræbe. 
Alle andre fangne hvaler (minkhvaler undtaget) skal leveres til el flydende 

hvalkogeri eller landstation, og alle dele af sådanne hvaler skal behandles ved 
kogning elJcr på anden n1åde. ined undtagelse af in<lrc organer, hvalknogler 
og hvalfinner, kod af spermacethvaler saml dele af hvaler, når disse er bestemt 
til menneskeføde eller dvrefoder. 

Fuldstændig behandling af kroppe af dauhvaler og af hvaler. der bruges som 
fendere, behøver dog ikke al finde sted. når kodet eller knoglerne er af dilrlig 
beskaffenhed. 

10 lig 1952 § 8, dog andet stk. fcilgende indhold: 
Det er forbudt at udbetale skytter og mandskab pie hvalfangere, flydende hval

kogcrier og landstationer bonus eller andet vederlag, der er beregnet i forhold 
til arbejdets resultat for hvaler, hvis fangst er forbudt i medfclr af de i denne 
anordning givne besten1melser, herunder for nurlkefyldte og diegivende hunhvaler. 

11 lig 1952 § JO, dog med følgende ændringer: 
Den i henhold til stk. 2 omhandlede meddelelse skal på del flydende hval

kogeri eller vedkommende landstation straks indl'ores i en protokol, som til 
enhver tid skal være tilgængelig for hvalfangstinspektorerne eller politiet. 
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Endvidere skal der i denne protokol indfores følgende yderligere oplysninger, 
efterhånden som disse indløber: 

I) tidspunktet for hvalernes ophaling til tilvirkning, 2) længde, jfr. § 8, 3) køn, 
4) om hunhvalerne er mælkefyldte eller diegivende, 5) længde og kon af eventuelt 
forefundet foster samt 6) nøjagtig forklaring angående enhver overtncdelse af 
de gældende bestemmelser om hvalfangst. 

12 lig 1952 § 11. 
13 Det er forbudt at benytte hvalfangerskibe, der er knyttede til flydende 

hvalkogerier, til drab eller forsøg pi\ drab af bardehvaler i følgende havområder: 
a. I havområderne norden for 60c nordlig bredde, idet del dog er tilladt al 

benytte cl flydende hvalkogeri eller et hvalfangerskib til fangst eller drab af 
bardehvaler i del område, der strækker sig fra 66" nordlig bredde nordefter til 
72~nordlig bredde 1nellen1 1500 østlig hengdc ostefter og 140° vestlig hcngJc. 

b. I Atlanterhavet med tilgrænsende vande norden for 4oc sydlig bredde. 
14 Del er forbudt at benytte el til flydende hvalkogeri knyttet hvalfangerskib 

til drab eller forsøg på drab af spermacethvaler og minkhvaler udenfor de i med
før af nrcrv;:crende paragrdfs stk. 2 fastsatte fangstperioder. 

Fiskeriministeriet fastsætter for alle flydende hvalkogerier og dertil knyttede 
hvalfangerskibe en fangstperiode, i hvilken fangst eller drab af spermacethvaler 
og minkhvaler er tilladt. Fangstperioden. der kan fastsættes særskilt for hvert 
hvalkogeri og de til delle knyttede hvalfangerskibe. må for spermacethvaler højst 
udgøre 8 og for n1inkhvaler højst 6 pil hinanden ft)lgende 1118.nedcr indenfor et 
tidsruin af 12 rnånedcr. 

Et til el flydende hvalkogeri knyttet hvalfangerskib, der har v:crel benyttet til 
drab eller forsøg på drab af andre bardehvaler end minkhvaler sønden for 40' 
sydlige bredde, må ikke benyttes til drab eller forsog på drab af blåhvaler for den 
21. januar del folgende år. 

Et flydende hvalkogeri. der i en fangstperiode har været benyttet sonden for 
40 11 sydlig bredde til tilvirkning af bardehvaler. mi\ ikke benyttes i andre hav
ornrådcr til san1n1e forn1ål i el ftr fra denne periodes udlob. 

15 Fangst af hvaler til flydende hvalkogerier skal reguleres eller begrænses 
således, at ingen hvalkrop forbliver hrngere i soen end 33 ti111er. regnet fra det 
tidspunkt hvalerne er dr:ebl. indtil de er halet op for tilvirkning. 

I-lerfra er dog undtaget hvaler, <ler anvendes son1 fendere. hvilke hvaler skal 
behandles så hurtigt, son1 det er praktisk n1uligt. 

16 Del er forbudt al benytte hvalfangerskibe. der er knyttede til en land
station til drab c1ler forsv)g på drab af bardehvaler og spcrn1accthvalcr udenfor 
de i n1edfvlr af n~crv~erende paragraf stk. 2 fastsatte fangstperioder. 

Fiskeri1ninisterict faststetter en fangstperiode for alle landstationer og dertil 
knyttede hvalfangerskibe, i hvilken fangst eller drab af minkhvaler og andre 
bardehvaler san1t spern1acethvalcr er tilladt. Fangstperioden fasts~rttes for n1ink
hvaler og andre bardehvaler til hojsl 6 og for spermacethvaler til hojsl 8 på hin
anden folgendc n1flneder indenfor et tidsrun1 af 12 n1åneder. Fangstperioden 
for n1inkhvaler beh1Jver ikke at va.•re san1111enfaklendc n1cd perioderne for fangst 
af andre bardehvaler og spennacethvaler. 111edens fangstperioden for andre bar
dehvaler skal ligge indenfor fangstperioden for spennacelhvaler. 

Fiskeri111inisterict kan endvidere for landstationer, der er beliggende i on1råd~~ 
med forskelligartede oceanografiske forhold, fasts:rllc særskilte p"C,~ioder for fangst 
eller tilvirkning af 1ninkhv;ler. idet dog siidanne perioder ikke tilsan1n1en ~ifr 
omfatte mere end 9 pa hinanden følgende måneder inden for et tidsrum af J 2 
tnånder. 

17 For hvalfangerskibe, der opererer uden tilknytning til flydende hvalkogerier 
eller landstationer, fastsætter fiskerin1inisterict en fangstperiode, indenfor hvilken 
fangst og drab af minkhvaler er tilladt. Denne periode må hojsl udgøre 6 pfa 
hinanden følgende måneder indenfor et tidsrum af 12 måneder. 
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18 lig 1952 § 17" 
19 Overtrædelse af denne anordnings bestemmelser 0g furskriiter straffes, for· 

såvidt strengere straf ikke er hjemlet i den gældende lovgivning, med bøder, hvis 
størrelse n::ermere bestenunes således: 

Ved overtrædelse af §§ 12, 13 og 14 stk. 3 og 4 ikke under 5000 kr., ved 
overtrædelse af§§ 5, 6, 7, 9, IO, stk. 2, 14 stk. I. 15. 16 stk. 1 og 17 ikke under 
2000 kr" ved overtrædelse af § 8 ikke under I 000 kr. og ved overtrædelse af § 
JO stk. 1 ikke under 200 kr. 

20-24 lig 1952 §§ 19-23. 

17. maj - GRINDAREGLUGERDIN. 
fyrsta deild. Um eftirlit viO grind. 

1 Yvireftirlitio viil grindum hevur Føroya landsstyri. Ta,) er tessvegna skylda 
tess at ansa efter, at reglurnar i hesi reglugeril verc)a hildnar og gera øl! tørvandi 
tiltøk og leggja dent a alt, sum vera kann hesum forna vinnuvegi til frama. 

2 Syslumaourin hevur fyristilingina vio grind og hevur eftirlit vio, at rakstur 
og dråp fara fram eftir reglunum. Hann eigur tessvegna. so skj6tt hann fær 
grindaboo, at fara i grind, og hann skal ansa eftir, at ein og hvør ger skyldu sina. 

Å hvørjum åri å grannastevnu ger syslumaliurin yvirlit yvir f6lkatalit), og hvussu 
tao er bylt i hvørjari bygd millum batar ella aora samskipan. 

Ein slik samskipan. annaohvørt tao er til båt ella a annan hått, kann ikki 
hava færri i'ctrtar enn 50. ifall åvarandi bygd er so stor. 

Tann, sun1 ij.J:i gevur partar sinar upp sun1 framn1anfyri fyriskipaO, n1issur 
nett sin til hein1apa1't. 

:i Einhvør båtur. sum fer i grind, skal hava sin formann valdan av 
ollum båtsmonnunum, og sl,al sysluma,\urin til cina og hvørja tio kunna krcvja 
upplysing um formansvali6. 

Forn1aOurin hevur åbyrgd av, at allir båtsn1enninir gcra sfna skyldu. 
4 Til hvorja hvalvåg verlia 4 mcnn valdir sum grindaformenn. Hesir menn 

stila fyri grindini til syslumat)urin Lemur, og teir skulu gjølla utinna alt, sum 
verOur tei1n ålagt og skulu vera syslu:nanninu111 til handa til Utinningar av sinun1 
skyldum bæoi undan og aftanå drepning. 

Tii grindaformaour skal veljast, skal sysluma,\urin stila fyri valinum, eftir at 
tao er lyst frammanundan og geva l.mdsstyrinum frasøgn um urslitio. Allir 
grindan1enn. sun1 hoyra til hvalvånna, hava nett at taka lut i valinun1, sun1 er 
galdandi fyri 5 år. 

Landsstyrili tekur avgerli um, hvørjar bygdir ætlast at hoyra til hvalvåg. 
Onnur deild. U111 grindabo/') og reii)skup, sun1 ln'<'Jr grindabiltur skal hava. 

5 Tå båtur sær grind til havs ella å fin\um, skal manningin beinan vegin sum 
vanligt er hava uppa mastur. Beinavegin, sum hetta tekin sæst fra landi, skal 
tclefonstøliin geva grindabo<'> eftir reglum sum landsstyri<) fyriskipar. ella annars 
viu glaoing og breil\ing og ultan <lvvll, til bo,\ini cru farin runt grindaumdømil\. 
Ver<\ur grind sædd fr.\ landi vcrc\ur fario fram å sama hått. t6 vio li fyrivarni, 
at grindabot) vcrOa ikki givin fyrr enn tal) er vist, at grind er i nånd. 

6 Manningin a hvørjum båti, io fer i grind. hevur skyldu at hava tørvan<li 
grindareiOskap vie), hvalvakn, s6knaronglar, linur ella reip og snori viil fastasokki 
clla leysasøkki. 

7 SYslu111aOurin sun1 grindafonnenninir skulu, tU teir fara i grind, hava litiO 
flagg uppi i eini stutteri stong, sum skal standa aftast å båti teirra. Hann, sum 
ikki held ur hesar r "glur. kemur und ir sekt. 
Triåja deild. !}111 grindarakstur og drdp. 

8 Grindaforn1enninir frå tcin1 yn1su hvalvågun1 skulu san1an viO finningar
båtinur.1, un1 nakar er. og un1 cingin er, cinsamallir stila fyri hvønn veg. grindin 
skal rekast, og hvussu raksturin skal fara fram. Her skal serliga gevast ans, 
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hvøm1 veg grindin sjålv heldur, um hon av sær sjålvum heldur m6ti onkrari 
kendari og g60ari hvalvåg. Er tao ikki so, eigur grindin, alt eftir sum sj6varfalli6, 
:ettin og eisini onnur viOurskifti eru. serliga un1 grindin er stygg og ring at fåa 
rakslur •i, at rekast inn å næslu hvalvåg. Har sum tao ber til, skal ein kend og 
g60 hvalvåg takasl fram um eina heldur ringari, um hon er nærri. Allir hinir 
biitarnir hava skyldu uttan n1insta avvik at reka grindina, so sum 01nanfyri ncvndu 
menn stila fyri. Hann, sum heldur ikki hesar reglur, kemur undir sekt. Einhv,1r, 
sum hcvur skyldu at hava eftirlit vi6 grind, skal beinanvegin, hann er komin til 
grindina, gjølliga ansa eftir, at reglurnar um rakstur grindinnar veroa gj,11liga 
hildnar av hvørjum båti sær. Um so skuldi veriil, at grindaformaour ella finning
arbåtur av sjålvshe.intingum ella øi'irum 6grunda5um orsøkum hcldur grind skeiva 
leili, kemur hann undir sekt. 

9 Fylgjandi sløc) eru g60kend sum hvalvågir: 
l Noråoyulll: Klakksvik, Viovik og Hvannasund. Eysturoy: Fuglafjur<1ur, 

Funningsfjørour, Gøtuvik og Noriiuri i Sundum. Strey!lloy: Torshavn, Vmt
n1anna. Leynar og Saxun. Vt.iJ.?Ufll: MiOvllgur og Tindh61mur. Sandoy: Sandur og 
Husavik. SuiYuroy: Hvalbæ, Trongisvågur, Vågur og Fåmjin. 

10 Tå io grindin er kamin inn å hvalvåg, skal syslumaourin saman vio grinda
formonnunum, sum hoyra hvalvånni til, einsamallur slila fyr.i, nær og hvar hon 
skal haldast til og hvussu fram skal farasl vio drepningi. Harm, sum ikki fylgir 
hesum avgeroum, kemur undir sekt. 

11 Um so er, at fleiri miseydnaoar royndir eru gjørdar at halda grindini til å 
li hvalvåg, hon er rikin. er t6 ikki loyvt at nyta skutil, fyrrenn syslumaourin 
san1an viO 4 grindaforn1onnun1 og n1inst 2 teirra bUgva uttanfyri ncvndu hvalv:ig, 
hevur vattao, al tao eftir øllum at doma fer ikki at eydnasl at hal<la hcnni til her 
ella nakra aorastaonis. Harm, sum ov skj6lt tckur til skutil, kemur un<lir sekt, 
og skal haraftrat av viO fong sin til fran1a fyri landskassan. 

NYtsla av sprongievni ella giftigun1 evni i grind er forboi)in. Brot in6ti hest 
reglu hevur vio sær sekt. 
f-~j6rl)a dei!d. U111 vaktarha/d, uppfisking 01.: 111eti11J.:. 

12 So skj6lt grind er deyo, hcvur sysluma6urin umsj6nina vi,) øllum. Harm 
sctur beinanvegin lørvandi vaktarhald og tekur avgerli un1, hvussu någvir båtar 
og inenn, sun1 eftir stødd grindinnar og øt)run1 un1stot'iun1 tørva, og f.!Vur tci111 
tørvandi leibbcining, sum leir skulu fylgja. 

Hanucst stilar syslu111af~urin fyri. at allir al'lrir båtar ven)a drignir upp, og teir 
sun1 konu1 seinni, skulu venda s::cr til vaktarn1cnninar. sun1 sign teitn, hvar tcir 
skulu dragast upp. 

13 Eingin kann bera scg undan at fylgja bot)un1 s)'slun1'1:~::iins her ella i ~')l)run1 
fyriskipanun1, eisini eru Hil bundin at fylgja bol"lun1 vak, anar. Hann. sun1 bcr 
scg undan at fylgja tilikum boclum, kemur undir sekt fyri 6lydni m6li vaktini. 

14 Tå vaktin er sett og båtarnir tiknir upp. gevur s;Jslu1naf'lurin, boO 0111, at 
hvalirnir skulu dragast nit\anfrU og lcggjast liO urn Jii), har sun1 til bcr. solei()is 
at kulurnar cru fl6ilfriar å hægstu flM. Hesum arbcil\i hava allir grindamcnn 
skyldu at taka lut i skj6tast gjorligl og vitl skili. Liggja hvalir so ultarlaga, at 
båtar mugu til at fiska upp, skulu vaktarbåtar nYtast til tess. og urn neyt)ugt, 
kunnu aorir b:itar takasl til tcss, sum so skulu tabst upp aflur. so skj6tt arbeit1i<l 
er liougt. 

15 Tå it) allir hvalirnir eru konu1ir so 111ikiO niOanfrå sun1 gjørligt, skulu tcir 
veroa opaoir, so leir spillast ikki. 2 grindaformenn skulu vcra tilsteois og ansa 
cftir, at hetta verour gjort skj6lt og vie) skili. 

Hi Syslurnaliurin tckur so 2 ella um ncy<)w;l fleiri kcndar, 6heftar skilamcnn 
at meta grindina, sum gamall er, cftir måli solciois, at hvalur sum er 3.14 rn -
5 alin til longdar ur eyga i got er mettur til gyllin og hinir mettir hareftir, og 
cisini eftir g60skuni. 

17 Metingin skal fara fram skj6tast. og byrja<l eigur at vera fra 
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oi)rum enda hvalvåginnar og haldast fram uttan slit i hin endan. t6 so, at undan
tak kann gerast i størri grind. S,Yslun1aOurin og tcir 2 grindaforn1enninir, su111 
takast ikki vio at drnga hval nitian fra. skulu vertia til steois. Melingarmenninir 
skera, sun1 gan1alt er, skinnatal og nun1n1ar å hvalirnar, sun1 so syslurnaOurin 
skrivar upp i ti raOfylgi. sum metingarmenninir siga upp. Tå io metingin er liuug 
og skauin mettur, selur syslumaourin ella cin mauur, sum hann setur i sins stao. 
so mikiil sum ul er lagt til skat)a beinanvcgin. um ikki mittmyrkrio hindrar. Er 
ovliti<l lagt ut fyri skaoa, kann hann leggja meira ut. 
Fimta dei/d. Um grindaskifti og 1it/egging. 

18 Tå iU grindin er n1erkt, fer sYslu1naUurin undir at skifta beinanvegin, har~ 
cftir ulleggingin skal fara fram. og hann skal bera seg soleiois at: 

Tå iO n1etingin er tald niOur, gongur fyrst av 6bYttun1: 
a) Fimdngarfiskur: Batur, sum frå landi av kemur fyrst til grindina, ella sum 

fyrstur er at finna hana frå sj6num og hevur fylgt henni. til boil eru g1vm av 
henni å landi, fær finningarfiskin. Tå iil grind verour fyrst sædd fra landi, men 
er bot)a<l båti å sj6num frå henni. og hann er fyrstur til grindina, fer finningar
fiskurin i helvt til båtin og hann ella teir, sum booa<i hava honum fra henni. A 
sama halt verilur farit1 fram, tå boo ven'ia givin fra bygd til aora, og båtur ur 
seinnu bygdini er fyrstur til grindina. uttan so er. at hesi viilurskifti eru skipat) 
eftir rcglunum i§ 2. smbr. § 14 i l6g nr. 170 fra 18. mai 1937 um grannastevnu 
v. 111. Siggja fleiri grind i senn, vcrour finningarfiskurin byttur teirra millum. 
Teir, sum eiga finningarfiskin, taka sær sjålvir hann burlurur allari grindini. 
Eftir gon1lun1 siOi fa~r hann kUluna, sun1 fyrst så grindina. 

b) Matarhva/ur: Syslumaourin fyrisetur nøgdina eftir stødd grindinnar og 
f6lkatali å stal)num. Hann verilur lagdur (1t so skj6tt til ber, eftir at grindin er 
dcy<). Reglur um byti v. 111. kunnu fyrisetast i grannastevnusamtykt eftir regl
unum i § 2, smbr. § 14 i l6g nr. 170 frå 18. mai 1937 um grannastevnu v. m. 

c) Sk1uJalm1/11r: Endurgjald fyri mannsska<la, sum kemur ikki undir vanlukku
tryggingarl6gina, båtaskaui og skm)i uppå reit'iskap orsakao av grindini. Skaoi 
vcrt5ur mettur av 2 skal}as)'nisn1onnun1, sun1 syslun1al)urin uppnevnir. annar 
teirra at duga båtasmi<l. tå ein ella fleiri bålar eru komnir undir skaila ella farnir 
i sor i grindini. f hvørjari grind skal so n6gvur hvalur lcggjast Ut i virOi. sun1 
skailin er mettur til, og sysluma,)urin selur si1iani skafohvalin å auktion (smbr. 
§ 17). Skailasynismenninir fi1a samsyning. sum syslumaourin fyrisetur eftir ar
bcit)sins stødd og andsvari. 

d) Vaktarhald. U111 dagi11 Yz skinn til hvonn bUtin, su111 nYttur vert1ur og 
Yz skinn til hvønn tnannin og 11111 ndttina I skinn til hv\,;nn. 

c) f\1etingar111en11: Metingarn1enninir. lika n1ikit'l un1 teir eru flciri clla frcrri, 
fåa 2 skinn av hvorjum hundrao hvalum til bytis. 

f) Syslu11uuJ11ri11 fyri skiftii1 '" 111. Syslumaourin fær I 1/c og teir 4 grindafor
n1cnninir Yz % hvor. 

g) Rudding av hvålvånni. 
19 Tao. sum eftir er, tå tao sum frammanfyri er tilskilao, er farit1 av øllum, 

kemur til skiftis sum partahvalur. Tå iil partahvalurin ver6ur ikki minst l ski1111 
til båtin (50 partar), fåa rakstrarmenninir helvlina. Hin helvlin fer å auktion til 
frama fyri landskassan. 

syslun1at.)urin bit_)ur rakstrarn1enninar n1clda seg til grindafonncnninar innan 
fyrisetta, stutta frest, og i 6scmju um, hvør rakstrarmaour er. tekur syslumail
urin avger() eftir san1rao vi(5 grindaforn1enninar. Syislu1na6urin hevur hein1ild at 
taka ein ella fleiri teirra millum at taka im6ti ti, sum utlagt vcr5ur til rakstrar
mcnninar og stila fyri skiftinum. 

Partur n1kstran1anna vert.'iur bVttur solciOis, at 4 1nannarar r~er I, seksn1anna~ 
far 2, åttan1annafar 3 og tiggjunlannafar 4 partar, og hvør rakstrannaOur 1 part 
hvor. 

20 Partahvalurin verilur skiftur eftir f6lkatalinum i viokomandi grindaum-
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don1i og til tcir uttandomis, sun1 ko1nnir eru innan 111ctingin er lil)ug, eftir 
rcglu1n, sutn fyrisettar eru nit)anfyri: 

Til hvorja hvalvanna skulu hoyra fylgjandi umdomi, sum øll faa fullar partar: 
I. Nrm1oya sf11a: 

a) Til /-J1•LN"1u1su11d og J/j/}vik: Non)oya s)'sla og cystursiOan å Eysturoynni 
Æouvik--Gj6gv). 

b) Til K/akksvik: Non)oya sysla og cyslursitlan tl Eysluroynni (ÆCiuvik~ 
Gj6gv). Vcslursi1hn av Eysluroynni fær berl lu\lvar parlar. 
li. Eyst11royar SJ'sia: 

a) 1'il Gotu, f'ug/afj<)r/'5 og f'u1111ingsfjori'J: l~:ysturoyar og NorOoya syslur. 
b) Til Su11di'1d 111illu111 Strey111oy og E"'ysturoy: Strey1noyar og Eysturoyar s.Yslur. 

Ill. Streymo)w· sfs/a: 
a) 'fil T6rshat•;,•: Strcyn1oyar sYsla og vcslursh)an :.i f:'.:ysturoynni og Eystnes~ 

T\1j6vancs ti eystursi{)uni. Vågarnar fåa bcrt hålvar partar. 
b) Til lfraiFik: Sum Sundini (smbr. Il b). 
c) '!'il Vest11uJJ111a, Sax1u1, og Leynar: Strcyn1oyar og Vaga syslur, Vcstursilktn {1 

Eysturoynni ur Eyslncsi til Ei1lis fær bcrt halvar parlar. 
IV Våga sysla: 

Til Miilwir: Vaga sysla. vcstursioan '1 Strcymoynni. Heslur og Koltur, N61soy 
og cystursiL)an å Strcyn1oynni fåa bcrt hftlvar partar. 
\'. Saudoyar sfsla: 

1'i/ btii)ar /Jralvdgirnar: Sandoyar s)'sla. 
VJ. SuVuroyar sfsla: 

Til al/ar hvah·dj]ir: Sut')uroyar s)'sla. 
I-far sun1 hålvir partar cru fyriscttir, dctta tcir burtur. 1{1 h) grindin er so n1ikii5 

litil, at bcrt 1 skinn kann vcra til båtin, lti hesir hfllvu partarnir cru burturkasta6ir. 
Annars er rcglan hon. at uttand<:>mis ntenn yvir 15 år, sun1 ko1na til hvalvånna, 

innan vaktin er SClt, fåa fuJlan part og teir, SU!ll koi1Hl aflanfl laf), 111Cfl innan 
n1crkingin er Ji()ug, fåa hålvan part, og at skifti til hvorja bygclina og T6rshavn 
fer fram cflir f61katali. skift sunJur i bålar ii 50 pers6nar. Ta itl skifti hevur viil 
sær brolin skinn til eina bygd ella eitl nummar. ver1la tilik brol ikki logd ul, men 
vcrba rundal) soleh)is. nt halvt skinn clla 111eira vcrOur roknat) sun1 heilt skinn og 
brol, sum er minni c1m halvl skinn, della burtur, ullan so. al bygclin ikki lutast 
hcilan bal. 

21 Skuldi grind doyt) i ot)run1 stolSu111 cnn tei111 ornanfyri nevndu hvalvågum, 
veri)u r hon skift solcil)is: 

I. i NoriJoya sJ!s/u: 
a) Allasta1lni eyslanfyri Mula (ur Skoralanga sunnanfyri Noriloyri l Milia) eins 

og i Hvannasundi og ViiJvik. 
b) Allaslaonis vestanfyri Milla (ur Skoratanga sunnanfyri Norlloyri i Milla) eins 

og i Klakksvik. 
II. i E'_vsturoyar sf'slu: 

a) AllaslacJnis å cystursi<luni ii Eysluroynni (lir Eyslnesi i Kollin) eins og 
G()lU og Funningsfirt'ii. 

b) Allastailnis å vcstursiiluni a Eysturoynni (ur Eyslnesi i Kollin) eins og i Sund
unun1. 
Ill. i Streymoyar sfs/11: 

a) Allaslailni {1 Eystursi<ltmi å Slreymoynni: 
l) Or Kirkjubonesi i Hvilanes og N61soy cins og i Torshavn. 

2) Or 1-Jvitanesi i Skeii) eins og i Sundunu111. 
b) Allastailni a veslursiiluni å Slreymoynni (ur Kirkjubonesi i SkeiCii), Hcslur 

og Koltur eins og i Vestn1anna. 
JV. i Vtiga sys/11. 

Allastailnis eins og i M iCivågi. 
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V. i Sandoyar syslu: · 
Allastaonis eins og å Sandi. 

VI. i Suåuroyar syslu: 
AJJastaOnis eins og i Vågi, TrongisvUgi. F'a111jin og Hvalba. 
22 Fyri skj6tari at frcn1ja skiftini cftir on1anfyri fyriskipa0utn rcglu1n cigur 

syslumaourin altiil at hava n6gmikic1 hjå sær av (1lfyllingarblcit'ium, sum lands
styriil fyriskipar. 

23 So skj6tt skifti og Utlcgging cru liOug. kunngcr syslun1at)urin tein1 sun1 til 
steOis eru. hvussu st6r grindin er, hvussu n1ikiO hon er n1ctt til, og hvussu 
mikiO er til båtin. og gevur iit seillarnar. sum tilskila i hvorjum hvalum, hv11r 
båtur eigur sin part. 

2•1 Hvalur, sum flotnar ella verilur fiskal)ur upp. eftir at syslumaourin hevur 
byrjaO skifti, n1cn innan Utleggingin er liOug, ke111ur til skiftis sanu1n viO ti, sun1 
eftir er av partahvalinum millum teir Mtar, sum eru komnir eftir at syslumai'iurin 
hevur byrjao skifti. Men tat) avlop, sum er eftir, selur hann til frama fyri lands
kassan. 

Å sama hått vcrt)ur fariO fran1 vh) hva1i, sun1 fyrsta san1dogrit'S cftir at scOlarnir 
eru iitkomnir flotnar clla verour fiskac)ur upp å sjålvari hvalvånni. t6 eftir at l /l 
er farin av til finnarin. Aftanå taO eigur finnarin allan hvalin. 

25 Einhvor hevur skyldu at hcinla sin part innan l tima eftir. al sel\lamir 
cru Utkornnir. ultan so at hann sigur syslu1nanninun1 frå, at hann fa~r ikki kon1iO 
ra~ttstundis, og tå kann hann fåa 5 timar aftrat. 

VcrOa partarnir ikki hcintaUir innan fyriseUa ti(), vcrOa teir seklir til fra111a 
fyri landskassan, uttan so, at cigarin pr6gvar at tat) ikki vit"lraOi at kon1a. clla 
hann av 00run1 g6t)un1 grundu1n fekk ikki kon1it) cftir partinun1 i fyriscttari ti\). 

SJ'slun1aOurin cigur at ansa cftir, at innvolur og rov vcrl5ur ruddaO burtur {i 

biligasta hått innan 3 fcriJir 24 tin1ar, aftanå at scOlarnir eru Utknmnir. l~Tonun1 
er hcin1ilt at gcra såttn1åla viO onkran Ct plUssinun1 un1 san1syning fyri hctta ar
beiiii. Landskassin ber iitrcioslurnar. 

26 Sektir eftir hesi reglugerc) fara i landskassan. 
27 Hcnda regiugen) kcn1ur i giJdi hcinanvcgin og sa111stundis fara kunngcrf'iir 

nr. 7 og 23 fral. juni 1940, nr. 38.fni 28.novembcr 1944 og nr. 13 fra 8 mai 1953 
Ur gildi. 

20. n1aj ~-~ An. nr. 160 0111 :cndring i anordning vcdr1;)rcndc J--:'fSKERIPOLr~ 
TIET i havet omkring Færoernc. 

I overcnsten1n1else n1cd en 111cllcn1 den danske regering og regeringen i Det 
forenede Kongerige Storhritanicn og Nordirland stedfunden noteveksling af 22. 
april 1955 anordnes herved fv>lgcn<lc ~endring i § I i anordning nr. 29 af 27. fe~ 
bruar 1903 vcdrorcndc fiskcripolitict i havet on1kring Fa:rocrne, forsåvidt angår 
det område af havet omkring Færncrne. hvor fiskeriet udelukkende er forbeholdt 
frcringcr og andre <lanskc statsborgere: t 

De grænser, indefor hvilke udelukkende færinger og andre danske statsborgere 
skal vrcrc berettiget til at drive fiskeri, fastsa:Ues son1 angivet nedenfor, alle de 
buer. der mevnes skal trækkes med en radius af 3 sømil fra lavvandsm,erket på 
ocrnc eller tie udfor liggende ski-er, der ikke til stadighed overskylles, alle geo
grafiske positioner er laget fra det danske sokort nr. 80, udgaven af 1905 (rettet 
1953). 
NORDKYSTEN. 

Fra buen med centrum på skæret tæt nord for Myling langs fælleslangenten til 
denne bue og til buen rundt 0111 Rivtange. Fra denne tangents sk~eringspunkt 
med fællestangenten mellem buerne rundt om Rivlange og Kadlur løber grænsen 

82 

·t) Jfr, Slalsm. skr. 24. nov. 1955. Anordningen er ophævet ved An. nr: 130 
27, apr. 1959. 



20. maj 1955 

langs sidstnævnte tangent og videre langs buen rundt om Kadlur. derfra langs 
fælleslangenten til buen om Kadlur og buen rundt om det yderste ikke til 
stadighed overskyllede skær ud for Enniberg. Langs buen rundt om Ennibcrg 
og fa~llestangcntcn n1ellcn1 denne bue og buen rundt on1 Nordbcrg på Fuglø 
Deraf langs buen rundt om Nonlberg og langs fallestangenten mellem denne 
bue og buen 0111 den nordøstlige pynt på F'uglo. 
ØSTKYSTEN. 

Langs buen rundt om den nordostlige pynt på Fugh1 til sk;:cringspunktet n1ed 
buen rundt 0111 Bispen, derfra langs denne hue og f~rllcstangcnten til den og buen 
rundt 0111 den ostligste pynt på Svint-). Derfra langs buen rundt orn den ostligste 
pynt på Svino og fa~llestangcnten 111clle111 denne bue og buen rundt on1 den syd
ostlige pynt på Svin(;:). Langs buen rundt on1 den sydr~stligc pynt på Svinø og 
frcllcstangcnlcn n1ellen1 denne bue og buen rundt otn Skoren. Fra ska:ringspunktct 
n1ellc111 denne tangent og r~cllcstangentcn n1cllcn1 buerne rundt 0111 Skoren og 
rundt on1 den ostlige pynt pil Nols,; dannes gr:enscn af sidstn~cvntc tangent indtil 
sk:cringspunktet n1cd fa~llcstangcnten 111cllern buen rundt 0111 den ostlige pynt p<l 
Nolso og buen rundt 0111 Flcscrnc (tistligc ska:~r), derfra langs denne fa:llcstangcnt. 
J)crfra langs buen rundt 0111 Flcscrnc (\)Stligc skrer} til sk:eringspunktct n1c<l buen 
rundt 0111 sk::rrct Munken. 
VESTKYSTEN. 

Langs buen rundt on1 sk~crct :rvtunkcn og langs f;:ellcstangcnten rncllcn1 denne 
bue og buen rundt 0111 den sydvc...::;tligc hohn ud for Fan1arasund. Derfra langs 
sidsn::cvntc bue og frcllestangcntcn 111cllc1n denne bue og buen rundt orn Berg.s
tange. Derfra langs buen rundt 0111 Bcrgstange og langs fa~llestangenten n1eJlen1 
denne bue og buen rundt 0111 Kobbetange til en position 61 grader 35.0 n1inu1ter 
nord, 7 grader 04,9 111inuller vest. hvilket er 247 grader. 3,05 somil fra Kobber
tange. Fra denne position folger gn:rnsen en lige linie til en position 61 grader 
51,5 minutter nord. 7 grader 23.4 minuller vest. hvilket er 253yz grad. 13,l 
søn1it fra den nordlige pynt på Troldhoved ud for Sandø. Derfra so1n en lige 
linie til den position på buen rundt 0111 det yderste skær ud for f\.1yggcnæs, der 
er 62 grader 03.9 minutter nord. 7 grader 45.95 minutter vest. hvilket er 236 
grader, 3,3 sornil fra 'Myggcna~s fyr. Derfra folger gr;rnscn buerne orn skrerenc 
ud for Hohn ved den vestlige ende af Myggen:cs. 
NORDVESTKYSTF:N. 

Fra buen rundt on1 det non.Jliestc skrer ud for f.lohn lan;!:S <len tnnu:ent til 
denne bue. son1 går igcnnc1n skre;ct t~et nord for f\1yling (ikke buen ru~dt 0111 
delle skær) til en afstand af tre sømil fra Strnm1>s vestkyst. Der!"ra som en tan
gent fra denne position til buen rundt 0111 ska~ret L:et nord for lv!yling og videre 
rundt om denne bue til fælleslangenten mellem den og buen rundt om Rivtange. 

Iøvrigt henvises til det son1 bilag til n~rrva:;rendc "'anordning gengivne kort, t 
pft hvilket den nye fbkcrigr;ensc er indtegnet. 

Denne anordning træder i kraft den J. juli 1955. 

24. 111aj ~~ Lov nr. 172 0111 statsgaranti for lån fm KREDITFORENINGEN 
af Kon1n1uncr i Dann1ark til fa::roskc kon1n1uncr. 

1 Finansn1inisteren bcn1yndiges til på statskassen vegne overfor KrcditforM 
cningen af Ko111muncr i Dann1ark at n1cJdelc garanti fo; lt1n til bygge- og an-
lægsarbejder, ydet til f,ernskc kommuner. ~ 

2 Garantien 0111fattcr rente. reservefondsbridrag og indtil 75 pct. af for
eningens tab på de udlånte beh,)b. Såfren1t en tern1inydclscs rettidig over
forse! til foreningen hindres som folge af afbrydelse af forbindelsen mellem 

1) Udelades her. 
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Færøerne og den øvrige del af riget under krig eller der med ligestillede forhold, 
omfatter garantien hele terminsydelsen. 

3 Finansministeren indhenter forud for hvert garantitilsagn for lån til fær
øske komn1uncr tilsagn fra F~erøernes hjenunestyrc on1. at dette på landskassens 
vegne som selvskyldner indestår statskassen for erlæggelsen af ethvert belob, 
som denne målte komme til al udrede til opfyldelse af statens garantiforpLigtelse. 
Finansn1inistcrcn fasts~ctter i~1vrigt de na:nncrc vilkår for garantitilsagcne, her
under til sikring af, al de skyldige beløb S<>ges imldrevet i tilftdde af mislig
holdelse. 

4. juni - Landsst. umfarsrit til kommunurnar um BRADFONGIS STYRK. 
Eins og årini fran1n1anundan hevur logtingii.) i figgjanirinun1 1955/56 jåttat') 

kr. 50.000.- til styrkveitingar. Landsst)'riO r~cOur yvir hcsu111 pcningi, og hann 
er ætlaour fyrst og fremsl at kunna nylasl sum brMfongis styrkur til l'tilk, sum 
cru trongjandi og onga hjålp fåa eftir galdandi forsorgaral6ggåvu, ella sun1 av 
serliga ringun1 un1støOun1 sun1 t.d. av sjt'.iku, tungu1n ht'.isi o. t. hava pcningaligan 
styrk fyri ncyiiini til livsins uppihald. Landsstyriil skal i hesurn virlfangi visa til, 
at kommunurnar i lilikurn forum hava skyldu at vcita styrk eftir kgl. fyriskipan 
nr. 41 frå 25. februar 1914 um hjålpikassar (smbr. F<lroya Jtigsavn). 

Fyri at landskassans peningur bctri kann nYtast cftir sinu111 encJa1nåli, er hil) 
landsst)'risins retlan hcrvit) at fåa cina san1skipan i lag 1nillun1 kon1111unurnar og 
landsstyriO solcit)is, at taf) hercftir vanliga vcrt)ur ko1111nunan, sun1 skal skyna. 
hvør styrk hcvur fyri neyi'iini eftir hesi skipan, og hvussu mikit) innanfyri lcy fyri
settu n1ark og åvegis (forlods) veita sin part ~ 25 tYr, av hvtJrjun1 studningi, sun1 
tilsan1w1s ikki n1å fara uppun1 kr. 200.~. Tå so lan<lsstYriO hevur fingiO un1s6kn
irnar inn viO vauan s6knarstyrisins (bYråi.\sins) Ul11 hvat kon1n1unan hcvur vcitt, 
far vit1kornandi ley 75 % beinlci<iis ur Jandskassanum. Skila<l ver<lUr til, at van
ligt hevur vcriO, at tilikur styrkur hcvur vcriO vcittur 2 ferl)ir tlrliga --~ til j6Ja 

og til p;.lskar og studningurin hcvur veril) fnl kr. 100. upp i kr. 200. og bcrt 
i serstøkun1 føru111 upp i kr. 350.- og bert i hcndinga l\-;run1 til at'lrar th':iir i 
Urinu1n. TaO vert.)ur lagt aftrat, at styrkur cftir hcsi skipan er ongin fåta.:kram 
hjl<ip, 1nen cin scrligur styrkur, har galdandi 16gg<iva onga clla ikki 116g111ikla 
hjalp fær veitt um verulig trongd er tilste6is. 

29. juli ~ Vedtægt for Færoernes REALKREDITINSTITUT. 
Kapitel 1. Formål. 

I FÆRØFRNES REALKRFDITINSTITUT, der er oprettet ved lov nr. 60 
af 12. marts 1955, har forelobigt til formCd at yde lån med pant i l'iskcfartojer 
hjen1n1eh1,Jrende på Fa:røcrne. 

Kapitel Il. Instituttets ledelse. 
2 Direktionen har den ansvarlige ledelse af instituttets virkson1hed i over

cnsstcn1n1elsc nicd loven og vcdt:rglcrnc. lngen beslutning kan tages n1e<l1nindrc 
mindst 2 medlemmer af direktionen deltager heri. Ethvert medlem al' direk
tionen forpligter instituttet med sin underskrift. medmindre andel måtte være 
bestemt, jfr. §§ 7 og 15 

Statsn1inisteriet og landsstyret fastsa".ttcr direktionens lønning og øvrige an
sættelsesvilkår. 

3 Direktørerne fordeler instituttets forretninger mellem sig. De kan over
drage et enkelt medlem af direktionen at foreslå den daglige ledelse af instituttets 
virksomhed. 

4 Direktionen ansætter og afskediger det fornødne personale. lnstilullels vur
deringsn1ænd ansættes og afskediges af statsn1inisterict og landsstyret efter ind
stilling af direktionen. 
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5 Repræsentantskabet virker som r<ldgivende organ for direktionen. Det af
giver erklæring om regnskab og beretning. Direktionen holder repræsentantskabet 
underrettet om instituttets virksomhed og .indkalder det til møde. så 
ofte det skønnes fornodent, dog mindst een gang årligt. Direktionen foranlediger 
at valg af medlemmer til repræsentantskabet finder sted. Valgene foretages 
i februar måned og gælder fra l. mart.,. Om låntagernes valg af medlemmer til 
repræsentantskabet gælder følgende regler: Anmeldelse af kandidater indsendes 
til direktionen inden 2. januar i det kalenderår, hvori valg skal foretages, under
skrevet af mindst 5 låntagere. Valgene foregår skriftligt ved tilbagesende],e af 
stemmekort, der udsendes til låntagerne inden I. februar. På stemme
kortene anfores de anmeldte kandidater i alfabetisk orden. Der kan på hvert 
stcn1111ckort stem1ncs på 2 kandidater. Sten1n1ekort, der skal underskrives person~ 
lig. må være instituttet i hænde senest den 15. februar. Hvis der ved forste valg ikke 
indkommer noget forslag til kandidater, kan disse vælges af direktionen. Ved 
senere valg kan de tidligere valgte låntagere, hvis de skriftligt har tilkendegivet 
overfor direktionen, al i:Je er villige til at modtage genvalg, og andre forslag ikke 
rettidigt er indkommet, betragtes som genvalgt uden afstemming. Såfremt de 
pågældende ikke ønsker genvalg, og forslag til kandidater ikke er indkommet 
rettidigt, kan n1edlen1n1crne va~Jgcs af direktionen. 

6 Vurderingsmændenes antal skal være mindst 3, hvoraf en skal være skibs
bygningskyndig og en maskinkyndig, medens en skal have praktisk kendskab til 
fiskeri og indsigt i fiskerierhvervets økonomiske forhold. 

Kapitel li/ Instituttets lånoptagelse. 
7 Direktionen kan optage lån ved udstedelse af kasseobligationer eller gælds

beviser. Kasseobligationerne udstedes i serier. Direktionen tneffcr afoørelse on1 
. 0 

senernes størrelse, og hvornår kasseobligationerne skal udtrækkes. Obligationerne 
skal indeholde de ved seriens åbning vedtagne bcsten1n1clser on1 deres forrentning 
og administration og affattes iøvrigt efter en af direktionen fastsat formular. De 
kan efter direktionens bestemmelse udstedes for beløb af forskellig størrelse. 
lfvcr storrclsc har sit litra, og kasseobligationerne indenfor hvert litra har hver 
sit løbenummer. Med hver kasseobligation udleveres rentekuponer, der betegnes 
n1e<l san1111e litra og løbcnun1111er son1 den kasseobligation. hvortil de horer. 
](asseobligationernc lyder på ilucndehaveren, n1en kan noteres på navn hos insti
tuttet og kan på vilkår, der fastlægges af direktionen, deponeres i instituttet. Til 
optagelse af lån kneves vedtagelse og underskrift af san1lige direktionens n1cd
len1n1er. 

8 Del samlede bclob af instituttets forpligtelser for optagne lån dækkes af 
pantebreve til instituttet for mindst det modsvarende beløb. Hvis der pa grund 
af ekstraordinære afdrag på eller kontant indfrielse af pantebreve ikke forefindes 
fuld d'ckning som anført, og dækningsforholdet ikke kan genoprettes i den først
kon1mende ter111in gennen1 inddragelse af kasseobligationer eller ekstraordin<crc 
afdrag på ga?.ldsbcviser. skal den tnanglende dækning n1idlc.rti<ligt erstattes n1ed 
tilgodehavender hos Danmarks Nationalbank eller aktiver, hvori umyndiges mid
ler kan anbringes. Det påbudte dækningsforhold skal genoprettes, så snart det 
er n1ul.igt. 

9 Renten af kasseobligationerne udbetales i <le for vedkon1n1endc serie fast
satte udbetalingstern1incr 111o<l aflevering af de tilsvarende rentekuponer. Af 
rentebeløb. der ikke h~cvcs til forfaldstidcn, svares ingen rente. 

10 De af instituttet udstedte kasseobligationer er uopsigelige fra ejerens side. 
Ved en series åbning bestcn1111es Jet, on1 dens kasseobligationer skal or<linrcrt 
an1ortL<.;ercs alene ved indlosning efter udtrrekning, således at de udtrukne nun1re 
indkaldes til indlosning, eller om de - efter bestemmelse, der forud for hver 
termin træffes af direktionen - skal amortiseres veld opkøb eller indløsning. I 
hver termin skal de kontant indbetalte afdrag, som instituttet har i behold, og 
det samlede afdragsbeløb. der af låntagerene skal indbetales kontant i termi-
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nen. i størst muligt omfang anvendes til amortisation af kasseobligationer eller 
afdrag på ga!ldsbeviser. De belob. der ikke i terminen anvendes tiI amortisation 
eller afdrag. anbringes efter de i § 8, stk. 2. indeholdte bestemmelser. 

11 Direktionen træffer bestemmelse om, hvorledes indkaldelse af udtrukne og 
opsagte kasseobligationer skal foregå. 

Efter den termin, i hvilken en kasseobligation forfalder til indløsning. bærer 
den ingen rente. llvis der ved indlosningen af en forfalden kasse-obligation 
n1angler tilhørende rentekupon for senere tcrn1iner end obligationens forl'alds
tern1in, fradrages n1angle:nde kuponers beløb i indlosningssun1n1en, forudsat at 
forholdet ikke er berigtiget ved m01tifikation eller på anden måde. 

12 Kasseobligationer, der er incllost eller opknbt i amortisationsojemed, såvel 
sorr1 indh1sto rentekuponer, skal efter på effektiv n1ådc at va~re gjort ugyldige 
opbevares, indtil de ved revisionen af det påga~ldcnde årsregnskab har v:erct 
forevist instituttets revisor. hvorefter de tilintetgtJres på betryggende 1nådc. 

13 Forfaldne kasseobligations- og renrekuponbeløb, der ikke hæves inden 
forældelsesfristens udlob, tilfalder instituttet. 
Kapitel IV. !11stit11ttets 11d/t111. 

14 Begrering on1 lån fra instituttet affattes på ansøgningssken1a, der tillige 
indeholder angivelse af de oplysninger og dokun1cntcr, der skal ledsage bcga~rinM 
gen. Det som pant tilbudte fartoj vil være at vurdere i overensstemmelse med 
reglerne i §§ 25~27. For vurderingen og ovrige 111ed lånoptagclsen forbundne 
on1kostninger erhrgges et af direktionen fastsat gebyr. 

15 Direktionen tr~rffer afgorelsc af, 01n lån kan bevilges. og fastsiettcr dets 
størrelse og vilkår under hensyntagen til san1tlige foreliggende 0111strcndighedcr og 
under iagttagelse af de i loven og vcdta:gterne fastsatte besten1rnelser. l'il bevilM 
Jing af lån kra::ves underskrift af tnindst 2 af direktionens n1e<llcn1111er. 

16 Lånet må med tillæg af foranstående hæftelser ikke overstige 50 % af 
fartøjets værdi, således som denne er fastsat ved den af instituttet foretagne vur
dering. Den for lånet fastatte an1ortisat.ionstid n1å ikke overstige 10 år. Dog kan 
direktionen under lånets afvikling, nar 5'Cr!igc omstændigheder taler herfor, ind
rømme nedsættelse af eller henstand med betaling af afdragene, således al Iane
perioden forlænges til højst 15 år. Lån efter foranstående prioritctsli'1n n1å kun 
ydes, når srcrligc on1st::cndigheder taler herfor. J~erved mit s<crlig tages i betragtM 
ning on1 risikoen øges i va::sentlig gratl. 

17 Lån ydes kun mod sikkerhed i fartøjer. der er hjemmehørende på Færc1-
erne og anvendes til fiskeri. Lån kan ydes såvel til nybyggede fartnjcr s{_1n1 til 
ombygning af ældre farlojer, herunder til udskifning af motorer m. v. Lån ydes 
kun n1od behHrigt tingh:cst eller registreret pantebrev i fartøjer n1ed n1otor og 
andet tilbeht)r. Pants::ctningen on1fatter tillige forsikringssum111cn for fartøjerne. 
De pantsatte fiskefartøjer med motor og ovrigt tilbehor skal stedse y,cre for
svarligt forsikret i forsikringsselskaber godkendt af landsstyret. 

18 Bevilgede lån udbetales kontant til en af direktionen fastsat rente og kurs. 
Fastsættelsen bør ske med henblik på, at instituttet holdes skadeslost for even
tuelle kurstab ved de af dette optagne lån. De for lånene udstedte pantebreve 
kan ikke overdrages til eje eller pant eller gorcs til genstand for .individuel rets
forfølgning. Bcnu-erkninger heron1 optages på pantebrevenes forside. 

19 For instituttets forpligtelser er <lets låntagere solidarisk ansvarlige ~ dog 
kun med de pantsatte fartøjer --- med el beløb, der svarer til lilnets hovedstol. 
Til fyldestgorelse af dette ansvar kan der opkra~vcs overordentlige bidrag til 
reservefonden efter direktionens bestemmelse, jfr. § 20, stk. 3. Direktionen kan 
begrænse den solidariske hæftelse til alene at gælde grupper af fartøjer med ens
artet risiko. De na~rn1ere regler om en sådan begnensning fastsa~ttcs af direk
tionen med statsministeriets og landsstyreLs godkendelse. Medlemmer, der ind
frier deres lan. kan ikke få kvittering for ophor af det solidariske ansvar, forinden 
der er forløbet 3 måneder efter, al regnskabet for det regnskabsår, i hvilket ind· 
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frieisen er sket, er indsendt til statsministeriet og landsstyret, og disse ikke har 
fundet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabets rigtighed eller taget 
udtrykkeligt forbehqld. Kvittering kan dog gives, såfremt reservefondet ved 
regnskabets afslutning har en størrelse af mindst 10 % af instituttets gældsfor
pligtelser. 

20 Ved enhver optagelse af lån betales til reservefondet, jfr. § 28, et indskud 
på mindst 2 % af lånets hovedstol. Direktionen ka11 tillade, al indskuddet ind
betales i indtil 4 lige store rater, der erlægges ved lånets udbetaling og i de nær
mest derefter følgende terminer, når der ved det pågældende pantebrev gives 
samme sikkerhed for rest af indskud som for kapital, renter og øvrige ydelser. 
Hver termin erlægges et bidrag til reservefonden. Bidragets størrelse fastsættes 
af direktionen ved lirnets optagelse til en fast procentdel af lånets hovedstol. Så
fremt reservefondet andrager mindre end 2 % af instituttets gæld, kan direktionen 
med 3 måneders varsel til en indbetalingstermin kræve erlagt sådanne ekstraordi
nære bidrag til fondet, som ved nøjagtig påligning i forhold til de ordinære halv
årlige bidrag måtte udfordres for al bringe fondet op til forannævnte størrelse. 

21 Lånet tilbagebetales med lige store afdrag over det ved lånets optagelse 
fastsatte antal terminer, jfr. dog § 16, stk. 2, og § 23, stk. I. Afdragene erlægges 
sammen med renten af lånets restgæld og bidrag til reservefonden hver I. maj og 
1. november. Af halvårsydelser der ikke erlægges senest henholdsvis 20. maj og 
20. november svares morarente af del skyldige beløb fra forfaldsdagen, til beta
ling sker. Morarenten fastsættes til 1 % p. a. over den af Danmarks National
bank fastsalte diskonto, dog mindst til den for lllllet gældende nominelle rente. 

22 De af instituttet ydede lån er uopsigeligc fra instituttets side, sålænge ved
kommende ]antager i enhver henseende opfylder sine forpligtelser, men er i 
modsat fald forfaldne til udbetaling. Lånene forfalder ved ejerskifte, men direk
tionen kan tillade, al de overtages af den nye ejer. 

2:l Enhver låntager er berettiget til at indfri lånet eller erlægge ekstraordinære 
afdrag på dette med 3 måneders varsel til en 1. maj eller J. november. Ekstra
ordinære afdrag skal dog erlægges med beløb delelige med 100. Med hensyn til 
kvittering for det til lånet knyttede solidariske ansvar henvises til § 19, stk. 4, og 
med hensyn til udbetaling af andel i reservefondet henvises til § 28. 

24 Enhver kvittering, som meddeles en låntager for halvårlige ydelser i hen
hold til § 21. skal specificere de indbetalte beløb og angive lånets restgæld. 
Kapitel JI. Vurdering. 

25 Vurderingen af et fartoj, der agtes pantsat til instituttet, fore 
tages af 111indst 2 af instituttets vur<leringsnucnd. Direktionen udfrrrdigcr en in~ 
struks for foretagelse af vurderinger, hvilken instruks tHJje vil va~re at f4llge. 

26 Såfren1t direktionen skønner, at fartojet n1uligvis .ikke længere yder den 
forno<lne sikkerhed for h1nct. kan den kra~vc ny vurdering foretaget. Udgifterne 
ved en sådan vurdering kan påkrggcs låntageren, sclfrernt foretagelse af vurdc~ 
ringen skyldes hans forhold. Viser det sig, at det oprindlige lån overstiger 50 rk 
af fartojcts v~enJi efter den såle<lcs foretagne vurdering, kan direktionen opsige 
lånet til on1gilcndc indfricl~c. 

27 Lånst-1gerc er under vurderingen pligtig til al give vurderingsn1a.-;ndenc alle 
forn41dnc oplysninger otn farh)jet og underskrive en erkli'cring pt1 vur<lcringsforM 
retningen on1 at have givet de h~un afkra:vcdc oplysninger efter bedste ovcrbcM 
visning. 

Kapitel VI Reservefond. 
28 Der oprel!es el reservefond til imodegilclsc af tab pil instituttets udlån. Til 

delle fond henlægges de i * 20 omhandlede indskud og bidrag. de i henhold til 
~ 19, stk. 2, pålignede ckstraordina:rc bidrag, fondets egne rcntcindt;:cgter, san1t 
instituttets driftsoverskud i det ornfang, statsn1inistcrict og landsstyret tra;ffer beM 
stemmelse herom. Reservefondets midler kan ikke anvendes til udlån. men an
bringes i let rcalisblc papirer efter de for anbringelse af un1yndiges n1idJer gæld-
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ende regler. Fondet opgøres ved slutningen af hvert regnskabsår, og på grundlag 
heraf beregnes dets størrelse i forhold til instituttets samlede gæld. En låntagers 
indskud til reservefonden ved optagelse af lånet udbetales ham, når lånet er ind
friet, som nedenfor anført. Udbetaling finder først sted, når kvittering for det 
til lånet knyttede solidariske ansvar kan udstedes, jfr. § 19, stk. 4. Udbetaling 
kan ikke finde sted, såfremt reservefondet derved nedbringes til mindre end 10 % 
af instituttets gældsforpligtelser. Såfremt fondets størrelse .ikke er tilstrækkelig til 
udbetaling af samtlige tidligere låntageres andele, sker udbetaling forlods til de i 
tidligere regnskabsår indfriede lån fremfor til de senere indfriede. Såfremt et 
beløb ikke efter foranstående rculer vil kunne udbetales senest 5 år efter udløbet 
af det regnskabsår, hvori lånet .;r indfriet, bortfalder låntagerens krav på tilbage
betaling. 

29 Såfremt reservefonden ved udl<ibel af et regnskabsår overstiger 20 % af 
instituttets gældsforpligtelser, kan det overskydende beløb efter direktionens be
stemmelse overføres til instituttets grundfond. 

Kapitel Vil Ad111i11istratin11, regnskab, revison 111. v. 
30 Instituttets administrationsudgifter afholdes af renteindtægterne af dets ud

lån og insiluttets ,wrige indtægter, for så vidt disse ikke tilfalder reservefondet, 
jfr. § 28. 

31 lnstilullets regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Ved regnskabsopgør
elsen skal værdipapirer, der tilhører instituttet og er genstand for offentlig kurs
notering. ansa~ttes til et gennen1snit af den ved regnskabsårets slutning sc-nesl 
noterede køberkurs og de tilsvarende kurser i de nærmest forudgående 9 år. Den 
ansatte kurs må dog ikke overstige udtr~ckningskursen. Andre aktiver n1å højst 
ansættes til deres virkelige værdi. Der foretages sådanne afskrivninger og hen
læggelser, som er fornødne til at dække konstaterede eller påregnelige tab på 
overtagne panter, restancer og andre aktiver. 

32 I forbindelse med regnskabet affattes beretning om instituttets virksomhed 
i det pågældende regnskabsår. Beretningen skal indeholde oplysning om storrelscn 
af instituttets samlede udlån fordelt på forskellige ensartede grupper af fartojer, 
om behæftelsesprocent i forhold til kobesum for de panter, der har skiftet ejer 
om tidligere overtagne panter, der ikke ved regnskabsårets begyndelse var af
hændet, og 0111 de i regnskabsåret overtagne med angivelse af, hvor n1angc ar 
de overtagne panter, der i regnskabsåret er solgt, samlet tab eller fortjeneste her
ved og om størrelsen af foretagne afskrivninger på panter. Beretning og regnskab 
forelægges repræsentantskabet til erklæring og indsendes med revisionens be
mærkninger til statsn1inisterict og landsstyret senest 4 n1åneder efter regnskabs
årets afslutning. Senest en måned efter udlobet af hvert kvartal indsender direk
tionen uddrag af instituttels regnskaber til statsministeriet og landsstyret. 

Foranstående vedtægter for Frcrøernes realkreditinstitut stadfrcstcs herved 
henhold til bestemmelsen i § 3 i lov nr. 60 af 12. marts 1955. 

Statsn1inistcrict, den 29. juli 1955, Færøcrncs landsstyre. ~len 29. juli 1955. 

5. aug. -- Kunng. nr. 24 um broyting i reglug. fra 24. aug. 1954 viov FISK TIL 
BRASILJU (lnnsett i kunng. 1954). 

16. aug. -- Reglur viov. VALl AV SJDKRAHDSSTvRUM. 
Val av limum, io umbooa tingio i sjukrahusstyrunum. fer fram. Valt verour 

fyri hvørt sjukahus sær: Dronning Alexandrines hospital, Klakksvikar sjukahi1s 
og sjukahUsio a Tvøroyri. (Løglingssamtykt.) 

17. aug. - Lagtingslov nr 26 om Færøernes NATURHISTORISKE samling. 
I Færøernes naturl1istoriske samling oprettes. Samlingen er landets eiendom. 
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1 samlingen indgår a) det matcnale, der nu forefindes på ræroerncs geolo
giske samling, b) den zoologiske samling, som H. A. Djurhuus og Niels it Botni 
har tilvejebragt, c) Rasmus Rasmussens plantesamling (Herbarium Færoense), 
som han overdrager til dette formål. 

2 Samlingens formål er: a) at san1Ie, opbevare og fre1nvisc naturgenstande. 
der belyser Færøernes natur, b) at samle, opbevare og behandle naturvidenskabe
ligt materiale. 

3 Samlingen får 3 afdelinger: a) den geologiske samling, b) den zoologiske 
samling, c) plantesamlingen. 

4 Samlingen sorterer under landsstyret. Dette forer tilsyn med samlingen, 
dens bygninger og ejendele iovrigt. 

5 Samlingen tilsluttes den geologiske samling, hvis forstander har den dag
lige ledelse. 

6 Landsstyret affatter overslag over samlingens indtægter og udgifter efter 
indstilling fra forstanderen. Det indgår i landskassens budget, har samme regn
skabsår, revision og decision. 

7 Forstanderen aflrrgger for hvert regnskabsår beretning til landsstyret ved~ 
rørende samlingens virksomhed. 

8 Landsstyret affatter et regulativ om samlingens bestyrelse og virksomhed. 

17. aug. - Logtingsl6g nr. 26 um Føroya NA7'TVRUGR!l'ASAVN. 
1 Stovna6 verOur Føroya nittUrugripasavn. SavniO er ogn landsins. 
lnn i savni6 gongur a) tao tilfar, sum nu er å Føroya jarMn1oissavni, b) tal\ 

dj6rasavn, sum H. A. Djurhuus og Niels å Bolni hava fingic) til vega, c. plantu
savnio hji Rasmus Rasmussen (Herbarium Færoense), sum hann !elur til hella 
endamål. 

2 Virkiscvni er: a( at savna, var0veita og frams)'na nåttUrugripir sun1 l)'sa 
nåttllru landsins, b) at savna, varOvcita og handfara nåttUruvisindaligt tilfar. 

:1 Savni<) verllur i 3 dei!Jum: a) Jar<ll'røi'>issavnit), b) Dj6rasavni<\ c) Plantu
savnii.l. 

4 Savnii\ liggur undir Jandsstyrinum, sum hevur eftirlit viil li, tess bygningum 
og ognun1 yvirhøvur. 

5 Savnit) verOur samskipaO viO jarOfroOissavnif) og fyristv)l)u111aOur tcss hev~ 
ur la dagligu leioslu. 

6 LandsstYriO ger a:!tlan yvir savnsins inntokur og Utrei()slur eftir tilnueli frå 
fyristøt)un1anninuni. H-on gongur inn sun1 deild i figgjarl6g landsins, hevur sa111a 
roknskaparår, endurlit og g6l)kenning. 

7 FyristøOun1aOurin sendir fyri hvort roknskaparår landsstYrinun1 fnlgrcil)ing 
un1 virki savnsins. 

8 Landsstyrii'> ger regiugen'\ um styri og virki savnsins. 

5. sept. - Lagtingslov nr. 30 om optagelse af lån til bygning af TRAWLERE.' 
1 Landsstyret bemyndiges til sammen med finansudvalget på landskassens 

vegne at optage lån indtil 20 mill. kr. til finansiering af bygning og/eller lwb 
af stållrawlere og andre fiskefartøjer. 

2 Landsstyret bemyndiges til sammen med finansudvalget at yde lån til enkelt
personer eller foretagender der køber og/eller lader ståltrawlcre og andre fiske
fartøjer bygge, indtil 20 mil!. kr. 

:{ Landskassens udlån sikres ved pant i tra\vlerne. 

5. sept. - U1gtingsl6g nr. 30 um låntoku til bygging av TROLARUM 2 • 

1) Som ændret ved Il. nr. 22, 28. marts 1956. 
2) Sum bro~1l viti IL nr. 22. 28. marts 1956. 
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1 Land1>stydnum veri'iur heimilai'i saman vi<J f'iggja111evndini Jandskassans 
vegn.a at læna upp i 20 mill. kr. til finansiering av bygging og/ella keyp av stal· 
lrolarum og onnur fiskifor. 

2 LandsstYrinu1n veri..lur heimilaO sa111an viO figgjarncvndini Ur landskassanun1 
at læna monnum clla fyritokum sum keypa og/ella lala staltrolarar og ommr fiski
fpr byggja, upp i 20 mill. kr. 

3 Otlån landskassans vcriJur at tryggja vi0 vel) i troiarununJ. 

16. sept. - Sorenskr. cirk. til samtlige sysselmænd ang. indberetning af TES
TAMENTER. 

Ved cirkulærer nr. 146 af 30. juni 1932 og nr. 236 af 12. aug. 1942 er del på
lagt don1n1erkontorcrnc i Dann1ark at indberette alle oprettede testan1cnter til 
Centralkartoteket for testamenter i Kobenhavn. Notarialkontoret i Kobenhavn 
har nu anmodet om, at der også må bl.ive givet sådanne indberetninger for Fær
øernes vcdkornn1cnde. I den anledning an1nodes syssclnucndene 0111 fra <len 1. 
okt. 1955 al regne at indberette til notarialkontoret i Torshavn samtlige testa
n1entariskc dispositioner, der niåtte blive foretaget for sysschnanden son1 notarii 
publici. Et tmtal kort til brug ved indberetninger vedhcgges. Hver indberetning 
bedes udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf det ene vil blive videresendt til cen
tralkontoret for testamenter i København, mens del andet indgår i et register for 
testan1cnter. son1 agtes oprettet specielt for Færøerne på notarialkontoret i T6rs
havn. Opmrerksomheden henledes på, at indberetningen n1å on1fatte såvel ny
oprettede tcstainenter. kodiciler til testan1cntcr sarnl annulation af tcstarnentcr. 
E'.ndvidcrc er det nødvendigt for identifikationen 111. v. at san1tlige indberetnings
korts rubrikker bliver udtømmende udfyldt. 

23. nov. - Lov nr. 282 om ~endring af lov 0111 lonninger og pensioner for 
LÆRERE VED FOLKESKOLEN på Fænlerne. 

1 l lov nr. 199 af 12. april 1949 om lønninger og pensioner for lærere ved 
folkeskolen på Færøerne sker følgende tilfojelser: 

1. Til § 2 fojes som nyt afsnit: 
Som pa:dagogisk rådgiver for skoledirektionen og son1 vejleder og rildgivcr 

for de under direktionen hørende folkeskoler ansættes en skolekonsulent for folke
skolen pi F~crøerne, der udnævnes af kongen og }()nncs n1cd 5700 kr. årligt, stig
ende hvert 3. år med 600 kr. til 8 l 00 kr. 

Jovrigt finder de i afsnittene lV, V og VI i nærvrerende lov indeholdte gene
relle bestemmelser anvendelse også for det heromhandlede embede. De nærmere 
regler for skolekonsulentens virksomhed fustsa.:ttcs ved en af un<lcrvisningsn1ini
stercn efter forhandling nled skoledirektionen u<lf~cnJigct instruks. 

2. Til § 23 {<)jes som nyt stk. 3: 
Forsåvidt en lærer, der er indvalgt i folketinget, må holde vikar i sit embede 

for at kunne bestride sit folketingshverv, vil der til hjælp til bestridelse af vikar
udgiften være at afkorte i hans lønning 1/3 af kinnen i den periode, for hvilken 
vikaren er antaget. Den del af vikarudgiften, <ler ikke d~ekkcs hcrigcnncn1, af
holdes af statskassen. 

2 Denne lov træder i kraft forsåvidt angår § ], punkt l, f rn l. april 1956 og 
forsåvidt angår § 1 punkt 2 fra begyndelsen af folkctingsaret 1955~56. 

24. nov. ~ Statsm. skr. om acccssorier til FISKERI indenfor fiskerigrænsen. 
I tilslutning til de anordning nr. 160 af 20. n1aj 1955 on1 ~rn<lring i anordning 

nr. 29 af 27. februar 1903 vcdn,)rendc fiskcripolitiet i havet on1kring 1::~erøcrnc 
givne bcstenunclser 0111 fiskerigr~enscn ved Fa:rocrne skal slatsn1inistcrict herved 
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efter stedfunden forhandling med udenrigsministeriet, forsvarministeriet og Fær
øernes landsstyre meddele, at det i lov nr. 59 af 23. april 1881 om fremmedes 
fiskeri under Færøerne, som ændret ved Jagtingslov nr. 12 af 8. marts 1951 inde
holdte forbud mod udenlandske statsborgeres fiskeri indenfor den ved nævnte 
anordning fastlagte fiskerigrænse tillige indebærer forbud for udlændinge mod 
inden for samme område at ltnetage alle handlinger, der kan betegnes som acccs
sorier til egentlig fiskerivirksomhed si\som omladning af fiskeladninger, tilvirkn
ing, pakning og anden behandling af fisk eller fiskeriprodukter, forsyning af fisker
skibe fra andre skibe samt ankring af skibe med henblik på senere deltagelse i 
omladning eller indtagelse af forsyninger. Overtrædelse vil ifølge § 1 i nævnte 
lov kunne medføre bødestraf. Man anmoder om. at Færøernes landsstyre og an
dre myndigheder på Færøerne må blive gjort bekendt med foranstående, hvor
ved bemtcrkes, at chefen for Færøernes marinedistrikt vil blive underrettet ved 
forsvarn1inistericts foranstaltning. 

25. nov. - Kunng. nr. 32 um F6LKATELJING. 
Vanliga f61kateljingin, sum fer fram 5. hvørt ar. cigur at ven)a i ar. Samtykt 

er, at teljingin fer fn1n1 30. novcn1ber 1955. J(on1111unust)'rini scnda Ut n1anntals
listar i hvørl hils innanfyri hvørja kommunu sær og hava øll, sum eru i komm
ununi nattina millum 29. og 30. november, skyldu at geva teir upplysningar um 
seg sjålvan, sun1 manntalslistin fyrisetur. Pers6nur su1n hcvur verit.) å ferO nevndu 
nått, verOur skrivaOur i n1anntal i ti hllsi, hann fyrst kcn1ur i å n1orni tann 
30. november, um hann er ikki taldur a<lrastaoni. Husb6ndin stendur til svars 
fyri, at listarnir i rættari til\ cru greit)liga utfyltir viOvikjandi øllum pers6num i 
huski hansara. Listarnir eiga at vera skrivaOir viO blekki. Kommunustyrio heint
a.r listarnar inn aftur i scinasta Jagi tann 5. <lesen1bcr. 

29. nov. - An. nr. 291 for Færøerne om ændring af an. om anerkendte SYGE
KASSER. 

1 I kgl. anordning nr. 59 af 21. februar 1930, hvorved lov nr. 144 af 10. maj 
I 915 0111 anerkendte sygekasser med senere ændringer sættes i kraft på Fær
øerne, foretages følgende ændring: 

Til § 13. Det i paragraffens stk. 2 fasl'illlte årlige statstilskud på 2 kr. for hver 
person, der ved årets udgang står som ubemidlet nydende medlem af sygekassen. 
forhøjes til 5 kr. 

2 Denne anordning træder i kraft med virkning fra den 1. januar 1955. 

20. dec. - Lagtingslov nr. 33 om NÆRING 111. m. 
1 Lovens 0111rtlde: Denne lov on1handlcr selvst~cndig n~cringsvirkson1hed son1 

industri, håndværk, handel, handelsagenter, transportvirksomhed, installationsvirk
somhed, barbering og frisering. 

2 Erlzvervelse af næringsbrev: Den, der ønsker at drive nogen af de i § 1 om
handlede næringer, skal herom indgive anmeldelse til landfogden, der udsteder 
et n:rringsbrev son1 adkon1st til at drive ntcring i en kon1n1une. Forinden nærings
brevets udfærdigelse må ingen virksomhed efter denne lov påbegyndes. 

3 Betingelse for mrringshrev: Ret til at få udfærdiget næringsbrev har enhver 
der godtgør: 1) al have dansk indfødsret, jfr. § 5, 2) at have bopæl på Færøerne, 
3) at være fyldt 21 år og ikke være umyndiggjort, 4) at have rådighed over sit bo, 

4 Betaling for næringsbrev: Ved næringsbrevs udstedelse betales: 1) Enkelt· 
personer kr. 200.- 2) Selskaber og foreninger kr. 500.- For udfærdigelse af 
duplikateksemplarer som for meddelse af påtegninger herpå erlægges kr. 5.··~ 
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Duplikateksemplarer skal have samme påtegning som næringsbreve. Afgifterne 
indgår i landskassen. Landsstyret bcstcn1n1er n::cringsbrevcts udseende. 

5 Udlændinge: Personer, der ikke har indfødsret, kan, når de opfylder de 
øvrige i § 3 opstillede betingelser, erhverve næringsbrev, forsåvidt hertil er åbnet 
adgang ved trakatmæssig aftale. Efter on1stændighedernc kan en erkhrring på tro 
og love om, al vedkommende ikke er ude af rådighed over sit bo, træde i stedet 
for nærmere dokumentation, jfr. § 3. 

6 Sllrlige tilladelser: Landsstyret kan efter indhentet erklæring fra de stedlige 
myndigheder gøre undtagelser fra de i § 3 jfr. § 5 opstillede betingelser. l hen
hold til sådan tilladelse kan næringsbrev udfrerdiges for indtil 5 ar ad gangen. 
Det kan endvidere begra:nses og betinges, således son1 det i hvert cnkc1t tilfrcldc 
miltle findes nodvendiut. 

7 Interessent- og k~n1111a11ditselskaher. I ansvarlige interessent- og kon1n1andit
selskabcr, der ønsker at drive en af de i § I omhandlede næringer, påhviler del 
hver enkelt ansvarlig deltager at erhverve na~ringsbrev i ovcrcnsstcn1111clsc n1cd 
forskrifterne i denne lov. 

8 Indenlandske aktieselskaber m. v.: Indenlandske aktieselskaber og kom
mandit-aktieselskaber samt andre indenlandske selskaber med begrænset ansvar, 
der ønsker at drive en af de i § 1 01nhandlcdc na~ringcr kan erhverve na~rinsbrev, 
når direktoren (direktørerne) og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder de 
i § 3 opstillede betingelser. 

9 Udenlandske aktieselskaber 111. v.: aktieselskaber og kommandit- aktiesel
skaber, der har indregistreret filialer her i landet samt andre selskaber med be
gra::nsct ansvar kan få n~crinngsbrev til deres hervrcrcndc filialer forsåvidt og i 
det omfang adgang dert.il er åbnet ved traktatmæssig aftale eller if'olge særlig til
ladelse fra landsstyret. Filialbestyrerne skal opfylde de i § 3 jfr. § 5 og § 8 op
stillede betingelser, medmindre fritagelse herfor meddeles af landsstyret efter ind
hentet erklæring fra de stedlige myndigheder. 

10 Andelsforeninger. Brugsforeninger og andre andelsforeninger, der kun forw 
deler varer indenfor 111edlcn1111ernes kreds, on1fattes ikke af bcsten11nclscrnc i * 
8 og er fritaget for at erhverve na~ringsbrev. Det san1n1c gæk.ler for foreninger, 
der bearbejder. for<edler eller forhandler medlemmernes produkter. En betin
gelse for. at reglerne i I. og 2. punktun1 kan bringes i anvendelse, er det dog. at 
den del af virksomhedens overskud, der ikke anvendes i vekhdigt ojemcd eller 
henlægges til foreningens formue, fordeles mellem medlemmerne i forhold til 
deres on1sa:~tningcn. Bestyrere og uddelere i de i denne paragraf 0111handledc an
delsforeninger n1å ikke drive handclsn::cring eller anden af denne lov ornfattct 
n::cring, der svarer til foreningens virkson1hc<l, ligesotn foreningen ikke n1å have 
butikslokaler samn1en n1cd virkson1hedcr, til hvis udøvelse der kra:vcs na::rings~ 
brev. Fa.~llesforcningcr af andelsforeninger er ligeledes fritaget for at erhverve 
na~ringsbrcv, for så vidt disse opfylder betingelserne i § IO, 1. og 2. stk. 

11 Ophor af na:ringsret: Død, bortflytning fra ]andet tn. v. 
Retten til at drive næring i henhold til erhvervet næringsbrev bortfalder ved 

indehaverens død. Fndvide;e bortfalder denne ret, silfremt indehaveren ophc>rcr 
at have bopæl her i landet eller at indehaveren ophorer at opfylde de i § 3 jTr. 
§ 5 indeholdte betingelser. De i §§ 9 og I 0 nævnte selskabers ret til at drive 
næring i henhold til næringsbrev, bortfalder. dersom direkl<lren (dircktorerne>: 
filialbestyrere eller flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ophører at opf~lde Je 1 

* 3 jfr. § 5 og §§ 8 og 9 opstillede betingelser. Landsstyret kan dog efter mtll1:ntet 
erklæring fm stedlige myndigheder tilstå undtagelser fm de > denne paragraf mde
holdte bestemmelser. 

12 Tilbagelevering af 1urringsbrev: Bortfakler rettigheder i henhold til n~r# 
næringsbrev (jfr. !l 11) skal næringsbrevet med tilhorendc duplikateksemplarer til
bageleveres til landfogden inden 2 111åncdcr. 

1:1 Industri og lui11dva'f'k: Landsstyret fasts;:rttcr hvilke na~ringer der skal an~ 
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~es at .va~r~ henhold.svis industrina~ring og håndva.:rkcnuering.t Nreringsbrev på 
!I~dustnn<enng berettiger - nlcd de af lovgivningen iovrigt indeholdte indskrænk~ 
Ilinger og undtagelser -- til udøvelse af industrinæring af enhver art o{r desuden 
til udøvelse af clhvcrt håndværksfag i det na~vntc on1fan!.!, son1 111åttc ~a."'.re nød~ 
vendig til færdiggørelse af cl industrielt arbejde. Næringsbrev på hi\ndv,crk be
rettiger - 111cd de af lovgivningen iøvrigt indeholdte indskncnkninger og und~ 
tageiser ~ til udøvelse nf det eller de i n:eringsbrevct angivne håndv<crksfag og 
desuden til udovelse af ethvert andet hllndv~crksfag eller in<lustrin~ering son1 n1ftttc 
være nodvcndigt til fuldførelse al' et håndværksarbejde i henhold til næringsbrevet. 
Personer, der ikke i vedkommende håndværks- eller industrivirksomhed benytter 
anden 1ncdhj:elp end a:gtcf;:ellc og hjen1n1cvrercn<lc born eller borncbi~rn, er -
n1e<ln1indrc undtagelse herfra er gjort -~ berettigede til uden erhvervelse af 
n;rringsbrcv at udøve hllndva~rksnurssig eller industriel virkson1hed. J sygdon1s
tilf,elde kan landfogden tillade. at anden navngiven person benyttes som medhjælp. 
Sådanne personer er berettigede til fra bolig. værksted, bitlik eller andel fast 
forretningssted at stelge egne produkter og genstande, der ved den behandling, 
de har v:crel underkastet i vcdkon1n1cndc rueringsbrug, er undcrgf1ct en v;rscntlig 
forandring. Personer, der i henhold til foranstående bcstcn11nclsc drivor virk
somhed uden at have næringsadkomst. mii ikke arbejde i fællesskab. 

111 llclnd1·a,,.kcres og industridri\'endes 'lia'ri11gso111rt!de: Næringsbrev på hCtnd-
v:rrks- eller industrin~rring berettiger n1cd tic af lovgivningen i øvrigt indcm 
holdte iruJskn.cnkningcr og undt:.u!elscr til etablering af vrcrkste<ler eller andre 
faste forrctningssted~r i ~cdko11101ende kon1n1une og 71crfra at udi;vc faget. 

15 /-!a1ulle11des naTingso111rdde og afsa'tningsret: Nrcringsbrev på handel bc~ 
rettigcr ~ tncd de af lovgivningen i {-)Vrigt indeholdte indskra:nkninger og und~ 
tagelser til afs:etning af varer af enhver art fra butik eller andet fast forret~ 
ningsstcd, dog at en handlende ikke er berettiget til at have n1ere end det fast 
udsalgsstcd i vedkon1n1endc ko111111unc. l,andsstyrct kan dispensere fra denne 
bcsten1n1else. Handlende er ikke berettiget til at afs;:rtte varer fra auton1ater. 
n1edrnindre disse er opstillet i un1iddclbar forbindelse n1e<l de påga::ldcndc hand
lendes u<lsalgssteder, dog kan handlende opstilfe auton1ater i restauranter, skibs
ckspc<litioncr, passagerskibe, foreningslokaler o. l. 

lfi !Ja11del.\"!1fiJentur: Ved handelsagent forstås i denne lov den, son1 for en 
anden har påtaget sig det hverv at virke for ufs;:etning af varer ved at optage 
bestillinger til <len pågældende eller at sa:lge varer i dennes navn, og son1 ikke 
er ansat i agenturgiverens tjeneste, n1cn udover virkson1hcden son1 selvstrcndig 
forretningsdrivende n1cd eget kontor eller andet eget lokale, hvortil 111cddelclscr 
angående forretningen sendes. Virkso111hed son1 handelsagent anses son1 selv~ 
st~endig han<lclsn::ering (jfr. § I). 

17 Vogn11u111dsna'J"i11g: \Ted vognrnandsna~ring forstås i denne lov befordring 
af personer, varer o. 1. ved hj~elp af vogne eller lignende bcfordrings1nidler, der 
bev;egcs ved 1nckanisk drivkraft eller tra:~kdyr. 

18 Offentlige i11stit11tio11er: N:rringer, son1 drives af offentlige institutioner, 
berores ikke af denne lov. 

IH l)risafta/er nz. r.: Aftaler og beslcnunclser, der n1ed hensyn til pris-, pro
duktions- eller transportforhold træffes af enkeltvirksomheder eller sammanslut
ninger indenfor de materielle erhverv skal registreres i landsstyret eller hos den 
institution son1 landsstyret bestcn1n1er. Aftaler eller bcstcm111clser 111. v. 0111 
pris-, produktions- eller transportforhold er forbudt. forsavidt de p:1gældende af
taler eller bestenl!nclser n1cdf~n·er eller kan antages at n1edfttrc urirneligc priser 
eller andre san1funds1nressigt urin1eligc indsknenkingcr i den frie erhvervsud~ 
øvelse. l tvivlstilfælde træffer landsstyret endelig afgorelsc ligesom Jet ved kund
gørelse kan fasts.-cttcs ntern1ere regler vedrørende de i n~erva:rende paragraf inde
holdte bestemmelser. 

1) Jfr. I<unng, nr. 34, 20< dec. 1955, 
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f'orenins:er af 1utri11gsdrive11de: Landsstyret kan meddele stadfa:stelse på ved
tægter for de under denne lov henhørende na::rings<lrivendc og foreninger af disse 
med den virkning. at vedtægterne ikke kan ændres uden landsstyrets samtykke. 

20 Sager vedrørende overtrædelse af de i denne lov indeholdte forskrifter 
behandles som politisager og medfører b;;der, for sii vidt ikke højere straf er 
forskyldt. Undladelse af at opfylde de i § 19 foreskrevne pligter eller meddelelse 
af vildledende oplysninger kan medføre dagbrxler, der fastsættes af landsstyret. 
Sådanne sager kan indbringes for don1stolcnc. Udbytte, der indvindes ved hand
linger. der er i strid med bestemmelserne i § 19 eller de i henhold til samme 
givne påheg kan ved dom inddrages i landskassen. Boder i 111cdfor af denne lov 
indgår i landskassen. 

21 Denne lov træder i kraft straks. Samtidig træder § JO i lov af 2 l. marts 
1855 om ophævelse af den kongelige enehandcl JJå F;ernerne jfr. lov nr. 70 af 7. 
marts 1881 ud af kraft samt laglingslov nr. 24 af 21. februar 1950, § I, stk. !. 
Næringsbrev til handel, som er udstedt forinden denne lovs ikrafttræden, berøres 
ikke af denne lov. Andre erhvervsvirksomheder. som falder ind under denne lov. 
og son1 findes den dag. denne lov bliver kundgjort, kan få n<rringsbrcv uLlstcdt 
uden betaling i 2 1nåncdcr fra kundgorclscsdagcn. 

20. dec. - Logtingsl6g (nr. 33) mn VINNU v. m. 
1 Øki /6gari1111ar: Undir hesa l6g kon1a cgnar vinnur sun1 idnaOur. handverk, 

handel, handilsurnbof). flutningur, innlcggingar, raking- og hårgrei()sla. 
2 /<'ding aF loy\·ishrtevi: I·Iann. iO a~tlar sa::r at n-1kja onkra av tciln i § I 

ncvndu vinnun1, skal siga landflltanun1 fr.i. FUtin gcvur loyvisbræv sun1 heirnild 
til at rokja vinnu i einari konununu. Fyrr cnn loyvisbrrev er fingitl, må ongin 
vinna cftir hest l6g byrjast. 

3 Treyt fyri loy\•ishra:vi: Ra.~tt til loyvisbra.~v hcvur hvor pcrs6nur, surn pr6gv
ar: I) at hava dansk an heimarætt. smbr. § 5, 2) at hava btistac) i Føroyum, 
3) at vcra 21 ara gamalur og ikki gjørdur 6myndigur, 4) al hava ræoi å bugvi 
sinum. 

4 Gjald fyri /oyvishræv: Fyri loyvisbræv vcn)ur al rinda: I) Einstakan person 
kr. 200.-. 2) Partafelog clla onnur felog kr. 500.-. Fyri cftireintak og fyri !trit 
it lilik verc)ur at rinda kr. 5.-. Eflircinlok skulu hava somu åril sum lovvisbrov. 
Gjoldini fara i landskassan. Landsslyric) lekur avgen) um titsj6nd loyvisb~ævanna. 

5 Ot!e11di11gar: Pcrs6nar, sun1 hava ikki hcin1ara:tt. kunnu un1 tcir halda hinar 
i § 3 ncvndu trcytir. fåa loyvisbræv, um so er, at millumlandasaltmili loyvir slikl. 
Eflir umstøc)unum kann vatlan undir trtinartrcylum nytast i stailin fyri pr6vforslu 
sn1br. § 3 at hava ræOi å bUgvi sinum. 

6 Serlig /oyvi: Landsslyric) kann eftir tilmæli frå stedligum vakli gem undan
tak fra teim i § 3 smbr. § 5 settu trcytum. Sambarl tilik loyvi kann loyvisbræv 
gevasl vio gildi upp i 5 år i senn. Tail kann skerjust og treytast. sum ætlast 
ney<)ugt i hvørjum føri. 

7 lnteressenta- og ko111111andit/ef('Jg: i åbyrgdum intcresscnta- og ko1111nandit
felrigum, sum røkja skulu onkra av lcim i § I nevndu vinnum. skal hvor ein
stakur åbyrgdur luthavari hava loyisbræv eftir reglunum i hesi 16g. 

8 ln11/e11dsk partafe/(Jg v. m.: Innlendsk partafelog, kommandit-partafelog og 
onnur innlendsk feløg vie) skcrdari åbyrgd, sum rokja skulu onkra av leim i § I 
ncvndu vinnum, kunnu fåa loyvisbræv, um so er, at stj6rin (stj6rarnir) og meiri
lutur nevndarmanna ](Jka treylimar i § 3. 

9 Ot/e11dsk partafeltli; v. 111.: Partafeløg og kommandit-partafeløg. sum skri
setl hava fingio tithandlar her a landi og onnur fcløg vio skerdari abyrgd kunnu 
raa loyvisbræv fyri tithandil teirra, um so er, at millumlandasattmali loyvir tao 
ella cflir serloyvi landsstyrisins. Leii'isla tithandilsins skal halda tær i § 3 smbr. 
§ 5 og § 8 settu treytir, uttan so at landsstyrio eflir tillll!eli fra stedligum valdi 
loyvir avvik. 
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10 l~utafefof.f: BrUksfelog og onnur lutafch1g, sun1 bcrt handla innan 1i1nanna, 
koma ikki undir rcglunar i § 8 og eru so statt fritikin fyri at Joysa loyvisbrøv. 
Heldur ikki fclog. sum frnmlci0a, cdla, sclja urdrallir limanna clla handla tcirra 
n1illun1 kon1a undir hesa rcglu. Treytin fyri at kon1a undir reglurnar i 1. og 2. 
pclti er tå, at tann parturin av rakstraravlopinum, sum vcrDur ikki n)'ttur viO 
va~lgcrandi cnda1ntili clla fer a ognarroknskap fclagsins, verOur bYttur li1nanna 
n1illu111 cftir luti teirra i voruun1fari fclagsins. f'yristøCiun1cnn og uiflyggjarar hj<i 
tein1 i hcsi grcin ncvndu lutafeløgum n1ugu ikki sjålvir røkja vinnu sarnsvarandi 
fclagsins virki, cins og fclagk"i nHi ikki hava kran1bUt)arrU111 sa111an vil) virki. sun1 
tørvar Ioyvisbra;v eftir hcsi l6g. l\1eginfclag Jutafelaga slcppur cisini undan at 
Joysa loysisbræv, um so er, at tao heldur trcytirnar i § JO, 1. og 2. pclli. 

11 U ppathahl av vinnurætti: Dcyo, flyting av land i v. rn. Rællur at mk ja 
viunu sambart loyvisbræv dcttur burtur vio dcyl>a loyvishavarans. Hcsin rællur 
dcttur eisini burtur. u1n so er, at Ioyvishavari flytur burtur av Iane.li clla annars 
ke111ur undir t::er i § 3 sbr. § 5 ncvndu trcytir. Vinnura.:ttindi fclaga san1bart § 8 
og § 9 cftir loyvisbrævi dclla burtur, um so er, at stj6rin (slj6rarnir), faktor t1l
handla clla 111cirilutur ncvndanna ikki longur hcldur hrr i § 3 sbr. § 5 og § 8 og 9 
scltu trcytir. Landsstyric1 kann 16 cftir tilmæli frå sledligum valdi gcra undantak 
fra rcglunu111 i hcsi grcin. 

12 lnnafturlaling av loyvishra'i'i: Dctta ra~ttindi sa111bart loyvisbr~ev burtur 
(smbr. § J l), skal loyvisbrævio vil> cftireintokum latast innaftur til landl'i1tan inn
an 2 111anaOir. 

13 idnat5ur og handverk: LandsstYril'i fyrisetur, hvorjar vinnur kunnu tcljast 
sun1 idnat)ur clla han<lverk.t Loyvisbra~v til idnaf) gcvur ra.~tt til -- vil) teint 
skcrjingun1 og undanl11kun1, sun1 l6gg<lvan yvirhovur fyrisctur -- at rokja idnati 
~- lika n1ikiO hvi,)llfl -- og hartil cisini alt handverk su1n ncyOugt er at fullkon1a 
citt idnarligt arbeiOi. Loyvisbr~ev til handvcrk viO tcin1 skcrjingun1 og undan
ti1kun1, sun1 16gg{1van yvirhovur fyriskrivar _,_ gcvur r~ett til at rokja ta() hand
verk ella t~cr handvcrksgrcinir, sun1 tilskilal)ar cru i Joyvisbr~evinun1 og hartil 
hvørl annal) handvcrk clla hvonn annan idna{), sun1 torva at fullkon1na citt lifSuf!t 
handvcrksarbcit)i eftir Ioyvisbr~evinun1. Pcrs6nar, su1n i viUko1nandi handvcrk~
clla idnaOarvirki n)ta ikki at)ra hjålp cnn hjUnafclaga og heiinabUgvandi børn 
clla barnabørn ~ utlan so, undantak er gjprl ~ hava ræll til utlan al flia loyvis
bncv at rokja hamlvcrks- clh idnaoarligt virki. l sjukd6mstilfclli kann landfUtin 
gcva loyvi til, at annur navngivin pcrs6nur vcriSur tikin til hjålpar. Tilikir pcr
s6nar havn nrtt til fra bUstai.'i, vcrkstalJ, kran1bUO clla ot)run1 fostun1 vinnusta6 at 
sclja egna fran1lcil'islu og lutir, sun1 eru xnunandi broyttir av ti tilgerl'i, tey hava 
fingili i vil)kon1andi vinnuvegi. Pcrs6nar, su1n cftir her tilskilaOu reglu rokja vinnu 
uttan loyvisbra.:v, n1ugu lkki arbciUa i san1vinnu. 

1,1 Vi1111u(1ki handi,'erks- og id11atJarn1anna: Loyvisbr~ev til handvcrk ella 
idnat) g_evur nrtt til -~ viO tei111 i l6ggåvuni yvirhøvur fyriscttu skcrjingurn og 
undantokun1 ,,~ at halda verksn1i6jur clla annan fastan vinnustaO i komn1ununi, 
og at r~)kja vinnuna i og frå hesari kon1n1unu. 

15 Vinnuoki og riunura'ttur lu11ulilsn1anna: Lo:yvisbncv til handiis gcvur 
nett til ~· viO tein1 skerjingun1 og undantokun1, sun1 lOggtivan yvirhøvur fyri
skrivar "~, ~ at fre1nja voruhandilsskap ~ Hka 111ikiO hvvH1n ~ fr[t krambUO 
ella fastari S-l)Iubt'.J.t) i elnari kon1n1unu. Landsst)'riO kann gera undanlak frå hcsi 
n.:gJu. liandilsn1enn hava onrran rætl til at halda auton1ut, uttan so at hann er 
fa~tur i sølubt"i6ini. T6 kunn'U auton1atar haldast i rcstaurantum, skipaavgreiOsl
un1, fen':n11annaskipu1n, felagshUsun1 o. 1. 

l{i l-Jandilsu111boi,. l-IandilsumboOsn1aOur cftir hesi 16g er pers6nur, sun1 
annans vcgna hcvur givh) seg til at fre1nja voruhandil viO upptoku av bilegging
un1 hjå un1bot'1sgevaranurn clla sclja vorur i navni hansara, uttan at vcra scttur 

1) Sbr. Kunng. nr. 34, 20. dec. 1955. 
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i sta1v un1bo0sgevarans, 1nen aftur in16ti rokir vinnuna lcysur av honun1 frå 
cgnari skrivstovu clla otlrun1 cgnu111 rUn1i, sun1 taka kann i1116ti fridsognun1 
han<llinum viovikjan<li. Yirki sum handilsumboL1 er at skilja sum cgin han<lils
vinna (sbr. § 1). 

17 Akst11rvi1111a: Eftir hcsi l6g er akstur at skilja sun1 vinnuligur flutningur av 
pers6nun1, vøru111 o. l. i vogni clla Øl)run1 akfari, sun1 drigi1) verOur av maskinu 
clla øt)ru1n alvi. 

18 .Al111en11ir stovnar: Vinnur, sun1 altncnnir stovnar rokja, ko111a ikki undir 
hcsa l6g. 

IH l'rfssdttnul!ar v. ni.: Såttnullar, sun1 gjordir vcrt)a un1 nris-, fra111lciL)slu~ 
clla flutningsviL)urskifti, av 1nonnun1 ella fck)gu111 innan cvnisligar vinnur skulu 
skråsetast i lanclsstyrinum clla hja slovni. sum landsstyrit1 fyrisetur. Sått1milar 
clla reglur v. n1. un1 prisø, fran1lcil'>slu- clla f!utningsvil'iurskifti cru bannaO, tun 
so er, at tilikir såttn1tl.lar ella tilikar rcglur hava vil"i sa".r 6biligar prisir clla aOrar 
6biligar skcrjingar i landsins vinnufnclsi, Lan<lsstYrit) tckur endaliga avgen) 
i iva1nUlu1n cins og trll) vil"i kunngerV kann fyriseta gj{;!lari reglur u111 Ucr i hcsi 
grcin innihildnu fyriskipanir. 

f'elagsskapur teirra vi1111urokja11di: LandsstYril) kann staOfcsta san1tyktir hjå 
vinnufcløgun1, sun1 undir hesa 16g kon1a, og cisini 111cginfeløgun1 teirra viO ti 
fylgju at sa111tyktir tcirra ikki kunnu broytast uttan san1tykki lnndsstYrisins. 

20 M;il un1 brot n16ti fyriskipanun1 cftir hesi 16g fara fran1 su111 'Jogreglu111<il 
og hava viO s:.cr botur, tun ikki storri rcvsing er uppiborin. lfndandrUttur frå tei111 
i § 19 ncvndu skyldun1 eins og rangar upplysingar kunnu hava vil) srcr daghotur, 
sum landsstyrit) fyrisclur. Tilik m{tl kunnu skj6tast inn til ræltaravgerfor. Yinn
ingur, sum fingin er, i strill vio fyriskipanir eftir § 19 i hcsi låg clla sambart 
trcytir cftir henni kann viO d6111i dragast inn i Jandskassan. llotur eftir hesi 16g 
fara i landskassan. 

21 Henda låg kcmur i gilcli bcinanvcgin. Samstundis fer § JO i låg frå 21. 
n1arts 1855 on1 oplucvclsc af den kongelige cnehan<lel på F~crricrnc s1nbr. låg nr. 
70 frå 7. mai 1881 ur gilcli og logtingsl6g nr. 24 frå 21. februar 1950, § J. pl. J. 
l~oyvisbrov til handils, sun1 givin cru undan hcsi låg, nen1ast ikki av hcnni. 
At)rar vinnur. sun1 koma undir hesa 16g, og sun1 eru tann dag, 16gin vcn')ur kunnM 
gjørd, fua loyvisbræv 6kcypis i 2 månailir fra kunngcroardcgnum. 

20. dec. -~ Kunng. nr. 34 um HANDVERKS- OG fDNAfJARV!NNU. 
Eftir ummæli fra starvsfclogum fyrisetur landsstyriL) fylgjandi eftir §§ 13 og 

14 i løgtingslåg nr. 33 frå 20.12.1955 um vinnu v. m. 
1 Sum handvcrk er at skilja: Bakarar og konclittarar, bUta· og skipasmioir, 

bilmekanikarar. blikksmioir, b6kbindarar, bøkjarar, drcygarar, el-innleggjarar, 
clcktron1ekanikarar. finn1ckanikarar, forn1arar, fotografar, gassw og vatninnleggjM 
arar, glarmeistarar, gull- og silvursmh)ir, hi:lrfrit)karar, hj61M og vognsn1iUir, inM 
strurnents1niOir. jarnstniOir, koparsmiOir, målarar og tapetseramr, maskinarbeit)ø 
arar, mUrarar, polstrarar, prentatilr (setarar og prentllrar), radiomekanikarar, 
rakarar, rørleggjarar, segln1akarar og riggarar. '>k6~n1iUir, skorstcinsreinsarar. 
saUiln1akarar, slaktarar, skraddarar, snikkarar, steinhøggarar, tannteknik
arar, ursn1iUir, og aOrir, sun1 landsstYriO fyrisctur. 

2 Sum idnaour er at skilja: Bommgert). fiskalurking, flakavirki, konserves
gcrO, lakkøog n1UlingagerO, n1argaringeri.'5, miniralvatns- og ølgcrl5, skipasn1iO, trol
virki, tunnuvirki og annai'i, sum landsstyrit) fyrisetur. 

3 Teir, sum tilskilaoir eru i §§ 1 og 2 sum vinnurøkjandi cru at skilja avikavist 
sum handvcrks- clla iclnaoarrøkjandi Jika mikio stødd virkisins. 

4 Loyvisbræv til handverk gevur rættincli til vio teim skerjingum og undan
tøkun1. sum 16gin tilskilar, at titinna handverksvinnu eftir loyvisbnevinun1 og harM 
aftrat til utinningar av einumhvørjum handverks- elle idnaoarvinnu so vitt ta<' 
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er neytlugt til fullfiggingar av cinun1 lidnu111 handverksarbeif)i innanfyri ta starvs
grein, sum loyvisbrævi6 tilskilar. 

5 Loyvisbra:v til idna6arvinnu gcvur ra.:ttindi til viO tei111 skcrjingu111 og undan
tøku111, 1:iUn1 l6gin tilskilar, at Utinna ldnal)arvinnu og haraftrat til Utinningar av 
einurn hvorju111 handverki so langt sun1 taO er ncyl'iugt til fullfiggingar av einun1 
idna<)ararbeioi. 

22. dec. An. nr. 319 for l::;'<en,>crnc 0111 a~ndring i an. for F~erocrne on1 J::'QR~ 
SIKRING mod r,iJgcrne af ulykkestilfælde. 

1 Til § I. Den til stk. 3 horende liste affattes sidcdes: 
I henhold til den regeringen ved §82 i lov on1 forsikring rnod folger af ulykkes

tilfælde, jfr. bckcndtgorelsc nr. 198 af 12. april 1949. meddelte bemyndigelse fast
sa:.:ttes herved folgcndc rendringer i anordning for F:erocrnc nr. 161 af 29. n1arts 
I 939 om forsikring mod folger ar ulykkcstilf:c!Jc: 

Sygdo111n1e og giftige stoffer: 
Lungesygc.Jonu11c, der skyldes indåndning af stcnstov og n1incralicr. 
Forgiftning ved bly og dets legeringer eller san11ncns~etninger san1t følgerne af 

sådan forgiftning. 
Forgiftning ved kviksolv og dets legeringer eller san1n1cnsa:tningcr san1t folgerne 

af sådan forgiftning. 
Forgiftning ved fosfor eller dets forbindelser san1t fHlgcrne af sCtdan forgiftning. 
Forgiftning ved arsen eller dets forbindelser san1t folgernc af sfadan forgiftning. 
Forgiftning ved fluor eller dets forbindelser san1t folgerne af sådan forgiftning. 
Forgiftning ved kulilte sa1nt folgcrnc af sfl.dan forgiftning. 
F'orgiftninu ved cian eller dets forbindelser (kalkkva.'."lstof nL v .) san1t folgcrnc 
af s1tdan forgiftning. 
Forgiftning ved nitro- og an1ido-dcrivater af arornatiskc forbindelser sarnt føl

gerne af af sådan forgiftning. 
r:orgiftning ved halogenderivater af kulbrinter san1t folgernc af sådan forgiftning. 
Forgiftning ved de i indenrigsrninistericts bckcn<ltgorclse af 29. juni 1943 nævnte 

organiske oplosningsn1idlcr sa1nt folgcrne af sfidan forgiftning. 
Miltbrand, kalvekastningsfeber, \Vcil's syge og triohofyti ved s111ittc fra dyr og 

dyriske produkter (fren1kaklt af bac. cnthracis, b:tc. abortus Bang. lcptospirae, 
trichophyton). 

PatologiSke forandringer, son1 skyldes radiun1. andre radioaktive stoffer eller 
røntgenstråler. 

Prin1::rrt cpithclian1 af huden (cancer) frcn1kaldt ved bcn.-)ring eller brug af tja~rc, 
beg, bitun1en, n1incralskc nlicr, paraffin eller forbindelser, produkter eller rester 
af disse stoffer. 

J(roniske og kronisk recidiverende hudsygdon1111e frcn1kaldt ved påvirkning af: 
de stoffer der kan frcrnkalde forgiftninger son1 de i n1rrv;erendc sken1a orn
handlcdc. 

(Fag, industrier og arbejdsprocesser. Ovcnståendl.:: gæk.ler for: Enhver under ulykkcs
f orsikringcn horende virkso1nhc<l og bcsk1cftigclsc). 

Eksotiske træsorter. 
Cement og kalk. 
Sprængstoffer. 
Kunstgodning, sredbejdscr ng undre 111idlcr n1od planteparasitter. 
Kunstgun1111i, kunstharpiks, kunsthorn, kunstuld, kunstvoks og lignende syntetiske 

produkter san1t stoffer, der tilsa:Hcs gun1n1i. 
Midler til hårets pleje. 

(Gældende for: virkson1hc<ler, i h\'ilke de nævic stoffer frcn1stilles eller anvendes 

7 97 



1955 22. dec. 

Paraphenylendiarnin og dermed beslægtede forbindelser. 
(Gældende for: Virkson1hcdcr, i hvilke de nævnte farvestoffer frcnistilks og anven
des, samt pelsindustrien). 

Terpentinolie san1l andre opløsnings~ og fortyndings1nidler. 
(Gældende for: Malerfaget san1t arbejdsprocesser i grafiske, kcrnisk-tckniskc, kcra~ 

1niskc, n1dal- og træindustricllc virkso1nhcJcr, ved hvilke de nævnlc stoffer clkr 
blandinger indeholdende disse anvendes), 

Kcn1iskc tøjrensen1idler san1t tt1jfarvcr. 
(Gældende for: 'fckstil-. skrædder-. konfektions~ og tf~jrcnsningsvirkson1hcdcr). 

De til fremstilling og forarbejdning af læder og skol\lj benyttede stoffer. 
(Ciældcndc for: Læder~ og skotpjsindustri). 

De til fremstilling af bat,>værk benyttede sloffer. 
(Gældende for: Ilagcricr og n1nllcrier), 

Cikorier 
(Gældende for: Virkson1hcdcr, i hvilke cikorirodder frernslillcs eller bearbejdes). 

Muslinger og fisk samt de til konservering her.it' benyttede stoffer. 
(Gældende for: Muslingckogerier, fiskekonserves~ og fiskeskindsfabrikcr), 

Alcvonidiel søkorvel. 
~ (Gældende for: llos de i henhold lil anordningens §§ 56 og 57 forsikrede, so1u har 

været beskæftiget ved fiskeri). 

Hudsygdomme. 
(C:lældende for: Bos de i henhold til anordningens § 58 forsikrede), 

Asthma bronchiale fremkaldt ved påvirkning af: 
Mel. 

(Gælder for: Ilagerier og n1ollerier). 

Paraphenylendiamin og dermed beslægtede sloffer. 
(Gældende for: Pelsindustri), 

Kunstharpiks. 
(Gældende for: Virkson1hcdcr, i hvilke kunslharpiks og genslande heraf frc1nsli!ks). 

Eksotiske træsorter. 
(Gæl<lcndc for: Træindus:tri). 

Knogle-. muskel- og blodkarlidelser fremkaldt af vibrationer. 

Stær. 

(Gældende for: Arbejdsprocesser, ved hvilke vibrationer overfore; fra trykluft
vi:crktøj, bankcrnaskincr og lignende. 

(Gældende for: Cilasindustri). 

D\'.-)Vhcd og svrer tunghørighed. 
(Gældende for visse arbejdsprocesser indenfor jern- og nwtalin<lustri (nitning, stern

ning og lignende). 

Til § 3, stk. I indføjes som nyt 2. punktum: 
»Endvidere on1fattcr forsikringen ulykkestilfælde. der ra111111cr den forsikrede 

på vej direkte til eller fra arbejdsstedet, når hans f<crdcn foranlediges af og står 
i u1ni<ldelbar san1n1enhrcng n1ed s{ldant arbejde.« [ 3. punkturn a:ndrcs ))['.ndvi
dcrc« til })I:'.ndelig(<. 

Til ~ 9 »An1tslægen« a~ndrcs til landshcgcn«. 
Til § 12: r stk. 1 nr. 3, indft1jes efter »arhcjdcc< ordene: >;eller under hans 

færden direkte til og fra arbejdsstedet«. 
Til § 16: »Anllet« a~ndrcs til J)Rigso111budsrnandc1H<. 
Til § 25: 1. punkturn affattes således: »Dagpengenes storrclsc udg~)r 6 kr. 

daglig«. 
Til § 30: Som nyt stk. 2 og 3 indføjes: 
»Stk. 2. Er der af forwrgclscsvæsenel ydet en tilskadekommen hjælp i et tids· 

run1, for hvilket <ler senere godtgl)rcs dagpengeret efter ulykkcsforsikringsnnord
ningen. sk:ll vcdkon1n1ende opholdskon1n1unc ved bchorig transport fra <len til
skaclekonu1c være berettiget til af forsikringsselskabet at kncvc da~kning for hja:!p-
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pen ud af dagpengene. og kun så langt disse strækker. for s& vidt kravet er an~ 
meldt, for dagpengene fmfalder til udbetaling, medens den tilskadekomne får 
udbetalt det muligt overskydende belob. Kommunen kan kun kræve dækning af 
hjælp, der er ydet i anledning af den ved dagpengenes udeblivelse forårsagede 
trang. 

Stk. 3. Er der af en statsanerkendt sygekasse (statskontrolleret sygeforening) 
ydet dagpenge i et tidsrum, for hvilket der senere tilstås dagpenge efter denne 
anordning, finder bestemmelsen i stk. 2 tilsvarende anvendelse«. 

Til § 32: I stk. 2 ændres »3/5« til 2/3«. 
Til § 39: l stk. 1 

I) ændres »3 600 kr.« til >> 9 720 kr.« 
2) »I 350 - « >> 3 645 - « 
3) »2 700 - (( )) 7 290 - (( 
5) »6300 - (( »17010 - (( 
6) »6300 (( »17010 (( 

I stk. 4 ændres >>450 kr.« til »l.215 kr.«. l stk. 5 ændres »180 kr.« til »486 kr:«. 

Til f 40: Som nyt 3. punktum indsættes: »Lige med indfødt anses med hensyn 
til krav på erstatning den efterladte enke, selv om hun ikke har dansk indff)dsret, 
såfrcint den forulvkkedc var dansk statsborrrer«. 

Til § 41: » lOO. kr.« ændres til »300 kr.«~ 
Til § 44: »900 kr.« ændres til »2 700 kr.«. 
Til § 55: l stk. 1 udgår ))når l 400 kr. eller i Thorshavn 1 600 kr.«, og i 

stedet indsættes: »overstiger det i § 74, stk. l, fastsatte belob«. I stk. 2 ændres 
))de anforlc« til: »det i stk. 1 omhandlede«. 

Til § 57: l stk. I ændres ))forsikringsansvar« til ))forsikringspligt«, og ordene: 
»(pligt til refusion af forsikringsbidrag, jfr. § 58, stk. 2,) udgår. 

Til § 58: Paragraffen affattes således: 
Stk. I. Enhver person, der for egen regning eller i fællesskab med andre driver 

erhvervsvirksomhed, som falder ind under§ 57, stk. 1, og for hvis vedkommende 
mindstl/5 af årsfortjeneslen skyldes personlig virksomhed ved det nævnte er
hverv, er endvidere forpligtet at tegne forsikring for sin egen person. Fra det 
ojeblik, sådan forsikringspligt indtnedcr, og så !:enge den vedvarer. er påga:l~ 
dende medlem af F,cnicrnes ulykkesforsikring (Foroya vanlukkutrygging), jfr. 
§ 78, stk. 4. 

Stk. 2. Enhver efter § 57 forsikringspligtig arbejdsgiver og enhver person, der 
uden at benytte forsikringsberettiget 111c<lhja~!p driver crhvcrvsvirkso1nhcd, son1 
høre1• under § 57. har. såfremt han ikke efter bestemmelserne i stk. I er for
pligtet til at forsikre sig selv, adgang til at blive medlem af Føroya vanlukku
trygging. 

5itk. 3. Den i stk. 1 og 2 0111handlcde forsikring kun tegnes sUlcdes, at den 
tillige on1fattcr hustruen, såfre1nt hun i v:rscntligt on1fang dellager i n1andens 
crhvcrvsvirkso111hed. 

Stk. 4. Den i nærværende paragraf omhandlede forsikring omfatter følgerne af 
ulykkestilfælde, der indtræffer i de pågældendes erhvervsvirksomhed og i deres 
husholdning. Denne forsikring og i det hele personlig forsikring on1fattcr også 
uJykkcstilfa~ldc ved grindefangst uanset grindcreglernentet«. 

Til § 61: Efter »forsikringe1w indføjes »efter §§ 56 og 57«. 
Til § 73: I stk. l ændres ordene »når l.400 kr. eller i Thorshavn l.600 kr.« 

til: »overstiger det i § 74, stk. l, fastsatte beløb«. l stk. 4 ændres "de anførte« 
til ))det i stk. l omhandlede«. 

Til § 74: I stk. I udgår ordene »ikke når 1.400 kr. eller for så vidt de er 
bosatte i Thorshavn, l .600 kr.«, og i stedet indsættes: »ved ansættelse til ind
komstskat ikke overstiger 4.200 kr.«. 
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Som nyt 2. punktum indføjes: 
»Såfremt leveomkostningerne pa Færncrne stiger eller falder væsentligt. fasl

sictter sotialn1inistcrcn - efter indstilling fra landsstyret eller efter forud ind
hentet erklæring fra dette ~ en tilsvare'Zide forhojclsc eller nedsættelse af for
nævnte bclob«. 

l 3. punktum udgår »§ 59«. I stk. 2 ændres »vedkommende forsikringsselskab 
eller forsikringsforbund« til »F,iroya vanlukkulrygging«. 

2 Denne anordning tr~cdcr i kraft den 1. januar 1956 og kon1111cr til anven
delse på ulykkcstiif,e!de indtrufne nævnte dato eller senere, medens tidligere ind
trufne ulykkestilfælde behandles efter de hidtil gældende regler. 

14. jan. 1956 Laglingslov nr. I om at forlænge tilskudsordningen fra landskas
sen til MINDSTELØN OG TILSKUD til fiskeprisen. 

1 Med del formål al sætte fiskernes lonrcguleringsfond i stand til for tiden 
I. januar til 31. december 1956 al yde mandskabet på færnskc fiskeskibe og bild
fiskere i gronlandskc farvande tilltcg til 1nindstcløn og/eller tilskud til fiskeprisen 
forhcngcs lagtingslov nr. 3 af 18. februar 1955 on1 tilhrg t.il Jagtingslov nr. 72 af 
22. dcce111bcr 1951 on1 fiskernes afregning og lonrcgulcringsfond, således at der 
ydes fiskernes lønreguleringsfond 1,5 mill. kr. i tilskud fra landskassen. Tilskudct 
udbetales fonden inden I. april 1957 

2 S 1, stk. 2 i lagtingslov nr. 3 af 18. februar 1955 udgår. 
De forht-)jclser af afgifterne til landska:,sen, der er hjen1ledc i §§ 3 og 4 lag

tingslov nr. 3 af 18. februar 1955, gælder indtil 31. marts 1957. 

14. jan. Logtingsl6g nr. 1 uin at fratnlongja skipanina un1 studning l!r lands-
kassanun1 til n1instuk)n og vitlb6t til fiskaprisin. 

1 Viti ti endan1llli at gera lonjavningargrunn fiskirnanna foran fyri i ti0ar
skei0inu111 1. januar t.il 3 l. dcccn1bcr I 956 at veita 111anningini a foroyskuin fiski
skipun1 og Utr6t)ran11onnun1 til lands i Gronlandi vit"lb6t til t11instukH1 og/clla 
vi0b6t til fiskaprisin vcrt'!ur Jt)gtingsl6g nr. 3, 18. februar 1955 un1 uppiskoyti til 
1ogtingsl6g nr. 72, 22. deccn1bcr 1951 un1 avrukning og lonjavningargrunn fiski~ 
111anna fra111longd solcit)is, at 1,5 n1ill. kr. vcrl'la lætnar lonjavnJngargrunni fiski~ 
111anna i stundingi Ur landskassanun1. Studningurin verOur goldin grunninu1n 
innan I. april 1957. 

2 § 1, stk. 2 i logtingsl6g nr. 3 fr{l 18. februar 1955 fer !'.tt. 
'f;:cr ha~kkingar i gjpldunurn til lanJskassan, sun1 hein1ilat1ar cru i ~S· 3 og 4 
h1gtingsl6g nr. 3, 18. februar 1955, vcn\a at galda til 31. 111arts 1957. 

19. jan. An. nr. 16 ang. ALM!NDFL!G FORBEIUDFLSI SJKSAMEN. 
14 f-:7or skoler på Fa:n;crne ga:ldcr folgendc regler: Ved cksan1cn afhcggcs 

der tillige prove i f~rrosk. nn1ndtlig og skriftlig. idet sanltidig fransk udgår. 111cd~ 
ens engelsk og tysk er obligatoriske fag. Elever, hvis fora:I<lrc er hjcn1n1chorcndc 
i <let tlvrigc kongerige, kan bcga.•rc sig fritagne fur undervisning i fa.:rosk og ind~ 
stille sig til den pågrrl<lcnde cksa111cn uden prove i f~crosk, sfrlcdes at cksan1cn 
for disse elevers vcdkon1111endc afl:rggcs i ovcrcnstcn1111clse n1cd reglerne i §§ 
1-----13. l)c na;rn1cre rcf!lcr on1 indf~1rclsc af fa;n)sk, herunder 0111 fordrinucrnc 
i !'aget sanlt 0111 faststcticlscn af tidspunktet for ordningens ikrafttnedcn på --r·a;r
~)rne, fastsa~ttes af undcrvisningsrninistcren. 

26. jan. 1956. Lagtingslov nr. 2 orn a:ndringcr i lagtingslov nr. 72 af 22. dec. 
1951 om fiskernes afregning og l.ØNREGlJLERINGSFOND, jfr. bek. nr. 16 af 
25. juni 1954. (lndfojet i bek. af 1954). 
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2. fcbr. - Lagtingslov nr. 3 om ekstraordinære SKATTEFRI AFSKRIVNIN
GER på skibe, samt visse bygninger og maskiner m. v.' 

For skatteåret 1956 (i Torshavn 1956-57) indrømmes der ekstraordinære. skat
tefri afskrivninger ved1wende skibe, der i året 1955 indkøbes til landet, for så 
vidt disse ikke er ældre end 5 ar, samt skibe, der i nævnte tidsrum sættes under 
bygning eller væsentlig ombygning. Samme indrømmelse gælder også, når kon
trakt 01n bygningen eller ornbygningen sluttes i dette tidsrum, saint når levering 
sker i samme tidsrum i henhold til tidligere sluttet kontrakt. 

Ekstraordinær afskrivning skal endvidere indrømmes med hensyn Lil anskaf
fclscso1nkostninger vedrørende nybygninger eller va~senUigc ombygninger i pro
duktionsvirksomheder samt vedrørende nye altså ikke brugte - maskiner og 
lignende driftsmidler, der anskaffes i nævnte tidsrum til brug ved oprettelse af nye 
produktionsvirkso1nhcdcr eller udvidelse, on1hrgning, modernisering og lignende 
af en bestående virksomhed. 

De ckstraordin~cre afskrivninger vil være at foretage efter nedenstående regler. 
A. Skibe. 1) Såfremt kontrakt om skibets bygning eller ombygning er indgået 

i tidsrummet I. januar 1955-31. december 1955, kan der under forudsætning 
af at bygningen eller ombygningen af skibet påbegyndes inden 2 år efter datoen 
for afslutningen uf kontrakten 0111 bygningen eller on1bygningcn, efter forud 
indhentet tilladelse fra ligningsrådet foretages ekstraordi1ncrc afskrivninger i 
overcnsstenunclsc n1ed de nedenfor under 2)-3) angivne regler. 

På samme måde kan der foretages ekstraordinære afskrivninger pil færdigbyg
gede skibe, som indkøbes fra udlandet, under forudsætning af. al disse ved 
k,ibets indgåelse ikke er mere end 5 år gamle. 

2) Fkslraordinære afskrivninger kan foretages fra begyndelsen af det regn
skabsår, i hvilket kontrakten om bygning, ombygning eller køb af det pågæl
dende skib er indgået, og de ekstraordjna::re afskrivninger n1å tilendebringcs 
inden udløbet af en lOøårig periode regnet fra na~vnte regnskabsårs begyndelse. 

3) Halvdelen af anskaffelsessummen, henholdsvis af udgiften til ombygningen, 
kan indenfor den under 2) nævnte I 0-årige periode afskrives ekstraordinært med 
højst 25 % årlig. Med sidstn<cvnte bcgr<cnsning kan skatteyderen indenfor den 
I ()øårigc periode placere afskrivningerne efter {)llske. 

B. /Jyg11i11gcr. For nybygninger og on1bygningcr til brug ved oprettelse af ny 
pro<luktionsvirkso1nhed eller udviUelsc, on1hrgning. 111oderniscring og lignende af 
en bestående virkson1hed ga~l<ler folgcnde regler: 

I) På nybygninger eller on1bygningcr, der er fuJJf{)rt i tiUsrun1n1et I. januar 
1955-3 l. december J 955 til brug for fiskeri- eller industrivirksomhed (fiskc
torringshuse, fryse~ og kolehuse, lagerbygninger o. l.) kan der efter forud ind~ 
hentet tilhidclsc fra ]igningsrådet foretages ekslraonJin:er.; afskrivninger efter 

nedenfor angivne regler. 
2 Ekstraordina:rc afskrivninger kan foretages fra begyndelsen af det regn~ 

skabs:år, i hvilket bygningen eller otnbygningen er fuldfort, og de ckstraordin;:ere 
afskrivninger skal va".rc tilendebragt inden udlobet af en JO.frrig periode. regnet 
fra rnevnte regnskabsårs begyndelse. 

3 2/5 uf anskaffelscssun1111en for bygningen eller udgiften til 0111bygningen kan 
indenfor den under 2} na:vnte IO~{irigc periode afskivcs ckstraorditu:crt n1cd hojst 
20 rJr, årlig. i\1c<l sidstn~rvntc begncnsning kan skatteyderen indenfor den 10-
tirige periode placere afskrivningerne efter onskc. 

C . . Maskiner. På nutskincr og lignende drifts111i<llcr, der er leveret i ti<lsrun1-
rnet I. januar 1955-~3 I. december 1955 til brug for fiskeri-industrivirksomheder 
san1t produktionsvirkso1nhcdcr. der skaber cksportn1ulighcder af v~rsenlig on1fang, 

I) Jfr. Il. nr. 25. 28, rn::rts 1956, IL nr. 14, 28. fcb1« 1957 ~ og li. nr. 12, 16. 
apr. 1959. 

101 



1956 2. f ebr. 

kan der efter forud indhentet tilladelse fra ligningsrudel foretages ekstraordinære 
afskrivninger i overcnssten11nelse 1ned nedenstående regler. 

1) Ekstraordinære afskrivninger efter reglerne for maskiner kan foretages på 
maskiner og lignende driftsmidler. der anvendes i den pågældende virksomheds 
produktion. herunder foruden egentlige maskiner også værksteds- og fabriksin
ventar (men derimod ikke kontormaskiner og kontorinventar). alt under forudsæt
ning af, at anskaffelsen sker i forbindelse med virksomhedens oprettelse, udvidel
se, on1lægning eller n1odernisering, at de anskaffede maskiner 1n. v. er nye -
altså ikke brugte -- og al den samlede anskaffelsessum på de i regnskabsåret 
anskaffede maskiner m. v. er kr. 5.000,- eller derover. 

2) De ekstraordinære afskrivninger kan foretages fra begyndelsen af det 
regnskabsår, i hvilket maskiner m. v. er leveret, og disse må tilendebringes inden 
udløbet af en 5-årig periode regnet fra rnevnte regnskabsårs begyndelse. 

3) Halvdelen af anskaffelsessummen kan indenfor den under 2) nævnte 5-årige 
periode afskives ekstraordinært med højst 33 '/:1 % årlig. Med sidstnævnte be
grænsning kan skatteyderen indenfor den 5-årige periode placere afskrivningerne 
efter vlilske. 

A/111i11delige regler. 1) Betingelserne for indrømmelse af ekstraordinære af
skrivninger er: 

a) al der forefindes en ordentlig og betryggende bogføring vedrorendc virk
somhedens drift og al der aflægges udførligt driftsregnskab og status. 

b) at der senest den 31. december (ved regnskabsårets slutn.ing, siifremt andet 
driftsår end kalenderåret anvendes) fra Færøernes ligningsråd indhentes tilladelse 
til ekstraordinære afskrivninger på skemaer, som kan erholdes fra ligningsrådet, 
eller de kon1munalc ligningsn1yn<ligheder, 

2) Der må fores en særlig konto for det pågældende aktiv udvisende, hvilke 
ekstraordinære afskrivninger, der til enhver tid er foretaget på delte, og udskrift 
af denne konto n1å medfølge ved selvangivelsens indgivelse. 

3) I de tilfælde hvor ekstraordinære afskrivninger er påbegyndt på grundlag 
af en foreløbig fastsat anskaffelsessum (kontrakt eller lignende). og det senere 
viser sig, al den endelige anskaffelsessum bliver højere eller lavere end den fore
løbige sun1, n1å der ved de herefter folgende regnskabsafslutninger regnes n1cd 
den endeligt konstaterede sun1. 

4) Hvor ckstraordina~re afskrivninger rnåtte vtcre påbegyndt inden skibets leve
ring, jfr. reglerne vcdn:}ren<le skibe. vil der, s{1frenll skibet sorn folgc af senere 
indtrådte begivenheder ikke måtte blive leveret til den oprindelige kober, blive 
foretaget regulering af de ar de eksraord iiucre afskrivninger pfrvirkcde ansa:ttclser. 

5) Såfremt den til ekstraordinær afskrivning udsondrede del af anskaffelses
summen ikke måtte være afskrevet fuldud i løbet af den periode, indenfor hvilken 
ekstraordin;cr afskrivning efter foranstående regler 111U tilendcbringes, skal de 
ved periodens udløb endnu uafskrevne belob afskrives n1cd lige store rater gen~ 
nem den da resterende del af den ordimere afskrivningsperiode. 

6) Sælges et aktiv. på hvilket der er foretaget ekstraordimere afskrivninger i 
henhold til nærvierende lov, <let va~re sig ved frivilligt salg eller ved tvangssalg. 
og overstiger salgsun11nen aktivets skattefrit nedskrevne vrerdi, vil en så stor del 
af avancen, som modsvares af forskellen mellem de på aktivet foretagne sam
lede ordinære og ekstaordinære afskrivninger og de ordinære afskrivninger. der i 
alt kunne have været foretaget på aktivet, såfremt der ikke havde været foretaget 
ekstraordinære afskrivninger på dette, være al indkomstbeskatte således: 

Hvis det beløb, der skal indkomstbeskattes, ikke overstiger kr. 5.000,-, vil belø
bet være al tillægge den skattepligtige indkomst for det regnskabsår, i hvilket 
salget har fundet sted. 

Overstiger det beløb, der skal indkomstbeskalles kr. 5.000,-, vil kr. 5.000,
være at tillægge den skattepligtige indkomst for det regnskabsår, i hvilket salget 
har fundet sted, medens resten ved regulering af skatteansættelserne for tidligere 

102 



2. febr. 1956 

skatteår, vil være at indkomstbeskatte i de år, i hvilke de ekstraordinære afskriv
ninger har været foretaget, fordelt i forhold til de i de enkelte år foretagne ekstra
ordinære afskrivninger med fradrag af et beløb, svarende til de ordinære af
skrivninger der kunne have været foretaget på den ekstraordinært afskrevne 
del af anskaffelsessummen. 

Siifremt avancen overstiger, hvad der vil være al indkomstbeskalle i henhokl 
til foranstående, behandles den overskydende del af avancen efter de iøvrigt i 
skattelovgivningen gældende regler. 

7) Tilsvarende indkomstbeskatning som angivet under 6) vil være at foretage 
i tilfælde af udbetaling af forsikringssum og i tilfælde af ekspropriation, når 
forsikringssummen eller ekspropriationserstatningen for aktiver, på hvilke der er 
foretaget ekstraordin~cre afskrivninger. overstiger aktivernes skattefrit nedskrevne 
værdi . 

8) Den ekstraordinære afskrivning, d.v.s. afskrivning udover ordinær afskriv
ning, hensættes på bunden konto i færøsk pengeinstitut eller anvendes til ekstra
ordinære afdrag på lån. Landsstyret kan dog dispensere fra denne bestemmelse, 
såfremt de ekstraordinære afskrivninger i stedet for benyttes til investering i ny
anlæg eller udvidelse af bestående anlæg ar samme karakter. som de i nærværende 
lov omhandlede. 

2. febr. ~ Løgtingsl6g (nr. 3) um skattarriar EYKAAVSKRIVINGAR uppå 
skip, åvisar bygningar og n1askinur v. 111.1 

Fyri skaltaårio 1956 (i Torshavn 1956-57) ver,)a loyvdar skattafriar eykaav
skrivingar uppå skip, sum i årinum 1955 veroa keypt til landicl, um hesi skip 
ikki eru cldri cnn 5 år, og skip, sun1 i sa1na th)arskeil)i vert'Ja bygd ella n1unandi 
un1bygd. Sa1na s0111d verCiur vcitt, un1 sUttnuili um bygging ella umbygging 
veri.)ur gjørdur i hcsun1 tiOarskcil)inurn og un1 skip kcn1ur til 1andi0 i san1a 
tiL)arskif')i eftir sUttn1åla, sun1 er gjordur fyrr. 

Eykaavskriving verl)ur c.isini loyvd av tci1nu1n peningahtcd<lun1, sun1 settar eru 
i ny'ggjar idnaf)arbygningar ella st6rvcgis urnbygging av idnaOarhUsun1 og nYggj
u1n 1naskinun1 - ikki brUktun1 - og tiliku111 rakstrJgøgnun1, sun1 i fyrrnevnda 
tiOarskeif')i eru UtvcgaO til stovnseling av nyiggju1n idnaOarvirkjun1 clla vil'lking, 
un1legging, n.Yn16tansgen) og tilikt av virkjun1, sun1 eru fran1n1anundan. 

r::ykaavskrivingarnar verl)a gjørdar eftir niOanfyri fyrisettu reglum. 
A. Skip. 1) Er såttmali um bygging clla umbygging av skipi gjordur i trnar

skeioinum 1. januar 1955-31. december I 955, verour, trcytat) av al farit) er 
undir byggingina e!Ia un1byggingina av skipinun1 innanfyri 2 Ur aftanU tann dag. 
s<ittnuilin er undirritaOur, aftanå at loyvi fyrst er fingit) fra likningarn\t)nun1. 
loyvd eykaavskriving i samsvari vio teimum undir 2)"--3) scllu reglunL 

I::ftr son1u reglun1 vcrt)ur Joyvd cykaavskriving av skipun1, sun1 cru keypt uttan
lands, um so er. at hesi eru ikki cldri cnn 5 ar, lå tey eru keypt. 

2) Eykaavskrivingarnar kunnu VCrl)a gj~1rdar fr.i byrjanini a ti roknskapar.iri. 
t{r saltmalin um bygging, umbygging clla keyp av avvarandi skipi er gjordur, 
og 111ugu trcr veri.)a Joknar. å('irenn 10 år eru liOin frå byrjanini å ncvnda rokn
skaparåri. 

3) Hclvtin av koslprisinum. åvikavist koslnaoinum av umbyggingini, kann li 
undir 2) nevnda 10 ars skciili i mesta lagi vcri\a eykaavskrivao vio 25 % årliga. 
ViO hcsari avn1arking kann hin skattaskyldigi i hesun1 10 frrun1 avskriva, sutn 
hann sjalvur vil. 

B. Bygni11gar. Viilvikjandi nybygging og umbygging vio slovnseting av nyggj
um framleiiisluvirkjum ella vH1king. urnskipan, nym6tansger1'i o. ti. av virkjum, 
sun1 cru fran1n1anundan, galda hcsar reglur: 

l) Nybyggingar ella umbyggingar. sum eru gjørdar i liiiarskeh)inum I. januar 

l) Sbr. li. nr 25, 28. marts 1956, nr. 14, 28. f~br. 1957 ~ og li. 16. apr. 195!1. 
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1955-31. december 1955 til fiski- ella idnailarvirki (turkihus, frysti- og kølihus, 
goymsluhøli o. a.) kunnu, aftana at loyvi likningarrailsins er fingio, verila eyka
avskrivaOir cftir nil)anfyri scttu rcglu111. 

2) Eykaavskrivingin kann ver6a gjørd fra byrjanini a ti roknskaparari, ti1 
byggingin clla uinbyggingin er Jif'iug. og skal eykaavskrivingin vert)a lokin åfSrenn 
10 Ur eru un1liOin frå byrjanini å nevnda roknskaparåri. 

3) 2/5 av kostprisinu111 å bygninginun1 clla Utrcil'Sslunun1 til un1hyggjanina 
kunnu i ti undir 2) nevnda 10 rira skeilli i n1esta lagi verOa avskrival) vil) 20 <;1r 

årliga. Vit) hcsari av1narking kann hin skaHskyldigi i hcsu1n JO åra skcil)i av~ 
skriva, sun1 hann sj:ilvur vil. 

C. !14aski11ur. Maskinur og lllik rakstrargøgn, sun1 eru fingin i til)arskell'Sintnn 
I. januar 1955-31. december 1955 til fiskaidna<)arvirki og framlei<isluvirki, sum 
i storri n1un skapa 111oguleika fyri Utflutningi, kunnu, aftana at loyvi likningar
rat,sins fyrst er fingiO, verOa avskrivaliar i san1svari viO ni6anfyri scttu rcglunL 

I) E:'.ykaavskriving eftir reglunun1 urn 1naskinur kann verOa gjord fy ri n1askinur 
og tilik rakstrargogn. sun1 n:Ytt verl)a i fran1lci(islu virkisins, harin1illun1 un1fra1nt 
vanligar n1askinur, cisini vcrkstat'k1r- og fabrikksUtbUning (111cn .ikki skrivstovu
n1aski11ur og skrivstovuinnbllgv), trcytat) av, at hesar vert)a Utvegal)ar i sarnbandi 
vil) stovning, vi6kan, un1skipan clla n}gcrt'i virkisins, og at hcsar 1naskinur eru 
n,Yggjar -~- brUktar kon1a sostatt ikki undir reglurnar og at 111askinur o. a. 
eru l1tvegai)ar i roknskapard.rinun1 fyri tilsan1ans kr. 5.000,- clla 111eira. 

2) l~ykaavskriving kann vcnla gjønJ fr<i byrjanini å ti roknskapartlri. t{t 
n1askinurnar o. a. eru fingnar. og skal hon vcrOa Jokin, UOrcnn 5 {tr cru li0in 
frå byrjanini å nevnda roknskaparåri. 

3) Helvtin av kostprisinun1 kann i ti undir 2) ncvnda 5 lira skcit'ii i n1esta lag'1 
verOa avskrivat) 331 f:1 % årliga. Vi{) hcsari avrnarking ncl)ur hin skattskyldigi 
sjålvur fyri. hvussu hann avskrivar i hesi 5 årini. 

1"reytir og reg/ur. I) ~rrcyt fyri avskriving er: 
a) at fullfiggjat) og trygdargott b6kahald er vit)vikjandi rakstri virksisins, og 

at gjolligur rakstrarroknskapur og figgjarstandur vcrl'iur gjordur. 
b) at i scinasta Iagi 31. <leccn1ber (viO lok rakstrarårsins, u1n roknskaparårit) 

er antut6 cnn åln1anakkairiO) sokt er un1 :oyvi til cykaavskriving frå Hkningnr
ni.t:ii l::oroya å oy6ubloliur11 sun1 fUast frå likningarr;:i,)nun1 clla tcir11un1 J..on11nunalu 
likningarvold unun1. 

2) Scrstok konto n1å veri.)a havd fyri avvarandi ogn. sun1 til hViJrja th) visir. 
hvørjar cykaavskrivingar eru gjor<lar, og ven'lur avrit av hcsari knn!o vit)k>gd, l{t 
sjilvuppgåvan vertiur latin inn. 

3) T:i eykaavskriving er gjord cftir fyribils mcltum koslprisi (sallmala clla 
tilikun1) og taO visir scg seinni, at tann cn<laligi kostprisurin vert'nir shJrri clla 
111inni enn tann n1ctti, vcn)ur roknafi vit) ti cndaligu upph~rdd i tcin1un1 rnkn· 
skaparuppgen)un1, sun1 korna aftani. 

4) I~r eykaavskriving gj'°1rd, {ll)renn skip er avhendat), j111L rcglurnar vit)vikj· 
andi skiputn, og skipiO av scinni tilvildu111, ikki ven)ur latii) ti upprunaliga kcyp· 
ara, so vcrOa tter iilikningar. sun1 eru åvirka()ar av cykaavskrivingini. gjt-lrdar 
tun aflur. 

5) Er tann parturin av kostprisinun1. sun1 kann ven)a cvkaavskrival'iur, ikki 
all~r avskrivaOu: i ti ti6a.rskciOinun1. sun1 cykaavskr.ivingin~ skal veri'>a gj\)rd i 
cft1r fra1nn1anfyn standand1 reglurn, ven)ur tann h:eddin, sun1 cftir er at uvskriva. 
avskrivat) vk"i cins st6rur11 pnrtun1 i ti tit'Jini, sun1 cflir er til ta vanligu av· 
skrivingina. 

6) VcrOur ein ogn. suin er eykaavskrivaO cftir hesari 16g, seld av egnun1 vilja 
ella viO tvingsli, og er soluprisurin n1cira enn tann lueddin, sun1 01rr1in er nit'hir
skrivaf) til skattafritt, vcri.)ur so st6rur partur av vinninginun1, surn .._er n1unurin ;:i 
tei111um vanligu avskrivingunun1 og cykaavskrivingunu111 tilsan1ans og tein1u1n 
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avskrivingun1, sun1 kundu vcriO gjørdar cftir vanligu111 reglun1, un1 cykaavskriving 
var ikki gjørd, roknao sum skattlcggjandi inntoka solei6is: 

Er peningahæddin, sum verilur skattskyklug, ikki meira enn kr. 5.000,- vcrilur 
hon Jcigd aftrat skattskyldugu innt,ikuni fyri tao roknskaparår, tå scJlan er farin 
fram. 

Er peningahæddin, sum ver6ur skattskyldig, meira enn kr. 5.000,- veri\a 
kr. 5.000,- lagdar aftrat skattleggjandi inntokuni fyri tao roknskaparar, ta sølan 
er farin fra111, og verl)ur n1unurin skattaiJur tcy Ur, eykaavskriving er gj(lrd, 
bYHur sundur eftir tein1un1 eykaavskrivingurn, sun1 gjordar cru hvørt Urit), og 
artanå at frådrigin er ein h~rdd. sun1 svarar til vanligu avskrivingina, sun1 kundi 
verit) gjk;rd av ti parti av kostprisinun1, surn er cykaavskrivai':iur. 

Er vinningurin 111cira enn tal'), sun1 skattal) vcrL)ur eftir franunanfyri ncvndu 
rcglun1, ven_)ur tann 1x1rturin, sun1 er cftir, viL)gjordur cftir tein1un1 reglurn, su111 
skattal6ggåvan annars fyrisctur. 

7) Son1u reglur un1 inntokuskatting, sun1 nevndar cru undir 6), verL)a n.Yttar. 
un1 tryggingarpeningur vcr6ur Utgoldin og vil) tvangstoku, un1 tryggingarpcningur 
clla tvingsilstøkuendurgjaldit5 fyri ognir, sum eru eykaavskrival':iar, er n1cira enn 
ognirnar cru skattafritt niOurskrival"iar til. 

8) Eykaavskrivingin, t. e. avskriving utyvir vanliga avskriving, skal ven)a sett 
a bundna konto i foroyskun1 pcningastovni ella verOa nYtt til cykaavdrått av 
lånurn. Landsst,YriO kann t6 loyva undantak soleiOis, at pcningurin i stat)in 
verOur nYttur til ilegging i nyggj virki clla vh)ldng av gon1lun1 av san1a slagi, sun1 
ncvnd cru i hesari l6g. 

7. febr. - Ulykkesforsikringsråds cirk. ang. hjælp til BANDAGER (ortop. 
skotøj m. rn.), 

Når hjælp til O\topædisk. fodtoj tidligere er bevilget hos rådets ortop;cdiske 
skon1ager, er det tJlstnrkkeligt ved ansogn1ng on1 nyanskaffelse eller reparation, 
at der til rddet indsendes en kort skriftlig beg<ering 111ed pfttegning fra sygekassen 
om mcdlcmsska hct, hvorimod indsendelse af lægeerklærino ikke længere er nod-

b -
vcndig. Såfren1t rådet skonncr, at de ahnindc!ige belingelser for ydelsen er tilstede 
udfa".rdiges bevilling, og ansogcrcn n1å dcrpf1 henvende sig til rådets ortop:tdiskc 
skon1ager, der skønner over, hvorvidt fornyelsen er påkra:vel. J-Ivis den orto1xc
diske skon1ager sk(Hlner, at dette ikke er tilfa~lde, giver han rådet n1eddelclsc her
om, hvorefter bevillingen annuleres. I tvivlstilfælde kan rådet eller den ortop:cdi
ske skarnager henvise ans<,lgeren til en kege. L<rgcerkheringcn betales i disse tilf~rl
de af rtidet, n1cdens dette i i-)vrigt ikke honorerer la~gccrkheringer til bruo ved de 
i dette cirkula:re ornhan<llede a1~1){Jgninger. !v1ed dis~e a~ndringer forbliv~r rådets 
cirkuhcrer af 20. marts 1954 om bevilling af hjælp af den f,erøske invalidefor
sikrings niidler og 24. jan. 1955 0111 den ortopædiske skon1ager iovrigt i kraft. 

(Uddrag af cirk. af 20. marts 1954: ·~ -- har rådet i de senere år i stedse 
stigende omfang bevilget hjælp til bandager (herunder ortop:cdisk fodtoj), rejser 
og livsvigtigt n1edicin. ~ niå foreligge :1) en ansøgning udfa~rdigct på de s:erligc 
(gule) skenu1cr. forsynet n1ed kom1nunalbcstyrclsens og sygekassens påtegnin
ger, 2) en l:egeerkhrring udf:erdigct på de sa:dvanligc skcn1acr til brug ved an
S~)gningcr vedrørende invaliderente Herfra g<rldcr følgende undtagelser: Nftr 
hjælp til medicin eller bandage (ortopædisk fodtclj) cen gang er bevilget, er det 
tilstrækkeligt ved ansøgning til hjælp af samme mt at indsende en kort skriftlig 
beg.ering 111ed påtegning fra sygekassen 0111 n1cdlen1sforholdet, san1t en kort på
tegning eller erklæring fra lægen om den anstlgle ydelses nødvendighed. På given 
foranledning indskrerpes. at 111edicin og bandager ikke n1å indkøbes, og rejser 
ikke foretages, for bevilling foreligger. - ~ - Endvidere henledes opmærk
somheden p[1, at bevilling af invaliderente ikke n1edforer, at invaliderentenyde
ren får ret til fri medicin. Til indkøb af medicin kræves altid særlig bevilling, og 
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bevilling gives aldrig til k1ib af medicin almindelighed, men kun til særlige 
arler (livsvigLig) medicin). 

10. febr. - Dr. JAKOB JAKOBSENS LEGAT. 
Løglingiil samlykkir at leggja slyrill fyri dr. phil. Jakob .Jakobsens lcgali til 

Føroya landsstyri (Løgtingssamlykt). 

28. febr. - LagLingslov nr. 5 om HVILETID I FÆRØSKE FISKESKIBE. 
1 Mandskabet på færøske fiskeskibe har, forsiividt omstændighederne ikke 

umuliggør det, ret til 8 timers hvileLid i døgnet, således at G timer af denne 
hviletid er san1n1enh~rngende. 

På færøske trawlere har mandskabet dog rel til 6 timers vagtskifLc. Undtagelse 
kan dog i enkelte tilfælde gøres, når flertallet af mandskabel bliver enigt her
om med skipperen.I 

2 Skipperen har ansvareL for, at denne lovbcslcmmclse bliver overholdt. 
3 Overtrædelse af disse bestemmelser slraffes med bøde eller hæfte. Bøderne 

tilfalder landskassen. 
·i Denne lov træder i kraft straks og samtidig ophæves bckendtgorelsc nr. 

3, 17. marts 1947 om tvungen hviletid i færøske fiskeskibe. 

28. febr. Løgtingsl6g (nr. 5) um 1-JViEDARTlD Å FØROYSKLHvl 
FISKlSKJPUM. 

1 Manningin a f;iroyskum fiskiskipum hevur, la vii\urskiftini ikki gera la<) 
6møguligt, rætl til 8 tima hvild um samd<lgricl, solciois at 6 timar av hcsi hvild 
ver<)a 6brotnir. 

Å føroyskum trolarum eigur manningin t6 rætt til 6 tima vaktarskifti. Undan
tak kann i einstokun1 førun1 gcrast, tå it) n1cirilutin av 111anningini ken1ur Usaint 
vii) skiparin u1n hetta.1 

2 Skiparin hevur åbyrgd av, at hcnJa l6grcrrla vcn)ur hildin. 
:i Tann. i,) brvtur hesar reglur, kcmur u~1dir sekt ella heftan. Sektin fer i 

landskassan. · 
4 Hcnda l6g kc111ur i gildi beinanvcgin og sarnstundis fer l1r gildi kunngcrl) 

nr. 3, 17. n1arts 1947 un1 tvungna hvi!dartit) {t foroyskurn fiskiskipun1. 

8. marts - Dccisi6n av LANDSKASSANS ROKNSKAPUM. 
Løgtingit) vclur nevnd. fyri fyrst vil) 4 lin1un1, at taka in16ti tcin1un1 lands~ 

roknskapun1, surn grannskoC)atSir vcrikt av Grannskof)aradeild logtingsins og I~cm 
visions- og Forvaltnings-Instituttet, og aftan{1 at tey eru kannat'li av ncvndini at 
lcggja tey fyri logtingiU vit''i uppskoti tun dccisi6n. Valskcit) ncvndarinnar fcllur 
sa1nan vk) valskeil) løgtingsins. (Logtingssarntykt). 

8. marts -- Cirk. fra kirkeinspektionen om KIRKFGARDE. 
I mcdfor af § 14 i lov for Fæmernc nr. 109 af 29. marts 1924 om kirkernes 

styrelse skal kirkeinspektionen pii dertil given foranledning til iagttagelse for 
konununalbcstyrclscrnc og rr1enighedsrådenc rneddelc folgcndc retningslinier for 
vedligeholdelse og nyanlæg af kirkegårde på Færocrne. 
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Kirkegården skal være forsvarligt indhegnet og holdes i ordentlig og sømmelig 
stand. Hegnel, der skal være uigennemtrængeligt for løsgående dyr, må have 
en højde på ikke under 1,70 m. over det udenforliggende terræn. Dets ind
vendige højde bør være mindst 1,00 m. Jordlaget på kirkegården må være så 
dybt, at kisterne dækkes med mindst I m. jord, heri ikke medregnet jorddyngen 
over friske grave. Om fornødent må et jordlag af den pil.krævede tykkelse til
vejebringes ved tilkørsel af fyld, der bør bestå af sandblandet muld. Hvor jorden 
er vandlidende, må der foretages afvanding dels ved hoveddræn, og dels i for
nødent omfang ved mindre sidedræn. Drænene lægges så dybt, at kisterne ikke 
kommer til at stå i stillestående grundvand. Afløb fra kirkegården må ledes 
gennem hovedgrøft, så vidt muligt i lukkede rør, direkte til havet. 

14. marts ~ Yvirtøka av JARDAGRUNNINUM OG KONGSJØRDINI. 
1 Tingif) san1tykkir at taka in16ti jarUagrunninu1n og kongsjorUini sun1 f~lr~ 

oyskt sermål. 
2 Landsstyril\ far heimild at gera tørvandi fyriskipanir. (Løgtingssamtykt).1 

16. marts ~ Lagtinslov nr. 8 om fordeling af Færøernes andel af honorarer for 
VACCINATION MOD DIFTERI OG STIVKRAMPE. 

Færøernes andel af honorarer til Jægerne for vaccination n1od difteri og stiv
krampe i henhold til lov nr. 59 af 12. marts 1955 fordeles med halvdelen til lands 
kassen og halvdelen til vedkommende kommuner, Landskassen udreder hono
rarerne. Senest hvert års I. juli udregnes, hvor meget hver enkelt kommune skal 
refundere landskassen for det foregående finansår. og kon1n1uncrne skal refun
dere deres andel inden I. december. 

16. marts - Løgtingsl6g (nr. 8) um byti av Føroya parti i samsyningum fyri 
KOPPING M6Tl DIFTERI OG STiVKRAMPA. 

Føroya partur i l:cknasan1s)'ningun1 fyri kopping 1116ti difteri og stivkran1pa 
eftir l6g nr. 59 frå 12. marts 1955 vcf<)ur hyllur i helvl millum lamlskassan og 
vii.Jkon1andi kon1n1unur. Landskassin Jcggur san1sYningarnar Ut. Seinast 1. juli 
{1 hvørju1n Uri verOur gjHrt upp. hvussu 111ikit) hvor cinstok kon1n1unn skal endur
rinda landskassanun1 fyri farna figgjarllri{l, og ta~r skulu endurrinda sin part 
innan I. december. 

16. marts FIGGJARLØGTINGSL(>G nr. 9 fyri (1ri<1 1956-57. 
Vi,'\merkingar til ~ 15.3.1. Landsstyrinum verfiur hcimila<l at byrja prenting

ina av LØGTINGSTID!NDf 1852-1879. 
Til § 21.8.: Peningurin ven)ur at nYta eftir na".rri san1niOing, t6 skulu i n1insta 

lagi kr. 400.000 nytast til ENDURNvGGING AV SKll'AFLOTANUM, og 
verOur hesin pcningur. eins og peningur jCtttaf')ur åi.)ur til sanu1 endan1{tl, lagdur 
i serligan grunn og nYttur til cndurn)igging av skipaflotanun1 cftir rcglun1, sun1 
figgjarnevndin fyriskipar. 

22. marts Lagtinslov nr. 10 om æmlrig i laglingslov nr. 72 af 22. dec. 1951, 
siiledes som denne senere er ændret. jfr. lovbekendtgorclse nr. 16 af 25. juni 
1954. (Jndf11jet i bek. 1954 om kmregulcringsfonden). 

1) Sbr. Kunng. nr. 37, 26. okL 1956. 
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22. marts - Lagtingslov nr. 14 om DAGPENGE TIL LAGTJNGETS MED· 
LEMMER m.v. 

1 Indtil videre tillægges der medlemme1l1e af Færøernes lagting følgende 
dagpenge: Under en lagtingssan1ling tilheggcs der for hver dag, tingsan1lingcn 
varer, kr. 12,·, medens der ikke ydes dagpenge for udvalgsmøder. Udenfor en 
lagtingssamling tilllrgges der lagtingsmænd og andre medlemmer af stående ud
valg kr, 12,· pr. mødedag, og kr. G,· for hver rejsedag, som ikke samtidig er 
n1ødcdag. Der ydes derhos dyrtidstillæg til ovenstående dagpenge efter pristal. 
Dyrtidstillægget ændres fra og med datoen for pristallets offentligg1irelse. 

2 Lagtings111ænd og n1edle1nn1er af stående udvalg fra bygd tilheggcs derhos 
for logi kr. 12,· for hver dag, de er fraværende fra hjemmet i sit hverv som ting· 
mand eller medlem af stående udvalg.' 

3 Denne lov træder i kraft straks og får ogsLl gyldighed for vintcrsa111lingcn 
fra !. januar 1956 at regne. Samtidig ophæves midlertidig kundgørelse nr. 34 
af 19. november 1942. 

22. marts - Logtingsl6g (nr. 14) um DAGPENlNG TINGMANNA v. m. 
1 Fyri fyrst fåa Foroya logtingsmcnn fylgjandi dagpcning: ivtcOan tingit) er 

san1an fåa ting111cnn fyri hvønn dag, tingi\) er inni, kr. 12.~. n1ei.)an teir raa ikki 
dagpening fyri nevndatfundir. Uttanfyri .logtingssctur flla tingn1cnn og al'Srir 
limir i millumtinganevndum kr. 12,· fyri hvønn funJardag og kr. 6,- fyri hvønn 
ferc)ardag, sum er ikki samslundis fundardagur. Dyrtioarvi<)b6L vcn)ur veilt til 
dagpcningin eftir pristalinun1. DYrtil)arviOb6tin skiftir fra og vil) degnu111 fyri 
kunngen) av pristalinum. 

2 Tingmonnun1 og lin1un1 i n1i1lun1tingancvn<lun1 av bygd ftla haraftrat i 
vistarhald kr. 12,· fyri hvonn dag teir eru burtur frå hcimi sinum til ting ella 
n1ill u 1ntincanevndarstarv .1 

3 Her;(ia 16g kernur i gildi bein;:~nvcgin og fa:r cisini gildi fyri vctrartingh) 
roknaO frå 1. januar 1956. San1stundis fer br{t()fongis kunngcn) nr. :\4 fr6. 19. 
november 1942 ur gildi. 

22. n1arls ~- Lagtingslov nr. 16 on1 ~endring i Jagtingslov nr. S, 14. n1aj 1948 
om LANDSSTYREMÆNDENES LØNNINGER, sftledcs som denne senere er 
ændret. 

1 I § 2 i lagtingslov nr. 5, 14. 111aj 1948, således son1 denne paragraf er 
ændret ved lagtingslov nr. 28. 17. marts 1951, 'rmlres ))8.000 kr.« til "10.000 kr.<c 

2 Denne tendring har virkning fra 1. april 1955. 

22. 111arts '~-- L~)gtingsl6g (nr. 16) tun broyting i logtingsl6g nr. 5, 14. n1ai 
1948 um SAMSvNlNG LANDSSTYRISMANNA soleit1is sum hcnda seinni er 
broytt. 

1 f § 2 i logtingsl6g nr. 5, 14 n1ai 1948, solcil)is sun1 hcnda grein er hroylt 
vir) l<>gtingsl6g nr. 28, 17. marts 1951, vcn)ur »8.000 km broylt til "]()JiOO kue 

2 Henda broyting hcvur gildi frå 1. apdl 1955. 

22. marts - Lagtingslov nr. 17 om nedsættelse af en LANDBOKOMMISSJON. 
1 l~agtinget ncdsa:ttcr en 5-n1ands~landbokon1111ission til revision uf jordlov

givningen, at afgive bcttenkning og n1uligc forslag til a:ndringer. l(on1n1issioncn 
afgiver sin beta:nkning til landsstyret, son1 derefter forehegger sagen for lagtinget. 
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2 Udgifterne i forbindelse 111ed ko111111issionens virksomhed, herunder vetler
lag til sagkyndig assistance, udredes af landskassen. 

22. marts - Løgtings16g (nr. 17) um setan av BONAEJARNEVND. 
1 LøgtingiO setur 5-n1anna n1il1un1tinga landbUnal'iarnevnd at eftirkanna 

jart1al6ggåvuna, geva ålit og n1ogulig uppskot til broytingar. Nevndin gcvur sini 
alit til landsstyrio. sum so leggur malio fyri logtingio. 

2 Ta:r Utrcit':islur, surn standast av virki nevn<larinnar, harundir sa1nsYning til 
kona hjalp, vcroa at rinda ur landskassanum. 

22. marts --- Lagtingslov nr. 18 om ændringer i TJENESTEMÆNDENES 
NORMERING. 

1 lagtingslov nr. I G af 28. n1arts 1949 on1 lonrcgulcring for landets tjencste
n1~rnd således son1 denne senere er ;:cndrct, foretages følgende ;:en<lringcr: 

l_andhrllNCI. Udskiftnings- og n1atrikulkontor: 
l § 7, 4. stk" utlgiir »2040 kr. årlig i ikke pensionsgivende tillæg«, og i stetlet 

indføjes »et årligt honorar på 1200 kr" hvortil ydes sædvanligt honorartilhrg.« 

22. marts~ Logtingsl6g (nr. 18) um broytingar i NORMERING TÆNASTU
MANNA. 

i logting16g nr. 16 frå 28. tnarts 1949, un1 Jon t;:enastun1anna lan<lsins, solcif)is 
sun1 hon scinni er broytt, ver()a gjv)rdar hcsar broytingar: 

La11dhLl1u1iJur. Dtskiftingar- og 111atrikulskrivstova: 
i § 7, 4. stk" gongur ut »2040 kr. arliga i ikki eftirhmgevandi viiib6t«. og, i 

staOin vcrl)ur sett » 1200 kr. i {trligun1 honorari un1fra111t vanliga honorarvit)b6L«. 

28. marts - Lov nr. 92 om FOLKETINGSVALG PA FÆRØERNE. 
1 Pli Fa!rocrnc va~lgcs to 1nc<llen1111cr af I::;'olkctinget.1 

Valgret og i·algharhed. 
2 Valgret til folketinget har enhver, son1 har dansk indfv:1dsrct, opfylder den 

i stk. 2 indeholdte aldersbetingelse og har fast bop;el i riget, 111cdn1indrc ved
kon11ncnde: 

a) nyder eller har nydt offentlig un<lcrsh-Htelsc. son1 i henhold til lovgivningen 
betragtes son1 fattighj:elp, og hvis 1nodtagclsc efter de i loven fastsatte regler 
1ncdforer tab af valgret, uden al denne virkning senere er bortfaldet, 

b) er ude af rådighed over sil bo på grund af un1yndiggørclsc. 
Valgretsalderen er den, son1 er ga~Idendc ved valg til folketinget i den ovrigc 

del af riget. Ingen kan udove valgret uden at v:ere optaget på valglisten. 
:1 Valgbar til folketinget er enhver, som i henhold til bestemmelserne i § 2, 

stk. l, har valgret til dette, n1e<l1nindre vedkon1111endc er straffet for en hand
ling, der i a1111~1deligt cundn1nn1e gor ha111 uva.~n.lig til at va.~rc n1e<llcn1 af folke
tinget, jfr. grundlovens §§ 30 og 33. 
T/afglister. 

4 Eor hver kommune eller, forsilvidt kommunen er delt mellem flere valg
distrikter (§ 17), Ja for hver af disse dele skal der ved kommunalbestyrelse1~s 
(i Thorshavn byrådets, udenfor Thorshavn forstanderskabets) foranstaltning føres 
lister over de valgberettigede, der har fast bopæl i kommunen eller de særlige 
dele af dem. 

Den v~rJger, so111 har fast bop[el 
valglisterne i den af komn1unerne, 

1) Jfr. Indcnr. cirk. 10. dec. 1956, 

to eller flere kommuner, skal optages på 
hvilken han personlig opholdt sig den I. 
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januar i del pågældende år; den pågældende kan dog inden den I 0. januar 'skrift
ligt overfor kommunalbestyrelsen i en af de andre kommuner, i hvilke han har 
fast bopæl, forlange sig oplaget på valglisterne her; sådan begæring skal være 
ledsaget af oplysning om, hvor vedkommende personlig opholdt sig den 1. januar. 
Fremsællc>s sådan begæring, skal vælgeren optages på valglisterne i den pågæl
dende kommune, og herom skal kommunalbestyrelsen tilstille den kommune, i 
hvilken vælgeren personlig opholdt sig den l. januar, skriftlig meddelelse; væl
geren må herefter ikke optages på valglisterne i denne kommune. 

5 Valglisterne skal i forskellige dertil indrettede rubrikker foruden kibe-nr. 
indeholde vælgernes fulde navn, alder, livsstilling og bopæl saml en rubrik til 
afkrydsning af vælgernes navne. På hver vaglliste ordnes va~Jgcrnes navne bygdc 
vis efter bogstavfølge; en hustru skal dog altid indføres umiddelbart efter sin 
mand, såfremt hun har bopæl sammesteds som manden. 

6 Valglisterne skal affattes een gang hvert år; de gælder fra 1. marts til den 
sidste dag i februar måned i det påfølgende år. Til grund for valglisternes af
fattelse lægges kommunens folkeregister. De personer, der kan ventes i lobet 
af det år, for hvilket valglisterne gælder, at ville opfylde aldersbetingelsen for 
valgret, og som inden l. marts opfylder de øvrige betingelser herfor, opforcs 
på en særskilt liste (tillægsliste) med udtrykkelig angivelse af den dag i året, 
da valgretten indtræder. 

Såvel for hovedlisten som for tillægslisten indrettes en særlig tilflyllerliste for 
vælgere, som i årets Itib tilflytter kommunen, jfr. § 1 I. 

7 Valglisternes fornyelse og fuldstændiggorclse skal foretages i l<ibet af januar 
måned. De derved opståede tvivl afgøres - efter indhentede oplysninger - af 
kommunalbestyrelsen. 

8 Fra den I. til den 8. februar, begge dage indbefattet, skal valglisterne ligge 
fremme til almindeligt eftersyn pii et for kommunens beboere bekvemt sted i 8 
timer hver dag. Bestiir en landkommune af to eller flere sogne, skal valglisterne 
fre1nhrgges i hvert sogn, ligesom de også skal fren1lægges på flere stc<ler i et sogn 
når delles udstrækning eller andre forhold taler derfor. Denne fremlæggelse skal 
ske i afskrifter, hvis rigtighed er bekræftet af kommunalbestyrelsens formand 
Fremlæggelsens tid og sted bekendtgøres med mindst en uges varsel ved opslag 
på de i henhold til lov for Færøerne om ophævelse af kundg1lrclse ved kirke
stævne m. m. af I. april 1912 indrettede tavler eller på den for offentlige kundl
gorelscr på vedkonunende sted ellers brugelige n1ll<le. 

9 Senest den 12. februar kan enhver, som tror sig uden føje al være udeladt, 
eller son1 n1cner, at en uberettiget er optaget, skriftligt fren1sa~ttc påstand 0111 
sin optagelse eller om en andens udslcllelse, ledsaget af en kort angivelse af de 
grunde, hvorpå påstanden er bygget. 

10 De mod valglisterne således fremkomne anker påkendcs af kommunal
bestyrelsen i et møde, som afholdes senest den 26. februar. Til delle mode til
sigcs n1cd 3 søgnedages varsel såvel de, der har fren1fo1t anker. son1 de, n1od 
hven1 indsigelse er gjort: en genpart af den n1od de sidstn~cvntc rettede skrivelse 
skal leveres samtidig med tilsigelsen. Efter de af parterne fremlagte dokumenter 
og de fremstillede vidners forklaringer afgøres de opståede spørgsn1ål, hvoron1 
en kort kendelse tilføres kommunalbestyrelsens sædvanlige forhandlingsprotokol, 
og skriftlig underretning tilstilles parterne. De derefter fornyede valglister under
skrives af kommunalbestyrelsens formand. Viser det sig i løbet af det år, for 
hvilket valglisterne gælder, at en eller flere personer på grund af fejl ved lister
nes udarbejdelse ikke er optaget på disse, kan kommunalbestyrelsen i et møde. 
der skal afholdes senest 3 dage for afstemningsdagen. foranledige sådanne fejl 
berigtiget. J årets lob kan iøvrigt -~ bortset fra ændringer i henhold til § I I-
ingen forandring foretages uden ved dom i henhold til § 15. 

li En person, der er opfort på valglisten, skal, såfremt han fraflytter kom
munen, optages på tilflytterlisten i den kommune, hvortil han flytter, idet fra-
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flytningskommunen samtidig med sædvanlig meddelelse om den anmeklte flyt
ning sender meddelse til tilflytningskommunen om, hvorvidt den pågældende har 
været optaget på valglisten i fraflytningskonununen. 

Optagelse pil tilflytningskommunens tilflytterliste er betinget af, at flytningen af 
den pågældende vælger er anmeldt til kommunens folkeregister. Om optagelse 
på tilflytterlisten sendes der af kommunalbestyrelsen uopholdelig meddelelse til 
den pågældende vælger og til kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen al' 
hvis valgliste vrclgereu derefter slettes. 

Optagelse pil tilflytterlisten kan ikke finde sted, forsåvidt angår alle me{ldelcl
scr on1 flytninger. som konununcn 111odtager senere end 14 dage før valget, og 
for denne tid kan optagelse kun ske, forudsat al vælgeren selv har anmeldt flytn
ingen til tilflytningskommunens folkeregister. En tilsvarende regel gælder ved af
holdelse af folkeafstemninger. 

De mcrmere regler vedrørende fremgangsmaden for optagelse på tilflyller
listen m. v. fastsættes af indenrigsministeren, der ligeledes fastsætter regler om, 
i hvilket omfang optagelse på tilflytterliste 111. v. skal finde sted ved flytninger 
mellem Færøerne og den ovrige del af riget.1 

12 Af enhver fornyet valgliste (hovedliste og tillægsliste) sender formanden 
for kommunalbcstyrcilserne ufortøvet en bekræftet afskr;ift til fo~manden for 
valgbestyrelsen. 

Nilr valg til folketinget er udskrevet, eller når folkeafstemning skal afholdes, 
tilbagesendes afskrifterne til vedkommende kommunalbestyrelser, der på af
skrifterne sletter eller optager de vælgere, der i henhold til bestemmelserne i §§ 
JO og 11 måtte være slettet af eller oplaget på de originale valglister. Rigtigheden 
uf disse ændringer bekræftes på sædvanlig måde. Endvidere udfærdiges bekræft
ede afskrifter af kommunens tilflytterlister. Derefter overleveres samtlige origi
nale valglister med tilhørende afskrifter til formændene for valgslyrerne i de valg
distrikter eller dele af disse, hvoraf kommunen består. 

13 Formanden for valgbestyrelsen skal inden tre søgnedage efter den L 
111arts indberette til rigson1buds111anden, 0111 han har n1o<ltagct sa1ntligc gen
parter, og i n1odsat fald, hvilke <ler savnes. 

Efter ann1odning fra rigson1bu<lsn1anden drager landsstyret da, i fornødent 
fald ved anvendelse af passende tvangsbøder, omsorg for, at de savnede afskrift
er uopholdeligt skaffes lilvcje, 

H Opdages del, at valglisterne ikke på lovbefalet måde er fornyet, eller al 
der ved udarbejdelsen er bcgftct grove fejl, skal indberetning gores til rigson1-
budsn1andcn, der straks tager beslutning on1 sagsanheg, hvorhos Jandsstyret efter 
an111odning fra rigson1budsn1andc11 skal påla.~gge kon1n1unalbcstyrclscn i rornod
cnt fald under en passende tvangsbiJdc, uforti;:)vct at lnrffc de forn~;Jnc foran
staltninger. Rigsombudsmanden er i sii tilf,rlde bemyndiget til at forkorte de i 
loven fastsatte frister. 

15 Den, sorn er utilfreds 111c<l, at kon11nunalbcstyrelscn ved kendelse son1 i 
§§ 9 og I 0 omhandlet har nægtet ham valgret, kan fordre en udskrift af kendelsen 
!lletldelt uden betaling og indbringe sporgs111ålct til afgorclsc ved don1stolcnc. Så~ 
danne sager kan altid indbringes for retten pil hovedtingstedet. Parterne er i forstc 
instans fritagne for at erl:rgge retsgebyrcr og for brugen af stcn1plct papir, lige
som der af rigsombudsmanden skal beskikkes en mand til at mp<le for den ind
:.;t:evncdc ko1111nunalbestyrelse. Opniir klageren don1 for at va.~rc valgberettiget, 
:..kal han optages på valglisten, såsnart han foreviser en udskrift af don1n1cn. 

16 Efter de i henhold til §~ 6~15 tilvejebragte valglister foretages alle i år
ets lob forefaldende valg til folketinget saml folkeafstemninger, dog således al det 
påses, al de på tillægslisten opforte personer kun er stemmeberellige<le, dersom 
de på afstcn1ningsdagen opfylder aldersbetingelsen for valgret. Dcrson1 der i ftr-

1) Jfr. Bek. nr, 344, 20 dcc, 1956. 
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~ts Jøb gentagne gange foretages afstc1nning. og valglisterne een gang har va~rct 
nenyttct ved afstemning. skal kommunalbestyrelsen drage omsorg for, at der til 
brug ved de senere afste1nninger enten foreligger fuldst~endigc af kon1111unalbc~ 
styrelsen bekræftede afskrifter af listerne, eller at der på disse indrettes en ny ru
brik til afkrydsning af vælgernes navne ved overklæbning af den tidligere benytt
ede afkrydsningsrubrik. 

17 Valgdistrikter og valgbestyrelser. Valget foretages i de valgdistrikter, son1 
er opført i den nærværende lov vedfojede fortegnelse. Forandringer i distrikternes 
omr<lde og valgsteder kan efter landsstyrets indstilling bifaldes af indenrigsminist
eren. 

Under særlige omstændigheder kan rigsombudsmanden bestemme et andet 
valgsted end i ovenmcnvte fortegnelse anfort. 

18 Landsstyret v'clger årlig en valgbestyrelse, bestående af 13 medlemmer 
satnt lige så n1angc suppleanter, hvoraf n1indst 1 rncdlc111 og 1 suppleant fra hvert 
syssel. Forsædet i valgbestyrelsen indtages af medlemmerne i den orden, hvori 
de er valgt, dog således, at de i T-horshavn bosatte n1cdlenu11cr går forud for 
andre på san1n1c liste valgte n1cdle1nmcr. De af landsstyret u<lnrevntc personer er 
forpligtet til at overtage hvervet, medmindre de er fyldt 60 år eller er forhindret 
ved et af landsstyret for lovligt anset forfald. 

19 Forn1an<len for valgbestyrelsen forestår alle forberedelser til selve valget 
og 111odtager antneldclse af kandidater og andre til valgbestyrelsen rettede n1cd
delelser. Straks efter udløbet af fristen for kandidaternes anmeldelse (jfr. § 22) 
tilvejebringer han de til brug ved valget fornodnc stemmesedler. 

Valgbestyrelsen drager gennem de for de enkelte valgdistrikter valgte valgstyr
ere (jfr. § 26) omsorg for, at alt er rede til afstemningen. Den forvisser sig ved 
foresp~-lrgscl til de forskellige forn1a:nd for valgstyrerne såvidt n1uligt 01n, at de 
originale valglister samt de i §§ 12 fl'. omhandlede afskrifter holdes i beredskab 
til brug ved afstcn1ningcn; savnes nogen original valgliste, skal den tilstcdeva:-r
ende bekræftede afskrift benyttes. Valgbestyrelsen tilstiller snarcls muligt og sen
est 4 dage efter udløbet af fristen for kandidaters anmeldelse formændene for 
valgstyrc;nc det fornodnc antal sten1111cscdler. J)et påhviler kon11nunalbestyr
clsen at anvise lokaler til stc111111cafgivningcn san1t at stille det tilstr~ckkcligc anlal 
stc111111ekasser og sten1n1eru111 af den i § 27 angivne beskaffenhed til valgbestyr
elsens rådighed. 

Ved alle til valgbestyrelsen overladte beslntninger gor, i tilfælde af stemme
lighed, formandens stemme udslaget. 

20 Valgbestyrelsen forer en valgbog, hvori indforcs det v~cscntligc indhold 
af all, hvad der vedrHrer afstcrnningen, navnlig oplysningen 0111 de inodtagne 
kandidatan111eklelser san1t 0111 antallet af de til brug ved valgcl tilvejebragte sten1~ 
n1escdlcr, antallet af afgivne gyldige sten1111cscJlcr, antallet af afgivne ugyldige 
stcn1n1csedlcr, antallet af sten1n1er pU hvert af de lagtingspartier, der har kandi
dater på valg, sarnt antallet af sten1111er på hver af disse kandidater og pJ. hver 
af kandidaterne udenfor partierne, og hvad valgbestyrelsen har erkhcrct for at 
være valgets udfald. Valglisterne og de til valgbestyrelsen indkomne skrivelser 
fren1l:rgges til valgbogen. Denne underskrives af valgbestyrelsen og opbevares af 
dens formand. 

Senest dagen efter valgets endelige opgorclse skal forn1andcn for valgbestyrel
sen tilstille indenrigsministeren en fuldstændig af ham bekræftet udskrift af, hvad 
der er tilført valgbogen 0111 det stedfundne valg; til denne indberetning skal be
nyttes de af ministeriet dertil udfærdigede skemaer. 

21 Valgpartier og \'a/gkandidater. \led valg til folketinget kan ingen kon1111e 
i betragtning til valg. son1 ikke selv har stillet sig og anbefales af i det tnindste 
een af valgdistriktets vælgere som stiller. En kandidat mil ikke have mere end 
50 stillere. 

22 Skriftlig anmeldelse såvel om kandidater som om den eller dem, der vil 
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understrllte hans valg. underskrevet enten af kandidaten selv eller af en af hans 
stillere, må senest kl. 18 på 3 ugers dagen forinden valgdagen være indleveret til 
formanden for valghestyrelsen. Den, der indleverer listen, har ret til på en af ham 
medbrngl afskrift af denne at få formandens tilståelse for. at listen er indleveret, 
og hvornår dette er sket. Valgbestyrelsen er pligtig til på derom fremsat begæring 
at give oplysning om navnene på hver enkelt kandidats stillere. Det er tilladt at 
offentliggøre stillernes navne. 

I den nævnte anmeldelse gives der tillige meddelsc til valgbestyrelsen om hvilk
et af de i lagtinget ved valgets udskrivning rcpn:cscntcrede partier (lagtingspartier) 
den pågældende slutter sig til, eller om han står udenfor partierne. Anmeldelsen 
skal derhos indeholde oplysning om kandidatens fulde navn, livsstilling og bo
pæl. En kandidat, der ikke ønsker at blive opført på stemmesedlerne med sit 
fulde navn, kan i anmeldelsen tilkendegive, pil hvilken milde hans navn vil være 
at opføre på stemmesedlerne. Såfremt en kandidat er kendt under et navn, der 
ikke er optage!. plt dåbs- eller fødselsattest, eller som han ikke har opnået bevill
ing til at fore, vil et sådant navn kunne opforcs på sternn1cscdlerne i en parentes 
efter kandidatens borgelige navn. 

Senest kl. 18 14 dage før valgdagen kan vedkommende lagtingsparti skriftligt 
til formanden for valgbestyrelsen anmelde, hvilke af de opstillede kandidater del 
godkender son1 partiets kandidater: sker ingen sådan ann1cldclsc, betragtes de 
kandidater, der slutter sig til partiel, som godkendt af delle. Kandidater, der ikke 
godkendes ar et lagtingsparti, betragtes SO!ll opstillet udenfor partierne. Lagtings
partierne og kandidater udenfor partierne kan derhos indenfor san1111e frist an
melde al ville slotte hinanden (valgforbund). 

De modtagne anmeldelsers indhold skal af valgbcstvrclsen straks bekendt
gøres ved at indrykkes een gang i et eller flere offe~1tligc blade og tilstilles samt
lige valgstyrere til videre bekendtgorelse. 

23 Kandidaten behover ikke for valgbestyrelsen at .uodtgorc sin valgbarhed. 
Fre111kon1111cr der indsigelser e1Icr endog beviser niod <len. kan valgbestyrelsen 
dog ikke undslå sig for at stille kandidaten til valg. 

24 fngcn kan n1eldc sig til san1tidigt valg pll og udenfor Fa~n-)ernc eller son1 
kandidat for niere end ect lagtingsparti eller ann1cldc sig udenfor lagti1u~spartiernc 
og san1tidig slutte sig til et sådant. Handler nogen herin1od, bliver valget af den 
pågældende , hvis det falder på ham. ugyldigt. 

25 Valget (afstc11111i11ge11). Når aln1indeligc valg til folketinget eller afholdelse 
af folkcafsten1ning skal foretages. sender indcnrigsrninistcren rigson1buds111andcn. 
0111 fornødent telegrafisk, 1ncddelelse on1 afsle111ningsdagen. sfrvidt rnuligt sil be
tids, at afstcn1ningcn på f«~<:erøcrne kan foretages san1tidigt rned afsten1ningen i 
det øvrige land. 

Dagen, da afsten1ningen på F:eroernc skaf finde sted. bestcnuncs af riuso111-
budsn1andcn. Den kundgores n1indst ccn gang. senest 5 ugers dagen for afStcn1-
ningen. af rigso1nbudsnu1nden, Iigcso111 han snarest har s~crlig at underrette vnlg
bcstyrclsc deronl. l)enne sender snarest rncddelclsc t.il sun1tliu,e forn1ænd for 
valgstyrcrne, der hurtigst 111uligt efter n1odlagelsen af denne ~1cddelclsc sorger 
for, at dagen og klokkeslættet ved opslag på de til offentlige bekcndtgc>relscr be
stcn1tc tavler og på enhver anden hcnsigtn1rcssig n1ftde bringes til beboernes kund
skab i samtlige sogne. Afslemninf!sslederne (jfr. § 17) kundgøres samtidig her
med eller så snart derefter, som ske kan. 

26 Afstc111ningen ledes af valgstyrere. Valgstyrerne udn~cvnes af de påglcklM 
ende komn1unalbestyrelser. dels blandt disses egne 111cdlc111n1er, dels blanJ.t de 
i ve<lkomtnende valgdistrikt boende va:lgcrc. Valgstyrernes antal skal v:cre rnindst 
3 og højst 5 for hvert valgdistrikt. 

I de tilf:rlde, hvor et valgdistrikt hcnh,1rer under flere kommuner, vælger hver 
af de pågældende kommunalbestyrelser sin del af det samlede antal valgstyrere. 
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Efter hver folketælling bestemmes det af rigsombudsmanden, hvor mange valg
styrere hver kommunalbestyrelse har at vælge. 

Valgslyrerne vælger selv deres formand. De fører en af valgstedets kommunal
bestyrelse autoriseret forhandlingsbog. 

27 Stemmeafgivningen sker i et eller flere al' vedkommende kommunalbestyr
else anviste lokaler, i hvilke der skal være indrettet det fornødne antal stemme
runL 

Sten1n1erun11nct skal va~rc et ved opstilling eller ophængning Jannet run1 af en 
sådan beskaffenhed, at en mand kan stå oprejst deri uden at kunne ses af nogen 
udenfor rummet værende personer. Stemmerummel 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. 

Sten1n1ekasscn skal vrerc aflåset og således indrettet, at ingen stcnnncscddcl 
kan udtages af den, uden at kassen åbnes. 

28 Afsten1ningcn foregår ved afgivelse af de dertil tilvejebragte stcnunese<llcr. 
Enhver stemmeseddel skal indeholde navnene på samtlige opstillede kandidater. 

Kandidater, der er godkendt al' et lagtingsparti, opfrlrcs i felter for sig, og kandi
dater, der står udenfor partierne (jfr. § 22. stk. 3) opf\lrcs i el særligt felt efter 
de andre. Felterne anbringes på sten11ncse<llcrnc under hinanden, adskilt vc<l 
tykke trykte streger. I hvert felt anføres først med fede typer partibetegnelsen; 
derunder, adskilt fra partibetegnelsen ved en tyk streg, anforcs med halvfede 
typer navnet på den eller de anmeldte kandidater, der er godkendt af vedkom
mende lngting.s parti, i alfabetisk rækkefølge. 

I feltet for kandidater udenfor partierne anbringes først med fede typer ordene 
l>Udenfor partierne« og derefter de pi1gældende kandidaters navne i alfabetisk 
rækkefølge. 

De forskc11igc lagtingspartier anbringes i felterne på stcn1n1cscdlcn i alfabetisk 
r'ekkefølge. 

Kandidaternes navne i felterne skal va:re adskilt ved en tyndere trykt streg, 
Intet an<let ord eller bogstav og intet navn, tal eller tegn n1å va~rc opfort på 

nogen sten1n1eseddel ved tryk eller ved skrift eller på anden n1ådc, jfr. dog stk.fL 
Stcn1n1e~edlcrne skal ved anbragte kna:k V<rre til at sa1111nenfoldc således, at 

de kan af!cvcrcs af v~clgcren, uden at nogen knn se, hvorledes der er stcrnL 
Indcnrigsn1inistcren ;r bc111yndiget til~ at give n~enncrc forskrifter n1cd hen~ 

syn til sten1n1cscd!crncs udsccndel. 
2H VaJgstyrcrne fordeler vaiglisten1e, stc1n111elistc11nc, sten1n1c..:;edlcrne og 

sternn1ekassernc rncl!ern sig og det forno<lnc antal tilforon.lnc<lc va~lgcrc. f stedet 
for selve valglisten kan afskrifter af forskellige dele af denne benyttes, nftr hver 
dels ovcrenssten11nelsc n1ed valglisten er bekncftct af kon1n1unalbcstyrelscn. 

:~o \fed afstcnu1ingens begyndelse op!a;ser en af valgstyrerne kandidaternes 
navne. J stcn1111clokalernc skal der findes opslag. indeholdende navnene fY1 san1t
Iigc ann1cldtc kandidater n1ed angivelse uf, hvilke af disse der er godkendt sorn 
de forskellige lagtingspartiers kandidater; kandidaternes navne skal på disse op~ 
~-J;1g v~-crc opl\Jrt i san1n1c r~rkkcfolgc son1 p1 stcnuuescdlerne. Ligeledes skal der 
findes opslag 0111 indgåede valgforbund. Valgstyrercn 1ncddcler tillige, hvor de 
enkelte ste1nmelokalcr er. Der skal endvidere ved opslag gives v::elgcrne vejled~ 
ning 0111, hvor de enkelte stcn1n1elokaler findes. 

Forinden den første sten1111eseddel nedla:'g__~es i kassen, ftbner slcn1n1cn1odtagc
ren denne og viser de tilstedev~rrendc, at den er to111, hvorpå han straks i de til~ 
ste<levrercndes påsyn lukker og aflåser Jen sa1nt leverer valglisteforcren nøglen. 

Valgret udøves ved personligt mode (jfr. dog §§ 39~49). Valgslyrerne kan be
stemn1e, at der i det lokale, hvori stcn1n1crun1 er anbragt, ikke under afstcn1ningen 
foruden n1edlcn1n1er af valgbestyrelsen, valgstyrcrne. Iistcft)rernc og de ved valget 

1) Jfr. Bi::k. nr. 345, 20.12~1956. 
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iøvrigt tilforordnede vælgere må opholde sig andre end de til stemmeafgivningen 
fremmødte vælgere hvilke sidstnævtes antal begrænses. efter hvad orde
nen knever - san1t kandidaterne og på hvert sten1n1ested og for hver kandidat cen 
af kandidaten til valgstyrerne opgiven vælger. De tilstedeværende er pligtige at 
rette sig efter valgstyrcrnes nærmere bestemmelser. 

I den rækkefølge, hvori vælgerne moder, henvender de sig til valglisteforeren. 
Når denne har fundet vælgerens navn pil valglisten, sætter han et kryds derved, 
og stemmelisteføreren opfører på stemmelisten vælgerens navn og hans løbe nr. 
på valglisten. Derpå udleverer stemmelisteføreren til vælgeren en stemmeseddel, 
Ved udleveringen til vælgeren må ingen stemmeseddel være sammenfoldet. 

Efter at have n1o<ltaget slen1n1csedlcn skal v;:elgcren straks begive sig ind i ste111-
n1eru111111et, hvor ingen anden n1å v;:cre ti;stedc. Her foretages afsten1ningen ved 
at mærke stemmesedlen med el kryds enten ved partibetegnelsen eller udfor 
navnet på den kandidat, som <)nskes valgt. 

Ingen kan samtidig slemme for flere partiers kandidater eller for mere end 
een kandidat udenfor partierne. 

Når stemmesedlen er afkrydset, sammenfolder vælgeren denne, således at del 
ikke af andre kan ses, hvorle<les han har stemt, hvorefter han straks nedlægger 
den i stcn1n1ekassen i sten1n1cmodtagercns påsyn. 

Det er slemmemodtageren forbudt at gore sig bekendt med, hvorledes en vælg
er har stcn1t. 

Hvis en stcn1n1eseddel efter udlevering til v::elgercn, n1cn inden ncdkegning, i 
stcn1mekassen, findes ubrugelig eller af uagtso111hed bliver uhrugeliggjort, kan 
den pågældende vælger, når han tilfredsstillende forklarer det skete og tilbage
leverer stemmesedlen, få den ombyttet. 

Når en vælger fremfører for valgstyrerne, al han ikke er i stand til at fore
tage afsten1ningen på den foreskrevne måde, og valgstyrernc skønner, at det såw 
ledes fremførte er rigtigt, skal en af valgslyrerne eller en dertil særlig tilforordnet 
vælger yde den påga~l<lcnde vælger fornt'>den bistand ved stenuneafgivningen hvor 
ved da tillige de nodvendige len1pelser i den foreskrevne frcn1gangsn1åde n1å fore
tages. Vtelgerc, der_ pft_ grund af nu1nglende førlighed eller lignende {1rsag ikke kan 
bev.:ege sig ind i stcn1n1eloka1ct. vil således kunne afgive .ste111n1c un1iddclbart 
udenfor lokalet. Er den pågældende vælger blind eller svagsynet. kan han forlange 
at der ydes han1 bistand ved sten1111cafgivningen enten af en af han1 selv udpeget, 
tilstedeværende person eller af 2 af valgslyrerne eller af de tilforordnede vælgere. 

31 Afstemningen begynder kl. I 0 formiddag og forsættes til kl. 13, hvorefter 
den udsættes til kl. 15; derefter fortsættes den til kl. 20. og sålænge Jer endnu 
derefter indfinder sig vælgere, men sluttes, ni\r efter kl. 20, uagtet opfordring, ing
en V[elger n1elder sig for at afgive stcn1111e. 

Medens valget er udsat, skal stemmekassen og valglister være forvaret under 
behørig aflåsning og forsegling. 

32 Når sten1111cafgivningen er opho1i, afgiver valgstyrerne og n1cdhja?lperne 
deres ste1nn1er, hvorefter hver valglistefører underskriver sin valgliste og hver 
sten1n1elisteførcr sin stcn1meliste. Derefter san1n1enbindes i sa·rffiille pakker: 

I) de ikke udlevere<Jc stemmesedler og 2) de ved ombytning tilbageleverede 
stemmesedler. 

Valglisten. stcnunelisten, de i stk. l n::cvnte pakker og stcnunekasser bringes der 
på under behørigt opsyn til det sted, hvor opgørelsen af valgresultatet skal fore
tages. Nøglerne til stemn1ekasscrnc overgives tilligen1ed valglisterne, ste111n1ciist
crne. sten1n1ekasscrnc og pakkerne n1ed de ikke nedlagte stcn1n1esedlcr til valg
styrerne. 

·33 Valgslyrerne og medhjælperne udtager derefter stemmesedlerne af slemme
kasserne og blander dem. En stemmeseddel er ugyldig, I) når det ikke med sik· 
kerhed fremgår, hvilket af partierne eller hvilken kandidat udenfor partierne 
vælgeren har villet give sin stemme, 2) når beskaffenheden af stemmesedlen giv-
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er grund til at antage, at stcn1111cscdlen ikke er en af de tilforordnede udleveret 
og på valgstedet afkrydset stemmeseddel. 3) når der på stemmesedlen findes 
skrevet, tegnet eller på anden 1nåde anbragt noget, hvorved det findes forsretligt 
tilkendegivet, hvctn den stenuuende er, eller <ler overhovedet ved en behandling 
udover den af stcm1ncafgivningcn folgcndc findes forsa~tligt af v~rlgcrcn at va~rc 
givet sten1n1esedlcn et &Trpræg. 

Valgstyrcrnc og n1cdhj:elpcrnc opt:eller, hvor n1angc ste111n1cr der ved afstcn1~ 
ningcn er afgivet for hvert af de på stcnunesedlcrnc opfortc partier op: for hver 
kandidat udenfor partierne. En stemmeseddel er afgivet for det parti. i hvis felt 
på sten1111escdlcn de kandidater er opfi.årt, ved hvis navn eller ved hvis partibe
tegnelse va~lgercn har sat kryds. Opt:ellingen sker, cfterh~indc:n son1 ste111111escd
lerne fren1tagcs, derved, nt en af valgstyrerne oplæser. for hvilket parti eller for 
hvilken kandidat udenfor partierne stc1n111escdlen er afgivet, rnedcns san1tidig 
to valgstyrere eller n1edhjrelnerc optegner. hvor n1angc sten1n1cr der er lilfa1de~ 
hvert parti eller hver kandidat udenfor partierne. De opla~ste stenHnesedler hcn
hrl!gcs i bunker for sig. Hvor der i noget tilfælde er tvivl om. stemmesedlens gyl
dighed eller 0111, på hvilket purti der er sten1t, opla:scs ster1111esedlen ikke, n1en 
lægges forelobig til side. Når virkson1hcdcn 1ned ste1nn1escdlcrnes opt:eliing for
deles mellem forskellige af de tilforordnede vælgere. opg<1r valgstyrernc del saml
ede tal efter de særskilte optællinger. 

Når opl:esningen er endt, undersoger Jcdercn, 0111 de to valgstvrercs eller n1ed
hjrelperes optegnelser stcn1n1er overens, og on1 det antal sten1n1er, der ifølge disse 
er faldet nå hvert enkelt parti eller på hver kandidat ndenfor partierne. svarer til 
antallet af de henlagte sten11ncse<llcr. E'.r optrellingcn således fundet rigtigt. undcrm 
skriver valgstyrcrnc eller n1edhirrlperne de nf den1 forte lister, og disse tilligcn1ed 
de tvilvsom111e stcn1n1esedler afgives til lederen. 

Valg-styrerne afg~1r dcrpf1, 0111 de tvilvson1111c stcn1n1escdler skal anses for nvlm 
dige eller ej. og anf~)rcr. forsåvidt nogen af disse kasseres, grunden hertil i for~ 
handlingsboRcn. Antallet af de af valgStvrernc godkendte tvilvson1n1e stcn1n1ese<l
Jcr heggcs ti! de ved den oveno111talte optelling fre1nkon1ne tal. 

34 lJdfa]det af ste111111eopla~1Jin!!Cn på hvert afsten111ine:ssted tilfores forhandm 
Jingsbogen og kund.rrorcs ror de j ilstedeva~rende, hvorpå ~1eddelelsc snarest n1um 
ligt (son1 regel pr. telefon) gives til valghcstyreisens forn1and. 

Alle valgstvrerc, der har va~rct tilstede under afsten1ningcn eller deltanct i ... ~ ~ b 

stenuneopt:.ellingen, underskriver forhandlingsbogen. f)erefter san1n1cnbindcs de 
i .§ 32, stk. l, na~vnte arter af sten1n1escdler. de af stenirnekasscrnc udtagne gyl
dige sten1n1ese<ller. de af stcrnn1ckassernc udtagne ugyldige ste1nrnesedlcr. l:fter 
at hver pakke er betegnet efter sit indhold, indpakkes de tillige tned valglisterne. 
stcn1n1clislernc san1t en udskrift af forhandlingsbogen. Pakken forsegles og 
afsendes snarest n1uligt til valghcstyretsen i Thorshavn. 

Valgbestyrelsen san1n1entncder i Thorshavn ugedagen efter, at afstcn111ing har 
fundet sted. H.igso1nbudsn1anden kan <log bcsten1111c, at den skal sa111111e11tnedc 
for. M.edlcn1111crnc har fri rejse fren1 og tilbage. 

Valgbestyrelsen foretager en fornyet opt:rlling og beJ~.1111n1clse af de i de en
kelte valgdistrikter afgivne sten1111cscdlcr cfler reglerne i ~ 33. Silfre111t den i 
stk. 2 nævnte pakke 111cd ste111n1csedlcr ikke er kon1n1et tilstede for nogle af 
afsten1ningsstederne, n1edens der er tilgået valgbestyreisen tydelig skriftlig n1cd
delelse (herunder telefontelegram) om udfaldet af valgstyrcrnes opgørelse af af
stemningen, herunder udtrykkeiig oplysning 0111, hvor n1ange sten1n1cr hver enkelt 
kandidat har opnået, hrggcs denne n1eddelelse til grund ved den endelige op
gorelsc ar valgets udfald. Ilesultaterne af den foretagne optelling indfores i det 
dertil indrettede ske111a i valgbogen. Ved san1n1entre1ling findes derefter. hvor 
n1angc sten1111er der i hele kredsen er tilfaldet hvert enkelt parti og hver kandidat 
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udenfor partierne. Resultatet indføres i valgbogen og kundgøres for de tilstede
værende. 

Valgbestyrelsen foretager derefter en opgorelse af, hvor mange af de afgivne 
slemmer der skal henføres til hver enkelt kandidat; opgørelsen foretages særskilt 
for hvert parti efter følgende regler: 

a) Personlige stemmer: Har vælgeren sat kryds udfor navnet på en kandidat 
eller såvel udfor navnet på en kandidat som udfor partibetegnelsen for det 
parti, denne tilhører og iøvrigt ikke foretaget afmærkning på stemmesedlen, anses 
stemmesedlen som afgivet for denne kandidat. 

b) Partistemmer: Har vælgeren sal kryds udfor partibetegnelsen eller udfor 
navnene for flere kandidater eller anbragt kryds over hele partifeltet eller iøvrigt 
foretaget afkrydsning på en sådan måde, at det ikke med sikkerhed fremgår, 
hvilken af partiets kandidater vælgeren har villet give sin stemme, anses stemme
sedlen som afgivet for partiet som sådant (partistemme). 

Valgbstyrelsen kan ikke forkaste stemmer, fordi disse falder på personer, 
om hvis valgbarhed der kan rejses tvivl, men sådanne spørgsmål bliver i for
nødent fald at afgøre af folketinget. 

:l5 Hvert af de ved sammentællingen fremkomne stemmetal for partierne eller 
- hvor valgforbund er anmeldt ~ for disse og for kandidater udenfor partierne 
deles med I og med 2, og den sl\lrste af de således fremkomne kvotienter giver det 
parti (valgforbund) eller den kandidat udenfor partierne, den er tilfaldet, ret til 
det første mandat. n1cdens den n~cststorslc kvotient giver ret til det andet n1andat. 
Er kvotienlerne lige store, afgclres valget ved lodtrækning, som ledes af forman
den. Det antal mandater, der er tilfaldet el i henhold til § 22 indgået valgfor
bund, fordeles på de lister, hvoraf forbundet består, med benyttelse af den lige 
foran beskrevne fren1gangs111åde. 

Såfremt den ene eller begge de omhandlede mandater er tilfaldet et eller 
flere partier, er den eller de af partiets kandidater valgt, som har opnaet flest 
sten1mcr. Har flere lige n1ange stcn1n1cr, afgores valget ved lodtnekning, son1 
ledes af formanden. 

Kandidater udenfor partierne, der i henhold til beregningen efter stk. I har 
opnået del fornødne stemmetal, erklæres for valgt udenfor partierne. 

Valgets udfald tilføres valgbogen og kundgøres for de tilstedeværende. 
Stedfortrædere for de valgte kandidater. der har sluttet sig til et parti, er de 

øvrige kandidater, der slutter sig til partiet, i rækkefølge efter deres personlige 
stcn1mcr. 

En stedfortra:dcr tager sa~dc i folketinget, når et folketings111cdlen1 ophorer at 
v:cre n1e<llen1 af tinget og iovrigt efter de i folketingets forretningsorden fastsatte 
besten1n1elser. 

Såfremt der ved mandatledighed ikke kan udpeges nogen stedfortræder, fore
tages nyt valg. 

36 Valgbogen underskrives af hele valghcstyrelscn. Valglisterne tilbageleve
res til vc<lkon1n1cnde kon1n1uner. Sten1n1elisterne vcdhrgges valgbogen. For
manden lader i særskilte pakker sammenbinde 1) de i § 32, stk. 1, under I og 
2 na.:vnte arter af sten1n1escdler, 2) de af ste111111ekasserne udlagne ugyldige stern
rnescdler, 3) de gyldige stemmesedler, således al de for forskellige kandidater af
givne stcn1n1escdler san1les i pakker for sig. E:fter at hver pakke er betegnet 
efter sit indhold, forsegles den. Disse pakker vedla:ggcs valgbogen, n1cn de 
deri indeholdte stemmesedler opbevares kun, indtil et år er gået, uden at der i 
anledning af afstcn1ningen er gjort retligt ansvar ga:-ldendc n1od nogen. Derefter 
skal de tilintetgcires. 

Hver af de opstillede kandidater har ret til selv tilligemed to af ham til for
n1anden opgivne vælgere at overvære opgørelsen af valgets udfald. 

:l7 Såfremt der ved udlobel af den i § 22 fastsatte frist for anmeldelse af 
valgkandidater kun er anmeldt lo kandidater, betragtes de p[1gældende som valgt 
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uden afstemning. Under disse omstændigheder vil de samme stillere, som har 
anmeldt de nævnte 2 kandidater, inden 1 uge kunne anmelde en eller i en angiven 
rækkefølge flere stedfortrædere for de pagældende. 

Valgbestyrelsen tilfører valgbogen det fornødne. 
Formanden for valgbestyrelsen tilstiller efter valgets afslutning uden u[ornødent 

ophold indenrigsministeren en fuldstændig, af ham bekræftet udskrift af, hvad 
der er tilført valgbogen. 

De valgte får valgbreve, som udfærdiges efter en af indenrigsministeren fore
skreven form og underskrives af den samlede valgbestyrelse. 

38 De ved folketingsvalg på Færoerne afgivne stemmer medregnes ikke ved 
fordelingen af de i lov om valg til folketinget omhandlede tillægsmandater. 
Ste111111eafgiv11fng ved indsendelse af stenuneseddel' 

39 Vælgere. som på grund af ophold udenfor den kommune, hvor de er 
opført på valglisten, eller på grund af tjeneste på el fyr vil være forhindret i at 
indfinde sig på valgstedet indenfor de for afstemningen fastsatte tidsfrister, kan 
ved folketingsvalg indsende deres stemmeseddel efter de i §§40--49 indeholdte 
regler. 

Vælgere, som har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgvir et selv
st;endigt valgdistrikt, kan afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel, så
f retnt de kun 111e<l uforholdsnncssig vanskelighed kan nå fre111 til afsten1nings~ 
stedet. 

Berettigede til at afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel er endvidere 
vælgere, der på grund af sygdom er forhindret i al indfinde sig pil valgstedet, 
hvadcnten de er indlagt pa færøsk hospital. sanatorium el. lign" eller de er 
under lægebehandling i hjemmet. 

40 Søfolk og personer ansat ved fyrvæsenel kan slemme på vedkommende 
skib eller på vedkommende fyr, jfr. §42, når de opfylder den i § 39, stk. I om
handlede betingelse for sådan stemmeafgivning. 

Andre vælgere, som er omfattet af bestemmelserne i § 39, stk. I, og som op
holder sig i udlandet, kan slemme pi\ et dansk konsulat eller gesandtskab i ud
landet, jfr. § 42, eller hos en af indenrigsministeren bemyndiget. 

Øvrige vrclgere, som er omfattet af bestcn1melserne i § 39. stk. 1, kan stemn1e 
på et folkeregister på Færøerne eller i det øvrige Danmark, jfr. § 42. Stemme
afgivningen kan ske også i den komn1une, hvor vtclgeren er opf{')ft på valglisten. 

For vælgere, der i henhold til stk. l eller stk. 3 afgiver stemme på Færøerne, 
finder afstemningen sted de 3 sidste S<lgnedage før valgets afholdelse. Søfolk 
eller fiskere. som på afstemningsdagen vil opholde sig udenfor den pågældende 
kommune, kan dog afgive slemme på folkeregistret, hos landfogeden (politime
steren) eller hos vedkommende sysselmand elier mønstringsbestyrer indtil 8 uger 
for valgets all1oldelse. For de vælgeres vedkommende, der afgiver stemme 

udenfor F:crøerne, 1nå sten1mcscdlen tidiigst va~re afgivet 3 1nåncder før valgets 
afholdelse. 
,,De i § 39, stk. 2, omhandlede vælgere afgiver ,<lemme hos en af vedkom

mende kommunalbestyrelse udpeget valgberettiget person. Kommunalbestyrel
sen kan udpege 2 sådanne personer for hver afsides beliggende cl. Stemmeafgiv
ningen kan tidligst finde sted 3 uger før valgets afholdelse. 

De i § 39 stk. 3, omhandlede syge afgiver stemme på vedkommende hospital, 
sanatorium el. lign. eller overfor vedkommende læge, statstjenestemand eller af 
sysselmanden dertil udpeget troværdig person. Stemmeafgivningen kan tidligst 
finde sted en uge for valgets afholdelse. 

41 De til denne form for stemmeafgivning nødvendige stemmesedler med 
dertil hørende særskilte konvolutter samt blanketter til følgebreve og omslag, 
hvori følgebreve og konvolutten med stemmesedlen skal sendes til kommunal· 

1) Jfr. cirk., 12, apr. 1957. 
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bestyrelsen, tilvejebringes ved indenrigsministerens foranstaltning for statens reg
ning. De skal tillige med en vejledning til brug ved stemmeafgivningen kunne 
fås udleveret hos landfogeden (politimesteren), sysselmanden, folkeregistrene, 
toldvæsenet og bør såvidt muligt altid findes ombord i færøske skibe. 

Stemmesedlerne skal være af hvidt papir, påtegnet ordet »Stemmeseddel« på 
begge sider. 111en iøvrigt uden påtegning eller afn1ærkning af nogen art. Konvo
lutterne skal være uigennemsigtige og af en sådan størrelse, al de fuldstændig 
dækker stemmesedlen. Omslagene skal på forsiden være påtrykt angivelse af, 
al de indeholder en stemmeseddel, og pil bagsiden være forsynet med en rubrik, 
hvor vælgeren angiver sit navn og bopæl i den kommune, hvori han er opført på 
valglisten. 

42 Stemmeafgivningen er kun gyldig, når den sker ved benyttelse af de af 
indenrigsministeren godkendte stemn1escdler, fø1gcbrcvc og omslJg. Stemmeaf
givningen foregår ved, at vælgeren henvender sig til en af de nedenfor i stk. 2 
omhandlede personer. Efter at have forevist fornøden legitimation får han ud
leveret en stemmeseddcl med tilhørende konvolut, fplgebrev og omS:Jag. På 
stemmesedlen anfører han straks efter modtagelsen og uden overværelse af andre 
enten navnet på en af de personer, der stiller sig til valg på Færøerne, evt. med 
tilføjelse af partibetegnelse, eller navnet på et af de lagtingspartier, der har 
kandidater på valg. Umiddelbart efter at vælgeren har slemt, indlægger han 
nde11 at give nogen adgang til at se, hvorledes han har stemt, stemmesedlen i 
den dertil bestemte særlige konvolut og tilklæbcr denne. 

Det i § 41, stk. 1, omhandlede følgebrev udfyldes straks, efter al stemme
sedlen er indlagt i konvolutten. Følgebrevet skal indeholde: 

I. en erklæring om, at vælgeren selv frivilligt og uden overværelse af andre 
har udfyldt stemmesedlen, lagt den i konvolutten og tilklæbet denne. Forsåvidt 
stemmeafgivningen sker i den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten, 
skal vælgeren - medmindre han afgiver slemme efter de for vælgere på afsides 
beliggende cler eller for syge og hospitalpatienter gældende regler eller er tjenst
gørende på et fyr ~ tillige afgive en erklæring på tro og love om, al han på 
valgdagen opholder sig udenfor kommunen. Vælgerens underskrift på følgebre
vet skal finde sted i overværelse af vedkommende folkeregisterforer eller den
nes stedfortræder, henholdsvis vedkommende konsulatsembedsmand, føreren af 
vedkommende skib eller dennes stedfortræder, landfogeden (politimesteren) eller 
vedkommende sysselmand eller monstringsbestyltr ciUer en tjencj;temand ved 
fyrvæsenet eller en af indenrigsministeren eller af kommunalbestyrelsen, jfr. § 
40, stk. 5, dertil bemyndiget. Forsåvidt angår patienter på sygehuse eller sana
torier, skal den pågældende vælgers underskrift være afgivet i overværelse af en 
vc<l ve<lko111n1ende sygehus eller sunatoriun1 ansat lrcge og for andre syge pcrsoM 
ners vedko111111cnde af en læge. en statstjcnestcn1an<l eller en af sysseln1anden dcrM 
til udpeget troværdig person. Følgehrevel skal <rngive datoen for underskriften og 
vælgerens fulde navn, stilling og bopæl i den kommune, hvori han er opført på 
valglisten. 

2. en attest udstedt af den, overfor hvem stemmeafgivning har fundet sted, med 
bevidnelse af, at underskriften er ægte og skrevet på den tid og del sted, som 
vrelgcrcn har angivet, san1t 111cd bevidnelse af. at ste1nn1cafgivningcn har fundet 
sted uden overv<crelsc af andre. Attesten må være underskrevet af den pågæl
dende egenhændigt og med angivelse af fulde navn, stilling og bopæl. 

Det påhviler de i stk. 2 omhandlede personer at påse, al udleverede stemme
sedler m. v. straks anvendes og tilbageleveres i overensstemmelse med §§ 42 og 
43. Forsømmelse heraf straffes efter § 59. 

43 Når vælgeren har slemt, og f'cjJgebrevel er behørigt udfyldt og attesteret, 
indlægger han konvulutten med stemmesedlen og folgebrevet i del dertil bestemte 
omslag, son1 han tilkhcbcr, frankerer og adresserer til kon1n1unalbcstyrelsen i den 
kommune, hvor han er opført pii valglisten. Endvidere udfylder han den pft 
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omslagets bagside anbragte rubrik med tydelig angivelse af sit navn og sin 
bopæl i den nævnte kommune. Omslaget afleveres endelig til den, overfor hvem 
stemmeafgivningen har fundet sled. Denne foranlediger herefter uden unødigt 
ophold omslaget indsendt til vedkommende kommunalbestyrelse. Stemmeafgiv
ningen må ske så betids, at kommunalbestyrelsen kan drage omsorg for, at om
slaget er frc1111ne hos valgstyrcrne i god tid inden afstemningens påbegyndelse. 

44 Kommunalbestyrelserne samler de indsendte omslag og indforer afsen
derens navn og bopæl samt tidspunktet for omslagets modtagelse i en bog, der 
er indrettet efter et af indenrigsministeren foreskrevet skema. De indsendte om
slag nun1111crercs og sendes uUbnedc til valgstyrcrne for det on1råde, hvor ve<l
kon1111endc v~clgcr efter den på on1slaget angivne bop1cl er sten1n1cbcrcttigel. 
On1slagcne skal va~re valgstyrcrnc i luende inden afsten1ningcns påbegyndelse. 

45 Inden afslcn1ningcns påbegyndelse åbnes de n1odtagnc 01ns:ag af valgsty~ 
rcrnc, der for hvert enkelt af on1slagenc undcrsogcr, 0111 den person, fra hven1 
det hidrnrer, er opfort på valglisten, og i bekræftende fald straks sætter et 
kryds ve<l va~lgerens navn på valglisten san1tidig n1ed. at hans navn og valgliste
nummer opforcs på slemmlistcn, jfr. § 30. 

Viser det sig ved den n~evntc undersogelsc, at den pågreldende ikke er valg
berettiget, eller oplyses det, al han inden valgdagen er afgået ved <loden, lægges 
den uåbnede konvolut tilligemed følgebrevet påny ind i omslaget, og dette kom
n1er ikke videre i betragtning. Det san1n1c ga~Jder, når on1slaget indeholder andet 
eller mere end cet følgebrev og een konvolut, eller der efter beskaffenheden af 
omslaget, følgebrevet eller konvolutten er grund til al antage. at de ikke horer 
til de ved indenrigsministerens foranstaltning tilvejebragte, eller at der ved deres 
udfyldning. attestation, underskrift eller indsendelse ikke er gået frem som fore
skrevet. 

De konvolutter, som herefter kommer i betragtning, opbevares. hver enkelt 
san1111en n1ed det tilhørende folgebrcv og on1slag, indtil afsten1ningen er afsluttet. 
Konvolutterne nedkegges derefter i en sten1111ekasse og blandes 1nellen1 de ovrige 
stemmesedler og åbnes først, når det for optællingens skyld er mJdvcndigt. 

Omslag. so1n 111odtages af valgstyrernc efter afsten1ningens påbegyndelse, hcn
hegges uåbnede og kon1n1cr ikke i betragtning. 

Ved den i henhold til § 34 stedfindende opgclrelse skal såvel omslag og følge
breve som konvolutter og stemmesedler være tilstede. 

46 De 0111handledc sten1n1esedler er ugyldige: 
I. når ilet ikke med sikkerhed kan afgores, enten hvilken af kandidaterne 

eller hvilket af partierne vælgeren har villet give sin stemme, 
2. når en konvolut indeholder andet eller mere end cen stemmeseddel, 
3. når der efter beskaffenheden af en stemmeseddel er grund til at antage, at 

den ikke horer til de ved indenrigsministerens foranstaltning tilvejebragte, eller 
at der ved dens udfyldning ikke er gået frem som i denne lov foreskrevet. 

47 Det påhviler skibsforere (skibschefer), konsulatsembedsmænd samt folke
registerførere og kommunalbestyrelsesmedlemmer og de i § 42 omhandlede per
soner, der kan overvære vælgernes underskrift pil følgebrevet, uopholdeligt at 
meddele underretning til vedkommende kommunalbestyrelse, såsnart de erfarer, 
at nogen, son1 har afgivet stcn1n1c efter de ovenfor nævnte regler. er afgået ved 
døden inden valgets afslutning. 

48 Skibsføreren pil fænisk skib skal Sflrge for, at der ombord findes et eksem
plar af denne lov, saml at der i mandskabets opholdsrum findes opslået el af 
indenrigsn1inistcrict affattet uddrag af reglerne 0111 sten1111cafgivning ved indsen~ 
delse af stemmeseddel. Endvidere skal skibsføreren på færc!sk skib eller hans sted
fortræder ombord, såsnart del kommer til deres kundskab, give mandskabet 
underretning om, når valg til folketinget eller folkeafstemning finder sled, og de 
må. såfremt de pr. post eller anden befordring er i stand til at afsende stemme
seddel rettidig, ikke nægte deres medvirken ved stemmeafgivningen, alt forudsat 
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at ikke tvingende og uopsættelige skibsforretninger er til hinder derfor. Over
trædelser af disse bestemmelser straffes med bode. 

49 For udfærdigelse af attester, påtegninger og bevidnelser, som afgives efter 
de her nævnte regler, ydes ingen betaling. 

f'olkeafste11111i nger. 
50 Lovforslaget eller loven, hvorom folkeafstemning skal afholdes, bliver ved 

rigsombudsmandens foranstaltning at bekendtgøre på den for sådanne bekendt
gorelser mest hensigtnuessige n1ådc. Afstcn1ningcn afholdes tidligst 12 s~-lgncK 
dage efter bekendtgørelsen. 

!øvrigt kundgøres dagen og klokkeslættet, da afstemningen skal foregå af rigs-
0111budsn1anden. 

51 Bercitigede til deltagelse i folkeafstemningen er alle, der opfylder betin
gelserne for valgret til folketinget og er opført på de til valg til folketinget ud
arbejdede valglister. 

Derson1 der tidligere i årets løb har v~erct foretaget valg eller folkcafsten1ning, 
skal kommunalbestyrelsen drage omsorg for, at der til brug ved folkeafstemningen 
foreligger fuldstændige valglister, jfr. § 16. 

52 Folkeafsten111ing foregår i de san11ne valgdistrikter son1 afstcn1ningcn ved 
valg til folketinget og ledes af valgbestyrelsen og valgslyrerne. Kommunalbeslyr
rc~sen anviser lokaler til sten1meafgivning og tilvejebringer sten1n1erun1. "riden 
for ste111meafgivningens begyndelse og afslutning fastsættes som foreskrevet ved 
folketingsvalg. 

53 Afstemningen foregår skriftligt ved afgivelse af en dertil indrettet stemme
seddel, der tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning. På stemmesedlen 
skal ordene »Ja« og »Nej« være tydeligt trykt over hinanden, adskilt ved en 
trykt vandret streg. På stem111esedlen skal endvidere være trykt afstemningens år 
og dag. Intet andet navn eller ord og intet tal eller tegn må være piiført nogen 
stemmeseddel enten ved tryk eller ved skrift eller på anden måde. 

54 Valgret udøves ved personligt møde, jfr. dog § 55. Stemmeafgivning ved 
folkeafstemninger sker derved, al den, der stemmer for det foreliggende lovfor
slag eller den foreliggende lov, på stemmesedlen sætter kryds ved ordet »Ja«, 
n1cdens den, der ste111n1er ifnod. på sten1111csedlen sa~ttcr kryds ved ordet »Nej(<. 

Ved opslag i stemmelokalerne skal der gives vælgerne fornøden vejledning 
herom. 

!øvrigt foretages afstemningen i overensstemmelse med reglerne for valg til 
folketinget. 

55 Uanset bestemmelsen i § 54 kan afstemning til folkeafstemninger finde 
sted ved indsendelse af stemmeseddel efter reglerne i nærv;erede lovs §§ 39-49. 
De til denne forn1 for sten1n1cafgivning nødvendige stem1nesecller rn. v. tilveje
bringes af indenrigsministeren efter de i § 41 indeholdte regler, dog at der på 
stemmesedlen skal være trykt ordene »Ja« og »Nej« over hinanden, adskilt ved 
en trykt vandret streg. Afstemningen sker derved, at den, der slemmer for lov
forslaget eller loven, på stemmesedlen sætter kryds ved ordet »Ja,« medens den, 
der stemmer imod, sætter kryds ved ordet »Nej«. 

56 Med afslutningen af sten1n1eafgivningen, opta~lling af stcn1n1er og ind
beretning til valgbestyrelsen i Thorshavn forholdes som ved folketingsvalg. 

57 Resultatet af folkeafstemningen sendes straks efter optællingen til inden
rigsn1inisteren. 
A/1nindelige bestenunelser. 

58 Klager over folketingsvalg og folkeafstemninger skal indgives til folke
tinget og være rigsombudsmanden i hænde senest 2 dage efter optællingen i valg
bestyrelsen. Rigsombudsmanden sender uopholdeligt klagen videre til inden
rigsn1inisteren. 

59 Forsømmer nogen udf,1relsen af forretninger, som denne lov medfører. 
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ikendes han, forsåvidt han ikke efter lovgivningens bestemmelser har gjort sig 
skyldig til en større straf, en bøde fra 20 kr. 

60 Ingen vælger, som har afgivet stemme ved folketingsvalg eller ved folke
afstemning, skal være pligtig for retten i nogen sag at opgive, hvorledes han 
har slemt. 

61 Intet medlem af valgbestyrelsen eller nogen tilforordnet til samme eller 
nogen anden, som efter bestemmelserne i denne lov har ret til at være tilstede 
i det lokale. i hvilket sten1n1esedlcr modtages, n1å under afstcn1ningen give nogen 
vælger råd, anvisning eller opfordring med hensyn til, på hvilken kandidat eller 
liste han skal ste1nn1c. Ej heller n1å nogen af dem nogensinde give nogen anden 
underretning om, hvorvidt nogen vrelger har V<ercl tilstede, forlangt eller aflc~ 
veret stemmeseddel, eller nogensinde meddele nogen anden, hvad han på stc1n~ 
mestedet måtte have erfaret med hensyn til, hvilken kandidat eller kandidatliste 
en va.~Jgcr har givet sin stemn1e. 

Overtrædelse af nogen af disse bestemmelser straffes med fængsel eller hæfte 
ikke under 4 uger. 

Det er forbudt gennem partibureauer eller på anden måde at fore systematisk 
kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme. Overtrædelse heraf straffes 
med bøder fra 100 kr. Sagerne herom behandles som offentlige politisager, og 
b,iderne tilfalder kommunens kasse. 

62 Omkostningerne ved folketingsvalg og folkeafstemninger og ved valglister
nes fornyelse udredes af landskassen. 

Valgstyrere og tilforordnede har krav på et vederlag, der udgør 25 kr., for 
deres virksomhed på valgdagen. 

Ved folketingsvalg og folkeafstemninger yder statskassen landskassen el til
skud, der svarer til udgiften til diæter til valgstyrere og tilforordnede. Delle til
skud kan dog højst ydes med et belcib svarende til een valgslyrer eller tilfor
ordnet for hvert fulde antal 200 vælgere, dog således at der ydes mindst el bclob 
svarende til tre valgstyrere eller tilforordnede for hvert valgdistrikt. 

Indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler vedrørende udbetalingen af 
de i stk. 2 og 3 omhandlede tilskud. 

63 Denne lov træder i kraft den 1. januar 1957. Fra samme tidspunkt op
hæves lov nr. 127 af 28. april 1916 om folketingsvalg pii Færøerne, således som 
denne senest er ændret ved lov nr. 172 af 5. juni 1953. Bemmelserne om ud
arbejdelse af folketingsvalglister tr:eder i kraft straks. 

De i henhold til den hidtidige lovgivning mlarbcjdede folketingsvalglister for 
tiden indtil den 31. december 1956 vedbliver at have gyldighed indtil Jen 28. 
februar 1957. 

Fortegnelse over valgdistrikterne. 
De til hvert distrikt hørende bygder og disses valgsteder: 

Norderoernes syssel: 
Trollenæs - Trallernes. Sydredal - SydredaL Haraldssund Haraldssund. 

Kirke - Kirke. Hatlervig - Hattervig. Svinø- Svino. Vidercjde -- Viderejdc. 
Kvannesund - Kvannesund. Foså, Norddeble, Deble og Nordtofte Nonldeble. 
Mule - Mule. Skåletoft, Strand, Aacrne, Klaksvig, Nordøre og Skard - Klaks
vig. Kunø - Kuno. Mygledal ~ Myglcdal. Husum ~· Husum. Arnefjord ·~ 
Arnefjord. 

Østero syssel. 
Gjov - Gjov. Funding - Funding. Eldevig ~ Eldevig. Andefjord ~· Andc

fjord. Hellerne - Hellerne. Fuglefjord .. Fuglefjord. Ejde og Lyså ·~ Ejdc 
Svinåer og Nordskåle - Nordskåle. Øre og Ørebakke Øre. l_ervig - Lcrvig. 
Sydregotc, Gotcgjov, Nordregotc og G1iteejdc - Gote. Skibenæs og Solmumle
fjord .. Solrnundefjord. Lamhauge og Lambaejde Lamhaugc. Ski'ile -~ Skåle. 
Skålebotn - Skålebotn. Glibre og Sallangcrå ·· Glibre. Saltnæs, Tofte og Næs 
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- Tofte. Avevig - Avevig. Ridevig - Ridevig. Strænder - Strænder. Morskra
næs - Morskranæs. Selletr,e - Selletræ. Fundingsbotn - Fundingsbotn. 
Nordstrømø: 

Tjørnevig - Tjørnevig. Haldersvig - Haldersvig. Langesand og Gjånoyri -
Langesand. Kvalvig - Kvalvig. Saxen - Saxen. Thorsvig - Thorsvig. Vest
manhavn. Vålen og Næsset - Vestmanhavn. Kvivig. Stykket. Lcjnum. Skrelling 
og Gjoven - K vivig. Kollefjord udenfjords og indenfjords med Signebø 
Kollefjord. 
Sydstrømø: 

Kalbak og Sund - Kalbak. Thorshavn. Hvidernes. H<ljvig og Arge - Thors
havn. Nordredal og Sydredal - Nordredal. Vclbestad og Kirkebø - Vclbestad. 
Nolsø - Nolsø. Hestø - Hestø. Kolter - Kolter. 
Vd.t:t' syssel: 

Sandcvåg - Sandevåg. Slettcnæs - Slcttenæs. Midvåg - Midvåg. Sørvåg -
Sørvåg. Brl - Bø. Gåsedal og Vigum -- Gåscdal. Myggenæs - Myggenæs. 
Sandrl syssel: 

Skopen - Skopen. Sand - Sand. Skålevig Skålevig. Dal - Dal. Husevig 
- Husevig. Skarvcnæs Skarvenæs. Skuø - Skuø. Store Dimon - Store 
Dimon. 
Suder,, syssel: 

Sandvig - Sandvig. Kvalbo - Kvalbo. Frodebø, Tverå. Trangisvåg og Ørde
vig - Tverå. Famien - Famien. Parkere og Næs-Porkere -· Parkere. Hove 
Hove. Våg - Våg. Lopra og Øgrum - Lopra. Sumbø -- Sumbrl. Vigerbirgc 
- Vigerbirgc. 

28. marts - Lagtingslov nr. 20 om ændringer i Jagtingslov nr. 8 af 19. marts 
1954 om SØFARTSSKOLE OG NAVJGATIONSUNDERVISNJNG. 

I (Indføjet i li. 1954). 
2 Landsstyret bemyndiges til at bestemme. at sætteskippere med eksamen efter 

regler, der var gældende frir 1. september 1954. kan i 5 år fra denne lovs ikraft
træden få adgang til at tage tillægseksamen ved Færøernes S<>fartsskolc med 
samme rettigheder som skippereksamen.' 

:1 Denne lov træder i kraft straks og omfatter tillige de i vintrene 1955 og 
1956 afholdte tillægscksaminer. 

28. marts - Løgtinsl6g (nr. 20) um broytingar i løgtingsl6g nr. 8. 19. marts 
1954 um SJ6MANSSKOLA OG SJ6MANSLÆRU. 

1 (Innsett i li. 1954). 
2 Landsstyrinum verllur heimill at skipa fyri, at setiskiparar viil pr6gvi eftir 

reglum galdandi ailrenn I. september 1954 kunnu i 5 ar fra ti henda )()g kemur 
i gildi taka uppiskoytispr6gv a Føroya sj6mansskula vio somu rættindum sum 
skiparapr6gv.2 

3 Henda 16g kemur i gildi bcinanvegin og hevur eisini gildi fyri ta framhalds
pr6vtøku, sum f6r fram veturin 1955 og fer fram veturin 1956. 

28. marts -- Lagtingslov nr. 22 om ændringer i lagtingslov nr. 30 af 5. sepl. 
1955 om optagelse af lån til bygning af TRAWLERE. 

(Indføjet i Il. 1955). 

1 Jfr, Kunng, nr. I, 2L jan, 1958. 
2) Smhr. Kunng. nr. I, 21. jan. 1958. 
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28. marts - Lagtingslov nr. 23 om RADIOSPREDNING. 
1 Lagtinget har eneret til radiospredning på Færøerne og opretter og driver 

radiofonistation på 5 kw. Landsstyret bemyndiges til at optage dertil nødvendige 
lån. Stationen benævnes Færøernes Radiofoni. 

2 Landsstyret ansætter en driftsleder, der forestår radiofoniens daglige drift 
efter rcglcn1ent fastsat af landsstyret. Landsstyret antager radiofoniens personale 
efter indstilling fra driftslederen. Driftslederens og personalets lønninger fast
sa~ttcs ovcrensste1111ncndc 1ned bevilling på finansloven. 

3 Til radiofonien svares afgift af hvert modtagerapparat i landet. Lands
styret fastsætter afgiftens størrelse for et år ad gangen efter finansudvalgets ind
stilling. I Jngcn n1J. under bødeansvar benytte et n1odtagerapparat, før dette er an~ 
meldt til radiofonislationen og afgiften betalt. Radiomodtagere. der ikke er an
meldt til radiofonien, kan konfiskeres og sælges til fordel for radiofonien. Lands
styret bemyndiges til al foreskrive nærn1crc bcste111111clscr i reglc1nent vedrørende 
afgiftspligt og opkrævning af afgifter, forsegling af modtagerapparater på grund af 
restancer og vedrørende udpantning. Landsstyret bemyndiges til at fritage blinde 
for at svare afgift. 

4 Landsstyret kan pålægge radioforhandlere at opgive, til hvem de sælger 
radioapparater. Lyttere, der sælger eller på anden måde afhænder deres radio
modlagcrc, skal san1tidig underrette radiofonien hcron1 og opgive køberens navn 
og bopæl. Skifter en lytter bopæl, skal han samtidig underrette radiofonien herom. 

5 Driftslederen udarbejder forslag til budget for det kommende finansår og 
tilstiller landsstyret forslaget inden I. januar. Budgettet optages som særligt af
snit i finansloven. Radiofoniens indtægter må udelukkende anvendes til radio
sprednings- formål. 

6 lladiofonicn har san1n1e ret son1 telcfonv~cscnel til at nedheggc nødvendige 
jordledninger og til at fastgøre ledninger til bygninger. Del er ikke tilladt al 
hcggc nye ledninger, således at disse er til gene for radiofonicns ledninger eller 
ani<:cg, der står i forbindelse n1cd disse. I~andsstyrct afgor uovcrensstcn1111clscr 
vcdrorcndc sådanne sager. 

7 Har personer eller kommuner elektriske ledninger, der forstyrrer benyttel
sen af radiofonien, er denne ben1yndigct til for ejerens regning at foretage IHJd
vendige foranstaltninger vcdrt;rende disse appartcr eller ledninger for at få .fore
bygget forstyrelsen.2 Radionens tilsynsmænd har ret til i tilsynsojemcd at færdes 
over andenn1ands ejendom og har adgang til beboede huse, n1cn de skal give 
meddclese herom i forvejen. 

8 Radiofonien skal være bemyndiget til uden vederlag at nedlægge de i raclio
spredningsøje1ned nødvendige ledninger i kirker, teatre, forsa1111ingshuse, skoler, 
restaurationer og lokaler, der iovrigt benyttes til offentlige forlystelser eller møder. 
Radiofonien er berettiget til uden vederlag at udsende: a) gudstjenester og fore
drag. som det offentlige foranstalter eller yder tilskud til. b) offentlige moder. 

fJ Overtrædelser af denne lov straffes med boder. hvis ikke højere straf er 
hjemlet i anden lov. Boderne tilfalder radiofonien. Sagerne behandles som offent
lige politisager. 

10 Landsstyret bemyndiges til at meddele fritagelse for told og valulaafgifl 
af n1askiner nL v" der indføres til radiofonien. 

11 Ordningen af tilsynet 1ned radiofonien vil blive behandlet og fastsat ved 
lov på fv)rstko111n1en<le Olaiting-;~ 

28. marts - Logtinsl6g (nr. 23) um (JTVARP. 
1 LøgtingiO hevur einara:tt til at hava l1tvarp Foroyu111 og sctur {1 stovn 

1) Jfr. J(unng, nr. 19, 21), n1arts 1958: 
') Jfr. Kunng, nr. I. !. jan, 1957. 
:1) J fr. 11. nr. li, 14. fcbr. 1957 og RcgiugcrO nr. 5L 18. juli l95i: 
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og rokir Utvarpsst<-h) uppå 5 k\v, og er landsst)'rinun1 hei111ilt at taka tørvandi 
lan til tcss. St1loin ncvnist: Dtvarp Føroya. 

2 LandsstyriO setur fyristøt)u1nann, il) hcvur dagliga stYri l1tvarpsins eftir 
rcglugcnl, io landsslyrio fyrisetur. Landsstyrii\ setur starvsf6lk utvarpsins cftir 
tilnitcli fyristøOun1ansins. Løn hansara og starvf6lksins vcrOa san1svarandi sa1n
tykt a figgjarl6gin. 

3 Til ulvarpio skal gjald rindast av hvørjum radiom6ttakara i lanclinum. 
Lanclsstyrio fyrisetur gjaldio fyri eitt ar i senn cftir tilrcii'iing figgjarnevndarinnar. 1 

Ongin 111i seta ra<lion16ttakara til, fyrrenn hann er skrtlsettur a UtvarpsstoOini og 
gjaldio goldi<l uttan at koma undir sekt. Radiom6ttakari, sum er ikki skrasettur a 
UtvarpsstoiJini, kann kon1a undir inndrått og solu til fra1na fyri Utvarpit). Lands
stYril) er hein1ilt at fyriseta nærri rcglur i reglugert) u1n gjaldskyldu og innheinting 
av gjøldum. innsigling av radio vegna eftirstoour og panting. Landsstyrinum er 
heimilt al undantaka blind at lata gjald. 

4 LandsstYriO kann treyta tein1, it'5 hava radiohandil, at uppgeva, hvørjun1 teir 
selja radio. Lurtari. sum selur clla a annan hatt letur av hendi radiom6ltakara, 
skal samstundis bo6a utvarpinum fra og uppgcva navn keyparans og bustao 
hansara. Skiftir lurtari bUsta,1, skal hann samstundis bo<la utvarpinum fra. 

:; Fvrist<l<lumaourin ger uppskot til figgjarætlan fyri figgjarariil og sendir 
Iandsst)'rinun1 uppskotiO innan 1. januar. Figgjanrtlanin vcn)ur tikin sum ser~ 
stakur li,)ur i figgjarl6g landsins. lnntøkur utvarpsins verila bert at nyta til ut
varpsendanuil. 

G Otvarpi() hcvur san1a r::ett sun1 tclcfonvcrki<) at lcggja torvandi lcidningar 
i jt)r0 og un1 bygningar. Ongu1n er hcin1ilt at leggja n.Yg_gjar leidningar, so teir 
ncrva Icidningar l1tvarpsins ella t61, su111 standa i sa111ba11d viO teir. LandsstYrii.) 
avger strio um tilik mål. 

7 Hava menn ella kommunur el-leidningar ella t6I. sum skapa trupulleikar 
fyri n:Ytslu Utvarpsins, er Utvarpinun1 heiinilt fyri rokning eigaranna at gcra 
torvandi fyriskipanir vicl hesi t6l ella leidningar at byrgja fyri tilikum." Tal) er 
loyvt eftirliti Ulvarpsins i eftirlitsorindun1 at fara un1 annans n1ans grund og inn 
i hUs. n1en n1å sigast fra fran1111anundan. 

8 f kirkjur, cins v~rl og sj6nlcikarhUs og san1ko1nuhl1s. sklilar, vcitingarhl1s og 
n.J111, sun1 annars n)'tt vcrl)a til aln1ennar skcn1tanar clla fundir, skal Utvarpinun1 
vent hcin1ilt uttan cndurgjald at Jcggja h}rvandi leidningar i Utvarpsenda111åli. 
I-fcin1ilt er Utvarpinu111 al sleppa at l1tvarpa uttan cndurgjald: a) gudsta.·nastur og 
fyrilcstrar, sun1 tal:) aln1enna stilar fyri ella gcvur studning til. b) ahncnnar fundir. 

H Brot 1116ti hesi 16g konnt undir sekt, un1 ikki st~)rri rcvsing fylgir nv aUrari 
hJg. Sektirnar fara til Utvarpit). l\1lilini fara fra111 sun1 al111cnn hlgrcglun1ål. 

10 Landsstyrh1 far heimild at gcva umlantaksloyvi fyri toll og valutagjald av 
t6lum til utvarpil\. 

Il Skipan av cftirliti viU Utvarpingini vcrl'Jur at vil)gera :1 kon1andi 6lavs1)ku~ 
tingi-:1 

28. marts ~ Lagtingslov nr. 24 om FORSIKRJNGSVIRKSOMHED. 
l Det pr. I. juli 1940 efter midlertidige bestemmelser nr. 14 af 17. juni 1940 

oprcUcdi.: gensidige forsikringsforbund for 1::~en,ernc har n1cd de indskr~enkninger, 
der er n<evnt i §§ 2, 3 og 4, eneret til at drive forsikringsvirkson1hc<l på 1:;-::crøernc 
bortset fra livsforsikring. Forbundets navn er »1'ryggingarsan1bandit) F\)royar, 
gensidigt forsikringsforbund«. 

2 Følgende dengang på Fa:n>crne virkende gensidige forsikringsselskaber er 
underafdelinger af det i § I nævnte forbund: 

1) S1nb. Kunng. nr. 19, 29: n1arts 1958: 
') Sbr. Kunng. nr. 1, 1: jan: 1957: 
:1) Sbr. 11. 11, 14. fcbr. 1957 og rcglug. nr. 51, 18. juli 1957: 
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I. Krigsforsikringen for fiskefartøjer på Færøerne. 
2. Færøernes gensidige Brandforsikring og den gensidige Brandforsikring for 

skolebygninger på Færøerne som en fælles underafdeling. 
3. Færøernes Ulykkesforsikring. 
Andre dengang bestående selskaber end de forannævnte og dengang hervæ

rende agenturer for selskaber kan med nedennævnte begrænsning bevare deres for
sikringsportefølje pr. l januar 1943, men ikke nytegne forsikringer efter nævnte 
dalo, undtagen reassurance, sml. § 3. 

De dengang bestående gensidige selskaber kan efter hovedbestyrelsens bestem
melse optages som underafdelinger i forsikringsforbundet på de i hvert enkelt 
tilfælde fastsatte vilkår. Dengang bestående ikke gensidige selskaber og daværende 
agenturer kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse tilsluttes forsikringsforbundet 
på de i hvert enkelt tilfælde fastsatte vilkår. 

Den indenfor forbundet oprettede underafdeling for sø- og transportforsikring 
har eneret til at tegne al sø- og transportforsikring, der ligger over den sum, 
som efter hidtil gældende regler har kunnet dækkes af »Færøernes gensidige For
sikringsforening for Skibe« eller »Suderø Gensidige Fiskeriforsikring. 

Selskaber eller agenturer, der tegner forsikring i slrid med de i denne para
graf indeholde regler, straffes med bøder, der tilfalder landskassen. 

3 Forsikringsansvar, som forbundet har overtaget, skal være genforsikret i 
fornødent omfang. Efter at forbundet pr. l. januar 1945 har oprettet en særlig 
genforsikringsafdeling, må forbundets øvrige afdelinger ikke tegne genforsikring, 
jfr. dog § 4. For risici, som denne underafdeling overtager, hæfter kun nævnte 
afdelings midler, idet dog forbundets hovedafdelings midler hæfter, indtil re
assuranceafdelingens midler overskrider 500.000 kr. 

Reassurance, som skønnes fornøden, udover hvad forbundets reassuranceaf
deling kan påtage sig, skal tegnes i et på Færøerne hjemmehørende forsikrings
selskab i det omfang, dette skønnes forsvarligt, og ellers andelsteds. 

Tryggingarsambandiil Føroyar og dets underafdelinger har ret til al overtage 
reassurance for forsikringer. der lovligt er tegnede i andre herv~crende forsik~ 
ringsselskaber. Hvis forsikringsforbundet ikke ønsker at overtage sådan genfor
sikring, kan den tegnes i et andel selskab. 

Medens Tryggingarsambandio Føroyar·s genforsikringsafdeling, der ikke vir
ker på grundlag af gensidighed mellem de enkelte forsikringstagere, undergives 
skattepligt efter den almindelige lovgivning. såvel til kommune som til lands
kassen, er såvel forbundets hovedafdeling som nuværende underafdelinger fra 
deres oprettelse at regne som dels fremtidige underafdelinger. der bliver gensi
dig virkende, fritaget for enhver direkte skat til landskasse og kommune. 

Fra l. januar 1945 at regne pålægges der hovedafdelingen en årlig afgift til 
Vinnulansgrunn Føroya 1.øgtings svarende til, hvad afdelingen skulle have betalt 
efter den til enhver tid gældende skattelovgivning i direkte skat til landskasse og 
kommune. I tvilvstilfælde afgør ligningsrådet hvilken afgift der skal betales. Af
gc>relsen er endelig. 

4 Tryggingarsambandio Føroyar har fra I. juli 1940 at regne eneret til at tegne 
andre nye forsikringer af færøsk ejendom eller interesse end livsforsikringer og 
opretter i fornødent omfang særlige underafdelinger for sådanne arter af for
sikringer. som ikke omfattes af en af de i §2 nævnte underafdelinger. AI for
sikringsvirsomhed skal udøves på grundlag af gensidighed mellem de enkelte for
sikringstagere, reassuranceafdelinger dog undtagne. Uanset forbundets eneret kan 
forbundet tillade, at enkelte arter af forsikring eller enkelte særlige forsikringer 
fortsat kan tegnes udenfor forbundet. 

5 For forbundets virksomhed gælder bestemmelserne i lov nr. 155 af 2.maj 
1934 om skadeforsikringsvirksomhed m. v. med de ændringer, der følger af de for 
de enkelte underafdelinger gældende særlige bestemmelser. De nærmere regler for 
forsikringsforbundets og underafdelingernes virksomhed og organisation fastsættes 
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ved vedtægter, der stadfæstes af landsstyret. For forbundets virksomhed gælder 
endvidere bestemmelserne i lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. 
undtagen for så vidt angår forbundets genforsikringsvirksomhed og tvunget med
lcn1sskab sun1t krigsforsikring. 

6 Forsikringsforbundets virsomhed ledes af el repræsentantskab og en be-
styrelse. Repræsentantskabet består af et af hver underafdeling valgt medlem. 
Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges henholdsvis en af repræsentantskabet, 
to af lagtinget og to af landsstyret. Del offentlige tilsyn med forbundet fores af lo 
henholdsvis af lagtinget og landsstyret udpegede personer. Udgifterne ved tilsynet 
afholdes af forbundet. 

7 Der kan ved lov pålægges forbundet en landskassen tilfaldende afgift for 
den forbundet meddelte eneret. Såfremt eneretten ophæves ved lov, har forbundet 
ikke noget erstatningskrav i anledning af ophævelsen. 

8 Denne lov træder i kraft straks, og samtidig ophæves midlertidig bestem
melse nr. 14 af 17. juni 1940, midlertidig bestemmelse nr. 57 af 21. december 
1942, midlertidig bestemmelse nr. 39 af 23. december I 943, midlertidig bestem
melse nr. 53 af 11. december 1944 og midlertidig bestemmelse nr. 54 af I I. de
cember 1944. 

28. marts - Lclgtingsl6g nr. 24 um TRYGGING. 
1 Tao tann I. juli 1940 cftir bråtlfcngis kunngero nr. 14 fra I 7. juni I 940 

stovnaOa sin{unillurn tryggingarsan1takiO i Føroyun1 hevur, viO tcin1 skerjingun1, 
sun1 ncvndar eru i §§ 2, 3 og 4, einanett at f\ilkja tryg_gingarvirki i Fi;royu111, tå iO 
livstrygging er undantikin. Navn san1taksins er »Tryggingarsan1bandiO Føroyar 
sinån1illun1 tryggingarsan1tak.« 

2 lfesi tå i Føroyutn virkandi sinån1illun1 tryggingarfcløg cru undirdcildir av 
ti i § 1 nevnda san1taki. 

l.Kriggstryggingin fyri fiskiskip i Føroyum. 
2. Fnroya Brunatrygging og Sinån1illu111 tryggingin fyri sklllahlls Foroyu1n 

sun1 fe]ags dcild. 
3. For(;ya Vanlukkutrygging. 
Tåvcrandi felølt her a landi onnur cnn fran11nanundan nevndu og ta her vcr

andi un1bol) fyrf"" feh1g kunna viO nil)anfyri ncvndu avtnarking ha Illa t~cr trygg
ingar sutn tcy hava tiki() sa~r uppå innan I. januar 1943 n1en onga nyggja tryggm 
ing taka stcr uppå eftir nevn<la dag, endurtrygging undantikna, s111br. § 3. 

Tcy tåvcrandi sinli1nillun1 fclog kunna cftir hnvuOsstYrisins avgcrl) gcrast undir
Jcil<lir i tryggingarsa1ntakinun1 undir trcytun1, sun1 scttar verl)a fyri hvv)rt fclag 
s~cr. ~ravcrandi ikki sinåmillun1 fclog og tåvcrandi un1bot) kunna cftir avgcrO hov
ul)stYrisins gerast deildir i tryggingarsa1ntakinum undir treytun1, sun1 scttar vcrOa 
fyri hV<lrt fclag ella umboli sær. 

Tann undir s..1n1takinun1 stovnaOa undirdcildin fyri sj6våtrygging hevur cinanett 
at taka sa~r uppi alla sj6va~ og flutningstrygging Ut un1 ta peningah:edd, sun1 cftir 
higartil galdandi rcglun1 »Fa.~rk)Crnes Gensidige Forsikringsforening for Skibcc< ella 
»Sudcnl Gensidige Fiskeriforsikring« hava kunna tikiil sær uppa. 

Feløg ella un1bol), sun1 taka s;:er uppli trygging, striOandi in16ti tcin1 i hesi grein 
ncvndu fyrisetingun1, verl)a straffa vk) b6t, sun1 fellur til Iandskassan. 

3 Trygging, sum samtakio hevur tiki<l sær uppa, skal verlia ncyOturviliga end
urtryggjao. Eftir tao at samtakio tann I. januar 1945 hevur stovnai"i cndurtrygg
ingardeild, mugu ac)rar cleildir samtaksins ikki taka sær cndurlrygging uppa smbr. 
t6 4. stk. 

Fyri endurtryggingar. sum henda undirdcild samtaksins tekur uppa, heflir bert 
cginpeningurin i hesari dcild, 16 so at eginpeningurin i høvuOsdeild sanltaksins 
heftir cisini, til cginpeningurin i endurtryggingardcidlini er kon1in upp un1 500.000 
kr. 

Endurtrygging, sum verour ncyilug ut um ta endurtrygging, sum endurtrygging-
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ardeild samtaksins kann åtaka sær uppå vcr<)ur at fåa i einum i Føroyum verandi 
tryggingarfelagio, somikiO sum tryggleiki er hildin at vcra fyri. og annars aora
stauni. 

Tryggingarsan1bandiU Føroyar og deildir tess ciga r~ctt at veita endurtrygging 
fyri tryggingar, sun1 onnur hervcrandi tryggingarfelog hava l6gliga tikit) srcr uppå. 
U m tryggingarsamtakW ikki ynskir at taka sær sovoriina end urtrygging up på. 
kann hon veroa latin til annall felag. 

MeOan cndurtryggingardeild Tryggingarsarnbandsins Foroya, sun1 ikki er sin
amillum virkandi, er skattskyldug cflir galdandi låg bæoi til kommunu og lands
kassa, er høvuOsdeild tryggingarsan1taksins eins va::I og nUvcrandi undirdeildir 
tess frå stovnan tcirra eins og fra111tiUardcildir tess, sun1 vcra sinå1nillun1 virkandi, 
fri av <illum beinlciois skatti til landskassa og kommunu. 

Frå I. januar 1945 er hovlil)sdeildin skyldug at lala til Vinnulansgnmn Foroya 
Løgtings citt årligt avgjald svarandi til tann bcinlciOis skatt, sun1 dcildin skukli 
havt Jatil) til lan<lskassa og kon1munu taO åriU cftir ti til eina og hvorja tit) gakl
andi skattal6ggåvu. ! ivamåli ger likningarraoio av, hvat iil latast skal i avgjaldi. 
Avgcri\in er endalig. 

4 Tryggingarsambandiil Føroyar hevur fra I. juli 1940 cinarætt at taka sær 
uppå nyggja trygging av ol'irum, sun1 Føroyingur cigur clla er parthavari i annal) 
enn livstrygging og stovnar un1 neyOugt scrligar dcildir fyri sovon)na trygging, sun1 
fcllur ikki inn undir cina av tcimum i § 2 ncvndu dcildir. Øl! trvoging skal fara 
fran1 å sinåmillun1 grundarlagi millu1n teir cinst~-1ku tryggingartaka,r;7-, ;ndurtrygg
ingardeildin undantikin. Håast einarætt samtaksins karm samtakio Iovva. at ein
støk tryggingarurnråt1ir clla einstakar serligar tryggingar kunna rokjast fran1vegis 
av øOrun1 cnn san1takinun1. 

5 Virki samtaksins er undirgivio fyrisetingunum i log nr. 155 frå 2. mai 1934 
um skaoatryggingarvirki v. m. vi il teim broytingum, sum tær serligu fyrisetingar, 
sun1 cru galclandi fyri 1<rr einstøku deildirnar, orsaka. Ta~r J1[crri reglurnar fyri 
virki og uppbygging tryggingarsamtaksins og deildirnar vcrOa settar viO reglugerf)
un1. sun1 verl''la stat)festar av landsstYrinun1. Virki san1taksins er un1rramt undir
giviO fyrisetingunum i låg nr. 129 frå 15. april 1930 un1 tryggingaravtalur ~ cndur 
tryggingarvirki sa1ntaksins og tvungin lin1askapur eins og kriggstrygging tå undan~ 
tikin. 

6 Virki sarntaksins vcrUur fyristal)it') av einu1n umboi)s1nannarå6i og einari 
ncvnd. [ un1b0Us1nannaråf)j(') vclur hv()f undirdeildin cin linL 1 ncvndini cru 5 
lin1ir. Av tcin1un1 velur u1nbot)sn1an1u1rål)iO cin, k)gtingiU tvcir og landsstYriO tvcir 
Ta ahnennu un1sjånina vi6 san1takiO hava tvcir til tess valdir pcrsånar, Uvikavist 
tilskilat5ir av J(,)gtinui o!! av landsstYri. (JtreiOslurnar av un1sj6nini falla å san1takiti. 

7 l.øgtingio ka~n ;;io 16" legg)a å samtaki<) fyri tcss einarætl eitt avgjald til 
landskas~an.~ U.n1 einar<ettin e ver~)-ur avtikin viO låg, eigur san1takiO ikki ra::tt til 
endurgjald vcgna avtøkuna. 

8 Henda låg kemur i gildi beinan vegin, og samtil)is fara ur gildi bråMengis 
kunngero nr. 14. fra 17. juni 1940, bra6fengis kunngero nr. 57 fra 21. december 
1942, braOfengis kunngero nr. 39 fra 23. december 1943, bråMengis kunngero nr. 
53 fr{L 11. december 1944 og bråofcngis kunngero nr. 54 frå 11. december 1944. 

28. marts·- Lagtingslov nr. 25 om ekstraordinære skattefri AFSKRIVNINGER 
på skibe san1t visse bygninger og maskiner m. v. 

De i lagtingslov nr. 3 af 2. februar 1956 om ekstraordinære skattefri afskrivn· 
inger på skibe san1t visse bygninger og n1askincr nL v. fastsatte regler .rorbhvcr 
uændret ikraft for skatteåret 1957 (i Tårshavn 1957-58) vedrørende de skibe, byg
ninger og n1askincr m. v" son1 er anskarfcdc eller kontraktedc i tiden 1. januar 
1955 - 31. december 1956. 

28. marts - Logtingsl6g nr. 25 um skattafriar EYKAA VSKRIV!NGAR av 
skipurn, åvisun1 bygningum og nlaskinu111 v. ni. 
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1'a:r i logtingsl6g nr. 3 frå 2. februar 1956 un1 skattafria cykaavskriving uppå 
skip, åvisar bygningar og n1askinur v. 111. fyriscttu rcglur vcrt)a 6broyttar galdandi 
fy ri skattaarit) I 957 (i Torshavn I 957--58) vit1vikjandi skipum, bygningum og 
n1askinu1n v. nL, surn Utvegat) cru ella su1n såttn1åli er gjørdur un1 i tiUarskeiOi-. 
num I. januar 1955~3!. december 1956. 

I 8. apr. fundats for JULLMÆRKLLEGATET til fordel for syge og svage 
børn på F~crocrne. 

Legatets kapital udgor ca. 31.000 kr. hvoraf renterne anvendes til fordel for 
syge og svagelige horn på Fa:rocrnc. Legatet bestyres af rigso111budsn1anden og 
landsla.~gen på I-7~cn,)crnc og et af lagtinget for 3 år ad gangen valgt n1cdlcn1. Regn~ 
skabet for legatet aflægges til julcmærkckomitccn. fundatsen afløser tidligere 
fundats, stadfæstet 17. oktober 1924, med ændring, stadfæstet 29. august 1931. 

23. mai Kunngero um AFTURLATINGARTiDIR fyri krambuilir i Fr0<l-
biar s6kn. 

ViO hein1ild i § 3 i logtingsl6g nr. 16 frå 13. april 1955 un1 broytingar i an" 
ordning nr. 442, 21. novcn1bcr 1923, urn afturlatingarlil) fyri kran1bU(5ir hevur 
landsstyril) fyrisctt, at ncvnda løgtingsl6g f<er cisini gildi fyri Frot)biar s6ktHH' 
kommunu fr[! I. juni 1956. 

24. maj An. nr. 144, hvorved lov nr. 167 af 24. maj 1955 om V ACC!NA-
TJON MOD BØRNELAMMELSE sættes i kraft på Færncrne. 

! henhold til den indenrigsministeren ved § 5 i lov nr. I 67 af 24. maj 1955 
0111 vaccination 1nod bornclan1n1clse n1cddcltc bc111yndigelsc sccUcs den na~vntc 
lov herved i kraft på F<cn;crnc 111cd de len1pciscr, so1n ifolgc F'rcroernes sa.~rligc 
forhold mitllc findes formålstjenlige, sålydende: 

1 Efter na.~rn1erc af indcnrigs1ninistercn fastsatte retningslinier kan børn og 
voksne under 40 år vcdcrlausfrit få forcta!.!ct vaccination n1od bornclan11nelsc 1• 

2 Statens serutninstitul er forpligtet '-'til stadig at have oparbejtlct en pass
ende beholdning af bornelan1n1elsesvaccine til udlevering til de vaccinerende 
Ja~gcr. 

:~ fndenrigsn1inistcrcn tnrffcr beslcn1111clsc 0111, hvilke hrger der kan fore
tage vaccination i henhold til denne anordning. og faslsa:tter storrclscn af deres hn 
norar. J~fonorarcrnc udredes af 1:;~crocrnes oppebørselskontor pft statskassens 
vegne. 

4 De n;enncrc regler vcdrorcnde anordningens gcnnen1fr)relse fastsa~ttes af 
indenrigs111inisteren. lndcnrigsn1inistcrcn kan herunder p<ila:-ggc en kon1n1unc at 
anvise passende lokaler til foretagelse af vaccinationen. 

I. juni An. nr. 157 for Færncrnc 0111 forskudsvis UDBETALING AF BI-
DRAG p~i grundlag af cl udenlandsk hidragsdokun1cnL 

I henhold til den regeringen ved ~ 335 i lov 0111 offentlig forsorg, jfr. bekendl
gorclsc nr. 311 af 23. septen1ber l 954, n1eUdeltc hen1yndigclse fastsa:ttcs følgenUe: 

1 kgl. anordning nr. 101 af 18. 111arts 1949 for F;cn)ernc on1 borncbridrag til 
enlige fors~)rgcrc ni. 111., jfr. anordning nr. 341 af 17. juli 1950 foretages folgendc 
tilfojelscr og ::rndringer: 

Som nyt afsnit C indfojes. 

1) Jfr. Bek. 160, 6, juni 1956 og bck, 170, L juni 1959, 

9 129 



1956 1. juni 

»Bidra;; i/ølJ,;e udenlandsk bidragsdokun1e11t. 
§ 32 A. Det kan ved traktat bestemmes, al cl udenlandsk bidragsJ0kumcnt, 

der i vedkornn1endc ]and danner grundlag for retslig inddrivelse af bidraget, kan 
sidestilles med et dansk bidragsdokument ved forskudvis udbetaling af bidrag 
efter de ovrigc i afsnit A og 13 sa1nt kap. III fastsatte bestcn1111clser.« 

Til ~ 45: I stk. 2 indfojes efter l>i kapitel I. A.« l>Og C«. 
Til § 47: I stk. 2 indfojcs efter »kapitel I. B<c ))Og C«. 

6. juni Bek. nr. 160 om VACCINATION MOD BØRNELAMMELSE 
(polio) på Heroerne. 

I hcnhokJ til kongelig anordning af 24. 1naj I 956 0111 vaccination n1od bornclan1-
n1clsc på }::;':crncrne fastsa~ttes herved folgcndc: 

1 Fra den 15 juni 1956 kan alle pa Fa:roernc bosatte personer. son1 på tids
punktet for den forsle vaccination er fyldt G måneder, men ikke er fyldt 40 iir 
få foretaget vaccination n1od børnelanunclsc (polio). 

2 Vaccinationen n1od polio kan indtil videre foretages af enhver la~ge. der 
i henhold til § 2, slk I, 2. pkt., i lov nr. 72 af 14. marts 1934 om udøvelse af 
la~gcgcrning, jfr. kgl. anordning nr. 35 af 26. februar 1935, har autorisation til 
at drive sclvstrendig virkson1hed son1 la~gc. 

3 Vaccinationen er vederlagsfri for de vaccinerede. 

15. juni Kunnger,\ um innflytan av PERS(iNVOGNUM. 
San1btert § 2 i hlgtingsl6g nr. 27. 24. februar 1950. vcrlJur gjort kunnugt, at 

pers6nbilar kunnu ikki flylast inn til F'orovar, uttnn loyvi fyriliggur frå Valula
og Prisr:it) f7t)roya. J~fctla er cisini galdandi fyri innflutning av pers6nvognurn lir 
h~1u1n partinun1 av rikinun1t 

23. juni Lov nr. 175 om ændring i luv for Færoernc om SYGEHUSE." 
1 I ~ 4 a:n<lrcs ordene })Cl bchjb af 2 kr. 0111 dagen for hver patient<< til »et 

af indenrigsn1inistcren godkendt bcfob 0111 dagen for hver patient«. 
2 I §§ 3. 5 og 8 .:rndrcs: »tHntct« til: >>rigson1budsn1andcn på 1:.~<rn1cn1e«, 
3 I § 5 a:ndrcs }}lagtinget<< til: >>landsstyret«. 

»anllskon1111uncns kasse(< til: >)landskassen« og )>an1tskornn1unen« til land:-;ka.;;senc<. 
>nuntsrcpartitionsfondcns« til: »landskassens<<, })fltntskon1111unc« til: >)landskasse(<, 

3. juli An. nr. 196, hvorved lov om MENIGHEDSRAD sættes i kraft p[t 
r=:rrocrnc. 

I henhold til den regeringen ved s 45 i lov nr. 280 af 30. juni 1922 om mcnig
hcdsri\d, saledes som denne lov er ændret senest ved lov nr. 146 af 29. april 
1955, givne bcn1yndigclsc, sa:Ues herved n:cvntc lov i kn1ft på J-:'renJcn1c n1cd 
de rendrinu_er. der er anset for onskclh?:c af hcnsvn til de der e:a:'.ldcndc sa::rligc 
forhold, sKlydende: ~ • ~ ~ 
Afsnit I. 

1 {)er oprettes cl n1enighcdsrad for hvert sogn. jfr. § 10. 
Er der i et sogn flere end cen kirke, og der til hver ar disse er henlagt et 

sa!rskilt kirkedistrikt, skal der v:cre el 111cnighedsråd for hvert af distriktern~. 
Når det til en kobstadkirke henlagte landdistrikt har eget skole- og forsørgclø 

scsva~sen, har det ret til pil beg.:cring at rå sit eget n1cnighcdsråd. 
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Under særlige omstændigheder kan kirkeministeriet tillade, at et pastorat med 
to eller flere sogne eller et sogn med to eller flere kirkedistrikter har fælles 
menighedsr:td, når et menighedsmøde i hvert af sognene eller distrikterne udtaler 
ønske dero111. 

Ved oprettelsen af nye sogne eller sognedistrikter med egen kirke vælges 
menighedsråd for det udskilte sogn eller distrikt samtidig med oprettelsen. Skøn
nes det fornødent, kan kirkeministeriet samtidig lade foretage nyvalg for den 
tilbageblevne del. 

Kirkeministeriet bestemmer efter indstilling fra biskoppen, hvilke af de for 
anstalter, stiftelser eller særlige klasser af personer oprettede menigheder, der 
skal have eget menighedsråd. Ministeriet er bemyndiget til i det omfang, hvori 
det skønnes nødvendigt, at fastsætte særlige bestemmelser for oprettelse af så
danne tnenighcdsråd, herunder n1ed hensyn til disses san1n1cnsa~tning, bef~'jel~ 
ser 111. v. 

2 Menighedsrådet består af de ved menigheden fast ansatte præster (herunder 
andenpræster) samt mindst seks til menighedsrådskredsen horende medlemmer 
valgte efter denne lovs regler. Antallet af valgte medlemmer retter sig efter 
antallet af folkekirkens medlemmer i menighedsrådskredsen ved sidste almindelige 
folketælling. Tallet sættes til seks for det første tusinde og yderligere et medlem 
for hvert påbegyndt tusinde, dog ikke over femten ialt. Har to eller flere sogne 
eller kirkedistrikter fælles menighedsråd, fastsættes antallet af menighedsrådets 
medlemmer efter pastoratets samlede folketal og fordeles på de enkelte sogne 
eller distrikter i forhold til folketallet i hvert af dem, dog at et sogn eller distrikt 
mindst skal have et medlem. Kirkeministeriet kundgor antallet af menigheds
rådenes n1edlemn1er i hver n1cnighedsrådskreds.1 

Foruden medlemmerne vælges et antal stedfortrædere, jfr. §§ 9 og 12. 
Ikke fast ansatte præster (herunder midlertidige hjælpepræster) har ret til at 

deltage i rådets forhandlinger, rnen uden ste111merct, n1cdn1indre sådan under 
særlige omsta~ndighcder tilhegges den1 af biskoppen efter 1nenighc<lsrådets ind~ 
stilling. I præstens forfald og under embedsledighed indtræder den konstituerede 
præst som stemmeberettiget medlem af rådet, dog at han ikke kan afgive stemme 
ved indstilling om præstekaldelse, jfr. § 36, stk. 2. 

Når den kirkelige betjening for et af flere sogne eller sognedistrikter bestående 
pastoral er ordnet siiledes, at betjeningen af et enkelt sogn eller distrikt væsentlig 
er overdraget til en fast kapellan eller hjælpepræst, kan det ved regulativet for 
ordningen af cmbcdsforholdet mellem præsterne bestemmes, at hver af dem skal 
va~re rncdle111 af sit n1enighcdsråd. 

Menighedsrådet Vlelger selv sin formand og en na:stfonnand, der i forn1an~ 
dens forfald indtager forsædet i rådet. 

3 Menighedsrådet v<elges på 4 år. Valget g;:elder fra et kirkeårs begyndelse. 
Oprettes nye n1cnighe<lsråd i lobct af en valgperiode, ga~ldcr valget kun for resten 
af denne. 

4 Valgret til menighedsrådet har ethvert medlem af folkekirken, som senest 
den dag, da valget foregi\r, er fyldt 21 ar, medmindre de pågældende ved åbenlyst 
at forna.:gtc kristentroen stiller sig afgjort i 1nodsretning til folkekirken. 

Valgbar til menighedsrådet er enhver, som opfylder betingelserne i stk. l, med
n1indrc vedkonunendc er straffet for en handling, der i aln1indeligt onH.lø111n1c gor 
ham uværdig til al hckhnle hvervet, jfr. § 14, stk. J. 

For at kunne udøve valgret eller vrelgcs til rnenighedsrådct rnå vcdko111111cnde 
være optagcl pi\ den kirkelige valgliste for den pågældende menighedsrådskreds. 

J de tilf:elde, hvor en valgmenighed i medfør af § 6 i bekendtgorclse af 23. sep
te1nber I 947 af lov on1 kirkers brug, sognebåndsløsning TIL n1. jfr. kgl. anordning 
af 8. april 1954, benytter en sognemenigheds kirke, er valgmenigheden såfremt 

1) Jfr. Bek. nr. 56, 18. marts !957. 
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den ikke i forvejen er repræsenteret i n1cnighcdsrådct, berettiget til efter ntcnncrc 
af kirkcn1inistcrcn fastsatte regler at vtelge en rcpr~escntant, der tillraxJcr t11cnig
hedsrådct, 1ncn kun har stcn1n1erct i sager vcdrt)rcnde den fa~llcs brug af kirken 
og kirkegården. 

Personer, son1 ikke har indfc,1dsrct, kan forst optages pa valglisten, når de har 
haft bopæl her i landet uafbrudt i et år efter tilflytningen. 

Personer, der i henhold til s<crlig bcstcn1n1elsc er henvist til en bcstcn1t n1cn
ighed, for hvilken der er oprettet n1cnigshcdsråd, kan, dcrso1n de 111iittc have bo
ptel i en anden n1enighcdskrcds, v<elge at udovc deres valgret i den n1cnighcds
rådskreds, hvortil de således er knyttet, og er i si\ tilfælde alene valgbare der. 
På tilsvarende n1frdc har prtestcr og kirkebetjente, der bor udenfor den n1enig
hdsrådskrcds, hvortil de gennem deres stilling er knyttet, efter derom fremsat be
g~ering, jfr. nedenror, valgret for kirkebetjentenes vcdkonunendc tillige valg
barhed - i den kreds, i hvilken de er ansat. San1n1e ·ret har <le n1cd pra:ster og 
kirkebetjente samlcvernle ægtefæller. Såfremt præster eller kirkebetjente er ansat 
i to eller flere n1enighcdsr<1dskredse, kan de såvel son1 deres regtefrclle vrclge, i 
hvilken af disse de vil udove deres valgret. 

Sogncbåndsk1sere kan v:.rlge,on1 de vil lade sig oprorc på valglisten i den 
ruenighcdsritdskre<ls, i hvilken de bor, eller i den, son1 de gennen1 sognebånds
losningen knytter sig til. De er kun valgbare i sanune kreds. liar sognebånds
i;)serc ladet sig opf<Jrc i den kreds, til hvilken de er knyttet ved sognebiindslosn-
1ing, bevarer de i tilftrI<lc, hvor de er indvalgt i n1enighedsrådct, deres saxlc i 
delle, indtil nyt menighcdsri\d tiltræder, selvom den præst, til hvilken der er lost 
sognebånd, i n1cllenltiden fratr~rder sit cn1bede, og på san1111c 1n&de bevares still
ingen son1 suppleant. 

I3cgcrring i henhold til beste111n1elscrnc i stk. 6 og 7 on1 optagelse på valglislen 
udenfor den tnenighcdsrådskreds, hvor v:clgcren har bop<cl, 111å frern~~ettes skrift
ligt overfor fonnanden for valgbestyrelsen i den n1enighe<lsrådskrcds, hvor valg
rctlen onskcs udøvet, inden udlobet ar den frist, der er fast:-;at for klager over ude 
ladelse af listen, jf'r. § 6, stk. 2, og bcga;ringen 1nå indeholde de oplYsninger, der 
er forn~,Klne, for at n1cddelclsc 0111 den frcn1sattc bcga:ring kan tilstilles valgbestyr
elsen på bo1xrlstedct. Bcga:ringen 1nå fren1s<rtles forud for hvert nyt valg. l~agcr 
valgbestyrelsen bcg;eringen lil fvJlge, skal den tilstille valgbcstyre!scn i Jen n1cnig
hcdsrZu.Jskrcds, hvor v:clgcren er optaget på valglisten, 111eddelelsc, og va.:lgcren 
slcUes herefter af valglisten i sidsntrvnlc n1enighcdsrådskreds. 

ivtand og hustru eller besl[cgtedc i op og nedstigcn<lc linie kan ikke sa111tidig 
vrcre 111cdlc1n af sa111111e 1ncniuhedsråJ eller va:re val!.!t 111cdlen1 af et n1cniehcds
råJ, hvori a~gtcf~cl!en eller vc7lkon1111endc sl:c1..!..tninu T op- eller ncdstiv:cnd~ lini~ 
1 henhold til§ 2. stk. 3, 1. punktum, har ret til al dellag·e i riidcls forh;ndlinger. 

5 Medlemmer af folkekirken er: 
l)Pcrsoncr. der er dobt i folkekirken. 
2) Personer, der er dobt i et cvange!isk-lutersk san1ru11d udenfor folkekirken, 

når de senere har sluttet sig til en n1cnighcd indenfor denne. Er de th.;bt uden
for riget sker optagelse ved bos~ctlclscn her i landet, 1ned1ni11drc de på den dcr
on1 foreskrevne 1nåde har ann1eldt at ville stå udenfor folkekirken. 

3) Andre personer, son1 er dobt 1ned den kristne dåb, og snn1 enten efter bc
sten1n1clse af den eller dc111, der har foneldre111yndighc<len, opdrages i folkekirk
ens tro eller i en senere alder personlig har sluttet sig til n1enighcd i folkekirken. 

N~enncre regler for optagelse i og udtr~edelsc af folkekirken gives ved kongelig 
anordning. Medle111srorholdct ophorer, når et n1edlcn1: 

1) udtræder af folkekirken ved skriftlig anmeldelse på den ved kongelig anord
ning foreskrevne n1åde, 

2) slutter sig til et trossa1nfund udenfor folkekirkens orden eller på anden n1[1dc, 
såson1 ved at lude sig gcndobe, stiller sig udenfor denne. Born under 15 år oplag-
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es i og udmeldes af folkekirken på begæring af den eller dem, der har forældre
myndigheden. Er et barn een gang oplaget i eller udmeldt af folkekirken, kan 
det kun udmeldes eller genoptages pa begæring af den eller de samme, som har 
begæret barnet optaget eller udmeldt, eller, hvis sådan begæring ikke kan fore
ligge, med tilladelse af kirkeministeriet. Eor hvirn mellem 15 og 18 år kræves for
uden barnets egen begæring tillige samtykke af den eller dem, der har forældre
myndigheden; barnet kan indanke en nægtelse af samtykke for ministeriel. 

6 Eorud for hvert ordinært menighedsrådsvalg udarbejdes en liste over de 
valgberettigede i menighedsrådskredsen. Har lo eller flere sogne eller kirkedi
strikter fælles menighedsdid, jfr. § I, stk. 4, udarbejdes særskilt valgliste for hvert 
af de pågældende sogne eller distrikter. Listen udarbejdes af en valgbestyrelse på 
3 medlemmer, der vælges efter regler for forholdstalsvalg af menighedsrådet 
blandt dets egne medlemmer. Ved deling af en menighedsrådskreds vælger det 
hidtidige menighedsråd valgbestyrelsen for den nyoprettede kreds blandt dennes 
valgberettigede beboere. Valgbestyrelsen vælger selv sin formand og kan antage 
lønnet medhjælp samt, om fornødent. leje lokale, hvorfra dens arbejde udfflres. 
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til på anmodning at stille valglisten til brug 
ved lagtingsvalg til ddighed for valgbestyrelsen såvel som til at give denne alle 
øvrige oplysninger, den måtte have brug for. 

Den af valgbestyrelsen affattede valgliste fremlcegges til offentlig eftersyn 
fm den 1. til 31. maj i en eller flere af menighedsdidskredsens skoler eller i andre 
passende lokaler efter menighedsr:idets bestemmelse. Klager over egen udeladelse 
af listen eller andres uberettigede optagelse på samme indgives skriftligt til valg
bestyrelsens formand inden den 15. juni. Indkomne klager afgøres af valgbestyr
elsen inden udgangen af juni n1åned, og afg~'relsen meddeles under angivelse af 
fristen for anke skriftligt klageren, og dersom nogen slettes af valglisten, tillige 
denne. Den, hvem afgørelsen går imod, kan indanke sagen for biskoppen inden 
den 20. juli. Biskoppen afgor sagen og meddeler valgbestyrelsen og klageren ud
faldet inden udgangen af august. Biskoppens afgørelse kan indankes for kirkemi
nisteriet senest den 1. oktober. Bekendtgørelse om valglistens fremlæggelse ind
givelse af klage 111. v. sker ved alle rcgelnuessige gudstjenester i n1cnighcdsråds
kredsen de lo forsle søndage i februar og iovrigt således, som valgbestyrelsen find 
er del formålstjenligt, f. eks. gennem dagspressen. . 

7 Forud for overordentlige valg til menighedsråd fastsætter biskoppen tids
punktet for valgets foretagelse og reglerne for bekendtgorelsc heron1, san1t frister 
for frc1nhegning af valglisten, indgivelse af klager n1. v ., svarende til beste111n1el~ 
serne i § G. 

8 Ordinært valg til menighedsråd foretages på en af valgbestyrelsen fastsat 
dag i tiden fra den 20. til den 30. november, dog inden kirkeårets udgang, i en 
eller flere ar menighedsrådskredsens skoler eller andre passende lokaler. 
Valget ledes af valgbestyrelsen, der om fornødent bistås af de øvrige mcnigheds
råds1nedlcn11ncr. Bekcn'd"tgorclse on1 tid og sted for valget, 0111 reglerne for opstil!M 
ing og indgivelse af kandidatlister san1t on1 den crkkering, de valgte skal afgive 
for at kunne tage sa:de i rådet. sker ved alle rcgclnucssige gudstjenester i n1enigM 
hcdsrådskrcdscn sidste sondag i oktober og første sondag i novcn1ber og h-1vrigt 
således, son1 valgbestyrelsen finder fonnålstjcnligt, f. eks. gennc111 dagspressen. 

Har to eller flere sogne eller kirkedistrikter fælles menighedsråd, foretages val
get uanset dette, sclvst~cndigt og n1c<l s:.crligc kandidatlister for hvert af sognene 
eller distrikterne under ledelse af den fælles valgbestyrelse, og således al også op
gørelsen af valgets resultat foretages sa'.'.rskilt. 

!l Valgret udøves ved personligt melde, jfr. dog afsnit V om indsendelse af 
stcn1n1cseddc1. Stcn1n1cafgivningcn er skriftlig og hcn1n1elig. Opgorelscn af de valg 
te foretages efter reglerne for forholdstalsvalg. Afsten111ingen sker i henhold til 
kandidatlister, på hvilke bestemte personer bringes i forslag. Enhver sådan kan
didatliste skal være indleveret til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 19 den 
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8. dag før valget. Der kan afgives stemme enten på en liste som sådan clier pli 
en af de på listen opførte personer (personlig stemmeafgivning). En liste må ikke 
indeholde navne på flere personer end 6 mere, end der skal vælges. De på en 
kandidatliste opførte kandidater, der ikke erklæres for valgte, betragtes som sted
fortrædere for de valgte af samme liste i den rækkef(1lge, som de personlige stem
mer, eller hvis sådanne ikke er afgivet, placeringen på listen angiver. Intet navn 
må opføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge 
skriftligt, og hvorved den pågældende tillige skal erklære sig villig til at afgive den 
for menighedsrådsmedlemmer foreskrevne erklæring. Kandidatlisterne skal være 
underskrevet af mindst 3 og højst 9 vælgere som stillere. Kandidatlisterne kan an
meldes at ville støtte hinanden (listeforbund). Anmeldelse herom skal ske skrift
ligt og være tiltrådt ved underskrift af samtlige de kandidater, som er opfort på 
de kandidatlister, imellem J1vilke listeforbund indgiis. Anmeldelsen skal endvidere 
være tiltrådt ved underskrift af de samme stillere, som har underskrevet de pii
gældcnde kandidatlister. Kirkcn1inistcren fastsætter n::cnnere regler for valgets 
forberedelse, foretagelse og opgorelse n1. v. med iagttagelse af, at der melle1n 
udløbet af fristen for kandidatlisters indgivelse og disses bekendtgorclsc bliver 
1nindst 2 dage, i hvilke der af stillerne kan foretages forandringer i de indgivne 
lister såvel med hensyn til de foreslåede kandidater som med hensyn til den række
følge, hvori kandidaterne er opstillet, på foranledning enten af stillerne eller af 
valgbestyrelsen, når denne erklærer en liste helt eller delvis ugyldig eller rnangclM 
fuld. 

at anmeldelse om listeforbund skal ske skriftligt senest kl. 12 middag den 3. 
dag før valget, 

at kandidatlisterne samt oplysning om anmeldte listeforbund bekendtgøres 
mindst 2 dage før valget. 

at såfremt der ved udløbet af fristen for kandidatlisternes indgivelse kun er ind
leveret een gyldig kandidatliste, aflyser valgbestyrelsen valget, hvorhos der gives 
stillerne adgang til at indlevere en sa:rlig liste over de personer, der ~·H1skes son1 
stedfortræderne. J dette tilfælde kan stedfortræderne anfores som personlige. En 
kort beretning 0111 valget indfores i n1enighedsrådets forhandlingsbog og under
skrives af valgbestyrelsen. En udskrift af forhandlingsbogen sendes snarest af 
valgbestyrelsens for111and gcnne1n provsten til biskoppen. Klager over valgets 
gyldighed sendes inden 8 dage efter valget til provsten. der efter at have ind
hentet valgbestyrelsens erklæring tilstiller biskoppen sagen til afgorelse. Biskop
pens afgørelse kan såvel af valgbestyrelsen son1 af klageren indankes for 1nini
sterict. 

10 Fprcr valget ikke til dannelse af et fuldtalligt menighedsråd eller finder 
der i en menighedsrådskreds intet valg sted, udskrives udfyldingsvalg eller heil nyt 
valg. Vælges der heller ikke ved dette valg el fuldtalligt menighedsråd, dannes 
rådet af de medlemmer, der er valgt, i forbinde!se med de selvskrevne medlcm
n1er. Er slet ingen rnedlen1n1er valgt, n1ister n1cnigheden sin indstillingsret ved 
pncstevalg. Menighedsrådets øvrige hverv overtages af de selvskrevne medlern
mer, der kan antage lønnet medhjælp til hvervets udførelse. 

11 Flytter et medlem i løbet af valgperioden ud af menighedsrådskredsen. 
skal dette ikke gøre det nødvendigt for ham at udtræde af menighedsrådet, hvis 
delle ønsker, al han beholder sit sæde i samme. Nar et medlem ellers i løbet af 
valgperioden ønsker al udtræde af menighedsrådet, skal han hertil have rådets sam 
tykke. Spørgsmål om at udelukke et medlem af menighedsrådet afgøres af rådet 
selv; men afgørelsen kan, såfremt udelukkelsen ikke skyldes, at det pågældende 
medlem er anset med straf, jfr. § 14, stk. I, indankes for biskoppen. Udelukkelse 
kan kun finde sled, når forudsætningerne for vedkommendes fortsatte sæde i radet 
ikke mere er til stede, jfr. § 4, stk. I og stk. 2, samt § 14, stk. 2, eller når den 
pågældende vedholdende nægter at opfylde sine pligter som medlem af rldet. 
I tilfælde af, at et menighedsråd har afholdt uhjemlede udgifter, nægter at efter-
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komme gældende lovbestemmelser eller el rådet af overordnet kirkelig myndig
hed lovligt givet pålæg eller i andre mader overskrider sin myndighed, kan stifts
øvrigheden træffe de i <len anle<lning nødvendige foranstaltninger, derunder even
tuelt bestemmelser om dagbøder af fra 10 til 40 kr. overfor dem af menigheds
rådets medlemmer, der har deltaget i de pågældende beslutninger. Dagbøderne 
kan gøres til genstand for udpanting. 

12 En stedfortræder lager sæde i menighedsrådet, når et medlem dør eller 
udtræder af rådet. Ligeledes tilkaldes en stedfortræder efter menighedsrådets be
stemmelse nar et medlem i længere tid er forhindret. Findes der ved el medlems 
afgang eller forfald ingen stedfortneder til at indtræde i hans plads, afgør biskop
pen efter indhente( erklæring fra de tilbageblevne medlemmer af rade(, om be
sættelsen af den ledige plads kan ops:ettes til næste almindelige valg. Dog skal 
udfydningsvalg finde sled, hvis ritdels alllal af valgte medlemmer er gået ned 
under halvdelen, medmindre ministeriet samtykker i, at det undlades. 

13 Udgifter i anledning af valg til menighedsråd såvel som rådets egne ud
gifter til Iolmle, papir og porto, til rejser i anledning af præstevalg saml andre 
udgifter, som det rådet pålivilede hverv medforer, udredes i menigheder, hvis 
kirke ejer sig selv, eller son1 administreres efter <le for selvejende kirker g'cl<lende 
regler, af vedkommende kirkers særlige kasse. l andre tilfælde tilvejebringes be
løbet ved ligning efter de for ligning af underskud ved kirkens drift gældende 
regler. 

14 Afs11it li. Fprste gang efter valg sammenkaldes menighedsrådet af den 
forste valgte inden udlobet af 8 dage. Menighedsrådet afgør endeligt, hvorvidt en 
kandidat har mistet sin valgbarhed på grund af straf, jfr. § 4, stk. 2. Valgbestyr
elsen kan ikke undslå sig for at stille en kandidat til valg, selvom denne er straf
fet. Forinden et valgt medlem første gang tager 5'ede i et menighedsråd, afgiver 
han i et 1ncnighedsrådsn1ode en skriftlig crkhcring på rerc og samvittighed on1 at 
ville udføre det ham betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-Iuterske 
folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. 
Når den i stk. 2 omhandlede erklæring er afgivet, vælger menighedsrådet sin for
mand og næstformand, hvorom meddelelse sendes biskoppen gennem provsten. 
Formand og næstformand vælges for el år ad gangen. Et medlem er kun pligtig 
at 1nodtage valg til formand 1 indtil 4 år og kan, når han har fungeret som for~ 
n1and i n1in<lst 4 Ur, kra~ve sig fritaget for hvervet i et lige så langt iidsrun1. Søn
dagen efter del forste mode kundgør præsten fra prædikestolen, hvem der efter 
at være valgt til medlemmer af menighedsrådet har taget sæde i samme, og hvem 
der er valgt til menighedsd\dets formand. 

15 Menighedsrådets formand sammenkalder rådet, når han dertil finder an
ledning, eller når det begæres af sognepræsten (sognedistriktspræsten) eller af 
n1indst en tredicdcl af rådets n1cdlen1n1er. Menighcdsrddets beslutninger fattes i 
møder. Rådet er kun beslutningsdygtigt. når mindst halvdelen af medlemmerne 
er til stede. Øvrige bestemmelser om forretningsgangen fastsættes af rådet selv. 1 
tvilvstilfrelde kan spørgsn1ål on1 forretningsgangen forehrgges biskoppen. Menig
hedsrådets forhandlinger indf,ircs i en sa~rlig dertil indrettet, af provsten autori
seret forhandlingsbog. Den fre1nhrggcs ved kirkcsyn og visitatser. 

16 Menighedsrådene i et pastorat skal samles til fælles m,lder, når sogne
præsten eller formanden for et af rådene finder del formålstjenligt, eller når fler
tallet i el råd eller mindst en trediedel af hvert af rådene begærer det. Formanden 
i hovedsognets menighedsråd leder disse møder, jfr. også § 35. 

17 Ved valg af nyt menighedsrad vedbliver det gamle menighedsrld at bestå. 
til det nye er trådt i virksomhed, jfr. § 14. 

18 Afs11it Ill. Menighedsrådet varetager menighedsrådskredsens tarv efter 
de derom gældende bestemmelser. 

rn Menighedsrådet udgtlr bestyrelsen for selvejende kirker. 
For de kirker, som ikke ejer sig selv, nedsætter menighedsrådet et slående ud-
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valg, bestående ai sognepræsten og to af dets valgte medlemmer, til varetagelse 
af menighedens interesser med hensyn til kirken, kirkegården m. m. Delte ud
valg skal have lejlighed til at udtale sig om alle sturre arbejder, der udføres ved 
kirken eller kirkegården, og har ret til gennem menighedsrådet at henvende sig 
til overtilsynet i kirkens anliggender. 

20 Menighedsdidet tager del i ansættelse og afskedigelser m. v. af kirkebe
tjentene efter de derom gældende bestemmelser. l særlige tilfækle vil kirkemini
steren efter at have indhentet crkl<::cring fra n1cnighedsrådct kunne fritage en her~ 
er, der før ikrafttrædelsen af kgl. anordning af 21. januar 1925 er kaldet med for
pligtelse til tillige at være kirkebetjent, fra hvervet som sådan. 

21 Menighedsrådet tager del i bestyrelsen af de til præsteembedet henlagte 
faste ejendomme efter de herom gældende regler. 

22 Menighedsrådet tager del i bestyrelsen af sognets kirkelige midler i det 
omfang, hvori delle er hjemlet ved de herom fastsatte særlige regler. 

23 Menighedsrådet tager, efter at sagen har været forhandlet på et menig
hedsn1odc, beslutningen 01n: 

a) hvorvidt konfirn1ation kun skal afholdes cen gang årlig, sa111t 0111 andre 
konfinnationen vedrørende forhold, son1 ved kongelig anordning er eller 111{1ltc 
blive henlagt til menighedsrJdets afgørelse, 

b) indf~)relse af nye auloriserede sahneboger og salrnebogstilhcg. H.ådet sorger 
for, at et passende antal saJn1ebogcr er til rtldighcd i kirken, 

c) benyttelse af særkalke ved altergang. 
Biskoppen foretager autorisation af færoskc ritualer og sahner. 
24 Menighedsrådets samtykke kræves til, at der 
a) ved gudstjenester eller kirkelige handlinger af nogen af kirkens pncstcr anK 

vendes en anden autoriseret liturgi eller andre autoriserede ritua:er end de hidtil 
i menigheden brugte, 

b) ved de almindelige gudstjenester af nogen af kirkens præster anvendes an
dre autoriserede prædiketekster end de, der hidtil har været brugt i menigheden. 

c) ved konfinnandundervisningcn indfores nye autoriserede hj:elpe1nid!cr. 
d) ved religionsundervisningen i folkeskolen indføres nye 111toriscrcdc hjælpc-

1nidler. De under a) og b) on1handlcde sager skal vtcrc forhandlet p:1 cl n1cnig
hcdsn11.;de, forinden nicnighc<lsrådet tncffcr sin afgorclse. 

rv1enigheclsrf1dcts san1tykkc udkncvcs ligeledes til 
e) foran<lringcr i tiden for gudstjenesten, 
f) foretagelse af indsan11ingcr ved de raste gudstjenester cflcr de hcron1 ga:'.kl

cndc regler. 
25 V)nskcr et 1nenighcdsråd after aftale n1cd nogen af kirkens præster. og ef

ter at sagen har væ·rct gjort til genstand for forhandling på et n1enighcdsn1odc, at 
der ved de af den pågældende præst ledede gudstjenester skal benyttes andre end 
de autoriserede saln1eboger og salrnebogstilhcg eller foretages n1indrc ~cndringer 
i liturgi og ritualer, n1å biskoppens tilladelse hertil indhcnlcs. 'filladclsen kan for 
saln1cbogcrncs vcdkon1n1ende kun gives ptl det i § 23 1ucvntc vilkår. 

26 Menighedsrådet har ret til, også uden at anledning dcrti! er givet del fra 
d0 kirkelige n1yndigheders side, at tage sager og forhold. der vedrorer sognc
rnenigheden, under overvejelse og henvende sig <leron1 til biskoppen eller n1ini
steriel. Pncsten er i sin e111bedsvirkson1hcd, herunder den private sja~lesorg, uaf
ha:ngig af n1enighedsrådet. 

27 Til fremme af mcnighedsplejen forvalter mcnighedsritdet. hvad der ind
kon1n1er i kirkens bosser. For anvendelsen af disse rnidlcr såvel son1 af legater 
under menighedsrådets bestyrelse og andre indta:gter, son1 nicnighcdsrådct n1[1Uc 
oppcba~rc, aflægges årligt regnskab. . 

Hvor <ler i en n1eni!.!he<lsnldskrcds findes en organiseret n1cnighedsple1e udenfor 
n1cniuhedsdldet. kan 7ncnighe<lsrUdet bestcn1n1e. at hvad der indkornn1er i kirk~ 
ens lX!sser, skal tilfalde denne. Kundgørelse herom sker fra prædikestolen. En be-
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retning fra den frivillige n1cnighcdsplcje vcdla?ggcs n1cnighcdsrf1dcts f1rligc regn
skab. E:n valgn1cnighcd kan ved sine gudstjenester i sognekirken have anbragt 
en bosse til sin egen frivillige n1enighedsplejc. 

28 Menighedsrådet deltager i afg0)relscn af spørgsn1iil 0111 kirkens og kirke
gårdens brug og tilsynet n1ed kirkers og kirkegårdes vedligeholdelse i det on1fang, 
son1 lovgivningen herom bcsten1n1er. 

2!1 Ved kirkevisitatser samles biskop eller provst med menighedsrådet eller 
dettes valgte 1ncdlen1n1er alene til forhandling, ni:lr det bega~res fra en af siderne. 

30 Menighedsrådet er pligtigt til at afgive beta:kning og riid i de anliggender. 
son1 af n1inistcriet, biskoppen eller provsten 111åtte foreb:cgges det. l\1cnighedsråd
cls bct:enkning bør navnlig indhentes i alle tilfreldc, hvor det foreligger sporgsn1ål 
af v;escntlig interesse eller blivende betydning for n1enighcdsrådskrcdscn. 

:n Menighedsrådet deltager i valget af biskopper i henhold til de derom fast
satte na~rn1ere besten1n1elser. 

:!2 Menighedsmøder afholdes, foruden i de i loven foreskrevne tilfælde, ncir 
del begæres al' den kirkelige øvrighed, af mcnighedsri\dcts formand eller dets l'ler
tal, af en af de slen1n1ebcrettigedc pra~ster i forbindelse rned et inindretal af de 
valgte n1e<llen1111er eller efter skriftlig bcga:ring af 25 på va!glistcn optagne n1c<l
len11ner af n1enigheden. For flere n1enighedskrcdsc i san1n1c pastorat kan f:e!les 
n1cnighcds111oder afholdes, når det beg1cres af et af de påga:ldendc menighedsråd. 
Mcnigheds111oder san1n1cnka:dcs for en enkelt n1cnighedsrildskrcds af n1enigl1cds
rildet. for flere n1cnighcdsrådskredsc i san1111c pastorat af hovcdsogncts 111cnigheds
r.ld. Menighcdsn1odernc ledes af en af n1~HJct selv valgt ordstyrer. Deres beslutn
inger indt\;rcs i n1enighc<lsrådcts forhandlingsbog, for r?ei:cs 1nCnighcdsn11åder i ho~ 
vedsognets forhandlingsbog. l'il n1enigheds1nnder har alle n1cdlen1111cr af folkckir~ 
ken indenfor vcdkon1n1endc kreds adgang, 1ncn kun de, der findes optaget pii de 
kirkelige valglister. er stcnunebcrcttigede i de anliggender, der i henhold til lov
en er henlagt til n1cnighcdsn1ødets beslutning eller beta:kning. Kundgorclse on1 
111cnighcdsnHKlers afholdelse sker ved gudstjenesterne i de pflga:ldendc n1cnighcds~ 
r[ids kirker eller pll anden 111ådc, der sikrer, at et så stort antal sorn 111uligt af 
111enighedens nicdlen1111cr bliver bekendt 111cJ san1n1c. I kundgørelsen angives forM 
hand lingscn1ncrnc. 

:33 Afsnit /I/. Når et prrcstcen1bcdc bliver ledigt, skal det på foranstaltning 
af kirken1inisterict snarest n1uligt opslås 1nc<l angivelse af, hvorledes cinbedet er 
lonnct. Ansogningsfristcn skal son1 regel va.:rc 3 uger. 

:14 Menighedsrådene n1edvirkcr efter de nc<lenfor i §§ 35~38 anforte regler 
ved besa~tlelsen af alle pra:stecn1bcdcr. Hvor en sognekirke eller sogncdistriktsn 
eller filialkirke helt eller væsentligt er opf\lrl ved tilskud fra private, har den pri
vat111and, det udvalg eller den forening. på hvis foranstaltning kirken er opfort, 
indstillingsret til pr~rstee1nbcdcrnc ved kirken f(jrste gang, de skal bcs:ettes. Ind
stillingen kan ske uden opslag af cn1bedct. 

:l5 Niir el embede, ved hvis besættelse menighedsrådet har ret til at medvirke. 
er blevet ledigt, sender 1ninistcriet snarest n1uligt efter nnsngningsfristcn udloh 
alle de indkon1ne ansogningcr til vedkon1111ende biskop. Biskoppen sender snarest 
n1uligt gcnncn1 provsten ansogningerne ti! fonnanden for n1cnighcdsrftdet eller. 
hvis sagen angår flere 111cnighedsr[id, til fonnandcn for hovcdsogncts eller hoved
kirkens n1cnighcJsråd, son1 derefter snarest giver de vcdkon1111ende adgang til at 
gcnnen1gå ansogningernc. Ved ansogningerncs fren1scndclse træffer provsten på 
biskoppens vegne foranstaltning til et rnodc af pastoratets n1cnighcdsr~id niindst 3 
og hojst 4 uger, efter at ansogningernc er kon1n1et forn1andcn i luende. Provsten 
på biskoppens vegne kan dog på n1enighcdsrådcts bcga~ring in<lnH11n1c ~endringer i 
disse frister. sarrcn1t provsten n1ilttc finde det onske!igt. eller et eller flere 111cnig~ 
hedsrådsn1cdlen1n1er n1åttc fren1s::rttc bcg~ering deron1, skal inden det i denne para 
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graf foreskrevne n1ode en orienterende forhandling 1ncllc111 provsten og n1enighe<ls 
rådet finde sted. 

36 Ved det af provsten berammede møde, der ledes af ham på biskoppens 
vegne gennen1gfts ru1søgningernc, n1en indstillingen til n1inistcrict foretanes i et 
senere møde af menighedsrådet alene, der dog skai afholdes inden 48 tirr~er efter 
det første 111odcs slutning. Afste111ningcn 0111, hve111 der ønskes indstillet, og i 
hvilken orden de skal indstilles, sker på følgende måde. Afstemningen er skriftlig 
og hen1n1clig, og der n1å kun skrives cen kandidats navn pi hver sten1111ese<ldcl. 
Stcn1111ebcrettigedc er kun de valgte n1cdlen1n1cr af n1enighcdsrådet. l'lvis der ved 
forsle afstemning falder slemmer på tre eller flere kandidater, indstilles altid de 
tre, son1 har flest stcn1111er. Er dette pd grund af stcnunelighcU ikke afgjort, n1ed
tages i indstillingen alle de, sotn ved Jeres stcnunctal har adkon1st til de tre 
forstc pladser. Ved &'l:rskilt afstenu1ing fusts~ettes den orden, hvori de sålc<lcs 
udpegede kandidater opføres på indstiilingslislen, dog silledcs, al den, der allerede 
ved første afstc1nning har fiict over halvdelen af stcn1n1crne, derved altid er ind
stillet som nr. I. Er der ved første afstemning faldet slemmer pi færre end tre, 
indstilles den eller de, på hvilke stemmerne er faldet, på samme made, medens 
ny afslen1ning foretages on1, hven1 der yderlige skal indstilles. Ved slutningen 
af de onuncldte tn~tdcr underskrives forhandlingsbogen af alle <leltagerne i 1110-

derne. Un1iddelbart efter det 1nødcs slutning, hvori afsten111ingen har fundet sted, 
tilstilles sagens akter tilligemed en udskrift af forhandlingsbogen biskoppen gen
nen1 provsten. 

:l7 Nar ministeriet har modtaget nwdets indstilling med biskoppens erklæring 
har del J'rit valg med hensyn til, hvem al' de indstillede Jet efter det foreliggende 
vil bringe i forslag ·ved en1bcdets bcsa~ttclse, dog at en ansøger, der ved første 
afstc1nning har fllct alle de afgivne stc111n1cr, af ministeriet skal indstilles til at 
1nodtage kongelig udnrevnclse eller for faste hjæ1pcpn:estcrs vcdkon11ncndc have 
ansæltelscsbrevel udfærdiget i ministeriel. Ved besættelse af embeder ved kir
ker n1ed flere pncster skal n1inistcriet ved indstilling til kongen tage tilbørligt 
hensyn til n1indrelallene i n1cnighedskredscn. 

38 Uanset foranstående bestcn1n1elser kan et pastorats n1cnighedsr<i<l, når det 
1nener. at der i n1cnigheden er et udbredt ønske 0111 at fU en beste1nt tnand be
skikket til pr~cst, inden 3 uger, efter at e111be<lel er opsl[tet ledigt, gcnnen1 biskop
pen andrage 1ninistcriet dcroin. Desuden skal et andragende on1 at fll en bcstcn1t 
n1and beskikket til pnest indsendes af n1enighcdsr'<ldcl til ministeriet. når der fra 
25 pct. af de p<l Jen kirkelige valgliste opf1cH·te n1cdlcn1n1er sker skriftlig hen
vendelse heron1. Flndcr 1ninisterict, at der Intet er til hinder for, at vcdkon1n1cndc 
beskikkes, ann1oder det biskoppen on1 at foranledige, at der snarest sanunen
kaldes et n1cnighcds1no<le for hele pastoratet, på hvilket spørgsn1iilet 0111 påga~l
dendes beskikkelse sættes til afstemning. Model ledes af biskoppen eller prov
sten på haus vegne, og afstcn1ningcn er skriftlig og hcn1n1clig. 0111 1no<let og 
afstc1nningens udfald indsender n1odets leder beretning til ininistcriet. der 
hvis 2/3 af de pi n1enighedsn1~xlet afgivne ste1n111er slutter sig til <let udtalte 
onske - er berettiget til at indstille den pågældende til udnævnelse af kongen 
eller for faste hjælpepræsters vedkommende meddele ham ansccllelsesbrev. End
videre kan bes~rttelsen af pnr:stecn1bcdcr undtagcls~;vis efter kirkc1ninisterens 
bcsten1111clsc ske uden iagttagelse af de i det foranstående fastsatte regler angå~ 
ende den fonnellc fren1gangs111llde ved n1cnighcdsrådcnes 111edvirken, opslag af 
en1be<lcr nL v .• derso111 to pnester, der hver for sit ve<lko111n1en<lc har va.:rct ansat 
i mere en<l 5 Ur i deres hidtidige cn1bcde, fren1s.:etter anstJgning om gensidigt at 
indtn.e<le i hinandens erribede. og vcdkonuncndc n1cnighcdsrå<l derefter, ved cn
stem111ig beslutning af de valgte n1cdlc111n1cr pi'i et sa~rligt i den anledning inden· 
for hvert af de to pastorater med mindst I 0 dages varsel indkaldt mode. tiltræder 
det af pr~csterne fren1sattc onske. 
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39 Når mindst 20 lamiljefædrc, enker eller andre personer med egen husstand 
af de kirkelig sten1111ebcrettigede i et pastorat fren1sættcr begæring orn, at en 
111and ansa~ttes son1 andcnpra:'.st i pastoratet, og godtgor. at den påga:Idendc op~ 
fylder betingelserne for at blive pncst i folkekirken og er villig til at modtage 
sådan ansættelse samt har erklæret sig enig i den Ion, der af den nævnte kreds 
ydes han1, og tillige godtgør, at denne k)n er sikret han1 for 111indst 5 {\r, kan 
n1inistcriet indstille den påg~cldcndc til at anerkendes son1 andenpnest i ved~ 
kon1n1cnde pastorat. Sådan ansa:ttelse af en andenpra:st bør so1n regel ikke 
finde sted i det fr)rste år efter en ny pra:stcansa.•Uclse i pastoratet. An<lcnpncstcn 
er med hensyn til det kirkelige arbejde i pastoratet og i sil forhold til sogne
pnrsten ligestillet nlc<l en residerende kapellan. J\1inisterict fastsa.:ltcr regulativet 
for arbejdsforholdet 1ne1lc1n ha1n og sognepra:stcn på grundlag af et af biskoppen 
efter san1råd n1ed de påg:I"ldendc pra:stcr og 111cnighcdsrådct u<larhcjdet forslag. 
Angående den kirkens betjente påhvilende pligt til al forrette tjeneste ved de i 
stk. ] on1handledc gudstjenester og kirkelige handlinger kon1111cr de i lov on1 
kirkers brug, sognebåndslosning 111. 111. § 21 indeholdte regler til anvendelse, jfr. 
kig. anordning af 8. april 1954. 

40 Vælgere, som på grund af ophold udenfor den menighedsriidskrcds, hvor 
de er opfort på valglisten, eller på grund af sygdon1 vil va~re forhindret i at ind
finde sig på afstemningsstedet indenfor de for afste111ningen fastsatte tidsfrister, 
kan ved nlenighedsrddsvalg indsende deres sten1111cscddel under iagttagelse af 
det i det følgende nrennere fastsatte. For syge ga.·lder <log den bcgr~ensning, at 
de pågældende skal opholde sig på Fænierne. Vælgere, som har bopæl pZ1 afsides 
beliggende 1Jer, der ikke udgv;r et selvst:rndigt afstc1nningson1r<lde, kan afgive 
sten1rne ved indsendelse af stc1nn1eseddel, såfre111t de kun ved uforhoklsn1~rssig 
vanskeliuhed kan nå fren1 til afsten1ningsstedet. For de va:lgere, der afgiver 
slemme -i henhold til stk. I, finder afst;mning sted de 3 sidste sclgnedag; for 
valgets afholdelse. SiJfolk eller fiskere, so1n på afstc111ningsdagen opholder sig 
udenfor den påga:ldcnde 1ncnighedskreds, knn dog afgive stc1nn1c indtil 3 uger 
for valgets afholdelse. Tilsvarende ga:kler de i stk. 2 on1handlcde v~clgcrc. 

41 De til denne fonn for stcn1n1eafgivning n~)dvendigc stc111n1esedlcr n1cd 
dertil ht:ircndc srerskiltc konvolutter si:unt blanketter til f{)Ji:;_ebreve og ornslag, 
hvori ft)lgcbrcve og konvolutten n1cd stcnuncsedlcn skal se.ildes til n~enighcd~
rådct, tilvejebringes ved kirkcn1inisteriels foranstaltning for statens regning. De 
skal tillige n1ed en vejledning til brug ved stcn11neal'givningcn kunne f:ls udle
veret hos kon1111unalbcstyrclscrnc. Sten1n1cscdlcrnc skal va~rc af hvidt papir, på
tegnet ordet »Stcn1n1eseddci<< på begge sider, rncn i ovrigt uden p:'.ilegning eller 
afmæTkning af nogen art. J(onvolutternc skal va:rc uigennen1sigtigc og af en 
sådan storrelsc, at de fuldstrendig d;ckkcr stcn1n1escd!cn. On1slagene skal på for
siden være påtrykt angivelse af. at de indeholder en stemmeseddel og pc• bag
siden v:erc forsynet n1ed en rubrik. hvor v::elgercn angiver sit navn og bop:el i 
<len 1ncnighedskreds, hvori han er opfv1rt pil valglisten. 

42 Sten1n1eafgivningcn er kun gyldig, når den sker ved benyttelse af de i § 
41 on1talte sten1n1cscdler. folgebreve og on1slag. J)e n~rrn1cre regler for ste111-
1neafgivningen, indsendelsen til 1nenighedsrådenc og den videre frcn1gangsn1åJc, 
der vil være at følge, fastsa.~ttcs iøvrigt i en af kirken1inisteren u<lf:crdiget be
kendtgørelse på grundlag af de i lov om folketingsvalg pi\ Færøerne fastsatte 
regler vedrorcndc indsendelse af stcn1111csc<llcr 111cd de ~endringcr og tilfnjelscr, 
som efter <le s~crlige forhold skonncs forn~)dne.1 
Afsnit VI. 

43 Valg af menighedsråd efter nærv:rrende anordnings afsnit I finder forsle 
gang sted i november 1957. 

44 Fm denne anordnings ikrafttræden ophæves anordning af 21. januar 1925, 

1) Jfr. Bek. nr. 238, 20, sept. 1957, 
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hvorved lov af 30. juni 1922 om menighedsråd blev sal i kraft på Færøerne, og 
anordning nr. l 57 af 13. marts l 939 om ændring af forannævnte anordning. 

16. juli ~ Reglugero um APOTEK. 
Vi,) heimild i § 2 i logtingsl6g nr. 63, 16. december 1949, um apotekaragrunn 

o. a. fyrisetur landsstyrio fylgjandi: 
1 Eftir løgtingsl6g nr. 63, 16. december l 949, um apotckaragrunn o. a. hevur 

apotekaragrunnurin viO landskassanun1 aftanfyri seg figgjarligu ;.lbyrgdina fyri 
rakstrinum av apotekinum. Høvu,)sapolek er i Torshavn, og dcildarapotek cru i 
Klakksvik og å Tvøroyri. 

2 L,an<lsstYrit'> setur Jandsapotekaran. H-ann er ta::nastun1ai'.5ur, og løn hansara 
sun1 trenastun1ai)ur er grundløn 6.900 kr. årliga vit~ vanligun1 vi0b6tum, sun1 trcnR 
astu111cnn fUa. l-Iann er undir t:rnastun1annal6gini. har sun1 onki serstakt er fyriR 
sclt. Sum Ion fær landsapolekarin harumframt 10 'fr av nettoyvirskotinum og 2 
1/r av bruttoun1setningini. Um samla6a inntoka hjå Jandsapotekaranun1 ken1ur 
yvir 35.00 kr" so f:cr hann l6 bcrt helvtina av ti, sum er omanfyri 35.000 kr. mcil
an hin hclvtin fer i apotekaragrunnin. Eftirløn fyri landsapotckarin og moguliga 
cinkju er skipao samsvarandi skrivi fra Den Danske Apotekerfond frå 3. januar 
l 953, har cisini vcrilur umtalao cftirlon fyri farmaceutar. Landsslyrio hevur tikic'i 
fyrivarni viovikjandi seinni broyting av lønarviourskiftunum og viovikjandi ul
skifting av deildarapotckunu1n til sjålvstoOug apotek. 

:i Landsapotekarin selur starvsf6lkiii, to so al landsstyrio, skal g6iikenna tey, 
sum verila sctt sum fyristoilumenn fyri deildarapotekunum og farmaccutarnar 
vie) hovu,)sapotekio i Torshavn og roknskaparforara og bokhaldara sama stac'i. 
Støddin av lonunum hjå starvsf6lkinum vcrour g60kend av landsstyrinum eins og 
talio av starvsf61kinum. 

4 Medicintakstir og vørutakstir ver6a at g60kenna av landsstyrinu1n, eins og 
landsstyrii'.i verilur at gMkenna rabat, sum verour veitl i vissum forum. 

5 Landsapotckarin hcvur iibyrgdina fyri roknskaparforsluni vie) apotckunum. 
Roknskaparårif) er figgjaråril".i, og apotckarin lctur roknskapin frå s~:er fyri farna 
figgjarariO innan 3 n1ånaOar aftanå 1. april til landsst)'riO. sun1 letur hann yvir 
til grannskot1aradcild logtingsins, og vcrOur roknskapurin at lcggja fyri logtingil) 
til g6t)kcnningar. 

6 Apotekaragrunnudn er stovna6ur samsvarandi klglingsl6g 16. december 
1949. og gjaldstovan forir scrstakan roknskap fyri apotckaragrunnin og hcsin rokn 
skapurin vcrOur at grannskotJa sanu1n viO 1andskassaroknskapinunl. Pcningur. sun1 
grunnurin cigur, ven_)ur cftir landsstyrisins avgcrO at seta i virOisbrøv clla i spari
kassa til rcntu, og hcsin pcningur kann ikki vcrOa n)'Uur uttan cftir iivisan og 
samtykt fra landsstyrinum. Fyri nytslu av fastognum til apotcksrakslur og fyri 
pcning, su1n stcndur i vt1run1, skal raksturin av apotckinun1 svara 4 '7c p. a. 

LandsvcrkfroOingurin hevur eftirlit vi6 bygningun1 apotckaragrunnsins. 
7 Landslæknin vcgna landsstyriii hevur eflirlit vio apolekunum i Foroyum. 

fr[t hcsu1n cftirlitiU er t6 taO roknskaparliga undantikit). 
8 Landsapotekarin ansar cftir, at 16gir og rcglur, sun1 cru galdandi fyri apo~ 

tekini i F~)royun1. verl)a yvirhildnar. 

23. aug. -- Lagtingslov om FRITAGELSE for ikke forsørgere, som sejler 
udenlands, at svare skal til Færocrncs LANDSKASSE for skatteåret 1957-58. 

Ikke forsorucre, son1 sejler i udenrigsfart og son1 selv kan afgrH·c til hvilken 
kommune de '-;,iJ helalc skat, er, såfremt de afgør al ville betale skat til den f:er-
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('Jske hjen1stcdskornn1unc, fritaget for pligt at svare skat til J::'~en_;en1cs landskasse 
for skatteåret 1957-58.I 

23. aug. Løgtingsl6g nr. 35 um UNDANTl/)KU fyri teir, sum sigla utlanlands 
og sum ikki eru uppihaldarar, al svara SKATT til Foroya LANDSKASSA fyri 
skatta{1ril\ 1957-58. 

Leysir pcrs6nar. sun1 sigla uttanlands og sun1 sji.llvir kunnu gcra av. hvorja 
konununu teir rinda skatt til, cru, tun teir gcra av at rinda skalt i foroysku hcin1a
kommununi, fyri skatlaario 1957-58 undantiknir skyldu at rinda skalt til Fviroya 
landskassa.:.! 

7. sept. ~ An. nr. 235 for Fænicme om udovelse af TANDLÆGLVIRK
SOMHED. 

I med for af den regeringen ved § IO i lov nr. 190 af 11. juni 1954 om udovclse 
af tandlægevirksomhed meddelte bemyndigelse fastsættes herved, al loven skal 
vrcrc ga~Jdende for }:;';:erocrne i føhrcnde affattelse: 

1 / Betingelserne. Ret til at betegne sig son1 tandlæge og til at ud~;vc selv~ 
sta:ndig virkson1hcd son1 sådan har, bortset fra de § 2 0111 la~gcr givne beste111-
111clser. kun den. der 

I) har bestået eksamen for tandlæger ved Danmarks tandlægehøjskole eller ved 
en tand"egehojskole i Island, Norge eller Sverrige. 

2) i 2 år efter eksan1cn enten son1 klinisk assistent har bistf1ct en auloriscrct tand 
læge her i !andel eller på anden måde her i landet eller i udlandet har erhvervet 
sig en efter sundhedsstyrelsens skiJn tilsvarende uddannelse, 

3) for sundhedsstyrelsen har dnkumen!ercl, al de under I) og 2) nævnte be
tingelser er tilstede, og overfor sundhedsstyrelsen har afgivet en hojtidc!ig skriftlig 
forsikring 0111 san1vittighedsfuldt at ville opfylde sine pligter son1 tandlrcge. F'or-
111cn for denne crkhcring fastsa~ttcs af indenrigsn1inisti.:rcn. Tilladelse til at virke 
so111 tandhcge kan n<cgtcs under de i straffelovens § 7R, stk. 2, n~evntc on1st:rndig
hcdi.:r. Den, der opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 1) kan fungere sorn klinisk assi
stent og kan n1c<l sundhedsstyrelsens tilladelse fungere son1 vikar for selvsta:ndigt 
praktiserende tandhegi.:r i disses forfald. Den. der har hcståcl tandhegceksa111cn i 
cl andet fremmed land end de i stk. I, nr. I) nævnte lande, kan med sundhcds
stvrelsi.:ns tilladelse furH.!Cre so111 klinisk assistent. 

~ 2 En la:~gc n1å ikke ~betegne sig son1 eller _praktisere son1 tanJla:gc, 111eU111indrc 
han I) har bestået tan<lhrgccksamen, jfr. § I, slk. I, nr. I), 

2) i 1 år efter tandla:geeksan1en har crhvcrct sig en praktisk tHJdanncbc svar~ 
ende til den i § I, stk I nr. 2) omhandlede uddannelse. 

3) overfor sundhedsstyrelsen har dokur11enterct. at de under I) og 2 n:evntc bc
tingi.:lser er tilstede. 

=: li. Virkso111hedso111rddet. ·Tand!::egevirkso111hed 0111fattcr lokal bchandli1H!: 
af tandsygdon1n1c, derunder indbefattet tandfylding, fjcrncl~c af ta~nder og tand~ 
rester, rensning af ta~ndcr ved hja~lp af instrun1cnter eller 111cdikan1cntcr, behand
ling ar urcgchnressig tandstilling, anbringelse af uaftagcligc tandsa".t, krone- og 
broarbejde, stifttrendcr, tandreguleringsarbejder o. lign., sanlt lokal behandling 
af sådanne godartede sygdon1111c i n1undsli111hindc, tandkød og ka.:bcr, so1n stttr 
i direkte forbindelse n1cd tandsygdon1111c. l"andheger er bercltigcdc til at foretage 
indsprojtningcr i det af sundhedsstyrelsen ved bckcndtgorclsc fastsatte on1fang. 

1) lfolgc IL nr< 5, 20, fcbr. 1958 forbliver bcslcn11nc1scrnc uændret i krafl for skattc
ftrcl 1958~59, 

') Sbr. li. nr. 5, 20. fcbr. 1958. 
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Tandlæger er endvidere berettigede til efter nærmere af sundhedsstyrelsen fast
satte regler at iværksætte universel analgesi (fuld smertefrihed uden bevidstheds
tab), forsåvidt de har 1nodtagct en af sundhedsstyrelsen godkendt uddannelse i 
anvendelsen heraf. Universel anæstesi (fuld bedovelse) mit kun iværksættes af 
e1Ier i ovcrvterc1sc af en hege, der har autorisation til at udovc selvsta~ndig læge
virksomhed. Anden kirurgisk eller medicinsk lægevirksomhed er tandlæger ikke 
berettigede til at udøve. 

4 Tandhegcr kan uden s~erlig na:ringsadkon1st frc1nstille og anbringe kunstige 
Uender og tandrækker san1t uddanne og anvende tekniske n1cdhja:~lpcre. Disse 
medhjælpere må dog ikke benyttes til instrumentel behandling af patienter. 

5 Tandlæger er i det af sundhedsstyrelsen fastsatte omfang berettigede til 
son1 Jcd i deres tandhrgevirkson1hed ved recept at foreskrive krge111idler for deres 
patienter og at rekvirere og anvende ht·gcn1idlcr i deres praksis, herunder til 
fmmkal<lclse af lokal eller universe' anæstesi (henholdsvis lokal smertefrihed 
og fuld bedøvelse). 
"IrL .)traf-, op!urFelses- og andre beste1111nelser. 

6 Tandkegcr er undergivet tilsyn af sundhedsstyrelsen son1 na~rrnere bcste111l 
i lov nr. 182 af 23. juni 1932 om sundhedsvæsenets centralstvrelsc. De er for
pligtede til al give landslægen meddelelse om, på hvilket elle~ hvilke steder på 
F::enicrne de udøver deres virksomhed. 

7 Del er forbudt ved bekendtgorelse. skiltning, udsendelse af beskrivelser 
eller på anden måde al reklamere med iv;erksættclse af bcdclVelsc i anledning af 
tandbehandling. med fremstilling eller indsætning af lænder, med tandbehandling, 
fjernelse af tænder og tandrester eller med andre behandlinger, der omfattes af 
§ 3, stk. l. Bestemmelsen i stk. l er dog ikke til hinder for en almindelig med
delelse on1 vedko1nn1cndcs navn, stilling -- herunder on1, al n1an fren1stiller og 
indsætter kunstige tænder - adresse og træffetid eller for udstilling af genstande 
i umiddelbar forbindelse med lokalerne for den pågældendes virksomhed. Ej
hcllcr er bcstcmn1eisen til hinder for rckla111ering n1ed fren1stilling af kunstige 
tænder og tands:rt, forsåvidt denne reklamering udelukkende sker overfor per
soner, der erhvervsmæssigt fremstiller. inds;cller eller forhandler kunstige tænder 
og tandsæt. 

8 lJbercttigct udovclse af tandl::rgcvirkso111hed eHcr ovcrtnrdelse af denne 
anordni1ms bestemmelser straffes med statskassen tilfaldende b(lder. Under sær
lig skæq;ende omstændigheder kan straf af hæfte indtil 6 måneder anvendes. 
Sagerne behandles son1 politisager. 

!l Retten til at praktisere som tandlæge kan frakendes vedkommende efter 
reglerne i lov nr. 182 af 23. juni 1932 on1 sundhcdsva?scnets centralstyrelse § 5. 
Bestemmelserne i kapitel T A i bekendtgorelse nr. 236 af 9. august 1955 af lov 
0111 udv)vclsc af hegcgerning finder tilsvarende anvendelse 111ed hensyn til tand
lægers ret til at ordinære euforiserende stoffer. 
1\T. Ovcrga11gshesten1111elser. 

10 Do, son1 ved n:ervrercndc anordnings ikrafttra:den har ret til at betegne 
sig sorn og udovc virkson1hed son1 tandi[rgcr, bevarer denne ret uanset n'ær~ 
va~rcndc anordnings regler on1 betingelserne for ret tiI at betegne sig son1 tand~ 
heger og at udøve landhegevirkson1hed. 

11 Denne anordning træder i kraft den l. november 1956. Fra samme tids
punkt opha:vcs anordning nr. 226 af 22. juni 1938 for F:.erdcrnc 0111 udovelse af 
tandhrgevirkson1hed, således so1n denne er trndrcl ved anordning nr. 497 af 22. 
december 1939 for Færoerne. Fr intet andet foreskrevet. gælder de for det ov
rige Danmark i medfor af lov nr. 190 af 11. juni 1954 om udovelsc af tand
lægevirksomhed udfærdigede bestemmelser også for Fæwcrne. 

26. okt. Kunnger1l um YVIRTØKU AV JARDAGRUNNINUM OG 
KONGSJØRD!Nl. 
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Santsvarandi tingsan1tykt og san1rål)ing 111illun1 landsstyri og rikisstyri cru jarOa
grunnurin og kongsjorOin flutt til foroyskt sennål. 

Føroyski jar('iagrunnurin hcl<lur fra111 sun1 sjålveigandi grunnur til fn:1111a fyri 
jar,)abnik, havabruk v. m. sum fyrisctt i !i 8 i l6g fyri Fornyar fr{t 24. mai 1937 
»0111 jordbrugets frcn1n1e«, solci()is at ni6urlcggiug av grunninu1n kann ikki fara 
fra111 uttan cftir sernju n1ilhun Iandsst)Ti og rikisst)Ti.t 

5. dec.~ FUNDATS FOR "FRK. ANNA MARIE PETERSENS LLGAT«. 
Kapital: 24.600 kr. Kreditforeningsobligationer ~t- kontant kr. 16,028.38. 

Bestyrelse: Fa?roerncs landsstyre. I~cgatcts indt:egtcr uddeles til v~cn.Iige tra".n
gcnde enker og for;_eJJrck1sc b~)rn på Suden-}, fortrinsvis enker efter og bv1rn af 
sonuend og fiskere, der har sat livet til på soen. lJddclingcn finder sted ved 
juletid i 30 lige store portioner. Skulle der cl år ikke melde sig 30 kvalificerede 
ansogerc. bliver de beh)b, der foreligger til ud<lciing. at fordele .ligeligt 1ncl!c111 
de kvalificerede ansogcre. Legatets regnskabsår er kalcndcr<lrct., Regnskabet 
indsendes inden 5 n1åneder efter ~1rcts afslutning til stats1ninisteriet til revision. 
Statsn1inislcriet udna:vncr revisor orr fasts:ettcr hans honorar. Stalsn1i11istcrict de~ 
cidcrcr regnskabet. ,,, 

20. dec. - Bek. nr. 344 om tilflytteres optagelse på de fæniskc FOLKETINGS
VALGLISTER. 
~ l n1cdfor af § 11, stk. 4, i lov nr. 92 af 28. n1arts 1956 on1 folkcting~valg pi 
f~~Cf(JCn1c fasts~rttcs herved 1\-llgcndc regler 0111 tilflytteres optagelse på folke~ 
tingsvalglisten: · 

1 NUr en person, der er fyldl eller inden den n;estfolgendc I. n1arts fylder 
23 år, personligt eller skriftligt henvender sig til folkeregislret i den kon1111tuH!, 
hvor Jen påg:eldenJc har bopa:l. angående udstedelse af flyttebevis til en anden 
konHnunc. skal folkcrcgistcrf(;rercn i fraflytningskon1n1uncn drage ornsorg for. 
at der snn1ti<lig 111cd s;.:rdvanlig n1cddelc!sc 01n den an111cldtc flytning (flyttcn1cd
dclelscn) tilgår tilflytningsko1nrnunen rneddclelsc orn, hvorvidt den påp:trldendc er 
optaget på valglisten i fraflytninJI:skonununen. Af n1cddclcbcn skal det fre1ngf1, 
orn den påg{eldcndc er opført r:1 hovedlislen eller pft ti!hrgslistcn. I\1cddclclscn 
affattes son1 vedføjede forn1tilar 'f:! l7inJcr flvtniru::cn sted i tiden l.~",28. (29.) 
februar, ga:ldcr del i stk. 1 anf~)rle tillige 111Cd hc;1syn til personer, son1 er op
laget på den hovedvalgliste. hvis gyldighcdspcrimk begynder den forstkommcndc 
1. 1narts uagtet de p{1greklcndc ikke har va~rct optaget på nogen valgliste for del 
lobcndc år, san1t 1nc<l hensyn til pert;oncr, der inden den 1. 111arts i Jet folgcnde 
itr fylder 23 år. 

2 Ko1111nunalbcstyrclscn i tilflytningskonununen skal, når den har n1odtagct 
den i § 1 otnhandlc<lc 1ncddclclse 0111. at en person er optaget på valgristen i 
fraflytningskon11nunc11, snarest rnuligt, efter at den P'1ga:ldendc v:rlgcr selv har 
ann1cldt flytningen til tilflytningskonnnuncns folkeregister, drage 01n~org for. at 
va:lgcrcn optages: pl tilflytterlisten. Er v:clgcren i fraflytningskon1111uncn optaget 
på hovedlisten. skal han i tilflytningskornn1unen optages på den til hovedlisten 
hi,)rendc tilflytterliste, og er han i fraflytnlngskon11nunen optaget på tiH;egslistcn, 
optages han i tilflylningskonununen den til tilhrgs!isten horende tilflytterliste. 

Når optagelse pi tilflytterlisten har fundet sted, sendes der af ko1nn1unalbc
styrc!scn uopholdelig n1eddelelsc heron) til konHnunalbestyrclscn i fraflytterko1n-
1nunen og til den pågældende va:lgcr. Disse n1eddclelser affattes son1 vcdfojedc 
formularer II og Ill. 

1) Sbr. Lrjgtingss:unfykl 14. n1:uts 1956, 
:!) Forn1ularcrnc udelades, 
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3 Når kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen har modtaget den i § 2 
nævnte meddelelse, skal den påg,ddende v:dger straks slettes af denne kommu
nes valgliste, idet der san1tidig anføres folgcnde bcrnærkning: Ovcrf ørt til valgR 
listen i N. N. kommune. 

•t Finder flytning fra en kommune til en anden sted i tiden 1.-28. (29.) 
februar, og er den pågældende person opftlrt såvel på den endnu gældende valg
liste son1 på den valgliste. hvis gyldighcdsperiode begynder den 1. 111arls, finder 
de i §§ 1~3 givne regler anvendelse n1ed hensyn til bcr.!gc de na:vntc vahdistcr. 

5 Optagelse på tilflytterlisten kan ikke finde sted, f~~såvidt angår alle~ med
delelser 0111 flytninger, son1 kon1n1uncn n1odtagcr senere end 14 dage f(lr et valgs 
afholdelse, og for denne tid kan optagelse kun ske, forudsat at vælgeren selv har 
an1ncklt flytningen til tilflytningskon1n1unens folkeregister. 1~ilsvarcndc regel ga:l
der ved afholdelse af folkeafstemning i henhold til §§ 50~57 i lov nr. 92 af 
28. marts J 956 om folketingsvalg pil Færøerne. 

6 De i na~rva.'.rende bekcndtgorclsc givne regler finder endvidere anvendelse 
ved flytninger fra konununcr på Fa!røcrnc til ko1nn1uncr beliggende i .Jylland, pl 
Fyn, Sjælland og Bornholm med omliggende øer eller omvendt. Bekendtgørel
sens regler gælder ikke ved flytninger til eller fra Grønland. 

20. dec. - Bek. nr. 345 om stemmesedler ti! brug ved FOLKLTlNGSV ALG 
på Fæmerne. -

r medfør af bestemmelse i § 28, stk. 8. i lov nr. 92 af 28. marts J 956 om 
folketingsvalg på F:crøcrnc fastsa:ttes herved foigcndc bcsten1n1clscr vc<lrtlrcnde 
udarbejdelsen af stc1nrncscdlcr til brug ved folketingsvalg. 

1 Stcnrn1cscdlcrnc skal være af karton eller svært papir (f. eks. fremstillet af 
D. f. P. glittet hvidt kardus tertia 150 !!rim' arkforniat 55 X 72)0 cm) og v•cre 
af passende shHTclsc. l)c skal ved n1indst to anbragte kn:ek va:~rc til at san1111cn
folde således, at de kan afleveres af v::elgcrnc, uden at nogen kan se, hvorledes 
der er sten1L 

2 Øverst pil sten1111cscdlcrne anf1ircs n1cd fede typer og adskilt fra slen11nc
scdlcns t1vrigc tekst ved en fed streg: ))Folketingsvalget« n1ed tilfojclsc af en 
årstulsangi vel se. 

:: r felter under hinanden og indbyrdes adskille ved en tyk streg anbringes i 
alfabetisk orden de enkelte lagtingspartiers betegnelser og kandidater således: 
Øverst i hver rubrik anl\1res partibetegnelsen 111ed fe<l skrift, og s[dedes at der 
n1ellcn1 parlihetegnelsen og stcn1111cscdlcns hc1jrc kant er rlgcHg plads til afrn~erk~ 
ning 111c.xl et kryds. Adskilt fra partibetegnelsen ved en halvfed slreg og indbyr~ 
des adskilte ved fine streger anfores navnet på den eller de an1neldtc kandidater, 
der er godkendt af vedko111111cndc lagtingsparti, i alfnbctisk orden efter efternavn 
og med halvfede typer. 

4- Nederst på sten1n1csedlcn og adskilt fra de ovrigc rubrikker ved en fed 
streg anf(1res, såfrcn1t der er opstillet kandidater uden for parlierne, tncd fede 
typer ordene: »lJdcn for partierne« og under en halvfed streg og indbynJes ad
skille ved en fin streg navnene på de således opstillede kandidater i alfabetisk 
rækkefcilge med halvfede typer. 

5 Kandidaternes navne anforcs 1ncd fornavne eller forbogstaver f~;rst og iov~ 
rigt son1 af vcdkonunende kandidat i henhold til lovens § 22, slk. 2, angivet og 
111cd en eventuel tilf~)jelsc af kaldenavn i en parentes efter kandidaternes borger~ 
lige navtl. Navnene anfores begyndende urniddelbart inden for stcn1n1csedlcns 
venstre kant. Mellen1 kandidaternes navne og ste111111esedlcns højre kant skal 
vrere rigelig plads til afn1~crkning 1ned et kryds. 

(j Alle i nærværende bekendtgørelse omhandlede streger skal gå tværs over 
hele stemmesedlen fra kant til kant. 

7 !øvrigt henvises til de i lovens § 28 indeholdte regler. 
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20. dec. - Jndenrigsm. cirk. ang. lov nr. 92 af 28. marts 1956 om FOLKE
TINGSVALG på Færøerne. 

Man skal herved henlede opmærksomheden på lov nr. 92 af 28. marts 1956 
Olll folketingsvalg på f?a:r(>erne og indenrigs1rli11isteriets bekent!tf.{ørelser af 20. 
tleccnzher 1956 0111 tilflytteres optagelse pd de faTOske folketh1gsvalglisrer og 0111 

ste111111esedler til brug ved folketi11gsvalg pd f'teroerne. /)en ny /olketingvvalglov 
tra'der i kraft deil 1. januar 1957. Fra sun1n1e tidspunkt opha:ves ,Jov nr. 127 
af 28. april 1916 0111 folketingsvalg pi F~crøernc. således sorn denne er a~ndret 
senest ved lov nr. 172 af 5. juni 1953. Den nye lov indeholder en række ændrin
ger af de hidtidig ga~klendc regler 0111 folketingsvalg på F:crøernc. De va~sent
ligsle nydannelser vedrører udarbejdelsen af valglister, disse listers gyldighcds
pcriodc og adgangen til stcn1111cafgivning ved indsendelse af sten1n1eseddel. Jn
dcnrigsrninistcriets beke11dtgfJrelse 0111 tilflytteres optagelse pLl. folketingsvalgli
sterne fastsætter de na~rn1crc regler vc<lrorcndc frc111gangsn1ådcn for optagelse pil 
tilflytterlister af vælgere, der flytter fra en kommune til en anden. lndenrigs
n1inistcrieL~ bekendtg(Jrelse 0111, ste111111esedler indeholder :cndrcde regler 0111 

stcmmmcsedlernes udarbejdelse. l det folgcndc vil der blive foretaget en gen
ncn1gang af forskellige regler i loven 0111 l'olkctingsvalg på Fa:rperne og bckendt
gt>rclsen 0111 tilflyttere, der skønnes at have sterlig betydning for den kon1n1u
nalc adn1inistration p;l F:en,1cn1e. 
I. Valgret og l'<lfJ.:harlted (§§ 2~3 ). 

Beste1111nelserne i lovens §§ 2 og 3 svarer n1ed en enkelt sproglig tcndring til 
de hidtil gældende regler om valgret og valgbarhed. · ~ 

2. Valglister (§§ 4~16). For hver kommune, eller forsi\vidt kommunen er 
delt mellem flere valgdistrikter, da for hver af disse dele. skal der ved kommu
nalbestyrelsens (i Thorshavn byrådets) foranstaltning fores lister over de valgbc
rettigc<le, der har fast boptcl i ko111n1unen eller i de s~rrligc valgdistrikter. Valg
listerne skal indrettes som hidtil. v~clgerncs navne opforcs på listerne bygdcvis 
efter bogstavfolge. Som noget nyt bestemmes det i § 5. at en hustru nu altid 
skal indføres på listen un1id<lelbart efter sin 111and, s[tfren1t hun har bopa:l san1111e
stcds sorn 111anden. I henhold til lovens § 6 g:eldcr valglisterne frc1ntidig fra 
1. nu1rts til den sidste dag i februar 11u[1red i det p:1folgcndc år. 50111 folge af 
denne rendring i valglisternes gyldighc<lsperiodc bcstcn1111cs i § 7, at listernes 
fornyelse og fuldst~rndiggtlrelsc skal foretages i løbet af januar n1Uned. Til grund 
for valglisternes affattelse læ·gges kon1111u11ens folkeregister. P& listerne optages 
de valgberettigede personer. dC-r har fast bop~e} i kon1111uncn (valgdistriktet) den 
31. januar. Har en v:dgcr fast bopæl i to eller flere kommuner, skal han i hen
hold til lovens § 4, stk. 2, son1 hovedregel optages pi valglisten i den af kom
munerne, i hvilken han personlig opholdt sig den I. januar i det pågældende år. 
Dog kan den pi\g:rldende inden IO. januar skriftlig over for kommunalbestyrelsen 
i en af de andre kon1111uner, i hvilken han har fast bop~rl. forlange sig optaget 
på valglisterne her. Sådan bcga~ring skal va;rc ledsaget af oplysning 0111, hvor 
vcdkon1n1cnde personlig opholdt sig den I. januar. Frenis~ettes såUan begæring, 
skal v~clgeren optages på valglisterne i den kon1n1unc, i hvilken han bcg::erer 
sig optaget og heron1 skal sidstna~vnte konununcs kon1n1unalbestyrclsc tilstille 
den kon1111une, i hvilken va:lgercn personlig opholdt sig den J, januar, skriftlig 
n1e<ldclelsc. Va~lgeren n1f1 herefter ikke optages på valglisterne i denne kom
n1une. På en ti/la•gs/;ste til hovedlisten optages de personer, der kan ventes i 
løbet af det år (I. marts-~-28. (29.) februar), for hvilket valglisterne gælder, at 
ville opfylde aldersbetingelsen for valgret, og son1 inden 1. n1arts opfylder de 
øvrige betingelser herfor. Der skal foretages udtrykkelig angivelse al' den dag 
i året, da valgretten indtr<cdcr, d. v. s. den dag, Ja den påga~ldcnde fylder 23 år. 
Såvel for hovedlisten son1 for tilhrgslisten indrettes en sa:.:rlig tilflytterliste for 
vælgere, sorn i Urets lob tilflytter kon1n1unen. ~Med hensyn til frcn1gangsn1åden 
ved optagelse på tilflytterlisterne henvises til afsnit 3 nedenfor. Tidspunktet for 
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valglisternes fremlægge/se er blevet ændret ved den ny lov, idet !isteme i medfor 
af lovens § 8 frdlntidig skal fremlægges til almindeligt eftersyn i tiden fra 'den 
1. til den 8. februar, begge dage indbefattet, på et for kon1munens beboere be~ 
kvcmt sted i 8 ti1ner hver dag. Består en Iandkon1111unc af to eller flere sogne, 
g~cldcr son1 hidtil, at valglisterne skal frc111krggcs i hvert sogn, ligeson1 de også 
skal fren1l:rgges på flere steder i et sogn, n[tr dettes udstnckning eller andre 
forhold taler derfor. Denne fremhcggelsc skal ske i afskrifter, hvis rigtighed er 
beknrftet af kommunalbestyrelsens formand. Fremlæggelsens tid og sted be
kendtgøres med mindst l uges varsel på tilsvarende måde som hidtil. Senest 
Jen 12. februar kan enhver, son1 tror sig uden fojc at va:rc udeladt, eller EOn1 

Inener, at en uberettiget er optaget, skriftligt frc1nstrtle påstand 0111 sin optaJ;else 
eller 0111 en audens udslettelse. De na:nnere regler 0111 sådanne anker 111od valg
listen og 0111 ko111n1unens påkendelse findes i lovens §§ 9 og 10 og svarer 111ed 
n1indrc væsentlige afvigelser til de tidligere regler. I § 10 besten1111es, at såfren1t 
det i 1,ibct af det ar, for hvilket valglisten gælder. viser sig, at en eller flere 
personer på grund af fejl ved listernes udarbejdelse ikke er optaget på disse. kan 
kommunalbestyrelsen i et møde, der skal af11oldes senest 3 dage for afstem
ningsdagen, foranledige sådanne fejl berigtiget. Derin1od er der ingen hjenuncl 
for komn1unalbestyrelsen til at slette personer son1 fcljagtigt er optaget. lovrigt 
kan der ·-- bortset fra optagelse af tilflyttere - ingen forandringer fo1ietages i 
valglisterne i årets lob uden ved dom i henhold til lovens § 15. Af enhver for
nyet valgliste (hovedliste og tillægslistc) sender formanden for kommunalhesty
relserne ufort,wet en bekræftet afskrift til formanden for valgbestyrelsen. Ifølge 
lovens § l 3 pahviler del formanJen for valgbestyrelsen inden 3 S\lgncdage efter 
1. n1arts at indberette tiI rigsombudsn1anden 0111 han har modtaget stuntlige af
skrifter og i 111odsat fald, hvilke der mangler. 0111 fremgangsn1iidcn ved a jour
foring af afskriften af valglisterne. ruJr valg til folketinget er udskrevet, eller ntlr 
folkeafstc11111i11g skal afholdes og on1 overlevering af det fornodnc valglistcn1aterial 
til forn1a:~ndene for valgstyrcrnc i valgdistrikterne m. m. ga.~ldcr ifolge lovens 
§ 12, 2. stk .. uforandrede regler. Efter de sidcdcs tilvejebragte valglister fore
tages alle i årets Job forefaldne valg til folketinget sarnt folkeafstc1nningcr, dog 
således at det påses, nt de på tilhegslistcn opforte personer kun er stcn1n1cbcrct
tigede, dersom de på afstemningsdagen opfylder aldersbetingelsen for valgret. 
Derson1 der i årets løb gentagne gange foretages afstcn1ning, og valglisterne een 
gallJ.: har vtrret benyttet ved afsle11111ing. skal kon1111una1bestyrelscn drage on1~ 
sorg for, at der til brug ve<l de senere afsten1ningcr enten foreligger fuklstrn
digc al' kommunalbestyrelsen bekræftede afskrifter al' listerne, eller al der pc1 
disse indrettes en ny rubrik til afkrydsning af v~elgerncs navne vc<l overkhrbning 
af den tidligere benyttede afkrydsningsrubrik. I lovens § 63 hestcn1111cs. at de i 
henhold til den tidH!{ere lovgiv11i11J; udarbejdede i·alg/ister for tiden indtil den 
31. december 1956 redblirer at '""'e gyldighed indtil den 28. februar !957. De 
tr11dretle reJ;ler for valglisternes udarhejdelse ko111111er for ftJrste gang tif ·,-urven
delse ved udarbejdelsen i januar 1957 cif valglisterne for tiden 1. 1narts !957-28. 
febrnar 1958. 

3. Tilflytteres optagelse på folkctingsvalg/faten rn I I). Ved den af indcnrigs
n1inistcrict under dags dato udstedte bckcndtg~1rclse 0111 tilflyttere er der i ined~ 
før af lovens § 11, stk. 4, givet na:nnere regler 0111 disse personers optagelse p:1 
folketingsvalglisten. Bekeudtgt:>relse11 tra'der i kraft den 1. 111arts 1957, dog sd~ 
ledes, at hesten1111elserne bringes i anvendelse fra og n1ed den I. februar 1957 
111ed he1tsy11 til de for tiden i. 111arts 1957~-28. februar 1958 g(r/dcnde ralglister. 
Tilflyttende va:lgerc oplages ikke på de ahnindelige valglister. 111en på de i 
lovens § 6, stk, 2 nævnte tilflytter/ister. Idet man iøvrigt henviser til bekendt
gørelsens regler, ben1~erkcs, at fraflytningskon1111uncn san1ti<lig 111cd sa.:dvanlig 
meddelelse om den anmeldte flytning (flyttemeddelelsen) sender meddelelse til 
tilflytningskommunen om, hvorvidt den påg,ddende er optaget på valglisten i 
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fraflytningskornmunen. Når meddelelsen, der eventuelt vil kunne påføres flytte· 
meddelelsen, er modtaget af tilflytningskommunen, optages vælgeren på dennes 
tilflytterliste, såfremt den pågældende vælger har tilmeldt sig denne kommunes 
folkeregister. Om optagelsen sendes der af kommunalbestyrelsen uop/10/de/ig 
meddelelse til den pågældende vælger og til kommunalbestyrelsen i fraflytnings· 
kommunen, af hvis valgliste vælgeren derefter skal slettes, jfr. bekendtgørelsens 
§ 3. Finder [lytningen sted i tiden 1.-28. (29.) februar gælder tl,lsvarendc regler 
med hensyn til personer, som er oplaget på den hovedvalgliste, hvis gyldigheds· 
periode begynder den førstkommende I. marts, uagtet de pågældende ikke har 
været optaget på nogen valgliste for det løbende år, samt med hensyn til per
soner, der inden den I. marts i det følgende år fylder 23 år. Er den pågældende 
person opført såvel på den endnu gældende valgliste som på den valgliste, hvis gyl
dighedspcriode begynder den I. marts, finder reglerne anvendelse med hensyn til 
begge de nævnte valglister. Dersom en vælger, der på den anførte måde er blevet 
optaget på tilflytterlisten i en kommune, flliny skifter hopæl inden udløbet af valg
listernes gyldighedspcriode, overføres han på samme måde til den tilsvarende til
flytterliste i den nye kommune. Optagelse på tilflytterlisten kan ikke finde sted for
såvidt angår alle meddelelser om flytninger, som kommunen modtager senere end 
14 dage for et valgs eller en [olkeafstemni11gs afholdelse, og for de1me tid kan 
optagelse kun ske, forudsat al vælgeren selv har anmeldt flytningen til tilflyt
ningskornn1unens folkeregister. De i bekendtgørelsen givne regler finder for
uden ved flytning mellem kommuner på Færøerne - anvendelse ved flytninger 
fra kon1muner på Frcrøernc til ko111n1uner i det ovrige kongerige og on1vendt. 
Derimod gælder bekendtgørelsens regler ikke flytninger til eller fra Grønland. 
Som bilag til den omhandlede bekendtgørelse er optaget nogle formularer, som 
skal benyttes ved afsendelse af de i bekendtg,1relsen nævmc meddelelser. 

4. Valgdistrikter og valgbestyre/sen. rn§ 17-20). I forhold til den tidligere 
vaJglovs bestemmelser er der ved den nye lov foretaget den ændring, at indstil
lingen on1 forandring i valgdistrikternes 0111nidc og valgstcUcr samt valget af valg
bestyrelsen er blevet henlagt til landsstyret i stedet for som hidtil til lagtinget. 

5. Valf.:partier og valgkanditlater (§§ 2J.~24). I3cstcn1n1clscrnc i lovens 
§§ 21~~~24 svarer i hovedsagen til den tidligere valglovs, idel der dog er foretaget 
nogle n1indrc tiJl\,;jelscr for at skabe større ovcrenssten1111elsc n1ed den i del øvrige 
rige ga~ldcnde folkctingslov. Der er således i § 22, stk. 1, tilvejebragt hjc111n1el for 
at Jen. der indleverer en kandidatliste til fonnandcn for valgbestyrelsen har ret 
til på en medbragt afskrift af denne al få formandens tilståelse for, al listen er 
indleveret, og hvornår delle er skel. Valgbestyrelsen er pligtig til pii begæring at 
give oplysning 001 navnene på hver kandidats stillere. I § 22, stk. 2, er det be· 
slemt, al en kandidat, der ikke onsker at blive opfort på stemmesedlerne med sit 
fulde navn, overfor valgbestyrelsen kan tilkendegive. pii hvilken made hans navn 
vil va:rc at opf(-lrc på stcn1111cscdlernc. Et kaldenavn vil kunne opr-orcs på stcm-
1nesedlernc i en parentes efter kandidatens borgelige navnJ"risten for /agting,\·
[Jattiernes godkende/se af de opstillede kandidater er a111dret fra 18 dage til 14 
dage for valgdagen. Ordet ))listeforbund« er i ovcrenssten1n1clsc rncd den nu an
ve~dtc tern1i71ol~gi a·ndret til ))ra/gforhund«. 

6. Val;:et (afste11111i11gen) (§§ 25~38). Reglerne oin afstc111ninggsdagcns fast
s:rttclsc og dens kundgnrclsc og reglerne on1 valgstyrernes udna.:vnclsc er u~rndre
de. l stedet for de tidligere benytlede stemmesedler med dertil hørende konvo
lutter bestemmes det i lovens § 28, stk. 7, at der ~ svarende til den ovri"c del 
af riget ~ skal benyttes stenunesed/er, tier l'Cd anbragte kll'tl'k skal l'a're, __ til at 
sa111111e11/olt!e således, at de kan afleveres af va~Jgeren. uden flt nogen kan se. hvor
ledes der er sten1t. f den af indenrigs111inisteriet under dags dato udstedte bckcndt
gor~.·l.,Jp 0111 sten1111esetfler til hrug ved folketing\-valJ-: finder nrenncrc regler 'f(ll 

sten1n1escdlcrnes udarbejdelse. i'Vlcd hensyn til frerngangsn1åden ved afsternningens 
begyndelse og selve stcn1n1cafgiv11ingcn, indretningen af stcrn111cru111 og stcnuncw 
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kasse &'lnlt valgstyrernes og tilforordnede v~rlgeres funktioner grclder i alt væsent~ 
ligt san1n1c regler son1 hidtil. I3csten11nclsen i <len tidligere valglovs § 33, stk. 2, 
hvorefter afsten1ningen skal afsluttes i et son1 slutningsstcn1111csted betegnet lokale, 
er udgået. I den r~rkkcfolge, hvori va:lgcrnc n1odcr, henvender de sig til valgliste~ 
forercn. Når tlcnnc har fundet va.~lgercns navn på valglisten, s~ctter han et kryds 
derved, og stcnunelistcf~)rcren opf1<Jrcr p{i_ :;tcnHnclistcn v~clgcrcns navn og, hans 
lobcnu1111ner på valglisten. DcrpU udleverer stcnunelistcfttrcren til v~rlgcren en 
stcn11ncscddcl. I § 30, stk. 4, er Jet bestc:111t. at h-rge11 ste111nu!scddel nul \'({'/c 
sa11u11e11fo/det i·cd dens udlevering til \'{l'lgeren. Efter at have rnocllagct stcn1111'.?~ 
sedlen, skal v;:elgercn straks begive sig ind i sten1111erununet, hvor ingen anden 
n1å være til stede. Sten11neafgivningen sker ved at n1:erkc stcn11nescdlcn 111ed et 
kryds enten ved partibetegnelsen eller udfor navnet på den kandidat. der t-H1skcs 
valgt. Når stenunesedlen er afkrydset, sanu11e11folder \'a·!gereN denne, således at 
det ikke af andre kan ses, hvorledes han har stcn1t. hvorefter han straks ncdheg~ 
ger sten1111esedlen i stenunekassen i ste1nrnen1odtagcrens påsyn. fJct bcnucrkcs 
herve<l, at det i n10Js:.etning til efter den tidligere valglov skal vtcre \'ll'lgere11 se!\', 
son1 net!lrcgger sten1111esedle11 i sten1111ekasse11. Kan en vælger ikke selv foretage 
afste111ningcn på den foreskrevne 1115.de, skal pil hans begæring en af valgstyrcrne 
eller en dertil sa~rlig tilforordnet v~elger yde den påga:·ldcndc vrclgcr fornodcn bi~ 
stand ved stcn1n1eafgivningcn, hvorved da tillige de Il~)dvendige lcn1pelscr i den 
foreskrevne fren1gangsn1ådc 111å foretages. Der er nu i lovens § 30, stk. 10, skabt 
hjcn1n1el for, at l'trlgere, der ptl grund af 111angle11de forlighed eller lignende t!r
sager ikke kan bevrcge sig ind i stcn1111elokalct, ri! kunne a/1-:ire ste1111ne u111iddel
bart uden for lokalet. Den for hlinde va~lgcre hidtil gældende sæt'rcgel er udvidet 
til ogsll at 0111fattc svagsynede v~clgcre. Disse v~elgerc kan forlange, at der ydes 
dc111 bistand ved sten1n1eafgivningen enten af en af ptiga:ldende selv rul pe,i.:t!f, tU
stedevaTende perSO'll eller af to af vaJgstyrcrne eller af de tilforordnede va:Jgerc. 
Når stc111n1eafgivningcn er oplH-lrt, afgiver valgstyrcrnc og 1ne<lhj1clpernc deres 
sten1n1cr, hvorefter hver valglisteforer underskriver sin valgliste og hver stcn1n1c
Iisteforcr sin ste1nn1elistc. Derefter sarnn1cnbindes i s~erskilte nakker I) de ikke ud
leverede stcnn11esedler og 2) de ved on1bytning tilbagclevcrCUc stenunescdlcr, og 
sten1n1en1aterialet bringer dcrpU til det sted, hvor opgorclsen af valgresultatet skal 
foretages. (Jpr.:orelsen af \'af;;resulta!tl foretages ligeledes p~t sa:dvanlig n1ådc, idet 
det dog nu i lovens § 33. stk. 2. udtrykkeligt er bestemt. at i de tilr,ddc. hvor der 
er tvivl on1 sten1n1escdlcns gyldighed eller 0111 på hvilket parti, der er stcn1L opke
scs stcn1n1esedlen ikke, nien hcnhrgges til senere bcdon1111clse af valgs~yrernc, jfr. 
§ 33. stk. 4. I § 33. stk. 3. er der endvidere givet nærmere reder om. hvorledes 
lederen af opt:ellingcn skal sikre sig, at opt~c,llingen af sten1nicsedlernc er rigtig 
foretaget. Bestenllnclserne i lovens §§ 34·~-37 on1 valgstyrclscns opgørelse af 
valget svarer i det v;:csentlige til besten1n1el~ernc i den hidtiJi~e fa:r{)Ske valglovs 
§ 35~~37. 

7. Ste111111eafgh'ninge11 ved indsende/se af ste111111eseddcl (§§ 39~-·-49). Ved den 
nye lov er der foretaget va~scntlige rendringer i de hidtil ga:ldcnde regler 0111 
stc111111eafgivning ved indsendelse af stcn1111cseddcl. Medens retttcn til at afuivc 
sten1111e på denne 111ådc hidtil alene tilko1n søfolk derunder fiskere, personer ~ved 
fyrva.~senet. personer i statens eller kon1111uncns tjeneste. og personc1:, son1 stod i 
kontrakts~ eller arbejdsforhold til private eller varetog offentlige hverv, sanlt syge 
personer, kan ifolge § 39 i den nye fa:rovalglov v<clgcre. so1n på grund af ophold 
uden for den ko111111u11e, hror de er opfort /}(f valglisten eller son1 på grund af 
tjc11este p/i et fyr vil v:cre forhindret i at indfinde sig på valgstedet indenfor de 
for afsternningen fastsatte tidsfrister, indsende Jeres sten1n1eseddcl til kon1111unal
bestyrelsen i den kon1n1une, hvor de er oplaget pJ valglisten. Det san1n1c ga:::lder 
vrclgerc, son1 har hoptrl /NI afsides beliggende oer, der ikke udgtH· et selvsta:ndigt 
valgdistrikt. såfren1t de kun n1cd uforholdsn1~cssig vanskeliu.hcd kan nå frcn1 til 
afsle111ningsstedel, og va.~Jgere, der [Hi grund af sy,~r/0111 er /r;rhintlret i at indfinde 
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sig på valgstedet, hvadenten de er indlagt på færøsk hospital, sanatorium cl. lign., 
eller de er under ltrgebchandling i hjemn1eL Adgangen til under de anførte 0111-

stændigheder at indsende stemmeseddel gælder sdvel ved mig til folketinget som 
ved folkeafste11111i111:er (jfr. afsnit 8 nedenfor). Medens stcn1n1eafgivning pr. brev 
hidtil er foregået uden kontrol af nogen art, idet vælgerne har filet udleveret de for 
nødne tryksager og hvorsomhelst har kunnet udfylde disse, er det nu bestemt, at 
afstenu1i11g kun kan finde sted på folge11de afste11111i11gssteder: 

l) S(-)folk og personer ansat ved fyrv<esenct kan afgive stc1nn1e på ve<lkomn1cnde 
skib eller på vedkommende fyr. Søfolk og fiskere kan endvidere afgive stemme 
på et folkeregister, hos landfogeden (politimesteren) eller hos vedkommende 
sysselmand eller mønstringsbestyrer, 

2) vælgere, der er bosat pil afsides beliggende oer, der ikke udgør et selvstæn
digt valgdistrikt, kan afgive stemme hos en af vedkommende kommunalbestyrelse 
dertil udpeget valgberettiget person, 

3) vælgere som opholder sig udenfor landets grænser, kan kun afgive stemme 
på dansk konsulat eller gesandtskab i udlandet eller hos en af indenrigsministeren 
dertil særlig bemyndiget, 

4) patienter på hospital. sanatorium el. lign. kan afgive stemme på vedkom
n1en<lc institution overfor en der ansat hrgc og andre syge personer overfor ved
kommende læge, en statstjenestemand eller en af sysselmanden dertil udpeget 
trov:erdig person, 

5) ovrige vælgere. som opfylder betingelserne for indsendelse af stemmesedler, 
d. v.s. at de på grund af ophold udenfor deres bopælskommune på valgdagen er 
forhindret i at indfinde sig på afstemningsstedet indenfor de for afstemningen 
fastsatte tidsfrister, kan kun afgive sten1111c på et folkeregister på Fa.~roernc eller 
i det øvrige Dann1ark. Stcn1n1cafgivningcn kan også finde sted i den kon1111une. 
hvor va~lgeren er opført på valglisten. 

Ifølge § 40 i den færøske valglov må v;dgere, der afgiver stemme udenfor Fær
ocrne tidligst have afgivet deres stemme 3 miineder for valgets afholdelse. Søfolk 
eller fiskere kan afgive stemme indtil 8 ucer før valgets afhoklelse. Vælgere, der 
har bopa:I på afsid~s beliggende ocr kan ;fgive stcn~n1e indtil 3 uger fo~ valgets 
afholdelse, hvorimod syge vælgere tidligst kan afgive stemme en uge for valgets 
afholdelse. For øvrige v::clgere, der vil afgive sten1n1e ved indsendelse af sren1n1e
scddcl, kan afstemningen kun finde sted de sidste 3 søgnedage for afstcn1ningcns 
afholdelse. Der rnå på de steder, hvor afstcn1ningen kan foregå. tilvejebringes n1u
lighed for, at de pågældende vælgere kan fit adgang til - uset af andre - at ud
fylde deres stemmesedler. Det vil næppe være nodvendigt at oprette egentlige 
stemmcrun1 på san11nc 1nå<lc son1 ved selve valget. Det n1å v:erc tilstnrkkeligt, at 
va~lgcrne f. eks. kan få adgang til en cnligtståcndc pult cl. lign., hvor de ugeneret 
kan udfylde sten1n1esedlcrne: nicn pulten eller ste1nn1crun1n1ct n1å va~rc anbragt 
på en sådan 111ådc, at der kan føres kontrol nlcd, at vælgerne ikke fjerner sig nicd 
<le n1odtagnc sten1n1csedler 111. v. Ved ste111111eafgiv11i11g på et folkereJ.:ister skal 
hver va:Jger forevise forn('Jden legitin1ation (førerbevis, n1edlen1skort, sygekasse
bog, skattebilet cl. lign.), og folkcregisterforeren eller dennes stedfortræder skal 
derefter udlevere vælgeren en stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev 
og on1slag. De fornødne tryksager (on1slag, følgebrev, konvolut og stenunescddel) 
tilvejebringes af indenrigsn1inisterict. og afstcn1ningen er kun gyldig. når den 
sker ved benyttelse af disse. I modsætning til tidligere vil Jer kun blive fremstil
let eet sæl stemmemateriale til benyttelse af såvel syge vælgere, som andre, der 
pii Færørne eller på færosk skib vil afgive stemme ved indsendelse af stemme
seddel. Vælgere, der opholder sig i udlandet, skal benytte det for danske i ud
landet fremstillede stcn1n1cn1aterialc. Sten1n1ematerialct er i det væsentlige helles 
for folketingsvalg og folkeafstemninger. Dog skal ved folkeafsten1ninger anvendes 
en sterlia: stcn11neseddcl påtrykt ordene »Ja og »Nej<<, n1edens der vedn;rende 
folketingsvalg anvendes en blank stemmeseddel. Endvidere skal stemmesedlen 
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ved folkeafstemninger nedlægges i en orangefarvet konvolut, medens stemmesed
len vedrørende valg nedlægges i en blti koro/111. 1 tilfælde af folkeafstemning 
nlå vedko1nn1cn<le stcmn1en1odtagcr af on1slaget udtage og tilintcgørc den blå kon
Yolut med tilhørende stemmeseddel og i stedet - forinden materialets overlever
ing til vtclgeren - nedlreggc den orangefarvede konvolut n1ed tilhørende sten1-
meseddel. Straks efter modtagelsen af stemmesedlen med tilhørende konvolut. 
følgebrev og on1slag skal vælgeren foretage afsten1ningen og folkeregisterføreren 
eller dennes stedfortræder bor såvidt muligt påse. at stemmematerialet ikke fjer
nes fra det påg,eldende kontor. Afstemningen sker derved. at den pågældende 
v~clger ~ uden ovcrva.·rclse af andre ~ på sten1n1escd:cn anforcr enten navnet pa 
en af de personer, der stiller sig til valg på Fa:~røernc, eventuelt n1cd tilfojelsc af 
partibetegnelse, eller navnet på et af de lagtingsparlier, der har kandidater pt1 
valg. Nar stemmesedlen er udfyldt, indlægger vælgeren sedlen i den dertil hcirendc 
konvolut, der tilklæbes, hvorefter han udfylder del samtidig udleverede følge
brev. l·~olgebreret underskriver han i o•v·ervaTelse af vedkon11nende folkeregister~ 
f~Jrcr. eller dennes stedfortneder. Ste111111eafgirning på andre afste11111i'n•g\·s1eder end 
folkeregistre sker på tilsvarende n1ådc, rnen følgebrevet skal underskrives for S()w 

folk i overvære/se af vedkommende skibsforer eller dennes stedfortræder. land
fogeden (politimesteren) eller vedkommende sysselmand eller monstringsbestyrer, 
for personer ansat unrler fyrra:senet i overva'fe!se af en tjcncstcn1and ved fyr- og 
vagerva~scnct, og for va.:lgere hosat [Hl afsides heligge11de oer i oi-'erraTelse af lh'd 

af kon1n1unalbestyrelsen udpegede person. Forså vidt angår patienter fJti sygclH1Yc 
eller sanatorier skal følgehrevet u1ulerskrh·es i oi·ervaTelse af en ved vedkon1-
n1endc sygehus ni. v. ansat Ja~ge, og for a;;'llre syJ;e personers vcdkomn1endc af en 
læge, en statstjenestemand eller en af sysselmanden udpeget person. Finder stem
meafgivningen sted i udlandet, skal fOIJ;ebrevet undcrskrit•es i overra:relse af ved
kommende konsulatembedsmand eller en af indenrigsministeren dertil bemyndiget. 
Den som i henhold til ovenstående har overværet føluebrevels undeiskrift. ud
fylder og underskriver derefter den på fcJlgebrevel oplag~e allest. Del henstilles. al 
attesten foruden med den attestudstedendes underskrift forsynes med el embeds
slempel eller- for så vidt sådant ikke haves -- at navnet på den allestudsledende 
myndighed anf{lres (f. eks. således: folkeregisterforer i N. N. kommune). Når at
testen er udfyldt nedlægger vælgeren konvolutten med stemmesedlen og følge
brevet i det dertil bestemte omslag. som han tilklæber og adresserer til kommu
nalbestyrelsen i den kon1n1une, hvor han er opfort på valglisten. Va:lgcren ud
fylder tillige <len på bagsiden af on1slagct anbragte rubrik n1ed tydelig angivelse 
af sit navn og sin nøjagtige boptrl i den nævnte kommune. Pi\ given foranledning 
skal 1ninisteriet henstille til folkercgisterf~}rcrne og andre, der 111odtager disse 
sten1n1esedler, udtrykkeligt at henlede vrelgcrnes opn1ærkson1hcd pii, at den n~evnte 
rubrik skal udfyldes af vælgerne. Endelig udfylder vælgeren den på forsiden af 
omslaget anbragte rubrik. idet det her skal angives, hvorvidt stemmesedlen ved
r,1rer folketingsvalg eller folkeafstemning. Omslag med indhold skal derefter af
leveres til den, over for hve111 ste1nn1eafgivning har fundet sted. S3.frc111l 0111slagct 
m.v. skal forsendes med postvæsenet, rnå va~lgeren selv belalc frankeringen. I)cn, 
der modtager omslaget ar vælgeren, foranlediger uden unodigt ophold omslaget 
indsendt til den pågældende kommunalbestyrelse. De i henhold til ovenstående 
afgivne stemmesedler skal være de pågældende kommunalbestyrelser i hænde så 
betids, at kotnmunalbestyrclsen kan drage on1sorg for, at on1slaget er fren1n1e hos 
vedkommende valgstyrere i god tid inden valghandlingens påbegyndelse. De ind
sendte on1slag san1les af kon1n1unalbcstyrelscrne, der indfører afsenderens navn 
og bopæl samt tidspunktet for omslagets modtagelse i den sædvanlige bog, der er 
indrettet efter et hertil foreskrevet skema. De i henhold til den tidligere færøske 
valglov autoriserede lxiger vil fortsat kunne benyttes. De modtagne omslag sendes 
uåbnede til valgstyrerne for det afstemningsområde. hvor vedkommende vælger 
efter den på omslagets bagside angivne bopæl skal være optaget på valglisten. 
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Omslagene skal være valgslyrerne på afstemningsstedet i hænde inden valgets på
begyndelse, og omslagene åbnes straks af valgslyrerne, der for hvert enkelt af 
omslagene undersøger, om den person. fra hvcn1 on1slagct hidrører. er opført på 
valglisten, og i bekræftende fald straks sætter kryds ved vælgerens navn på valg
listen samtidig med. at v~clgerens navn og valglistenun1n1er opføres på sten1n1e
lislen. Viser det sig, al den pagældende ikke er slemmeberetliget, eller oplyses del, 
at han inden valgdagen er afgået ved døden, lægges den uåbnede konvolut til
lige med følgebrevet påny ind i omslaget, og denne kommer ikke videre i be
tragtning. Det samme gælder, når omslaget indeholder andel eller mere end eel 
følgebrev og een konvolut, eller hvis der er grund til al antage, al omslag, følge
brev eller konvolut ikke hører til de ved indenrigsministeriets foranstaltning til
vejebragte, eller at der ved deres udfyldning, attestation, underskrift eller ind
sendelse ikke er gået frem som foreskrevet. De konvolutter, som herefter kommer 
i betragtning, opbevares hver enkelt sammen med det tilhørende følgebrev og om
slag, indtil afstemningen er afsluttet. Konvolutterne nedlægges derefter i stemme
kasserne og blandes n1elJem de øvrige stenunesedlcr og &bnes først. når det for 
opt,ellingens skyld er nødvendigt. Omslag, der modtages af valgslyrerne efter 
valgets påbegyndelse, henlægges uåbnede og kommer ikke siden i betragtning. 
Ved valgets opgørelse skal såvel omslag og følgebrev som konvolutter og stem
mesedler være tilstede. 

8. Folkeafstemninger (§§ 50--57. Lovforslaget eller loven, hvorom folkeaf
stemning skal afholdes, bekendtgøres ved rigsombudsmandens foranstaltning pil 
den for sådanne bekcndtgorelser rnest hcnsigtsn1<cssige n1åde, og afstemningen n1å 
tidligst afholdes 12 dage efter bekendtgørelsen. Dagen og klokkeslettet, da af
sten1ningen skal foregå, kundgorcs af rigson1budsmanden. Berettigede til deltag· 
else i folkeafstemninger er alle, der er opført på de til valg til folketinget udarbejd
ede valglister, og folkeafstcn1ningen foregår i de samn1e valgdistrikter son1 af
stemningen ved valg til folketinget og ledes af valgbestyrelsen og valgslyrerne. 
Der påhviler kommunalbestyrelsen san1n1e pligter sorn ved et folketingsvalg med 
hensyn til anvisning af sten1n1elokaler og tilvejebringelse af sten1111cru111, ligeso1n 
tiden for stenuneafgivningcns begyndelse og afslutning faststettes son1 foreskrevet 
ved folketingsvalg. Afstemningen foregår skriftligt ved afgivelse af en dertil ind
rettet ste111111eseddel, der tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning. Stem
mesedlerne skal være af en passende størrelse f. eks. 15 X 11 cm, og skal ved 
anbragte kn~ek v~ere til at san1n1cnfolde således, at de kan afleveres af v:eigernc. 
uden at nogen kan se, hvorledes der er stemt. J sten1n1esedlernes orcrste /r1)jre 
hjorne anføres n1ed sn1å typer afste11ud11ge11s dr og dag. På sten1111escdlernc skal 
endvidere ordene »Ja« og »Nej« være lydeligt trykt over hinanden, adskilt i·ed en 
trykt vanret streg. De nævnte ord (der selvfølgelig ikke skal opfores i citatstegn) an
bringes un1iddclbart ved stemn1esedlens venstre kant, og nielle1n ordene og slcn1-
mesedlcns højre kaul skal der være rigelig plads til afmærkning med et kryds. 
Den omhandlede streg på stemmesedlen skal gå tværs over hele sedlen fra kant 
til kant. Intet andet navn eller ord og intet tal eller tegn må være påforl nogen 
stemmeseddel, det være sig med tryk eller ved skrift eller på anden måde. Stem-
111cafgivningcn udøves son1 hovedregel ved personligt n1ode, n1cn der kan også 
afgives stemme ved indsendelse af stemmeseddel efter de for valg til folketinget 
ga~ldende regler. (jf. afsnit 7 foran). Sten1n1cafgivningen sker ved. at den. 
der sten1111er for lovforslaget eller loven, på sten1n1esedlen s~cttcr 
kryds ved ordet "Ja«, medens den, der stemmer imod, pa stemmesedlen 
sætter kryds ved ordet "Nej«. Ved opslag i stemmelokalerne skal der 
gives væhrcrne fornøden vejledning herorn. føvrigt foretages afsten1ningen i over
cnsstemn;else med reglerne for valg til folketinget. ligesom der n1cd afslutningen 
af stenuneafgivningcn, opt~elling af stcn1n1er og indberetning til valgbestyrelsen i 
Thorshavn forholdes som ved folketingsvalg. 

9 AlmindeliRe hestemme/ser(§§ 58~63). Som en nv re~el bestemmes det i lov-
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ens § 62, stk. 2, at der ydes valgslyrerne og tilforordnede et vederlag af 25. kr. 
for deres virkso111hed pll valgdagen. Dette vederlag udredes på san11ne 111[l<le son1 
de øvrige omkostninger ved folketingsvalg og folkeafstemninger af landskassen, 
n1en bliver efter na~nnerc fastsatte regler refunderet af statskassen. 

21. dec. -·An. nr. 346 om ændring i an. for Færøerne om udøvelse af LÆGE· 
GERNING. 

J medfo>r af den regeringen ved § 2 i lov nr. 168 af 24. maj 1955 om 
a:ndring i lov orn udovclsc af kcgegcrning n1eddcltc ben1yndigelse fasts~cttcs her
ved, al denne lov og lov nr. 286 af 18. juni 1951 § 10 skal være gældende for 
F'a:n1crnc i f~)lgcndc affattelse: 

1 I kongelig anordning for Færøerne nr. 35 af 26. februar 1935 om ml<welse 
af kcgegcrning, således so111 denne anordning er rendret ved kongelig anordning 
for Færnerne nr. 499 af 22. december 1939, foretages følgende tilfojelser: 

l) I anordingens § 2, stk. 2, udgår ordene: »som folge af dorn for strafbar 
handling ikke nu kan anses for værdig til den for en læge fornødne tillid, eller 
son1«, og i stedet tilføjes son1 2. punktum: »Autorisation kan endvidere nrcgtcs 
under de i strnffelovcns § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.« 

2) l § 5 indfo>jes som nyt stk. 7: »En læge kan overfor indenrigsministeren 
frask1ive sig retten til at udøve frcgegcrning for tid el.ler indtil videre. Retten 

genindtræder, når en fastsal tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, og kan iøvrigt 
·-- også indenfor en fastsat tidsfrist -" generhverves efter regler svarende til 
reglerne i stk. 6.« Det nuværende stk. 7 i § 5 ændres til stk. 8 og i dette stk. 
udgår 2. og 3. pkt. 

3) Efter § 5 indføjes som nyt kapitel: 
Kapitel I A. Sa•rlig 0111 retten til at ordhucre euforiserende stoffer. 

5 a Anser sundhedsstyrelsen det for clnskeligt, at der fores kontrol med en 
kcgcs ordinationer af euforiserende stoffer. kan den påkegge han1 al f{)fe nøj~ 
agtige optegnelser on1 disse ordinationer. herunder on1 ordinationernes tidspunkt, 
art og 111a~ngde, patientens navn og adresse og indikationen for ordinationen. og 
at indsende disse optegnelser til crnbedshcgen efter n~crn1cre af sundhedsstyrelsen 
fastsatte bestcnunelser. Besten1n1clserne on1 ordination i dette kapitel ga~ldcr 
også 0111 kcgens personlige forbrug. Sundhedsstyrelsen afgør, hvad der i delte 
kapitel skal forstås ved euforiserende stoffer. 

5 b Dersom en hge, hvem der er meddelt pålæg efter § 5 a, begår væsentlig 
overtrædelse af dette, eller dersom det af hans optegnelser fremgår, at han or· 
dinerer euforiserende stoffer på uforsvarlig nulde, kan indenrigsn1inistercn fra
tage ham retten til at ordinere alle eller cnkelle grupper af disse stoffer for en 
tid af fra I til 5 år eller indtil videre. I påtrængende tilfælde kan sådan frata· 
gelse ske, selvom der ikke er meddelt pålæg efter § 5 a, når det af foreliggende 
oplysninger freingår, at en hcgc ordinerer euforiserende stoffer til eget forbrug 
på uforsvarlig måde. Der skal dog forst være givet lægen lejlighed til mundtligt 
at udtale sig overfor sundhedsstyrelsen. Dersom hrgen onsker afgorelsen i hen
hold til de foranstående bestemmelser prøvet ved domstolene, skal han overfor 
indenrigsn1inistcren fremsa~tte bega~ring herom inden 3 uger fra <let tidspunkt, da 
han ved forkyndelse eller anbefalet brev er blevet gjort bekendt med afgcirelsen. 
lndenrigs1ninisteren foranlediger herefter retssag anlagt in1od hcgcn i den bor
gerlige retsplejes fortner. lndenrigsn1inistercns afgørelse har, derson1 den ikke 
bcstemn1cr andet, virkning straks fra afgørelsens n1o<ltagelse og uafha:ngigt af, 
on1 sagen indbringes for don1stolcne. 

5 c En l<:cge kan overfor indenrigsn1inisteren fraskrive sig retten til at ordi
nere euforiserende stoffer eller en na~rmerc angiven gruppe af sådanne stoffer 
for tid eller indtil videre. 

5 d Når en læge efter ovenstående bestemmelser helt eller delvis har mistet 
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retten til al ordinere euforiserende sloffer, pahviler det landslægen al foretage 
de til lægens praksis fornodne ordinationer af sådanne stoffer. Sundhedsstyrel
sen kan dog udpege en anden dertil villig læge til at foretage disse ordinationer. 
N~crn1ere regler 001 frcn1gangsn1ådcn ved disse ordinationer kan fastsættes af 
sundhedsstyrelsen. 

5 e Indcnrigs1ninisteren kan pi ethvert tidspunkt efter ansogning tilbagegive 
en !:ege retten til at ordinere euforiserende stoffer eller en ntcrn1crc angiven 
rrruppe af stofferne. l)erso111 ministeren afslår ansøgninrien. kan la.~gcn beg:crc 
denne afgvlrclse pn;vet ved don1stolenc. hvis der er forlv;bct n1indst ~t år, ~ftcr 
at der er truffet endelig bcstcn1111clsc 0111 rettens borlfald, og rnin<lst et år, efter 
at generhvcrvclsc senest er na~gtet han1 ved <lon1. Det er en betingelse for af~ 
gorclsens prøvelse ved dornstolene, at !:egen frernsrctter bcg:rring hcron1 overfor 
rninisteren inden 3 uger fra det tidspunkt, da han ved forkyndelse eller anbe
falet brev er blevet gjort bekendt n1ed afg~)relscn. lndenrign1inistcren foran
lediger herefter retssag anlagt n1od lregcn i den borgerlige relsplcjcs fonner. 

5 f Sundhedsstyrelsen giver sa111tligc apotekere n1cddelclse on1 bortfald og 
gcncrhvcrvelsc af retten til at ordinere euforiserende stoffer. 

4) Anordningens § 20 affattes således: »Såfremt en læge i medfor af slraffe
lovens § 79, stk. 1, frakendes retten til at udovc l:egegerning, skal anklagen1ynM 
<ligheden tilstille sundhedsstyrelsen meddelelse herom.« 

5) r anordningens § 22 tilfojes son1 nyt stk. 2: >)[n hege, der i 111cdfor af §~ 
5 b eller 5 c har 111istet retten til at ordinrcre euforiserende stoffer, n1en son1 
desuagtet foretager sådanne ordinationer eller giver andre hcger vildledende op~ 
Jysninger for al få <len1 til at ordinere stofferne for sig, straffes n1ed b\'Jdc citer 
hæfte.« 

6) 50111 ny § 28 a i anordningen indsa~ttcs: >)Sundhedsstyrelsen er berettiget 
til at udsende n1cddelclsc til hcgcr og apotekere on1 personer, der efter de for 
sundhedsstyrelsen foreliggende oplysninger rnå antages at n1isbruge euforiserende 
stoffer.« 

2 Indenrigsn1inistcrcn bc111yndigcs til at lade kongelig anordning for r:~cro
erne nr. 35 af 26. februar 1935 0111 ud~:1vclse af hcgegerning optrykke 111cd de 
rendringer. der er en f<-Jlgc af de senere anordninger. 

21. dec. ~ An. nr. 347 for Fæmcrne om EUFORISERENDE STOFFER. 
I medfl·)r af den regeringen ved § 4 i lov nr. 169 af 24. 1naj 1955 0111 eufori

serende stoffer meddelte bemyndigelse fastsættes herved, at loven skal være 
g:eldende for Færøerne i folgende affattelse: 

1 lndenrigsn1inistcrcn bcn1yndigcs til at bestcn1111e, at stoffer, son1 efter inter
nationale vedtagelser eller efter sundhedsstyrelsens skt)fl fre111bydcr ganske ster
lig fare i anledning af deres euforiserende egenskaber, ikke n1å forefindes på 
I::;-;:cr1;1erne, mcdn1indrc n1inistercn under ganske s:crligc on1sta:ndighedcr og på 
nærmere af ham fastsatte vilkår meddeler tilladelse dertil. En given tilladelse 
kan senere tilbagekaldes. Bortset fra de forhold. der omfattes af en sådan til
ladelse, er ind- og udførsel, salg, ki.Jb, udlevering, n1odtagelsc, fren1stilling, for
arbejdning og besiddelse af sadanne stoffer forbudl. 

2 lndenrigsn1inistcrcn bemyndiges endvidere til at besten1n1e, at stoffer. son1 
vel ikke er af den i § 1 on1handlcde art, 1nen som dog efter internationale ved
tagelser eller efter sundhedsstyrelsens skon fre111bydcr fare i anledning af deres 
euforiserende egenskaber, på F::croerne kun n1å anvendes i n1edicinsk 
eller videnskabeligt ojen1ed. Ind- og udforscl, salg, køb, udlevering, 111odtagclse, 
fren1stilling. forarbejdning og besiddelse af disse stoffer er tilladt for apotekere 
og for personer eller finnaer, son1 af indenrigs1ninistcren har fået s:erlig tilladelse 
dertil. Ministeren kan fastsætte almindelige begrænsninger med hensyn til de 
pi\gældendes virksomhed i så henseende og kan endvidere overfor enhver af de 
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pågældende fastsætte særlige begrænsninger, ligesom han kan indskrænke eller 
tilbagekalde rettighederne med hensyn til slofferne. Kob og modtagelse fra apo
tekere og besiddelse af stofferne er endvidere tilladt for dem. der modtager 
stofferne i henhold til en efter ahnindcligc regler lovlig recept eller rekvisition. 
løvrigt er ind- og u<lforsel, salg, kob, udlevering, 111odtngelse, fren1stilling, for
arbejdning og besiddelse af disse stoffer forbudt. 

3 Overtrædelse af denne anordning eller de i medfor af den udfærdieede 
forskrifter straffes med bøde, hæfte eller fangsel indtil 2 år. På samme n~iide 
straffes den, der ved meddelelsen af urigtige eller vildledende oylysninger eller 
ved svigagtig fortielse opnår eller sciger at opnå tilladelse i henhold til anord
ningen eller forskrifterne, eller som handler i strid med vilkår for en givet til
ladelse. På smnme måde straffes endvidere den, der ved henvendelse om en 
recept eller rekvisition pi\ et af de i § 2 omhandlede stoffer eller om anden or
dination af stoffet giver urigtig skriftlig oplysning 0111 sit navn, sin bopa.~1 eller 
sin stilling. Når stoffer, med hensyn til hvilke der er begået en af de i stk. I 
nævnte overtrædelser, er i behold hos en gerningsmand, skal de konfiskeres. !
øvrigt korn1ncr reglerne i borgclig straffelovs § 77 til anvendelse, når der i disse 
sager bliver spøgsn1ål on1 konfiskation. Sagerne behandles som politisager. De 
i lov om rettens pleje kapitel 68, kapitel 69, kapitel 71 og kapitel 72 omhandlede 
retsn1idlcr finder dog anvendelse i samn1e on1fang son1 i sager, son1 det efter de 
almindelige regler tilkommer statsadvokaten at forfølge, jfr. dog pkt. 135 i lov 
for Færoerne nr. 174 af 11. maj 1935 om rettens pleje, hvorefter det, der ved 
denne lov er pålagt statsadvokaten, pi\hviler, bortset fra ankesagernes behandling 
ved landsretten, landfogeden (politimesteren). Bøder og konfiskerede genstande 
og belob tilfalder staten. 

4 Ved ikrafttrccdelsen af nærværende anordning ophæves lov nr. 53 af 6. 
marts 1936 om fremstilling og handel med opium m. m., således som denne lov 
er ændret ved lov nr. 495 af 14. december 1948. De i lovens § I nævnte stoffer 
betragtes dog som inddraget under nærv:crcnde anordnings § 1, indtil nye be
stemmelser udstedes i medfør af § I i nærværende annrdning. Endvidere betrag
tes de stoffer, der omfattes af den tidligere lovs § 2 med tilsluttende bekendt
gørelser nr. 493 af 27. december 1939 og nr. 223 af 23. juli 1953, som inddraget 
under nærv:erende anordnings § 2, indtil nye bestcn1n1elser on1, hvilke stoffer 
anordningen skal on1fatte. er udstedt i n1edfor af § 2 i nærva".rcndc anordning 
Endelig forbliver den i medf\lr af den tidligere lov udstedte anordning nr. 161 af 
20. juni 1936 om fremstilling af og handel med opium m. m., som ændret ved an
ordning nr. 377 af 8. september 1948, i kraft, indtil nye, almindelige regler om 
virksomhed med stofferne matte blive udstedt i medfør af nærværende anordnings 
§ 2, stk. 2. 

I. jan. 1957 Kunngen) nr. l vii'\vikjandi DTVARPSOLJ6DI. 
Sambært fyribils kunngeril nr. 40 frå 27. november 1940 og visandi til løg

tingsl6g nr., 23, 28. marts 1956 um utvarp § 7, er tao skylda hji cigara ella bruk
ara av cl-leidningum clla t6Jum, io gera 6lj60 og skapa trupulleikar fyri m6ttøku 
av utvarpssending, at gera torvandi fyriskipanir at byrgja fyri tilikum (t. d. vio 
kondensatorum, spolun1 ella un1lcgging av leidningu1n o. a.) Ålagt vcrOur ti, har 
taU er neyl)ugt, at gcra nevndu fyriskipanir, 11(1 Otvarp Føroya verOur sctt U 
stovn. Eftirlit ulvarpsins, i<l telefonverkio far i hendi, ven'iur skipao og vil, har 
ta<'i eftir kanningum fyrikemur, at t6! o. a. gera 61j60, visa a, hvussu 6lj60 
kann doyvast. Eigarin ella br(1karin av tilikum t61um hevur skyldu al fylgja boc'\
urn eftirlitsins. 

7 jan. - Cirk. om optagelse af tilflyttere fra Ecnierne på FOLKETINGS
VALGl"JSTERNF i det ovrige kongerige. 

Efter at der ved indenrigsministeriets bekendtgcirclse nr. 344 af 20. december 
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1956 i medfør af§ Il. stk. 4, i lov nr. 92 af 28. marts 1956 øm folketingsvalg 
pi\ Færøerne fra den !. februar 1957 at regne er blevet gcnncmf1lrl en ordning 
for tilflytteres optagelse på de fænlske folketingsvalglister svarende til den, der 
er gældende i det øvrige kongerige, bestemmes del herved, al indenrigs- og bolig
ministeriets bekendtgørelse nr. 13 af 21. januar 1954 om tilflytteres optagelse på 
folketingsvalglisten fra den 1. februar 1957 også skal finde anvendelse ved flytn
inger fra Fa:'.røerne til kon1n1uner beliggende i J yJland. på I~~yn, Sja:lland og Born~ 
holm med omliggende øer og omvendt. Tilflyttere fra Færnerne vil således fra 
den nævnte dato v~ere at optage på folketingsvalglisterne i det øvrige land i ovcr
cnsstcn1n1elsc n1ed reglerne i bekendtgørelse nr. 13 ar 2 l. januar J 954 og pcrso~ 
ncr. der flytter til Ftcrøerne, skal slettes af fraflytningskonununens valgliste i 
overensstemmelse med reglerne i ovennævnte bekendtgorelsc af 21. januar 1954. 

18. jan. - Overenskomst mellem staten og Færøernes landsstyre om det under 
Færøernes OPPEBØRSELSKONTOR henhørende kasse- og regnskabsvæsen 
for så vidt angår stats1nidler. 

1 Denne overenskomst omfatter samtlige på Færøernes oppeb,melskontor 
forekon1n1ende forretninger under finansministeriets kontohaveres bogholderier. 

2 Oppeb>lrselskontoret er pligtigt at varetage de i § I omhandlede forretninger 
og er herved underkastet de i finansministeriets instruks af 23. februar J 955 givne 
regler vedrorendc regnskabsføring, revision og kasseeftersyn. L . .andsstyret påser 
disse reglers overholdelse. Kasseeftersyn foretages, såfremt enten landsstyret eller 
rigso1nbudsn1anden frcn1stetter begæring heroin og iøvrigt mindst cen gang årligt 

3 Landsstyret er over for statskassen ansvarligt for tilstedeværelsen af kasse
beholdningen for de af oppebørselskontoret administrede statsmidler. For tab, 
indtruffet som følge af fejl eller forsømmelse fra oppeborselskontorets side, er 
landsstyret ansvarligt, dog at ansvaret helt eller delvis vil kunne bortfalde i til
fælde, hvor det påvises, at fejl eller forsommelse fra statens administrations- eller 
rcvisionsorganers side har v;rret n1e<lvirkende årsag til tabet. Landsstyret er be
rettiget til i del omfang, det skønnes nodvendigt af hensyn til Jet landsstyret 
herefter påhvilende ansvar for statskassens midler, at lade de af oppebprselskon
torct førte regnskaber for disse midler revidere. 

4 Statskassen udreder 25 % af de med administrationen af oppcborsclskon
toret forbundne årlige udgifter. 

5 Overenskon1sten kan af begge parter opsiges tne<l års varsel. 

22. jan. - Reglur nr. 5 vi6vikjandi PROVTØKU Å FØROY A SJOMANS
SKOLA. 

1 Samsvarandi logtingsl6g nr. 8, 19. marts 1954, § 10, setur landsstyrio pr6v
d61nara at skipa fyri pr6vt~-lku i tann n1un, hon er fnroyskl sernull. Pr6vd6n1arin 
ver0ur settur vk'> iirsbyrjan fyri citt Ur isenn. 

2 Pr6vd6marin stendur landsstyrinun1 til svars, at pr6vh1kan fer fran1 å rcglu~ 
ligan og lryggan hålt. 
a. Til skiparJpr6gv verOur pr6vtokuhal<l eina ferli u1n åril'> og byrjar 20. juni. 

b. Til heimaskiparapr6gv verour pr6vtoka hildin eftir samtykt landsstyrisins 
og eftir tilmæli fni skulastj6mnum og byrjar eflir landsstyrisins fyriskipan. 

c. Til uppiskoytispr6gv fyri setiskiparar verl\ur pr6vtokuhald cina fero um arii\ 
inntil 1960 og byrjar 20. februar ella 20. juni. Tilik pr6vloka ver6ur bert hildin. 
un1 hcruskci<J hartil viO i n1insta lagi 8 n<emingun1 eftir landsst~'risins sa111tykt er 
hildio a sj6mansskitlanum. 

Eru tcir i a, bog c nevn<lu dagar hciligdagar, byrjar pr6vh}kan <lagin cftir. 
d. Til st)'rimanspr6gv er pr6vtøkuhald cina fen) lln1 <lril) i april~111ai eftir na;rri 

fyriseting av landsstyrinum. 
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3 Pr6vd6marin ger og fær tilvega skrivligar uppgavur til tey undir a~c nevndu 
pr6gv og hevur åbyrgd av, at t~cr eru san1svarandi tein1un1 krøvun1, it) fyrisett eru 
i galdandi reglugerl). Pr6vd61narin ger og fra1nlcggur skriv:,u)ar selilar til n1un-
1igar royndir og hevur llbyrgd av, at spurningarnir san1svara kn,Jvun1 fyrisctt i 
galdandi reglugcrO. ViUvikjandi pr6vtøku til styirin1anspr6gv kcn1ur cin lin1ur 
aftrat foroyska pr6vd6n1aranun1 lir donsku pr6vtokunevndini san1brL uppskot 
san1tykt av k-lgtinginun1 20. deccn1bcr 1951 i logtingsn1Uli nr. 31/1951: Broytingar 
i sj6vinnul6ggllvuni. T~er skrivligu uppgåvurnar til st)Tin1anspr6gv fa;r pr6vd6n1-
arin fr:t landsstYrinun1. Alt bra~vaskifti vit) handilsrnålaråi)ilJ un1 st}rirnanspr6v
toku fer un1 landsstVrit). 

4 Pr6gvini verOå undirskriva<) av landsst)Tisrnanni og av pr6vd6n1ara. 
5 LandsstYritl kann loyva, at pr6vd6n1arin f;:er s~cr konar eykaJl)n1arar til 

pr6vtoku i cinstokun1 herugrcinurn. AtJra hj{dp kann pr6vd6111arin taka i snn1nh"i 
vit1 sktilastj6ran. 

li Sa111s}ning til pr6vd6n1arin og cyknd6n1arar verllur roknati eftir tcin1 rcgl
tun, iO gakla fyri vanligar tin1alrcrarar {t lnrgsta stigi. Tin1atalilS ven)ur roknat"i 
cftir ti tiO sun1 virki hans kann ~etlast at taka i rnun til na.:tningatalit) og å annan 
hått. LandsstjriO avger ivan1ål aftanil un1111teli fr:1 skUlastjOranuni. 

7 N~erningur rindar 50 kr. i pr6vtokugjaldi. 11ctta gjald ven"iur innkravt av 
sklllastj6ranun1, :itJrenn n:rn1ingurin f:er pr6gv l1tfl,YggjaC). F'rå 1. oktober 1957 
vcn)a sklllagjo!dini 50 kr. un1 n11:lna(:iin urnfra111t inntekningargjald 50 kr. 

25. jan. - Lagtingslov nr. 6 on1 :endring af lagtingslov nr. 23 af il. fcbr. 1950 
om INDFØRSELSAFGIFTER.' 

I S 1 i lagtingslov nr. 23. af 11. februar 1950 0111 indforsclsafgiftcr 111. v., så
ledes son1 den er ændret ved lagtingslov nr. 58 af 7. septcn1ber 1950, jfr. lag
tingslov nr. 66 af 6. oktober 1950. nr. I I af 6. marls 1951, nr. 71 af 18. december 
1951, nr. I af 9. marts 1954 og nr. 3 af 18. februar 1955. foretages følgende 
ændringer: 

Lbn. 14. Fodt11j. all slags "."."."."""""."""."""""" af v'crdien 10 r1r. 
Galanterim og bijouterivarer sa111t nipssager. 

17. I teksten udgitr: Alle slags lamper, lysekroner, kandelabre. iampcller. lyse
stager. arnplcr. lygter, lysstof- og neonror, standerlan1pcr, klavcrla111pcr, skrive~ 
bords-. natbords, og andre bordlan1pcr sa1nt Ucic hertil. lan1pekuplc.r og la1npe
skrcnne, alt såvel i fa:rdig son1 i ufrcrJig stand. Mcl!cn1 julcpyrH og hi1rhorstcr i1HJ
s~cttes: Sk[en1teartikler, herunder n1askcr 111. v. 
Glasvarer. 

18. I teksten udgi\r: Glodelamper. 
lnstru111e11ter sa111t radio111odtagere HL v. 

20. Teksten og afgiften rendrcs stiledes: J(laviaturinstru1ncntcr, og~a n1ed ind
bygget spilleapparat, og andre n1usikinstrun1cnlcr sa111t dele til sådanne. Plader 
til n1ekaniske 1nusikinstrun1entcr. (irarnn1ofoner. pladespillere. fonografer og lig
nende instrun1entcr san1t dele og tilbehør dertil, herunder stifter og indspillede 
eller uindspillede plader og valser. B<1ncloptagerc, radion1otHngerapparater og hojt
talerc, radi,ilamper (radioror) og billcdror samt dele og tilbehor dertil """""" 

af va~rd icn 25 r;t,:. 
lvf anu f akt ur varer. 

Lbn. 36~40b med anmærkninger udgar og erslaltes med fcilgcndc tekst: 
36. Gulvl,epper og gulvtæppetojcr "" """""."" ".". """" af værdien 25 'lr. 
37. Garn og trd.d 1ned undtagelse af sutursilke. fiskesnore. tovv:erk og sejlgarn. 

af v~erdicn 25 r;.,. 

l) Jfr. IL 9, 3. apr. 1959. 
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An111.: Spindestoffer af natursilke og kunstsilke afgiftsberigtigcs son1 garn. Andre 
spindestoffer er afgiftsfrie. 

38. Linoliu111 og voksdug ......... ""."." ...... " .... "" ... " af va.~rdicn 25 r;1<--. 
39. Stron1per og sokker " ........ " ... " ........ " .. "....... af va~rdicn 25 (;{. 
40. Alle andre 1nanufakturvarcr, herunder 1nctcrvarcr, tricotagc og kkednings

stykkcr 111. v., uanset 1nater1alcts art. 1ned undtagelse af gun11ni-, olie- og plastik
kl<cdcr til son1:cnd, filt, in1pr:rgnerct 1ned tja:rcstoffcr, r. eks. til skibsforhudning 
og tugbckhcdning, isoleringsfilt eller lignende fiskenet og f;erdige fiskegarn, 
hessian, sa.~kke, sejl- og prcscnningsdug, griincr og gjorder, tvist og tvistaffakl 
sa1nt vat af v~cnJicn 25 'lr,. 
Annl.: Varer, der består af plastik eller andre kunststoffer, afgiftstcrigtigcs son1 
n1anufakturvarer. Det er ikke en betingelse herfor, at varen er strikket eller v~evct. 
7"obak og tohaksrarer. 

61. Afgiftssatsen 'rndres til 
62. Afgiftssatsen ændres til 
63. Afaiftssatsen ændres til 
64. Afgiftssatsen ændres til 
65. Cigaretpapir udgår. 
Som nyt lobe nr. indS<ettcs: 

f_a111per og elektriske i11stallatio11sartikler ni. r. 

kg l 0,00 
kg 20,00 
kg 25,00 
kg 15,IJO 

73. Alle slags Jan1per, lysekroner. kandelabre, la1npcttcr, lysestager. a1nplcr, 
lygter, gl\Jdela1nper, lysstof- og nconrrir, standcrla111per. klavcrla111per, skrivc
bor<ls-, natbords- og andre bordlan1per, lysrcklan1cr san1t dele derlil, lan1pekupler 
og lan1pesk~crn1c, alt såvel i fa:rdig so111 i uf~rrdig stand .. Alle slags elektriske in
stallalionsarlikler og dele deraf. såson1 afbrvderc (dreje-, tutnbler-, hoved- og 
knivafbrydere, tcrn1ostatafbrydcrc. olieafbrydere o. li_un.). ccllcskifterc, on1skif~ 
tcre, regulatorer, drosselspoler, n1odslandc, fatninger til c!cktriskc lan1pcr, hånd-
1an1pcstativcr n1cd isat fatning, arn1aturcr. isolatorer, kontakter, kontaktpropper, 
rosetter, sikringsclcn1cntcr, sikring<;;proppcr og -patroner, stikkontaktd&ser, trans
forn1atorcr, indf{;ringsrnuffcr, krone111uffcr. nipler 111. v., dog undtagen installa-
tionsrnr i lobcndc I:engder og overspundet tråd ............... ".". af V[rrdien 25 rJ(:. 

2 F'oranståcnde ændrede af[~iftcr opkræves fra og n1cd den 26. januar l 957 
af alle varer, der ikke af de afgiftsopkrævcndc 111yndighc<lcr er tilladt udleveret 
indforcrne til fri rådighed (afgiftskvittering eller udlcvcrint!stilladclse ikke ud
stedt) uanset 0111 indfiJrsclcn n1åttc have fundet sted inden 26. januar 1957. Lands
styret hcn1yndiges til at give dispensation, hvor s:er1ige ornstrcndighedcr g(1r det 
nødvendigt i den f~1rstc uge, 

:; I § 10 i lagtingslov nr. 23 af 11. februar 1950 foretages fc;lgcndc :rndring: 
lJndcr § 10 c Chokolade og chokoladevarer, konsun1is. lakridsvarer surnt suk

kervarer, såso111 karan1cllcr, bonbons, n1arcipan, bolcher o. lign. forhojcs afgiften 
I kg 5,00 kr. 

25. jan. L0)gtingsll1g (nr. 6) tll11 brnyting i !ogtings16g nr. 23 fr:1 11: februar 
1950 urn INNFLUTNINGSGJØLD v. rn.' 

1 i § I i k1gtingsl6g nr. 23 frå 11. februar 1950 un1 innflutningsgjo!d v. 111., 

solcil'Hs sun1 hon er broytt i logtingsl(1g nr. 58 fr;l 7. scp!cn1bcr 1950 sn1br. ~og
tingsl6g nr. 66 fr.i G. oktober 1950. nr. 11 frå 6. 1narts 1951 og nr. 71 fni 18. 
dccen1bcr 1951. nr. 1frU9. 1narts ]954 og nr. 3 frJ 18. februar 1955, vcr('la fylgj
andi broytingar fyriscttar: 

l~bn. 14. Sk6toy av ollu1n slogun1 ....... . .. av virt'iinun1 10 
,5kreytForur, hijouteril·orur og nipslutir. 

17. i lckstini fer lit: (;)Il shig av lampum, lj6sakninum, kandclabrum, !ampel!-

1) Sbr. IL 9, 3. apr. 1959. 
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um, lj6sastattum, amplum, lyktum, lj6s- og neonror, standarlampur, klaverlamp
um, skriviboros-, nittborils- og øilrum lampum, eisini bon1lampum og lutir til 
hesar, lampukuplar og Iampuskermar, hetta um tao er i tilgjørdum ella Iutvis til
gjørdum Iiki. Millum j6Iapynt og harbustir vcrilur scll: Stuttleikalutir, hcrundir 
gckkaskortar v. m. 
Glasv,irur. 

18. f tekstini fer tit: Gloililampur. 
lnstru111entir, radiot6! o. a. 

20. Teksturin og avgjaldio verour broytt soleiilis: Klaviaturinstrumcntir eisini 
vii.) innbygdum spa~livælun1 og onnur musikkinstrun1cntir og Jutir til tilik. Phltur 
til mekanisk musikkinstrumentir, grammofonir, platuspælarar, fonografir og tillk 
instrumentir og tiltaks- og Ieysalutir, harundir stiftir og inns1xcldar ella 6innspæld
ar platur og valsar. Bandupptakarar, radiorn6Uakarar, håtalarar, radiolan1pur, 
(radiorør) og bilætarør og eisini tiltaks- og cykalutir til tcirm . " av vin)inum 25 %. 
Man uf akt lllT<Jru r. 

Lbn. 36~-'IOb vi<) viilmerkingum fara ut og istal'\in verilur fylgjandi tekstur 
settur: 

36. G61vteppir og g61vtcppitoy ". "." .. "." """. """"".". av virilinum 25 %. 
37. T6gv og tråt), viO undantøkun1 av sutursilki, fiskisnørir, togvcrk og seglgarn 

av viroinum 25 ry,,_ 
N.B. Spunnir lutir av n:itttirsi!ki og kunstsilki lata tol! sum av garni. Aorir 
spunnir lutir cru frlir fyri toll. 

38. Linoliun1 og voksdlikur ........... "." .. """"." .. "" .... av virOinun1 25 <Jr). 
39. Sokkar og hosur "" ............... " ...... "" ...... "." av virOinu1n 25 <fr. 
40. Allar at'5rar rnanufakturvørur, harundir n1eturvørur, trikotasja og khcdnings

stykkir o. a., h6ast tilfariO vil) hesun1 undantøku1n: gu1nn1i~, olju- ·og plastTk
klætlir til sj6menn, filt tilsett tjøru, t. cl. til skipaforlu1'1ing. takle."ging, isolerings
filt o. t, n6tir og lil)ug fiskagorn, hessian, scglM og pressendingsdUkur, g:ritnur og 
gjørdir, tvist ur, tvistburturkast og vatt ""."" ......... " .. " .... " av virl)inun1 25 %. 
Vit)m. Vørur, iil cru gjordar av plastik ella ol)rum kunsttilfari, vcrila tollaf\ar 
sun1 rnanufakturvorur. Tal) er ongil1 trcyt, at voran er bundin clla vovin. 
Tubhak og tubbaksvt;rur. 

61. Avgjaldio vcf<)ur broytt til ........... " .... "" ... " .............. " 
62. Avgjakliil vertiur broytt til .................. "" .. " ......... " .... . 
63. Avgjaldii'i vcriiur broytt til ." .......... . 
64. Avgjalditi verilur broytt til ....................... " .... " .......... . 
65. Cigarcttpappir fer DL 
Sum nytt Hm. vcri'iur sctt: 

J_afl1pur og elektriskir i1111leggi11J,?arlutir v. 111. 

kg 10.00 
kg 20.00 
kg 25.00 
kg 15,00 

73. Øll sløg av lan1pun1, lj6sakrllnun1, kandclahrun1. lan1JJettun1. lj6sastattun1. 
amplum, lyklum, gløoilampum. lj6ssloff- og nconrnr, standarlampur. klavcrlamp
ur, skriviborl1s- nåttbor(Ss- og (·Jl)ru1n la1npun1, cisini bon"ila1npun1. Ij6srekla111ir og 
lutir til ncvndu vorur, lan1pukuplar og lan1puskern1ar, hetta un1 taf) er J 
tilgjordun1 e11a lutvis tilgjørdu111 liki. Øll slog av elektriskun1 innlegi;ingar1utun1 og 
partar til teirra, citt nU avbr6tarar (snari-, tu111bli-. hovul"is- og knivavbr6tarar, 
tern1ostatavbr6tarar, oljuavbr6tarar o. t.). ceJicskiftarar. umskiftarar. r egu
latorar, droslaspolar, m6tstflour, fatningar til clektriskar lampur, handlampust,;tiv 
vii:'i innsettun1 fatningun1, arnu1tur. isolatorar, kontaktir, kontaktproppar, rosettir, 
sikringseJen1entir, sikringsproppar og -patr6nir, stikkontaktd6sir. transforn1atorar, 
innforingsn1uffir, krl1nun1uffir, niplar v. 111., t6 undantikil) innle~ing~1rror i heil~ 
u1n og yvirspunnin trf10ur .............................. " ...... "" av virl'iinun1 25 </,-. 

2 Fran1n1anfyri standandi broyttu ghJld vc1\)a kravd fr{1 og vil) 26. jan11ar 
I 957 av clllum vorum, sum tao tolluppkrcvjandi valdit1 hcvur ikki loyvt innflyt
arum lit fria nytslu (gjaldkvithrn clla (1tflyggingartoyvi ikki givit)), lika mikio um 
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sendingin er innfJutt innan 26. januar 1957. LaudsstYriO er hcin1ilaO at geva 
undantaksloyvi, har serlig viOurskifti gera taO ncyt)ugt, ta fyrstu vikuna. 

3 f § JO i k1gtingsl6g nr. 23 frå 11. februar 1950 veroa fylgjandi broytingar 
gjordar: 

Undir § 
vørur, citt 
sctt upp i 

JO c, chokolada, chokoladavorur, ctingarisur, lakridsvorur, og snkur
nU karan1ellir, bon bon, 1narsipan, bonun og tiHkt, verOur avgjaldiO 

I kg 5,00 kr. 

7. fcbr. ~ Lagtingslov nr. 8 on1 at forkenge tilskuJsordningen fra landskassen 
til MINDSTELØN OG TILSKUD TIL FISKFPRISIJ~. 

2 De forhøjelser af afgifterne til landskassen der er hjemlede i §§ 3 og 4 i 
lagtingslov nr. 3 af 18. februar 1955, g:ddcr indtil videre. 

14. februar - Lagtingslov nr. 11 om RADJOUDV ALG. 
1 ~er ne~s;:ettcs. et r..tdioudv~lg på 5 n1e<llc1nrner, der va~lges af lagtinget i 

hver lørste t1ngsan1ling efter lagtingsvalg. Lundsstyret udpeger fonnandcn blandt 
udvalgets medlemmer. 

2 Radioudvalget tnrffer bcstcn1111e!sc on1, hvordan udsendelsens progran1n1cr 
skal tilrcttcheggcs i hovc<ltra:k og godkender dern forinden offcntliuJ!J)relsc. lJd~ 
valget fastsætter sådanne beste111111elser. son1 det anser nodvcndige ~rTicd det for· 
mål, at udsendelserne får et afvekslende, kulturelt og oplysende indhold, og at der 
ved udsendelserne skal herske tænkefrihed retfærdighed ou lichcd overfor alle 
partier og retninger i offentlige anliggender.' erhvervs&unn1en~lutTiingcr, foreninger 
og privatpersoner. Landsstyret fasts~etlcr ved reglcincnt na~rn1crc regler for radio~ 
udvalgets virkson1hct1. Mctllen11nernc får godtgorelse sa111t rejseudgifter udbetalt 
efter regler, son1 landsstyret fasts~etter. 1 

3 Rudioudvalgct holder 1nodc en gang 0111 n1åncden, n1cn iovrigt så ofte, 
sorn dette n1åttc anses nodvendigL F·orrnanden indkalder til 11hJdc. I-Ian er for
pligtet til at indkalde til ckstraordina:re n1odcr, nar radiolederen eller 2 af radio~ 
udvalgets rncdlcn1n1er forlanger det. lJdvalgct er beslutningsdygtigt, nar et flcr~ 
tal har givet n1odc. f(adiolcdercn har adgang til radioudvalgets n1o<lcr og har ret 
til at tage ordet og frc1ns;:ette forslag. n1cn har ikke stc1n111crcL l0 fan skal frc111~ 
sa~ttc forslag til progran1, derunder forslag til foredrag, sanltalcr og rnusik~ og 
sangudsendelser. 

4 Radioudvalget skal senest den 1. scptcnibcr tneffc b-cste1nnlelse on1 hoved~ 
linjerne i progran1n1cL for oktobcr~n1arts og ikke senere end 1. n1arts n1cd hensyn 
til progran1 for apdl-scpte:n1ber. Progrun1 skal til enhver tid v~ere fastsat i hoved
tnek for n1indst 4 uger. lJgeprogran1111cr skal udsendes senest fredag i ugen forud 
og kundgv)res i radioen fredagen forud. 

5 tfvis en person, der skal n1edvirke ved en udsendelse får forfald. eller andre 
uforudsete forhold nodvendiggor a:ndringcr i prngra111n1ct, sorger radiolederen så 
vidt n1uligt efter forhandling n1ed radioudvalgets fonnand for et 11rogra111 på 
bedste n1åde i ovcnsstc1nn1clsc n1ed de af udvalget godkendte hovedlinjer. 

6 lldvalgcts 1ncdlcn1111cr har tavshcdspligL Når afg~-jrclsc er truffet i en sag, 
.kan den frit onllalcs. [:'.fter cl 1no<les slutning tra:Jfes bestcn1rnclsc 0111, hvilke op~ 
lysninger, der kan tilstilles pressen. 

14. fcbr. --- Logtingsk\g nr. 11 um OTVAR PSNEVND. 
1 Sett ven)ur tltv<TrpsOcvnd av 5 lin1unL l1csir vcrtk1 vaklir nv logtinginun1 {1 

hvørju111 fyrsla tingi eflir ldgtingsvaI. Landsst}Th) uppnevnir forn1annin li111anna 
millum. 

1) Jfr. rcglug. nr. 51, 18. juli 1957, 
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2 (Jtvarpsnevndin tekur avger0 um, hvussu dagsskru utvarpsins skal skipast 
i hovul)scvnun1, og g60kennir hana. innan hon verOur kunngjørd. Nevndin fyri
setur reglur. iO hon hcldur vent ncy0ugar vil) ti endan1Uli, at taO, sun1 Utvarpal) 
vcrOur. hevur fjolbroytt, n1entunarligt og upplylsantli innihald, og at hugsunar
fnrlsi, nrttsinni og javnaf5ur 1116ti ollu1n flokku111 og stcvnu111 i aln1ennun1 rnålun1, 
vinnustovnu111, fcløgun1 og einstaku111 n1on11un1 skulu r.i6a i Utvarpinuni. Landsw 
st)'rit) setur i rcglugcrO gj1:)lligari skipanir 0111 starv Utvarpsncvndinnar. Lin1irnir 
fåa sa111s;?ning og fcn)al1trci0slur go!Unar cftir rcglun1, sun1 landsstYriL) fyrisetur. 1 

3 Otvarpsnevndin kc111ur san1an {t fund regluliga cina fcn) t1111 n1<1nat'>in, og 
annars so ofta, tørvur er å. Fonnat)urin bo0ar til fundar. Hann hcvur skyldu at 
bot)a til cykafundar, tfr fyristøl)t1n1al)ur Utvarpsins ella tveir tncnn Ur (1tvarps
nevndini krcvja tat). Fundur er san1tyktarforur, un1 n1eiriluti av linhn1un1 er a fundi 
DtvarpsfyristoOun1af'lurin hcvur sa.'ti å fundu111 Utvarpsncvndinnar og hcvur har 
ra~tt at fåa or0il5 og scta frarn uppskot, rncn hevur ikki atkvotJura:tt. liann skal 
seta fra111 uppskot til dagsskrå. harundir uppskot til fyrilcstrar og san1talur og 
1nusik og sangUtvarp. 

4 Dtvarpsncvndin tckur ikki scinni enn I. scptc1nber avgcrt"> urn hnvuOsevni 
fyri dagsskrå fyri oktobcr-n1arts og ikki scinni cnn I. n1arts vil\vikjandi dagsskrå 
fyri april-september. Dagsskrå skal til hvorja ti<l ven)a samtykt i hcJVrn)sdrattum 
fyri n1inst fyra vikur. Dagsskrå fyri hvrlrja viku verOur l1tgivin ikki seinni enn 
friggjadag undan og lyst i Utvarpinu1n friggjadag undun. 

5 Urn mat)ur, io flyta skal iitvarpscvni, fær forfall, ella a<)rar 6fyrisæddar um
stoOur gera broytingar ney0ugar av dagsskrå. skipar Utvarpsfyristol)u111ai.1urin so 
vitt gjørligt i san1rål) viO fonnannin fyri l1tvarpsncvndini fyri dagsskrå å bcsta 
hått san1svarandi tei111un1 høvuOs-linju111, nevndin hevur sa111tykt. 

6 Lin1ir nevndinnar hava tognskyldu. Tå avgcrO er tikin i cinu1n 111<1.li, kann 
taO tO flitt vcn)a un1n1:rlt. At cnda å fundi i ncvndini vcri.)ur samtykt, hvorjar 
uppl;'singar vcrOa at scnJa bløC:iununi. 

28. febr. - Lagtingslov nr. 14 om EKSTRAORDINÆRE SKATTEFRI AF
SKRIVNINGER på skibe samt visse bygninger, maskiner. m. v. 

De i laglingslov nr 3 af 2. februar 1956 0111 ckstraordinzerc skattefri afskrivn
inger på skibe sa1nt visse bygninger, rnaskincr 111. v. fastsatte regler forbliver u
ændret i kraft for skatteårene 1958, 1959, 1960 og 1961 (i Torshavn 1958-59, 1959 
-GO, 1960- 61, og 1961-62) vcdn.Jrcndc de skibe, bygninger og n1askiner 111. v. so1n 
er anskaffede eller kontrnktcdc i tiden l. januar 1955 3 l. december 1960. 

28. febr. Logtingsl6g nr. 14 um skattafriar EYKAA YSKRIVINGAR av 
skipun1, åvisun1 bygningun1, n1askinu1n v. 111 

Ta:r i logtingsl6g nr. 3 frå 2. februar 1956 u111 skattafria eykaavskriving uppå 
skip. åvisar bygningar, n1askinur v. 111. fyriscltu reglur verl)a 6broyttar gaklandi 
fyri skattaårini 1958, 1959, 1960 og 1961 (i Torshavn 1958-59, 1959-60, 1960-61 
og 1961-62) vit'ivikjan<li skipun1, bygningu1n og n1askinu111 v. nL sun1 Utvcgai.~ cru 
clla sun1 såttn1{tli er gjl)rdur tun j tit)arskcit5inu1n l. januar J 955 31. decetnbcr 
1960. 

7. niarls l_agtingslov nr. 16 0111 bygning av TH"A\Vl~Ef{E. 
Landsstyret bc111ynJiges til san1n1cn tncd finansudvalget på lanUskasscns vegne 

at lade bygge og aflnendc 3 st{tltr~nvlcre, ligcson1 bcrnyndigelse gives at lftne indtil 
15 n1ill. kroner til finansiering af dette byggeri. 

1) Sbr. rcglug. nr. 51, 18. juli 1957. 
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7. marts - Løgtingsl6g nr. l 6 um byggmg av 1 J{OLARUM. 
Landsstyrio verour heimila<) sarnan viii figgjarnevndini landskassans vcgna at 

Jata byggja og avhenda 3 ståltrolarar og læna upp 1 l 5 mil!. kr6nur til finansiering 
av hesari bygging. 

7. marts - Lagtingslov nr. 17 om EKSPROPRIATIONER til anlæg af trafik
veje. 

I I tilfælde, hvor et kommunalforstanderskab vægrer sig at iværksætte en eks
propriation, som landsstyret anser for n<xlvendig til anlæg af trafikveje, kan lands
styret pii egen hånd lade en sådan ekspropriation gennemføre i medfør af reglerne 
i lov nr. 69 af 7. maj 1881 om forpligtelse til jords afgivelse til offentlige veje, 
havne og landingssteder samt offenllige skoler på Færøerne. 

2 Landskassen indestår for udredelsen af erstatninger. 
3 Landsstyret bestemmer, hvorvidt crsLalninger heil eller delvis skal pålignes 

de kommuner der vil komme til at benytte de trafikveje, hvortil ekspropriation 
foretages og i så fald, hvorledes erstatningen skal pålignes. 

7. marts - Løgtingsl6g um OGNARTØKU til samferosluvegir. 
I 1 førum, eitt komn1unustYri bcr seg undan at frcmja ognartøku sun1 Jands

styrio heldur vera neyi'iuga til byggingar av samferosluvegum, kann Jandsstyriil 
sjålvt lala slika ognarloku fremja eftir reglunum i log nr. 69 fra 7. mai 1881 um 
skyldu at lata grund til almennar vegir, havnir, lendingar og almennar skolar i 
Føroyum. 

2 Landskassin innistendur fyri rinding av endurgjaldi. 
3 LandsstyriO avger, um endurgjaldi<l alt ella Jutvis skal liknast a tær kom

munur, sun1 fåa n)itslu av teirnun1 sa1nfcrOsluvegurn. sun1 ognartøkan viOken1,ttr, 
og um so verour, hvussu cndurgjaldiil skal liknast. 

15. marts - Rigsomb. skr. om konstitution for sysselmændene at foretage 
FOGEDFORRETNINGER 

I medfor af retsplejelovens pr. 17. jvf. pr. 46 l. pkt:, meddeles der herved Dem 
eller i Deres forfald Deres autoriserede fuldmægtig indtil videre konstitution til 
indenfor syslet på sorenskriverens an- og tilsvar at foretage fogedfon-etninger i det 
omfang, hvori det af sorenskriveren overdrages Detn al udføre disse forretninger. 

15. marts ~ Skoledir. cirk. 0111 benyttelse af FOLKESKOLENS lokaler. 
Det meddeles herved. at Jer fremtidig vil være at iagttage følgende med hen

syn til benyttelsen af folkeskolens lokaler i andet øjemed end til skolebrug på 
tider, der ikke er bestemt til undervisning. 

1 Komrnunalbeslyrelserne kan benyl!e lokalerne til fremlæggelse til offentligt 
eftersyn af valglister, skattefortegnelser, kommuneregnskaber, til afholdelse af 
kommunale valg, lagtingsvalg og folketingsvalg. ligesom også lokalerne kan be
nyttes til moder af kommunalbestyrelserne, skolekommissionerne og sundheds
kommissionerne. Det er derhos også tilladt at afholde vakcination i skolel6kalerne 

2 Sognepr;esten kan benytte lokalerne til bibellæsning, læsning med koniir
mander, søndagsskole, belærende foredrag, samt når biskoppen har givet tilladelse 
dertil, til gudstjeneste når kirken er under reparation, eller der ingen kirke 
findes i nærheden. Endvidere er den sædvanlige oplæsning af prædiken om søn
dagen, og hvad dermed star i forbindelse, tilladt.. 

3 Lærere eller lærerinder må, - foruden til den almindelige skoleundervisning, 
aftenskole, fortsættelsesskole, !rnsflids- og håndgerningsskole og søndagsskole -
efter forud indhentet tilladelse hos forstanderskabet kunne benytte lokalerne til 
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sangøvelser, oplæsning og belærende foredrag. - Ekstraordinær benyttelse al' 
skolelokalerne fra lærernes side sker under tilsyn af skolekommissionen. 

4 Skolelokalerne kan med skoledirektionens tilladelse benyttes i nedennævnte 
øjen1ed. når kon1111unalbcslyrelscn og skolekotnn1issionen er enige <lcron1: Af 
præsten til afholdelse af gudelige forsan1lingcr, af andre pr<estcr i folkekirken og 
lægprædikanter til bibellæsninger, søndagsskole og gudelige forsamlinger, saml af 
andre end pr~cst og lærer i øjen1cd, der er af betydning for undervisningen og 
opdragelsen og deslige. 

Når forholdene taler derfor, kan skoledirektionen, såfremt skolekommissionen 
og kommunalbestyrelsen er enige om al anbefale del, meddele tilladelse i enkelte 
tilfælde til de udenfor folkekirken slående trossamfund til afholdelse af gudelige 
forsamlinger. 

5 Det er forbudt at benytte skolerne til afholdelse af baller. Politiske moder 
kan afholdes med tilladelse fra kommunalbestyrelsen og skolekommissionen. 

6 1 tilfælde af smitsom sygdom pa egnen mii ingensomhelst ekstraordinær be
nyttelse af skolelokalerne finde sted. 

7 Når et tillladt eller tilladeligt mode eller lignende ønskes afholdt i en 
skole, bør vedkommende i god tid forinden henvende sig til skolens leder for med 
ham at træffe aftale om tiden for mødets afholdelse, og om al skolelokalet til de1J 
tid kan være åbent. Ved den lejlighed må skriftlig tilladelse forevises fra den eller 
de myndigheder, hvis samtykke dertil udkræves. De vedkommende, der vil be
nytte skolestuen, må drage omsorg for, at tilborlig orden under mødet opretholdes, 
og at intet son1 helst af skolens invcntariun1, dens v:cgge eller gulv beskadiges. 
Finder beskadigelse sted, må den erstattes. Der træffes på forhi\nd aftale med 
komn1unalbestyrclscn, on1 belysning, opvarn1ning, rengHring og udluftning skal 
foretages af brugeren eller af forstanderskabet for brugerens regning. Modet n1å 
først afholdes en time efter, al skoleundervisningen for den dag er endt. Ved 
møderne må der ikke serveres spiritus. Finder skolelederen efter mødet, at nogen 
uorden eller beskadigelse af inventariun1 nl. n1. har fundet stc<l, har han at ind
berette dette til skol~kommissionen, der da skal gøre anmeldelse li! den myndig
hed, der har givet tilladelse til afbenyttelsen, for al denne myndighed kan foran
ledige, at vedkommende kommer til at erstatte skaden. Skolelederen har at påse, 
at ingen uberettiget benyttelse af skolestuerne finder sted, og al foretage, hvad 
der måtte være nødvendigt for al forhindre sådan brug af dem. Tillvinger nogen 
sig ikke desto mindre uberettiget benyttelse af lokalerne, skal skolelederen straks 
gøre anmeldelse herom til skoledirektionen. Skolelederen er berettige! til at mod
sætte sig møders afholdelse i skolen. når sygdom eller andre forhold i hans hus 
eller familie gør det lidet onskeligt for ham, at der i n'crheden af hans bolig af
holdes større forsamlinger. 

Nærværende bestemmelse træder i kraft straks. Samtidig hermed ophæves skole
direktionens skrivelse af 12. februar 1927 ang. benyttelse af folkeskolens lokaler. 

18. marts - Bek. nr. 56 angående antallet af valgte MENIGHEDSRÅDS
MEDLEMMER i menighedsrådskredsene på Færøerne. 

Det bekendtgøres herved, at ministeriet i henhold til kgl. anordning af 3. juli 
1956, hvorved lov om mcnighcdsdid af 30. juni 1922, således som denne lov er 
ændret senest ved lov nr. 14-6, af 29. april 1955, sættes i kraft på Færøerne, § 2, 
stk. I, har fastsat antallet af valgte menighedsrads medlemmer i efternævnte kirke
sogne og kirkedistrikter således: 
I. Norderøernes ostre præstei;æld: 

Fuglø sogn, Hattcrvig kirkedistrikt 6, Fuglø sogn, Kirke kirkedistrikt 6, Sviml 
sogn 6, Viderejde sogn, Viderejde kirkedistrikt G. Viderejde sogn, Kvanncsund 
kirkedistrikt 6. 
II. Norderøernes vestre præstegæld. 
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Klaksvig sogn, Klaksvig kirkedistrikt 8, Klaksvig sogn, Arnefjord kirkedistrikt 
6, Kunø sogn 6, Husum sogn 6, Mygledal sogn 6. 
IIJ. Fuglefjord præstegæld. 

Andefjord sogn, Andefjord kirkedistrikt 6, Andefjord sogn, Eldevig ki1 kedi
strikt 6, Fuglefjord sogn 7, Lervig sogn 6, Gøte sogn 6. 
IV. Næs præstegæld. 

Næs sogn, Næs kirkedistrikt 6, Næs sogn, Glibre kirkedistrikt 6, Næs wgn, 
Ridevig kirkedistrikt 6, Sjov sogn, Sjov kirkedistrikt 6, Sjov sogn, Skaalc kirke
distrikt 6, Sjov sogn Selletræ kirkedistrikt 6. 
V. Ejde præstegæld. 

Ejde sogn, Ejde kirkedistrikt 6, Ejde sogn, Nordskaale kirkedistrikt 6, Funding 
sogn, Funding kirkedistrikt 6, Funding sogn, Gjov kirkedistrikt 6. 
VI. Nordstromø præstegæld. 

Kvivig sogn 6, Vcstmanhavn sogn 7, Haldersvig sogn, Haldersvig kirkedistrikt 
6, Haldersvig sogn, Tjørnevig kirkedistrikt 6, Saksen sogn 6, Kvalvig sogn, Kval
vig kirkedistrikt 6, Kvalvig sogn, Thorsvig kirkedistrikt 6, Kollefjord sogn 6. 
VII. Sydstromø præstegæld. 

Thorshavn sogn 11, Kirkebvl sogn 6, Hestø sogn 6, Kalbak sogn 6, Nolsø sogn 6, 
VIII. Sandø præstegæld. 

Sand sogn, Sand kirkedistrikt 6, Sand sogn, Skopen kirkedistrikt 6, Skaalevig 
sogn 6, Husevig sogn 6, Skuø sogn 6. 
IX. Vaagø præstegæld. 

Midvaag sogn 6, Sandevaag sogn 6, Sorvaag sogn 6, Bø sogn 6, Myggcnæs 
sogn 6. 
X. Sudero nordre præstegæld. 

Kvalbvl sogn, Kvalbø kirkedistrikt 6, Kvalbø sogn, Sandevig kirkedistrikt 6, 
Frodebø sogn 7, Famien sogn 6. 
XI. Suder() ,w>ndre pra'stega'/d. 

Sumb,1 sogn 6, Vaag sogn 7, Porkere sogn 6, Hove sogn 6. 

22. marts - Landsst. skr. um DAGPENING til ulskiflingarnevndir og land
bunaoarstevnur. 

Samsvarandi pr. 8 i 16g nr. 147 fra 27. marts 1939, smbr. logti11gsl6g nr. 41 frå 
31. marts 1950, um utskifting og pr. 13 i 16g nr. 84 fra 31. marts 1926 um land
btlnaoarstevnur hevur landsslyrio fyrisetl dagpeningin hj[t limum i utskiflingar
stevnum - format1urin undantikin - og landbtlnaoarslevnum fyri fyrst til kr. 8 
um dagin umframt dyrtiDarviob6t eflir pristali fyri hvtinn dag, forrætningin krev
ur, og ferOadag aftur og fran1 og harurnfra1nt kr. 12 fyri hvørja nått. sun1 Jin1-
irnir liggja burtur fra heiminum. 

28. marts - Lagtingslov nr. 22 om bygning af SØFARTSKOLE. 
1 Landsstyret bemyndiges til at forestå opførelsen af en ny sofartskole. 
2 lfolge § 1 i lagtingslov nr. 8 af 19. marts 1954 om søfartsskole og naviga

tionsundervisning deltager vedkommende kommune i udgifterne ved skolens op
forelse efter nærmere bestemmelse. Landsstyret bemyndiges til efter forhandling 
med vedkommende kommune at træffe afgørelsen. 

3 Del beløb på kr. 492.784,92 som fæmske garanter har tilgode hos krigsfor
sikringen for fæwske fiskefartøjer, undtages for skattepligt til landskasse og knm
mune. I stedet betaler de omhandlede garanter til landskassen på konto »Opfør
else af søfartskole« et beløb svarende til den merskat, disse ville være pålignet til 
landskasse og kommune. Krigsforsikringen overlader inden L april 1957 lignings
rådet en oversigt over det beløb, hver enkelt garant har tilgode. Til den skatte
pligtige indtægt for skattciiret 1957-58 (1957) hos de omhandlede personer, hoer, 
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selskaber eller institutioner lægges beløbet fn1 for~ikringen. Ligningsrådet udregner 
derefter, hvad hver enkelt skulle have betalt i skat til landskasse og kom111une. 
Forskellen mellem det således udregnede bel;>b og den skat, garanten efter slrntle
myndighedernes påligning, når garantibeløbet ikke er medregnet, skulle svare til 
landskasse og kommune, er del i stk. 2 i denne paragraf omhandlede beløb. Ga
rantibeløbet holdes udenfor reglerne on1 ordina:r og ckstraordiruer afskrivning. Så
fremt det regnskab, hvorefter de kommunale ligningsmyndigheder har foretaget 
påligningen, viser underskud, bliver delte ikke fratrukket del udbetalte gaianti
beløb, men afgiften til landskassen beregnes i disse lilfcelde direkte af garaJolihe
løbet. Ligningsrådet sender hver enkelt garant meddelelse om det bekib, han skal 
betale. Garanten kan forelægge rådets afgorelse for Frcrøcrnes lagtings slalle
udvalg ved skriftlig klage inden en måned efter meddelelsen. Har vedkommende 
ikke klaget inden omhandlede tidsfrist, meddeler ligningsrådet krigsforsikringen, 
hvad hver enkelt skal betale, og forsikringen afregner herefter med oppebørsels
kontorel direkte. Såfremt en garant har klaget, og skatteudvalget ikke har truffet 
afgørelse, når ligningsrådet sender krigsforsikringen omhandlede oversigt, hai for
sikringen pligt til al tilbageholde af garantibelobel hos disse personer m. v. til
strækkelig til, at afgiften bliver betalt. Når skalleudvalgets afgørelse foreligger, 
n1cddeles den straks krigsforsikringen. Krigsforsikringen for frcn;ske fiskefartøjer 
har pligt til, inden noget beløb betales garanten. al tilvejebringe en skrifllig er
klæring fra ligningsrii<let on1, at afgiften er betalt. Denne afgift~ son1 betales i henM 
hold til denne lov, er del ikke tilladt at fratrække i skalleopg<irelsen del følgende 
år. 

4 Det beløb, der målte mangle til skolens opforelse, når vedkommende kom
mune har betalt sit, garanterne har belall den i § 3 omhandlede afgift, og even
tuelle tilskud er betalt pa andcu måde. bemyndiges landsstyret til al yde fra lands
kassens byggefond og ved optagelse af lån. 

28. marts - Løglingsl6g nr. 22 um bygging av SJlJMANSSKOLA. 
1 Lan<lsst,Yrinum vcrCiur hein1iluO at skipa fyri bygging av nyggju111 sj6111ans

skiila. 
2 Eftir § 1 i løgtingsl6g nr. 8, 19. marts 1954 um sj6mansskula og s1on1ans

la·ru, Juttckur viOkon1andi kon1n1una i bygging skUlans eftir na.".rri avgert"L Lands
st)trinum verOur hein1ilaO cftir tingingun1 vit) vil)kon1andi kon1111unu at taka av
gcro. 

3 Tann peningur, kr. 492.784,92 sum f>lroyskir garantar ciga hja kriggstrygg· 
iugini fyri foroysk fiskifor, ver6ur undantikin skallskyldu til landskassa og ko111-
n1unu. i staOin fyri Jata ncvn<lu garantar til landskassan {1 konto »Bygging av sj6~ 
h1ansskUla« so n1ikiO sum svarandi til tann n1cirskatt, teir vildu kon1i() undir til 
landskassa og konununu. l(riggstryggingin lctur likningarnh\nun1 innan I. april 
1957 yvirlit yvir tao sum hvør cinstakur garanlur cigur. Aftrat skallskyldugu inn
tøkuni hja somu pers6num, btigvum, felogum clla stovnum fyri skaltaariii 1957-
58 (1957) verOur peningurin frå tryggingini Jagdur, og roknar likningarr:!l'iif) so Ut, 
hvat hvør skuldi fingio i skat! til Jandskassa og kommunu. Munurin millum ta 
soleiilis roknaou hædd og tann skalt, garantarnir eflir alikning skattavaldsins, tå 
garantipeningurin er ikki viOroknaOur, skulu svara landskassa og konununu" er 
tann i stk. 2 i hesi grein ncvndi peningur. Garantipeningurin ver<,)ur hildin uttan
fyri reglurnar un1 vanliga og eykaavskriving. lTn1 tann roknskapur kon1n1unala 
lilmingarvaldio hevur gjørt ålikningina eftir, visir hall. verour hctta ikki drigit) fni 
ti utgoldna garanlipeningi, men verour gjaldi6 til landskassan so roknau beinleiois 
av garantipeninginuni. LikningarråOiO sen<lir hvørjurn einstakun1 garanti br::ev un1, 
hvussu n1ikiU hann verOur at rinda og kann hann skj6ta avgerl'i r:!Osins inH fyri 
skallanevnd Føroya løgtings viil skrivligari kæru innan cin manaii aflanå boi'i-
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sendingina. Hevur rnailur ikki kært innan ncvndu lio, sigur likningarraoili kriggs
tryggingini frå, hvat hvør einstakur skal rinda, og avroknar tryggingin so eftir he,;" 
um vio gjaldstovuni beinleiois. Hcvur maour kært, og avgeru skattanevndarinnac 
er ikki tikin, t:i likningarraoio sendir kriggstryggingini ncvnda yvirJit, hevur 
lryggingin skyldu al halda eflir av garantipeninginurn hja hcsum monnum v. m. 
n6g n6gv til, at ncvnda gjald verOur goldiO. Tå avgerO skattanevndarinnar liggur 
fyri, vcrOur hon gjørd kriggstryggingini kunnug beinan vcgin. I<riggstrygg
ingin fyri foroysk fiskifor hcvur skyldu til, åi'lrenn nakatl verilur goldiO garantunum 
at utvega sær skrivliga vatlan fra likningarraunum um, at gjaldiil er goldio. Tao 
gjald, sum Jalio er eflir hesari 16g, er ikki Joyvl fradrigiil i skaltauppgcrilini urio 
eftir. 

1 Tail, ii'i irestar til bygging skulans, ta viokomandi kommuna hcvur svarai'I 
sitt. garantarnir hava goldiO tao i § 3 ncvnda gjald og n1Hguligur stu<lningur er 
goldin a annan halt, verilur landsstyriil heimilail at vcita ur byggigrunni lands
kassans og viil uppløku av Iani. 

12. apr.~ Cirk. nr. 82 om VALG TfL FOLKETINGET. 
I Valget foretages uden for GronlantI og J-7;cnJernc efter reglerne i lov nr. 171 

af 31. marts 1953 om valg til folketinget som ændret ved lov nr. 335 af 22. de
cember 1953 og lov nr. 193 af l I. juni 1954. Vedrørende valget på Færøerne be
mærkes at færoske vælgere, der i henhold til den færclskc folketingsvalglov af 28. 
111arts 1956 er berettiget til at ste1nn1c pr. brev. kan stcn1111c pU et folkeregister i 
det øvrige Danmark i de sidste 3 måneder forud for valget på Fæn1ernc. Til disse 
brcvste1nn1er anvendes san1111c n1atcriale, sorn for andre danske væ:lgere. 

IV a. 2. Opmærksomheden henledes på, at reglerne om tilflytteres optagelse på 
valglisterne nu også ga~ldcr i tilfa~lde, hvor en valgberettiget person foretager flytn
ing fra Færocrnc til det oviige kongerige eller on1vendt. 'Personer, son1 er optaget 
på valglisterne i en kommune her i landet, og som frnflytter til Færøerne, skal der
for pll sa:dvanlig n1åde slettes af valglisterne. ligcs-on1 personer, der tilflytter fra 
Fa·rnerne, skal optages på de særlige tilflytterlister i den herværende tilflytnings
kon1mune. 

VIII. lfolgc § 56, stk. 4, i folketingsvalgloven må vælgere, der afgiver slemme 
på Fæn1crnc, i Gninland eller i udlandet. tidligst have afgivet deres stemme 3 mdr. 
før valgets al110Jdelse. 

24. npr. ~ Lagtingslov nr. 28 0111 forel~>bigc ~endringcr i lov nr. 174 af 24. 111aj 

1937 om JORDBRUGETS FREMME. 
Kapitel !. »Om landbrugsudvalg og landbrugsråd« 'rndres til: "om tillids

n1~end og landbrugsråd({. 
1 Lovens § I affattes såleJcs: Landbrugsr<ldet bemyndiges til for jordfondens 

regning at antage fornodcnt antal stedlige tillidsn1a:nd. Disse skal aflose de i lov
ens § 2 on1handlc<le landbrugsudvalg, og ordene »landbrugsudvalg«. og land
brugsudvalgene i §§ 5, 6, 7, 12, 16, 22, 27, 54 og 58 erstattes med »tillidsmand«, 
»tilli<lsrnandcn« og ))tillidsnurndcne«. 

2 Lovens §!l 2 og 3 udgar, og »landbrugsudvalget« i §§ 15, 32 og 33 ændres til 
»land brugsrådet«. 

3 Lovens § 4 affattes således: Der nedsættes et landbrugsr<ld på 3 medlem
n1cr, hvoraf lands:-;tyret v~:elgcr 2 n1edlcn1111cr og Fæ·rdcrncs landboforening 1 1ncd
lcm. Funktionsliden udgør 4 år fra I. april at regne. Forsle gang fra l. april I 957. 
F'or hver n1cdlcm va~lges en suppleant efter reglen i stk. J. Landsstyret udpeger 
rådets formand. 

4 I lovens !l!l 5, 6, 7, 9, JO, 14, 40, 51 og 58 ændres »Ministeren for landbrug 
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og fiskeri« til »landsstyret«. I §§ 30 og 57 ændres »Justitsministeriet« til »lands
styret« I §§ 26 og 57 ændres »Amtet« og »Amtmanden« til »landsstyret«. 

5 I lovens § 31, stk. 1 ændres »vedkommende landbrugsudvalg« i stk. 2 »ud
valget og i stk. 3 »landsbrugsudvalget« til >llandbrugsrådct«. 

6 Jordfondens regnskaber revideres af lagtingets revisor, og disse decideres 
af lagtinget. 

24. apr. -·- Løgtingsl6g nr. 28 un1 fyribils broytingar i l6g nr. 174 frå 24. nuii 
1937 um LANDBDNABARINS FRAMA. 

I. b6/kur »Om landbrugsudvalg og landbrugsråd« vcrt)ur broytt til: »Um 
ålitismcnn og jaroarniil«. 

1 L6ginnar § 1 verour oroail soleiois: Jarl\arrå<inum er hcimilt fyri jarl\ar
g1unnsins rokning at seta so n6gvar ålitisn1cnn runt landit.), sun1 tllrvn. Tcir konu1 
i staoin fyri tey i § 2 ncvndu »landbrugsudvalg«, og or,)ini »landbrugsudvalgene« 
vera so statt umskift vit) »ålitisn1aOur{<. i>ilitisn1al)urin« og ålitisn1enninir« i §§ 5. 
6, 7, 12, 16, 22, 27, 34, 54 og 58. 

2 L6ginnar §§ 2 og 3 detla burtur og »landbrugsudvalget« i §§ 15, 32 og 3'l 
vcrour broytt til "jari'.'iarn\oi<J«. 

3 L6ginnar § 4 verour orilal) solciois: Eitt jan)arrail vie) trimum limum verilur 
sett. Landsstyrio velur 2 teirra og Foroya bima1)arfelag I. Starvslioin er 4 ar frå 
I. april at rokna. Fyrstu fero frå l. april 1957. Fyri hvønn limin verilur tillaks
mailur valdur cflir regluni i stk. I. Landsstvrio sctur formann rMsins. 

4 f l6ginnar §§ 5, 6, 7, 9, 10, 14, 40, 51 og 58 vcn'\ur »Ministeren for land
brug og fiskeri« broyt til landsstyrio«. i §§ 30 og 57 ven)ur »Justitsministeriet« 
broytt til »landsslyrio«. i §§ 26 og 57 vcrour >lAmlct« og »Amtmanden« broytt 
til »landsstyrio«. 

5 i 16ginnar § 3 I, stk. 1 vcrour »vedkommende landbrugsudvalg« i stk. 2 »Ud
valget« og i stk. 3 »landbrugsudvalget« broytt til »jart)arr{10i0«. 

6 JarOargrunnsins roknskapur vcrt)ur granskoVaOur av granskoOara løgtings
ins, og logtingiil deciderar roknskapin. 

24. apr. - Lagtingslov nr. 29 om THORSHAVN SKANSE. 
1 Landsstyret bcn1yndiges til på landskassen vegne at tne<lc ind i cjcn<lo111s

retlen til malr. nr. 618, Thorshavn by, Thorshavn Skanse at foretage de nodven
digc foranstaltninger til at rydde og istandsa:ttc arealet og at fore skansehuset til
bage til oprindelig stil. 

2 Landsstyret ben1yndigcs til på lnndskassens vegne at optage <le nodvcndigc 
lån til gcnnemforelse af de i § J omhandlede formål. 

3 I samråd med Thorshavn kommune bevares TI1orshavn Skanse som fortids-
1ninde. 

14. apr. Løgtingsl6g nr. 29 um HA VNAR SKANSA. 
1 LandsstJ'rinu1n vcn)ur hcin1ilatJ landsins vcgna at taka vil) ognarra:ttinun1 

til matr. nr. 618, T6rshavnar by, Havnar Skansa. al gera neyclturvuligar fyriskip
anir at rudda og bota un1 oki(:) og at faa skansahUsini aftur i fornan stil. 

2 Landsstyrinum verliur hcimilao lamlskassans vegna at taka ney<'\turvilig lan 
til tey i §i nevndu endamCtl. 

a i san1rå<) viO T6rshavnar kon1n1unu vert)ur Havnar Skansi at vartiveita sun1 
fo1nminni. 

30. apr. - Lagtingslov nr. 36 0111 tilhcg til laglingslov nr. 5, 28. fcbr. 1956 om 
HVILETID ombord i færnskc FISKESK!BE. 

(lndfojet i loven af 1956). 
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3. maj - Lagtingslov nr. 37 om ændringer i laglingslov nr. 31 af 19. marts 
1951 omFERIE MED LØN. 

I h1gtingslov nr. 31 af 19. marts 1951 foretages følgende ændringer: 
1 ~ 2, stk. l, a~ndrcs »l dag« til »1~/2 dag«. 
I §5, stk. 2, ændres »4 %« til »6 %«. 

3. 1nu} ~ Løgtingsl6g nr. 37 un1 broyting i logtingsl6g nr. 31 av 19. n1arts 1951 
um FRITID VID LØN. 

I k1gtingsl6g nr. 31 av 19. marts 1951 ven)ur at gera fylgjandi broyting: 
l § 2, stk. 1 broyt1sl "1 dag« t!I » 1 Yi dag«. 
l § 5, stk. 2, broylist "4 % til »6 %«. 

4. maj - Lagtingslov nr. 38 om MALING AF SKIBE. 
1 Alle færoskc skibe skal måles, piimærkcs og forsynes med målebrev i over

c:1sstcn!n1elsc n1ed de i denne lov fastsatte bcsten1n1clscr. Det san1n1c ga~ldcr uden
ngs skibe, som anløber færøsk havn eller på færosk solerrilorium ind- eller ud
skiber passagerer eller ladning. Undtagne herfra er: a) krigsskibe, b) udenlandske 
skibe, for hvilke der fremlægges målebreve, der er anerkendt i medfør af§ 12, slk. 
2, c) skibe af ringe sl1irrclse efter nærmere af landsstyret fastsatte regler. Når om
stændighederne i del enkelte tilfalde taler derfor, kan landsstyret fritage også andre 
end de i stk. 2 nævnte skibe for måling. 

2 f\.1ålingen udfores her i landet efter na~rn1ere af landsstyret fastsatte regler. 
Hvor særlige omstændigheder målle g;1rc det nodvendigl, kan landsstyret bemyn
dige målingskyndige personer eller inslilulioner til at udfore måling i udlandet. 

:i Ved målingen tilsigtes at udfinde rumindholdet af samtlige rum i et skib. 
Ved optagelser ;;f mål a71vendes den engelske fod - og decim:lier hernf - eller 
Jneteren son1 1nåleenhcd. På grundlag af de i skibet optagne 1nål og det heraf ud
fundne rumindhold beregnes skibets tonnage, der udtrykkes i regislerlons a 100 
engelske kubikfod og i kubikmeter. ~ " '" 

4 Målingen udføres, medens skibet er i ulaslet tilstand, ved optagelse af indven
dige mål (den fuldstændige målingsmetode, >>regel I«). Hvor forholdene midlertidigt 
forhindrer optagels af indvendige n1ål. kan niålingcn dog udfores efter anden aner
kendt metode ved optagelse af udvendige m'11 (den tillempede målingsmetode, »re
gel Il«). 

5 Mi!lingens hovedresultat udtrykkes som: a) brullolonnagen, der omfaller ton
nagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af !) dobbeltbundtanke, 
der benyttes til vand eller brændselsolie til skibets drift. og efter omstændighed
erne 2) overdæksrum, der er indrellel til beskyttelse af eller særlig brug for mand
skab eller passagerer eller indholdcr maskineri, eller som tjener til adgang for lys 
og luft til frcmdrivningsmaskineriet (casinger) og b) neltolonnagen, der fremkom
n1er ved i bruttotonnagen at foretage fradrag for: 1) run1 for fører og 1nandskab 
san1t rurn for navigering og skibets drift, 2) run1 for fren1drivningsmaskincriet. 

6 !vlåJing foretages son1: a) forstc n1åling af alle nybyggede eller indftlrtc skibe 
samt - efter omstændighederne af udenlandske skibe, jfr. § ], stk. 1, 2. punk
tu111 b) on1111åling, såfre7nt der ved et n1Ult skib forelages forandringer -~- herunder 
i benyttelse af run1 ~ der påvirker de til grund for beregningen af skibets tonnage 
optagne mål, c) kontrolmåling. såfremt målingsmyndighederne måtte finde del for
nødent. Kontrolmåling kan endvidere finde sted efler motiveret andragende fra 
skibets ejer. -

7 Til bevidnelse af den foretagne måling og den på grundlag heraf beregnede 
tonnage n1. v. udfa:rdigcs et n1Ulebrcv (tonnagecertifikat), dog at der efter en n1ål
ing son1 on1handlct i § 6, b. og c. efter on1sta:ndighedernc kan ske berigtigelse af 
det tidligere udfærdigede målebrev. l tilslutning hertil skal nellotonnagen med u
udslcttcITgc tal pLlnnCrkcs skibet på J:eksbjælken p:"l storlugens ngtcrkant eller pU 
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et andet hensigtmæssigt sted, ligesom det kan foreskrives, at påmærkning af andre 
målingsdata skal finde sted. Målebrevet skal findes ombord og på forlangende fore
vises for vedkon1mende inyndighetler. Der n1ll ikke af uve<lkon1n1endc foretages 
rettelser i målebrevet eller gives del tilfojclser af nogen art. I særlige tilfælde, hvor 
målebrev ikke har kunnet udfærdiges, kan der for skibet udstedes en midlertidig 
attestation on1 dets tonnageforhold 111. v. Pd bcg~cring af skibets ejer kan der yder
ligere udfærdiges sådanne s;::crligc n1:llebrcvc, son1 kncvcs for besejling af visse 
vandveje, såson1 Suez- og Pana1nakanalernc. 

8 Om ethvert færøsk skib, der skal underkastes maling indsendes' skriftlig an
meldelse til vedkommende myndighed efter nedenstående regler: a) El under byg
ning va~rcnde skib skaJ anrneldes, sllsnart bygningen påbegyndes. fv1ålingsrnyndig
he-den skal holdes underrettet on1 bygningens forl~Jb, således at nulling kan på
begyndes på det tidligst mulige tidspunkt. b) Et skib. der indfores, skal anmeldes 
til n1åling senest ved skibets forstc ankoinst til fa:rosk havn, c) J:;-oretagcs <ler i et 
skib forandringer som omhandlet under § 6, b. skal anmeldelse ske på det tidligst 
mulige tidspunkt, Anmeldelsespligten påhviler i alle tilfæklc skibets ejer samt, for
såvidt angår skibe, der bygges på eller forandres ved færøsk værft, tillige værftet. 

9 Det påhviler ejeren, skibets f~irer og efter 0111strendighc<lcrnc det va:rft. hvor 
målingen foretages, at tilstede op111ålingsn1yndighedcn uhindret adgang til skibet 
og i det hele at yde fornøden bistand under millingen, således navnlig med hensyn 
til ryddeliggørelse af skibet. 

10 On1kostningerne ved n1ålingsforrctningcr, <ler foretages i udlandet. udredes 
af rekvirenten efter nærn1cre af landsstyret fastsatte regler. lJdgiftcrne ved n1åling 
af et udenlandsk skib udredes af ejeren eller hans herværende repræsentant. 

11 For udfærdigelse eller berigtigelse af målebrev, jl'r. § 7. betales af skibets 
ejer en afgift, beregnet i forhold til skibets bruttotonnage. Afgiften tilfalder lands
kassen og kan i mangel af betaling inddrives ved udpantning. For afgiftskravel ha
ves sopanteret efter solovens § 267. nr. 1. 

12 Na~rn1ere forskrifter angficnde bcsten1n1clsc og beregning af et skibs ton~ 
nage, jfr. § 5. angående n1ålebreves og n1id!crtidige attestationers forn1, udf<:er<lig
clsc, berigtigelse og inddragelse s<ivel SOI1l Oi11 pJn1~erkning, jfr. § 7, og de øvrige 
til gennen1førelsc af na~rva:rendc lov fornrldnc forskrifter gives af landsstyret. Der 
skal herved tages hensyn til intcn1ationaH anerkendte regler, således son1 disse 
navnlig n1åtte va~re fastsat ved de til enhver tid for riget ga:ldendc internationale 
overenskon1stcr angJen<lc regler for skibes n1~lling. De na-:rn1crc regler for den i § 
11, stk. l on1handlede afgifts størrelse, hcrcgning og berigtigelse fastsa:ttes af lands
styret. Under foruds<etning af gensidig.hed kan landsstyret bcstcn1n1c, at n1ålcbrcvc, 
<ler er udfrerdiget af udenlandsk n1ållngsn1ynUighcd, anerkendes son1 gyldige 111ed 
den i § 1, stk. 2, omhandlede virkning. 

13 Overtne<lclse af forskrifterne i denne lovs §R 7, stk. 3, 8 og 9, sanit und
ladelse af at cfterkon11nc noget påbud, givet af dertil berettiget n1ålingsn1yndighcd 
Il1edfl)fCr ffixJ:e, der tilfalder JandskaSSC!1. S[idannc sager behandles S0111 SOrcts~agcr. 

14 Denne lov træder i kraft straks. Samtidig bortfalder lov af 13. marts !R67 
angående skibes n1åling og lov nr. 92 af 4. n1aj...,1927. 

4. maj -- Løgtingsl6g nr. 38 um UPPMÅUNG AV SKlPUM. 
1 Øl! f~lroysk skip skulu 1n{1lnst upp, n1crkjast og hava n1ålibr:ev san1svarandi 

hesi 16g. San1a skal galda uttanrikis skipun1. sun1 kon1a i fl1royska havn clla sun1 
å foroyskum sj6øki inn- ella ulskipa folk clla farm. Umlantikin hi,)ani eru: a) her
skip, b) utlendsk skip, sum hava m:llibræv. sum er gMkent eftir § 12, stk. 2, c) 
sma skip eftir gjfillari reglum, sum JandssliTic1 fyrisetur. Eftir umstoounum i ein
støkun1 førun1 kann landsstYriO undantaka eisini onnur skip fri upprnåling enn 
tey sum nevnd eru i stk. 2. 

2 Uppn1ålingin verOur t'.1tint her a landi cftir gj(llligari rcglu111, Slll11 fyriscttar 
eru av landsstYrinunL t-Iar scrligar un1stof~ur gcra taU ncyl~ugt, kann landsstYriO i 
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cinst>Jkum forum heimilao uppmålingarkønum monnum ella stovnum al inna upp
målingar i Utlandinun1. 

3 Vio uppmåling er ætlao at finna niminnilmldio av øllum rumum skipsins. 
Vii'\ uppt<lku av målum skal enskur f6tur nytast - og dedmalir av honum - ella 
meturin sun1 eind. Eftir tein1 n1ålum. sun1 tikin cru av skipi og harav funna n.lrn
innihald verllur tonsatal skipsins at rokna i rcgistaratonsum å 100 cnskar kubik
f6t og i kubikmetur. 

4 Uppmålingin verilur utint meoan skipiil er tomt, vi6 uppløku av målum inn
an (hin fullfiggjaOi uppmålingarhåttur »regla I«). Har vi6urskiftini braMongis 
hindra uppt~1ku av n1ålum innan, kann uppmålingin t6 fren1jast eftir oi.)nun gåt'i
kendum hatti vio upptøku av målum uttan (hin legnaoi uppmålingarhåttur, »regla 
Il«). 

5 Høvuilsurslitio av uppmålingini verilur int sum: a) bruttotonsatalill, sum 
inniheldur tonsatalio av øllum luktum nimum skipsins neman scrstakliga: 1) dup
ultbotnstangar, sum nyttir verila til vatn ella brenniolju til skipsins drift, og cftir 
un1støOunu1n 2) omandeksrUn1, sum gj()rd eru til tryggingar av ella scrliga n,Ytslu 
hjå manning ella fcroaf61ki ella inniheldur maskinur, clla sum tænir gongumaskin
uni til lj6s og luft (casingar), og b) ncttotonsataliO, sum kemur cflir fr:idrattum i 
bruttolonsatalinum fyri: 1) rum til skipara og manning og rum til navigeringar og 
skipsins drift, 2) rum til gongumaskinverkio. 

6 Uppmåling ver6ur framd sum: a) fyrsta uppmaling av ollum nybygJum ella 
innflutturn skipum - eftir umstoounum - av utlendskum skipum, smbr. § 1, 
stk. 1, 2 punktum, b) umafturmåling, um so er, at broytingar vcrila gjordar å malJ
un1 skipi - hcrundir i n)rtsluni av rUn1um ~ sun1 nemur tcy n1ål, su111 eru grund
arlag undir Utrokningini av skipsins tonsataii. c) cftiruppn1åling, un1 so er. at upp
målingarvaldiO heldur tao vera ney<'\ugt. Eftirlitsuppmåling kann eisini gerast eftir 
grcinligari un1s6kn fri cigara skipsins. 

7 Til pr6vforslu av ti gjørdu uppmålingini og ti hareftir utroknaoa tonsalali
num v. m. vcr5ur n1Ulibræv (tonsata1sbnev) giviU, t6 so, at eftir cini uppn1åling sun1 
fyrisetl i § 6, b, og c, kann eftir umstoounum rætting gerast i ti fyrr givna mali
brævinum. f fylgi vio hesum skal nettotonsatali6 11,1ggast i dekksbjålka skipsins {1 

afturkarmi st6rlukunar vio tølum, sum fåast ikki burtur ella å tJ<1rum h6skandi 
staO, eins og taO kann fyrisetast at eisini rnerking av Ol)run1 uppn1lllingardata skal 
fara fram. Målibræv skal finnast umboro og um tao krevst visast viilkomamli 
valdi. OviOkon1andi n1å ikki gera ra:ttingar i nuilibncvit} clla yvirhovur Jcggja 
naka<l aftrat. i serstøkum førum, ta i6 tao hevur ikki boriii til at giviti målibr<ev, 
kann skipio fåa eina brål'ifcngis våttan um tess tonsatal v. m. Eftir kravi fr~ 
cigara skipsins kunnu haraftrat tilik malibrøv gevast, sum eru kravd til siglingar 
av scrstøku111 lciOun1, sun1 Suez- og Panan1aveitirnar. 

8 Fyri hvørl foroyskt skip, sum skal måtasl. verour skrivlig tilmelding al lala 
inn til viOkomandi n1yndugleika cftir fylgjandi rcglutn: a) Skip, sun1 stcndur i 
gcrl), skal tiln1eldast, so skj6tt taO vert)ur fariO undir byggingina. Uppn1:ilingar
n1ynduglcikin skal hava fråsøgn um byggingina so hv~,;rt, soleiOis al uppn1Ulingin 
kann byrjasl so tioliga sum til ber.b) Skip, sum innflutl verour, skal tilmeldast til 
uppmalingar seinasl å fyrstu J'eri'i skipsins i føroyska havn. c) Fær skipio broyt
ingar gjørdar sum tilskilali i § 6, b" skal tilmelding gerast allar skj6last til bcr. 
Tiln1cldingarskylduna hcvur i olltnn ft;run1 cigari skipsins og fyri skip, sun1 vcr0a 
bygd ella gjør<l un1 å f~)royskari skipasn1iOju, eisini skipas111it'5jan. 

9 E:igari skipsins, skiparin clla cftir un1støl'iunun1 skipasn1i6jan, har upp111aling 
vcri.':iur l1tint, hava skyldu at gcva uppn1ålingarn1ynduglcikanurn 6larnat'ia atgongd 
til skipi<) og yvirlmvur at vcra ti til handa undir uppmålingini og tat\ serliga til 
ru<ldingar av skipinurn. 

10 -Otreii'5s1urnar av upp1n3.ling, sun1 gjrird vcrl)ur i Utlandinun1, bcr hann, su111 
hevur kravt hana eftir gjolligari reglum, sum landsstyric) fyrisclur. Dtreil\slur av 
uppmåling av utlendskum skipi ber eigarin ella umboosmaour hansara her. 
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11 Fyri ulgavu ella rætting av malibrævi, smbr. § 7, rindar cigari skipsins eitt 
avgjald cflir tonsatalinum. Avgjaldiil fer i landskassan og eftirsto<)ur kunnu heint
ast inn vio panting. Fyri avgjaldskrøv hcvst sj6pantirættur cftir sj616ginnar § 267, 
nr. I. 

12 Gjolligari rcglur fyri mcting av skipi og utrokning av tonsatali tcss, smbr. 
§ 5, un1 n1ålibGevsins sni6, og fyribils våUanir. geving, n:ctting og inndnittur eins 
og 1ncrking. sn1br. § 7, og annn.rs tat') su1n torvar til inningar av reglunun1 i hcsi 
16g fyrisctur landsstyriii. Her skal fyrilit havast fyri gMkendum millumlanda rcgl
un1, solciOis sum t~cr serligu vera fyriscttar i n1illumlanda såttn1ålu111 un1 rcglur fyri 
uppn1Uling av skipun1, su1n til einahvorja tiU eru galdandi i rikinu1n. Gjølligari 
r·eglur fyri støddini av avgjaldinum eftir § I I, stk. l, iitrokning og rinding verour 
fyrisell av landsstyrinum. Treytao av sinCu11illum sittmila kann landsstyrio fyri
seta, at n1ålibrøv, sun1 givin eru av Utlendskun1 skipsuppn1Alingarva1di. verOa g60-
kcnd sum gyldug vio ti løgfylgju sum tilskilao i § l. stk. 2. 

13 Brot rn6ti reglunum i §§ 7, stk. 3, 8 og 9 i hesi 16g eins og undandråttir at 
fylgja nakrari fyriseting frå einun1 til tcss l1ei1nil;!i)u1n uppin<'.lLngarvaldi ken1ur 
undir b6t, sum fer i landskassan. Tilik mal koma undir sj6nettarvi,)geri\. 

14 Henda J6g ke1nur i gildi beinanvegin. San1stundis fara Ur gifdi l6g fra 13. 
marts 1867 um upprnåling av skipum og 16g nr. 92 frå 4. mai 1927. 

4. maj ~ Lagtingslov nr. 39 om tendring i TJENESTEMÆNDENES normer
ing n1. v. 

1 I lagtingslov nr. I 6, 28. marts 1949 om lønregulering for landets tjcncste
n1ænd, således son1 denne senere er a~n<lret, foretages disse a~ndringer 

l. Ce11tra/arlmi11istratio11e11. I § I, stk. 4 ændres »fuldmægtig 2. grad (2)« til 
»fuldmægtig 2. grad (4)«. 

2. Oppeb,Jrse/skontoret Toldva·senet. § 2, stk. 4--6 får folgende ordlyd: 
Overtolder af l. grad: Grundl<ln kr. 2.400,- ilrlig, stigende hvert 3. år med kr. 150.
til kr. 3.600,-. Overtolder af 2. grad: Grundløn kr. 2.100,- årlig, stigende hvert 
3. itr med kr. 150,- til kr. 3.150,-. Toldere (6): Grundløn kr. 1.950,- årlig, stig
ende hvert 3. år med kr. 150,- til kr. 2.850,-

3: L1111dhruget. § 7. stk. 2 fflr følgende ordlyd: »Landmålere (2): Grundlc111 kr. 
5:040,- årlig, stigende hvert 3. år med kr. 360.- til kr. 5.760,- og derefter hvert 
3: år med kr: 580,- til kr. 7.500,-.« 

4. Fiskeriet 111. v. T § 8, stk. 3 ændres »Vragerkontrollorcr (6)« til >lvragerkon
trollører (8)«: 5: § 13 bliver til § 14. 6.Smn ny § 13: Landsrevisionsafdelingen: 
Landsrevisor: Grundløn kr. 6.000,- årlig stigende hvert 3. t'tr med kr. 700,- til kr: 
8:100,-. 

2 -~-
3 Landsstyret bemyndiges til at meddele tjenestemænd, der har haft embede 

i statens tjeneste i en stilling, der giver ret til pension. når han er ansat eller bliver 
ansat son1 landets tjencstcn1and i et embede n1c<l pensionsret, san1n1e pensionsret 
og anciennitet, som han havde, på betingelse af, at" et belob svarende til pensions
bidraget, som han har eller skulle have betalt, bliver overfort til landskassens pen
sionsfond. l disse tilfælde kan landsstyret dipensere fra reglerne i § 2, stk. 2 i lag
tingslov nr. 1, 25. februar 1953 om pension og eftcrltln. 

4 Sanatoricts pensionsfond oph~evcs og ovcrfores til landskassens pensions
fond. 

4., mai - Logtingsl6g nr. 39 um broyting NORMERING TÆNASTU-
MANNA. v. 111. 

1 i Iogtings16g nr. 16, 28. n1arts 1949 un1 k;n t~enastun1anna landsins, solciOis 
sun1 hon seinni er broytt, vcrOa hcsar broytingar gj~-)rdar: 
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1. Mi<istøi)uwnsitingin. f § 1, stk: 4 verour »fulllruar 2. stig (2)« broytt til »full
truar 2. stig ( 4 )<<: 

2: Gjaldstovan Tollskipanin. § 2, stk. 4-6 verour orliao soleiois: Yvirtollari 
av I: stigi: Grundløn kr. 2.400,- arliga, hækkandi 3. hvort ar vio kr. 150,- til kr: 
3:600,-. Yvirtollari av 2. stigi: Grundløn kr. 2.100,- arliga, hækkandi 3: hvørt ar 
viil kr: 150,- til kr. 3.150,-. Tollarar (6): Grundløn kr. 1 :950,- arliga, hækkandi 3: 
hvem ar vio kr. 150,- til kr. 2.850,-. 

3. La11db1i11ailur. § 7. stk. 2 verour orliai'i soleiois: »Landmålarar (2): Grundlon 
kr. 5.040,- årliga, hækkandi 3. hvort år vil\ kr. 360, upp i kr. 5.760,- og sil)an 3. 
hvørt ar vio kr. 580,- upp i kr. 7:500,-« 

4. Fiskivinna o.a. l § 8, stk. 3 verour »vrakieftirlitsmenn (6)« broylt til vrakief
tirlitsmenn (8). 

5. § 13 verliur til § 14. 
6. Sum nyggj § 13 verour sett: Landsgrannsko5aradeildin: Landsgrannsko1iari: 

Grundløn kr. 6.000,- årliga hækkandi 3. hvørt ar vili kr. 700,- til kr. 8.100. 
2 ---
3 Landsstyrio fær heimild til at veita tænastumanni, i1i slarvast hcvur i rikisins 

tænastu i embæti, sum gevur rælt til eftirlon, ta il\ hann er seltur clla verour settur 
sun1 ta~nastun1aOur lan<lsins i c111bæti vii.) cftirk1narr~ctti san1a eftirlønarra.~tt og cftirm 
Ionaraldur. su1n hann hevOi, treytaLl av, at peningur svaran<li til tal) cftirk)nargjald, 
sum hann hevur ella skuldi goldio, ver5ur yvirfluttur el'tirlonargrunni landskassans. 
i hesum forum kann landsstyrio gera undantok fra regluni l § 2 stk. 2 i løglings-
16g nr. I, 25. januar 1953 um cftirkin og cflirsiluløn. 

4 Eftirlonargrunnur br6stsjukahusins verilur tikin av og fer i cflirlønargrunn 
landskassans. 

4. maj - Lagtingslov nr. 40 om sløtle til fornyelse af FISKERFLADEN. 
Udover de kr. 2.400.000.-, som blev bevilget i henhold til laglingslov nr. 12 af 

5. april 1955 og nr. 11 af 22. marts 1956 til fornyelse af fiskerflåden bevilges kr. 
kr. 1.000.000.- for finansåret 1957/58. Delte beløb ligesom tidligere bevilgede 
belob henlægges til fonden til fiskerflådens fornyelse.! 

4. mai - Løgtingsl6g nr. 40 um studning til ENDURNYGGING FISKISKIPA
FLOTANS. 

Aflrat teim kr. 2.400.000.-, sum j'itlai'iar v6ru cflir kig nr. 12 fra 5: april 
1955 og nr. 11 fra 22. marts 1956 til endurnyggingar av fiskiskipaflotanum ver6a 
kr. 1.000.000.·-- jåtlaoar i figgjarårinum 1957-58: Hesin pcningur cins og fyrr 
jUttal)ur pcningur verUur Jag<lur i grunn til cndurnyggingar av fiskiskipaflotanun1. 

7. mai - Kunngero um DTVARPSGJALD. 
Vanliga utvarpsgjaldio fyri 1957 er kr. 20,- fyri hvønn m6ltakara og familju

gjaldii'i er kr. 30.-. Hesi gjold eru komin til gjaldingar I. april. Hann. sum ikki 
rindar gjaldir) innan 1. juni 1957, skal gjalda herumframt kr. 2.- i eykagjald. 

Sambært 16g fra 28. marts 1956 § 3 vcrl\ur fyriskipar), at aflanå I. mai 1957 
kann skyldugt Utvarpsgjal<l vcrOa innheintat) viO panting eftir son1u reglun1 sun1 
galda fyri skatt.2 

10. mai- Kunngero nr. 42 um avtøku av kunngcrc'\ um LANDlNG AV KAL
V A fra fiskiskipum, sum eru ikki hoyrandi heima i F11royum. 

1) Jfr. 11. nr. 8, 6. n1arts 1958 og 11. nr. 32, 13. nntj 1959; 
2) Sbr. kunng. nr. 3, J 8, fcbr. 1958. 
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Kunngero nr. 17 frå 23. juni 1953 um landing av kalva frå fiskiskipum, sum eru 
ikki hoyrandi hcima i Foroyum, verilur hervii'i avtikin. 

18. maj - Kunngero nr. 44 TAKSTRFGULATIV FOR DRONNING ALEX
ANDRINES HOSPJTAL, Klaksvig sygehus og sygehuset på Su<lerø. Betaling for 
kur og pleje for indlagte patienter. 

1 Betalingen fastsættes således pr. dag: A. For patienter, som har bopæl på 
Færøerne: 1. På fællesstue. a. Almindelig takst """"""". "" """ "." kr.8,00 

b. I.;or uben1idlcdc. nydende n1edlcnuner af statsanerkendte sygekasser og deres 
børn (herunder plejebørn anbragt i familiepleje) under 15 år "".""". kr.4,00 
(nedsat takst gælder ikke for f(ldepatienter, der indlægges uden medicinsk eller so
cial indikation). 2. På enestue (efter patientens derom fremsatte begæring) kr.16,00 

B. For patienter, der har bopæl uden for det under A. omhandlede distrikt. 
1. På fællesstue. a. Almindelig takst "." "".""" """""" """ "". kr. 36,00 
b. For patienter hjemmehflrZnde i kongeriget, der under et midlertidigt ophold 

inden for det under A omhandlede distrikt bliver trængende til sygebehandling, er
lægges ved indlæggelse på fællesstue dog kun de under A I anforte takster, så
fremt hensigten med opholdet ikke har været at opnå adgang til indlæggelse på 
sygehuset, og der foreligger 1,egeallast for, at vedkommende patient ikke tåler at 
flyttes til hjemstedets sygehus. 

2. På eenestue (efter patientens derom fremsatte begæring) """". kr. 40,00. 
C. Ledsagere. For sunde diebørn. der for diegivningens skyld indlægges sam

men med moderen, samt for børn, der fc>des på sygehuset, erlægges halvdelen af 
den betaling, der af patienten vil være at crlreggc efter foranstående regler. Det 
samme gælder for sunde mødre, der for diegivningens skyld indlægges sammen 
med deres børn. 

For sunde, som tillades indlagt som ledsagere for syge, erlægges betaling som 
for almindelige patienter. dog uden nedsættelse for sygekassemedlemmer. 

D. Patienter med smitsomme sygdomme. Patienter, der som lidende af epide
misk sygdom eller kønssygdom, indlægges til behandling i henhold til de for disse 
sygdomme gældende særlige bestemmelser, er berettiget til gratis behandling. 

2 Ved betalingens beregning betragtes en del af et dogn som et helt døgn, 
således at både indhcggclses- og udskrivningsdagen 1ncdrcgncs. For den fastsatte 
betaling nyder patienten alle ydelser, som ikke kræves s;erlig betalt i henhold til 
pkt. 1-5 nedenfor, herunder lægehjælp. operationer, forbindstoffer. bandager til 
benyttelse på sygehuset, medicin, r<lntgcnunders11gelscr og -behandlinger, labora
toricundersogelser, medicinske lYrtdc- og: Jyshehandlingcr n1. v .. n1assagc, desin
fektion, almindligc bade, lys, varme, vask. pleje, bespisning efter re,glementet eller 
efter ]~egens forskrift, opvartning og endelig ekstravagter, der er ordineret af syge
husets hegcr. 
Sarskilt heta/ing udredes for [1>/gende ydelser: 

1. For kunstige Jcn1n1cr, bandager. hckl:rdningsgcnstandc og: andre rekvisitter, 
son1 n1edgives patienten til vedvarende benyttelse efl.cr udskrivningen fra sygehu
set. betales efter regning af alle patienter. 

2. For ekstravagter, der ikke er ordineret af hcgen. betales særskilt og fuldt ud 
af alle natienler. 

3. Fo~ desinfektion nf genstande. der har været benyttet af patienten uden for 
sygehuset, betales kr. 10,00 for el scd sengetøj. kr. 10,00 for et sæt gangklæder og 
for andre genstande efter inspektorens skcm. For patienter. der i henhold til § l D 
son1 lidende af en cpiden1isk sygdon1 indl:eggcs til gratis behandling crhrggcs 
dog ikke betaling for desinfektion af scngctoj eller gangkhe<ler, som har va~rct 
benyttet under indtransportcn til sygehuset. 
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4. Betalingen for jordemodernssislance til indlagte patienter er sygehuset uved
kon1n1ende. 

3 Betaling for a111hula11t behandling. 
A. For sådan efterbehandling, eftersyn m. v. af udskrevne patienter, der bor 

foretages på sygehuset, og som ikke faJdcr ind under B. og C" erl<cgges kr. 4,00. 
B. For patienter, der som tilskadekomne eller trængende til ojeblikkclig hjælp 

behandles ambulant på sygehuset, betales til sygehusets kasse alt efter behand· 
lingens omfang fra kr. 10,00 til kr. 30,00. Betalingens slvlrrclse fastsættes af over· 
)~egen. hvis afgørelse kan indbringes for sygehusbestyrelsen. 

C. For benyttelse af de pi\ sygehuset værende rontgcn- og lysinslallationer, me
dicinske badeafdelinger m. v. erlægges af personer, der ikke er indlagt pii syge
huset, folgende betaling: 
I. Ro11tgenu11dersoge/ser og f'<-)11/genhe!tandlingcr: 

I. Rontgenundersøgelse (fotografering): a. Tandfilm: I. tand kr. 6.00 
Flere tænder kr. 12,00 
Heil tandsæt kr. 24,00 
b. Lille undersøgelse (hi\nd, fod, hi\ndlcd, fodlcd) kr. 12,00 
c. Mellemstor undersøgelse (fra knæ til hofte ind. fra a.lbuc til skulder kr. 24,00 
d. Stor undersøgelse (ba~kkenct. rygrade, kraniet, lungerne, hjertet, urinorgan-
crnc, galdeveje, n1avc og tarn1) kr. 36,00 
2. Rnnlgenbehandling kr. 12,00 
Behandling udover V, time ". kr. 18.00 

3. Rnntgengennemlysning kr. 12,00 
Ved gcnlagne røntgenbehandlinger og rontgcngcnncn1lysninger ncds:rttcs betal
ingen til 75 t,7(1. 
Il. lvfassagebeha11d/ingcr, 111edich1ske hadehehandlinger og diat1ter111iheha11d
/i111;er 111. v.: 

I. Massagebehandling 
2. Badebehandling 
3. Myotensor, diathern1i- og korth<)fgcbchandling 
4. Ko1nhincrcl badebehandling (had p1us n1assagc) 

I I I. Ln·helwnd!inger: 
I. K varlzlysbchandling 
2. Glcxlelysbehandling 
3. Kulbuelysbehandling 

IV. Andre u11ders,>gelser: 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

kr. 
kr. 

kr 

3,00 
3,00 
4.00 
5.00 

4.00 
4,00 

4.00 

I. Elektrocardiogrammer kr. 10/lO 
2. StofskifteunderS<>gclser kr. I0.00 
lJbcn1idlcdc, nydende 111cdlc111n1cr af statsanerkendte sygekasser og deres bt-1rn 

(herunder plejeborn anbragt i familiepleje) under 15 år, som har bopæl i det un
der § l A omhandlede distrikt, eller som, uden at Jette er tilfældet ville have 
v:erct berettiget til indhrggelse for den for sygckasscn1c<llcnuner ga:ldcn<lc takst 
i henhold til § I B. l b" erlægger halvdelen af de under A, B og C anforte takster. 

4 lJetafinR for lahoratorieunder.\''"gelser. 
For udførelse af laboratorieundersøgelser for praktiserende la:-ger vcdrdrcndc 

personer, der ikke er indlagt på sygehuscl, fastsa~ttcs betalingen slllcdcs: 
sygckassepalt. privatbetaling 

Stofskiftebestemmelse ""."""."""""" kr 10,00 kr. 20,00 
Blodsukker """"" """ ""."."" """" 6,00 12,00 
Blodtælling """"""".""""""""."" 6,00 12,00 
Elektrocardiografi "" "" """" ""." "" 10,00 20,00 
Widal """" "" """"" ".""""""" 6,00 12,00 
Blodtypebestemmelse "."" """"""" 5,00 10,00 
Icterusindex "" """ ""." """."""". 6,00 12,00 
Mikroskopi og podning "" ". """."" 6,00 12,00 
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Lumbalpunctur .... """.".""."""..... 10,00 20,00 
(hvortil kommer takst for tælling, se ovenfor). Takster for øvrige undersngelser 
fastsættes efter overlægens og inspekt,irens skøn. 

5 I tilf:clde af, at betalingen ikke erlægges, kan sygehuset lade sit tilgodeha
vende inddrive ved udpantning hos den pågældende patient eller hos dennes 
kautionist. Sygehuset er berettiget til af enhver patient, som ikke ved indlæggelsen 
er i stand til at stille den fornødne kaution for betalingen, at forlange stillet fol
gcnde depositum: 

For patienter på fællesstue ""."""."""""" kr. 125.-
For patienter på enestue "" """"""""""". - 250.-
For udlændinge """""""" "" """" """"". - 400.-

G Dette regulativ træder i kraft den I. april 1957. Fra samme tidspunkt op
hæves det af Fænl amt under 15. oktober 1940 stadfæstede regulativ. 

18. juli - Rcglugero nr. 51 um starv OTVARPSNEVNDINNAR. 
Sambrt. logtingsl6g nr. 23, 28. marts 1956, um utvarp, ~ I I, (um skipan av 

eftirliti6 vio utvarpinum) og løgting.sl6g nr. I I, 14. februar 1957, um utvarps
nevnd verc)ur fyriskipai'i: 

l Sctt er utvarpsnevnd vi<l 5 limum valdir av løgtinginum å hvørjum fyrsta 
tingi aflanå logtingsval. Landsstyric) uppnevnir formannin limanna millum. 

2 Otvarpsnevndin tekur avgeri'i um, hvussu daggskrå utvarpsins skal skipast 
i høvuosevnum, og g6tlkennir hana, innan hon verour kunngjørd. Nevndin fyri
setur reglur, iil hon heldur veroa neyougar, vio ti endam:ili. at tal\. sum utvarpai'l 
verour, hevur fjølbroytt mentunarligt og upplysandi innihald, og at hugsunar
frælsi, rættsinni og javnai'iur m6ti øllum flokkum og stevnum i almennum målum, 
vinnustovnum fcløgum og einshJkum 1nonnurn skulu råOa i Utvarpinu1n. Dtvarps
nevndin eigur allan avgerforrætt at skipa fyri tilfari, målnytslu og frambun)ar
håtti. Landsstyrio hevur avgeroarrættin fyri øllum figgjarligum utvarpinum vi1i
vikjancli. 

3 Otvarpsnevndin tekur ikki seinni enn I. september avgero um høvui'isevni 
fyri dagsskrå fyri oktober-marts og ikki scinni enn I. mart.s vii'ivikjandi dags
skrå fyri april-september, t6 vcrour at standa nevndini fritt at gem broytingar 
ella uppiskoyti til h:ilvårsskrånna. Dagsskrå skal til hvørja ti verila samtykt i lwv
uoståttum fyri minst 4 vikur. Dagsskrå fyri hvørja viku verliur utgivin ikki seinni 
cnn friggjadag i vikuni undan og lyst i Utvarpinun1 friggjadag undan. 

4 Um maour, io skal flyta fram utvarpsevni fær forfall, ella aorar 6fyri
sæddar umsløour gera broytingar ney1iugar av dagsskrå, fyriskipar fyristøf\u
maOur Utvarpsins. so vitt gjørligt i samråO vi5 forn1annin fyri Utvarpsnevndini, 
fyri dagsskrå å besta hått samsvarandi teimum høvuoslinjum, nevndin hcvur sam-
tykt. \ 

5 Limir nevndinnar hava tøgnskyldu sum tænaslumenn landsins: tå avgeri'i 
er tikin i einum måli, kann tao t6 frilt veroa ummælt. At enda å fundi i nevndini 
ver1iur samtykt, hvørjar upplysingar veri'la at senda blø6unum. 

6 Landsstyrio heitir å nevndina og fær ummæli vic1vikjandi setan av utvarps
stj6ra og starvsf61ki, sum hevur fyrireiking av utvarpstilfari um hcndur ella lut
tckur i sj:ilvum utvarpingunum, viovikjandi figgjarætlan ulvarpsins, støddina av 
utvarpsgjøldum, samsyning fyri flutning av utvarpsevnum og scmjur vio rilhov
undar og t6nlcikarar. 

7 Nevndin fyrisetur senditioirnar :i degnum innanfyri la dagligu tioarlongd, 
sum landsstyric) fyrisctur. Landsstyri1i fyrisctur samsyning til ncvndarlimirnar. 

8 (Jtvarpsncvndin kcmur san1an å fund regluliga cina fcrO un1 n1ånaOin og 
annars so ofta, torvur er å. Formal)urin booar til fundar. Hann hevur skyldu at 
booa til eykafundir, tå fyristo<)uma()ur utvarpsins clla tveir mcnn i utvarpsnevnd-
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lni krevja taO. Fundur er san1tyktarførur, urr1 n1eiriluti av Jin1unun1 er {t fundi. 
Standa atkvot)urnar å jnvnt1111, er atkv~1oa fonnannsins avgcrandi. (Jtvarpsfyristønu 
n1at)urin hcvur s<eti i fundurn Utvarpsnevndinar og hcvur har r:ett at ftla orC:iiC·i og 
seta fran1 uppskot n1en hcvur ikki atkV~)t)ura:tL ]-Jann skal scla fran1 uppskot til 
dagsskrå, harundir uppskot til fyrilcstrar og sanltalur og n1usikk- og sangUtvarp. 

9. sept. - Bek. nr. 229 om statens SINDSYGEHOSPITALER herunder om 
indkrggelse af patienter san1t takster 111. v. 

2 Stk. 3. Hospitalerne har folgendc landområder: Sindsygehospitalet i Ny· 
kobing, Sj.: - - - Eærc1erne. -

19. sept. Lagtingslov nr. 50 om UDBYTTEGARANTI. 
1 Landsstyret bemyndiges til for el tidsrum af 5 iir fra I. januar 1958 al regne 

pl landskassens vegne at garantere overfor dc1n, der tegner aktier eller er andclsM 
havere i el til fornyelse af den færøske fiskerfli1de dannet ejerselskab cl udbytte 
af 5 % p. a. af den kapital, der tegnes og indbetales til selskabet. Undtagne fra 
garantien er dog offentlige institutioner, selskaber, der tegner søforsikring, sanHncnM 
slutninger af fiskeeksportører samt de personer eller selskaber, der bliver lejere 
eller ejere, herund;::r lllC'JCjCfC af de fartojer, der rtlt~kaffcs far ~~clskabcts regning. 

2 f-Jenhcggelser udover lovpligtige, der n1c<lforer en senere reduktion i ud
byttet, således at delle kommer under 5 %. kan kun ske med landsstyrets sank
tion. 

3 En betingelse for udbyttegarantien er, al selskabet er pligtigt at modtage 
en kon1n1itteret for landsstyret. Denne kon1n1ittcrcdc har adgang til selskabets 
generalforsan1linger, såvel ordin~:ere son1 ekstraordinrcre og bestyrelsesmøder, dog 
uden sten1111crct. I-Ian kan til varetagelse af sit hverv forlange sig n1eddclt alle 
oplysninger selskabet vcdrnrende. Udover en meddelelsespligt til iandsstyret har 
han at ia~tage tavshed om de forhold, han måtte blive bekendt med under vare· 
tageisen rJ sit hverv. I-1ans aflønning fasts<cttcs af landsstyret, og udredes af landsM 
kassen. 

4 Lan<lstyrct foreskriver iovrigt de n~-enncre regler for garantiydelserne hcrM 
under de kontrolforanstaltninger, der n1Uttc vrerc fornodnc, bl. a. at aktier skal 
noteres på navn. 

19. sept. - Løgtingsl6g nr. 50 um trygging av VlNNJNGSB'YTI. 
1 Landstyrinum er hein1ilt landskassans vcgna i citt 5 {lra skei0 fr;l 1. januar 

1958 at rokna at innistanda tein1, sun1 scta scg fyri partabr~lv ella cru luthavarar 
i eigarafelag stovnaO til endurn}ggingar av foroyska fiskiflotanu1n, fyri cinun1 vinn 
ingi av 5 % p. a. av ti peningi, sun1 teknat'!ur verOur og goldin felagnuni. u-n<lir 
hesa trygging kon1a ikki aln1cnnir stovnar, fclog, sun1 tekna sj6våtrygging, sa1n~ 
tøk av fiskiUtflytarun1 og ørers6nar ella fclog, sun1 antin gcrast eigarar ella lcig
arar, harundir san1eigarar i tein1 foru111, sun1 kcypt vcrOa fyri fclagsins rokning. 

2 Nit)urleggingar Utyvir 16gskyldugar, sun1 hava 111inking i vinninginu111 yj,) 
sær soleiOis, at hann fer niOur u111 5 fJo, kunnu bert gerast cftir landsstYTisins g66-
kenning. 

3 Ein treyt fyri vinningstrygging er, at fclagiO hcvur skyldu at taka in16ti ein
um kommitleraoum fyri landsstyri6. Hesin kommitteraili hevur algongd til fcl
agsins at")alfund, b~cOi vanligan og fran1n1ihj<i og ncvndarfundir, n1cn uttan at
kvn6urætL Til tess al rnkja slarv sitt kann hann krevja allar upplysingar fclag
num viokomandi. Dtyvir frf1sagnarskyldu til landsstyrio hcvur hann tagnarskyldu 
um tcy viOurskiftir, sun1 hann kann kon1a til kunnlcika un1 i lJtinningini av starvi 
sinunL !-Jann ftcr løn Ur landskassanun1, sun1 landsstyri{) fyrisctur. 
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4 LandsstYriO fyrisctur ann:irs gjølligari regJur fyri vinningstryggingini og har
undir ti eflirliti sum ætlast neyougt, m. a. at partabrøv skulu noterast un<lir navni. 

20. sept. - Bek. nr. 238 om stemmeafgivning til MENJGHEDSRÅDSVALG 
på Færøerne ved indsendelse af stemmeseddel. 

I medfør af § 42 i kgl. anordning af 3. juli 1956, hvorved lov om menighedsråd 
sættes i kraft på Færøerne, fastsættes herved folgende bestemmelser om stemme. 
afgivning ved indsendelse af stemmeseddel. 

1 Vælgere, som på grund af ophold uden for den menighedsrådskreds, llvor 
de er opforl på valglisten, eller på grund af sygdom vil være forhindret i at ind
finde sig på afsten1ni11gsstedet indenfor de for afstemningen fastsatte tidsfrister, 
kan ved mcnighedsradsvalg indsende deres stemmeseddel under iagttagelse af det 
i det folgende nærmere fastsatte. For syge gælder dog den begrænsning, at de på· 
gældende skal opholde sig på Færøerne. Vælgere, som har bopæl på afsides be
liggende oer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsnmråde, kan afgive, stem
me ved indsendelse af stemmeseddel, såfremt de kun med uforholdsmæssig van
skelighed kan nå frem til afstemningsstedet. For de vælgere, der afgiver stemme 
i henhold til stk. I, finder afstemningen sled de 3 sidste søgnedage før valgets af
holdelse. Søfolk eller fiskere, som på afstemningsdagen opholder sig uden for den 
pågældende menighedsrådskreds, kan dog afgive stemme indtil 3 uger før valgets 
ilfholdelse. Tilsvarende gælder de i stk. 2 omhandlede vælgere. 

2 Søfolk og personer ansat ved fyrvæsenet kan stemme på vedkommende skib 
eller på vedkommende fyr, når de opfylder den i § I, stk. l, omhandlede beting
else for sådan stemmeafgivning. De i § l, stk. 2, omhandlede vælgere afgiver stem
me hos en af vedkommende menighedsr:ld udpeget valgberettiget person. Der kan, 
om det findes fornødent, udpeges to sådanne personer for hver afsides beliggende 
ø. Stemmeafgivningen hm tidligst finde sted 3 uger for valgets afholdelse. 

3 De til denne form for stemmeafgivningen nødvendige stemmesedler med dertil 
hørende særskilte konvolutter samt blanketter til følgebreve og omslag hvori følge. 
breve og konvolutten med stemmesedlen skal sendes til menighedsrådet, tilveje
bringes ved kirkeministeriets foranstaltning for statens regning. De skal tilligemed 
en vejledning til brug ved stemmeafgivningen kunne fås udleveret hos kommunal
bestyrelserne samt i købstæder og bymæssige bebyggelser på kirkekontorerne. 
Stcn1n1escdlerne skal va~rc af hvidt papir, påtegnet erdct »sten1n1cseddcl« på bc# 
ge sider , men iøvrigt uden påtegning eller afmærkning af nogen art.Konvolutterne 
skal være uigennemsigtige og af en sådan størrelse, at de fuldstændig dækker 
stemmesedlen. Omslagene skal på forsiden være påtrykt angivelse af, at de inde
holder en stemmeseddel og på bagsiden v'ere forsynet med en rubrik, hvor vælg
eren angiver sit navn og bop~cl i den n1enighcdsrftdskrcds, hvor han er opfort på 
valglisten. Søfolk, der sejler i udenrig.sfarl, kan uanset bestemmelserne i stk. l og 
stk. 2 benytte de til brug ved folketingsvalg på Færøerne tilvejebragte stemmesed· 
ler, konvolutter og blanketter til følgebreve m. v" når det ved pi\tegning på følge
brevet og on1slaget anføres at sten11neafgivningen vedrører valg til n1enighedsråd. 

4 Stemmeafgivningen er kun gyldig, når den sker ved benyttelsen af de i § 3 
on1taltc sten1n1esedler, følgebreve og omslag. Ste111n1eafgivningcn foregår ved, 
at va~lgcrcn uden overva:relse af andre på stcmn1csedlen anfører bogstavbetegn~ 
elsen eller anden klar betegnelse for den kandidatliste, for hvilke vælgeren vil 
afgive sin sten1n1e eller navnet på en af listens kandidater, eventuelt med tilfojelse 
af listebetegnelsen på en af de foran angivne måder. Umiddelbart efter at vælgeren 
har stemt, indlægger han, uden at give nogen adgang til al se, hvorledes han har 
stemt, stemmesedlen i den dertil bestemte særlige konvolut og tilklæber denne. 
Det i § 3, stk. 1, omhandlede følgebrev udfyldes straks, efter at stemmesedlen er 
indlagt i konvolutten. Følgebrevet skal indeholde: 
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1) En af v;:rlgcren pfi tro og love afgiven crkhrring 0111, at han på valgdagen 
opholder sig udenfor n1cnighedsrlldskredsen. san1l en af va:lgeren. egenhrendig på 
tcre og san1vittighed underskreven erkkering 0111, at han selv frivillig og uden 
overværelse af andre har udfyldt stemmesedlen, lagt den i konvolutten og til· 
kl:rhct denne. \T;eJgcrcns underskrift skal finde sted i overværelse af to vidner, 
og foigebrcvet skal angive datoen for underskriften og va~Igcrens fulde navn, 
stiiling og bop;el i den 111cnighcdsrih.Jskrcds. hvor han er opfort på valglisten. 

2) En attest. udstedt af de 2 vidner. son1 har ovcrva.:ret V(elgcrcns underskrift 
på den under 1) n<cvntc erkhcring n1cd bevidnelse af, at underskriften er ægte og 
skrevet pt1 den tid og det sled, son1 va:lgercn har anfv)rt. De 2 vidners under~ 
skrift 111<1 vrerc cgenh:i.:ndig og 111cd angivelse af fulde navn, stilling og bop:el. 

Den under 2) ornhandledc aUe:st skal dog for St)folks og fiskeres vedkon1n1ende 
være underskrevet enten af skibets forer, af vedkonunende nH'lnstringsbestvrcr 
eller toldtjcncsten1and (pil F<erocrne landfogeden eller vcdko111n1cnde sYsse!n1~1nd 
cJ/er kanani<rnebctjcnt) eller, når skibets f~)rcr selv vil afgive slen1111e eller er for
hindret i at udstede attesten. da af hans stcdfortr:cdcr om bord. For fyrv:csencts 
vc<lkon1n1endc skal attesten v;crc underkrcvct af en tjcncsten1and ved fyrv;:rscnct. 
l~or de i § I, stk. 1. sidste punktun1, n;:cvnlc personers vedkon1n1cnde skal atteslen 
lyde p~t, at v:rlgercn so111 folgc af sygdo1n er forhindret i at give llllKie på valgw 
stedet. Attesten skal for sti vidt angiir patienter pft sygehuse og sanatorier va~rc 
underskrevet af en ved sygehuset cl!cr sanatoriet ansat hegc eller af en statstjcw 
ncstcn1and og for andre syges vedkon1n1cndc af en Ia~gc, en statstjencstc111ancl 
c1ler af en af sysseln1andcn dertil udpeget trov~rrdig person, 

5 Når va:Jgercn har stc1nt. og foigcbrevet er behorigt udfyldt og attesteret. 
indkeggcr han konvolutten rncd stcrn1nescddcl og f~-)]gchrcvel i det dertil he~ 
stcnllc ornslag, son1 han tilkl:rbcr, frankerer oµ adresserer til 1nenighcdsrådct i 
den rncnighedsrUdskreds, hvor han er opfort p{l valglisten. Endvidere udfylder 
han den ptt on1slagcts bagside anbragte ruhrik n1ed tydelig angivelse af sit navn 
og bopæl i den n:rvntc n1cnig:hcdsnldskreds, Sternn1eafgivningcn. rnå ske så be
tids, at 111enighedsrddct kun drage 01nsorg for, at 0·1nslaget er frc111111c hos ved~ 
kornn1endc valghcstyrelsc eller valgstyrcrc i god tid, inden afstcn1ningens pa~ 
begyndelse. 

G Menighedsrådet. san1Ier de indsendlc nn1siag og indf\lrcr arscndcrens navn 
og bopa:J san1t tidspunktet for on1slagets rnodtagclsc p[t en s;erlig fortegnelse. 
De indsendte on1slag nun1111crcrcs og sendes uåbnede til valgtestyrelsen eller. 
si'lfre111t n1enighedsrf1dskredscn er delt i flere afsten1ning:sdistriktcr, til valgsty
rcrnc for <let on1handlcde distrikt. hvor vedkonuncndc va:lgcr erter den på 0111-

slagct angivne hora.:1 er slc111111ebcrettigct. 0111slaget skal va~rc valgbestyrelsen eller 
vaJgst.yrerne i luende inden afsten1nlngens p<lbcgyn<leTsc. 

7 I) Inden afstcn1ningcns pf1heg.yndelsc åbnes de 111odtngne on1slag af valg
lX'slyreJsen (vafgstyrcrne). der ror hvert enkelt af O!llSfagenc undcrs0,!2Cf, 0111 den 
person, fra hven1 det hidrdrer. er opfort på valglisten, og i bekr::eftcnde fald 
straks s;rttcr et kryds ved v~cigerens navn nfl valglisten san1tidig n1cd. at hans 
navn og valglistenun1111cr opf{lres på stcnunelistcn. 

2) Viser <let sig ved den n~evnte undcrs~)gclsc. at <len påg:eldcnde ikke er valgff 
bereltigcl, eller oplyses del. at han inden valgdagen er afgået ved dtldcn, l;eggcs 
den u:1bncdc konvolut tillige n1cd folgchrcvcl på ny ind i on1slagcL o,g delte kon1w 
111cr ikke videre i betragtning. Det san11nc g;eklcr, n~tr on1slagcl indeholder andet 
eller niere end cet -følgebrev og ecn konvolut. eller der efter beskaffenheden alf 
on1siagct. fo1gebrevct eller konvolutten er grund til at antage. at <le ikke horer 
ti! de ved kirken1inisterlets foranstaltning til vejebragte, jfr. dog ~ 3, stk. 3. eller 
at der ved deres udfyldning, attestation, underskrift eller indsendelse ikke er gået 
frem som foreskrevet. 

3) De konvolutter. son1 herefter konnncr i hetranh1inP> onhcv;ire~. hver enkelt 
san1111cn n1cd det tilhorendc folgcbrcv og on1slag, indtil ;:1fstcrnningen er afsluttet 

177 



1957 20. sept. 

J(onvoluttcrnc nedlægges Lierefter i en stcnunekassc og blandes n1cllen1 de ovrigc 
stcrn111cscdlcr og åbnes ftJrst, når det for opUrllingcns skyld er nødvcnLligt. 

4) 0111slag, son1 tnodtages af valgbestyrelsen (valgst;Ternc) efter afstcn1ningens 
påbegyndelse, henhcggcs u<lbnede og ko1nn1cr ikke videre i ~ctragtning. . 

5) Ved den stedfindende opg1:.1relse af valgets resultat skal savet on1slag og tolgc 
breve son1 konvolutter og stcnuncsedler va~rc til stede. 

8 De on1handledc stc~nncscdlcr er ugyldige: 
1) Når det ikke med sikkerhed kan afaores. enten hvilken af kandidaterne eller 

hvilken liste va:lgcrcn har villet give sin..., stcn1111e. 
2) 'Når en konvolut indeholder andet eller niere end ccn stcrnn1csed<lcl. 
3) Når der efter beskaffenheden af en sten11nesclklcI er grund til at antage, at 

den ikke htirer til de ved kirke1ninistcricls foranstaltning tilvejebragte, jfr. dog § 
3. stk. 3. eller al der ved dens udfvl<lning ikke er gået frem som i denne bekendt
r-:orclsc foreskrevet. 
- 4) Når stemmeafgivningen har fundet sled uden for de fastsatte tidsfrister, jfr. 
§ I. stk. 3 og§ 2. stk. 2. 

9 Det påhviler de i nærværende bekendtgørelse § 4 omtalte vidner uopholde
ligt at 111eddclc undcrretninrr til vcdkon11ncnde tnenighcdsrJd, st1frcn1t de erfarer, 
at nogen son1 har afgivet ;fcn1n1c efter de ovenfor ~1~cvnte regler, er afgået ved 
dGden inden valgets afslutning. 
(i 

15. nov. --- Bek. nr. 268 om ændring i vedtægten for SAGFØRERSAMFUN-
DET. - -

lndlcdningcn til § 22 forn1ulcrcs således: 
»Landet deles i folgcndc 11 sagforcrkrcdse: 
1. kreds: l(obenhavn og Frederiksberg sanlt l(obcnhavns a111tsrJ.dskrcds og F~rr

pcrne« 

5. dec. ~· Reglugcri\ nr. 52 fyri Grunnin til van)vcitinrrar av FORMINNUM f 
KIRKJUB(i). -

1 Grunsins grundf:r cru t;rr ognir. su1n })Fonden til hcvarine: af Kirkeh\-)ruincn 
på P;erocrnc« cigur. og haraftrat 25.000 kr., sun1 pf. F'oro.ya ~l3anki i l'(Jrshavn 
gav til ncvnda endarnUJ i 1956 <.i 50 (tra dcgi bankans. 

2 Grunsins dnertiliga grundfa': ..., 
Ncvnda giva frå pf. Foroya Banka 
Innskrivingarpr6gv. ~yvirtiki(}, fr<i »Fonden til Kirkeboruinens bevaring 
Elutt fra sparikassah6k nr. 70.039 

25.000 kr. 
2.ROO " 

12.200 }) 
ialt 40,()00 kr. 

Grundfrei'~ ~kal sctast inn. cftir rcglun1 un1 fyrisitingina av 6111yndinga pcninga~ 
og.nun1 elh1 1 ic:iroyskar spankassar. /\ftrat grun<lfrrinu111 kunnu knrna tilskot, sun1 
ve1tt kunnu ver:i. og so :nikit) av h1nvunnun1 rcnturn, sun1 landsstyriiJ fyrisctur. 

3 i:ann tok1 grunnunn fa::r tatl. sun1 eflir er av ti, sun1 stendur inni {1 spari
kassahok, og rentuna av grundf;:cnu111 og haraftrat tilskot og e<ivur. sun1 veitt 
kunnu VCTJ. til nVtslu. "" .__ 

4 Enda111D.J g:1:unsins er van)vciting av d61nkirkjunn'.Jrinurn i Kirkjubo. I1ar~ 
aftrat kann tilskot vcitast til vartiveitslu av otirun1 fonuninnurn i T<irkjubo, 

5 Foroya landsstYri er st)'ri grunsins. Eftirlit vif\ fornn1innunu111 verOur laet 
til F'nroya fornn1innissavn i san1rUO vH) fornn1innisncvndina og b6ndan {i Kirkj~~ 
bt) garl'H. ""' 

6 Fnroya gjaldstova hcldur roknskapin: hann vcn)nr cndursko,~ai)ur av grann
skoi.'iara logtingsins og decidcrai.)ur av landsst.Yrintun. 
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16. dec. Bek. nr. 308 om de INDTÆGTS- OG FORMUEFORHOLD m. v, 
der betinger en persons medlemskab som nydende medlem i en anerkendt syge
kasse på Færøerne. 

J henhold til § 6 i anordning nr. 59 af 21. februar 1930 om anerkendte syge
kasser pii Færc>erne fastsættes herved efter indstilling fra sygekassenævnet føl
gende regler som gældende for tiden I. oktober 1957~30. september 1960 til vej, 
ledning 0111 de indt:rgts- og fonnueforhokl sa1nt ovrige on1st<rndighcdcr, der som 
regel betinger en persons optagelse eller forbliven i en anerkendt sygekasse som 
nydende medlem med ret til gennem denne al nyde tilskud fra staten. 

Stk. I. Som nydende medlemmer af en anerkendt sygekasse kan kun optages 
ubemidlede personer af arbejderklassen og med dem i okonomisk henseende lige
stillede n1~rnd eller kvinder, såson1 111indrc jordbrugere. ht1ndva':rkere og undre 
na:ringsdrivende, tjencsten1a:nd og lignende. De fora:?dreh:Jse børn, son1 lovgiv
ningen ikke på anden n1ådc har sikret adgang til sygehja~fp, kan -- de s~rdvanligc 
tlkonon1iskc betingelser forudsat ~ uden hensyn til aldersgr:cnscn nedad va~rc 
selvstændige nydende medlemmer af en sygekasse. 

Stk. 2. De almindelige indtægtsgrænser skal svare til faglærte arbejderes i\n;
indt~cgt ved fuld bcska~ftclsc og skal fastsa~Ues og ecn gang årlig reguleres på 
grundlag af de senest meddelte oplysninger om faglærte arbejderes gennemsnit
lige årsløn. 

Stk. 3. Under hensyn til del i stk. 2 anførte vil sådanne personer være at anse 
son1 uben1idlcde i anordningens forstand. hvis årlige indtægt ikke overskrider 
11.500 kr. (jfr. dog stk. 9). 

Stk. 4. Ved bedømmelsen ar samlevende ægtefællers adgang til at være nydende 
n1edfen1mer af sygekassen 1ned ret til genne1n denne at nyde tilskud fra staten, 
skal der i tilfælde af, at den ægtefælle, der ikke kan anses for den egentlige 
familieforsørger, har indt::cgt ved arbejde af 111ere nlidlertidif.! karakter. kun tages 
hensyn til den del af denne indtægt, der overstiger 200 kr. årlig. Tilsvarende 
regel gælder for så vidt angår indtægt, som hjemmeværende, ikke selvstændig 
skattepligtige horn oppebærer ved arbejde for fremmede. 

Stk. 5. For forsørgeren af et barn eller flere børn under 15 år forh<ljes den i 
stk. 3 nævnte grænse med I 025 kr. for hvert barn, jfr. dog stk. 9. 

Stk. 6. Ved del i anordningens § 9 omhandlede udvalgs. ved sygckasscdirck
h1rens og 1ninistercns afgørelse af, on1 en persons årsindt.-egt overskrider den 
na:vntc grænse, vil der vterc at tage hensyn til den skattepligtige indkon1st, hvor~ 
til den pågældende endeligt er ansat i henhold til lov for Fnoernc nr. 76 af 12. 
1narts 1923 0111 den kon111111nalc beskatning n1cd senere ::endringcrl, f orindell de 
ved nævnte lovs § 13 hjemlede skattefri fradrag har fundet sted, og uden hensyn
tagen til den nedsættelse. der eventuelt n1åttc va~rc indnJn1n1et i l1enhold til samn1e 
lovs § 15. 

Stk. 7. Det ovennævnte gnenscbclob kan kun tilsidesrettcs, nJr der forelig12er 
s;:erligc on1sUrndigheder, der taler herfor. So111 forhold. der i så henseende kan 
ko1n1nc i betragtning, n1å na~vncs sygdon1, g~ekl, aldcn.10111, store forsorgcrbyrdcr 
eller andre forhold, der i vcesentlig grad forringer den påga~Iclendes okonon1iskc 
stilling. 

Stk. 8. Son1 n1aksin1un1 af fonnuen for uhen1idledc nydende n1cdlc111111er fast~ 
sættes cl heloh ar 36 000 for enligtstillede personer og 50 000 kr. for familie-

1) Ved beregningen af den skailepligtige indk(}fnst hlivcr der bl. :1. at fradrage drifts~ 

ornkostningcc fra cn1hcdsindla:~gtcr de udgifter 111 koniorhoJd nL v., so1n crnhcdcts bc~ 

s!ridelsc har n1cdfnrt. pensioner n. a. hyrder. der pt1hviler et i.:1nhc<lc, og bch}b, der an~ 

vendes til livsforsikring. ulykkes~, syge"'. invaliditets&, aldcrdon1s og arbcjJf]oshclfofor 
sikring. dog ikke ud over et san1lct beløb af 400 kr. årlig, de beløb, son1 i det pågældende 
år er udredet i personlig pålignede sk;ilter. skatter og afgifter pt1 fas1 cjendon1. ITL \' .. ren~ 

ter af prioriteter og anden gækl, jfr. il1Vrigt § 1 l i den kornrnunalc skattclov. 
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forsørgere, jfr. dog stk. 9. Det kan i særlige tilf:rldc tillades. at disse gr;enscr over
skrides, f. eks. nUr fon11ucn er anbragt i vanskeligt realisable aktiver (herunder en 
fast, 111indrc cjendon1, der tjener so1n helårlig bc1lig for ejeren, eller son1 danner 
grundlag for påg:rldcndes erhverv, dog bortset fra udelukkende udlcjni11gsvirk
son1hed) eller er anbragt på lidet rentabel 1nådc, eller når den pågr-eldendcs 
vrrscntligstc indta:gt består i alders- eller invaliderente: endvidere llt/r den va:scnt~ 
ligstc indt~rgt består i renten af en kapital. og pågældendes arbejdsevne eller cr
hvcrvstnulighedcr er således nedsat. at hans arbcjdsindta.:gt kun kan blive af ringe 
betydning, eller når den efterlevende af et a.:gtcpar ved ::cgtefa~llcns do<l har 1nistcl 
sin hidtidige forsorger. 

Stk. 9. Den i stk. 3 nævnte gr:rnsc vil hvert år V[cre at regulere 1ned gyldighed 
fra 1. oktober efter de senest forud n1cJdeltc oplysninger 0111 faghcrtc arhcjdcrcs 
uennen1snitlige årsk1n, i<lct bclnbct afrundes til det n:rrn1cstc n1cd 100 kr. dele~ 
lige tal. Del i stk. 5 on1handlcdc bornctilhcg san1t de i stk. 8 ntcvntc fonnuc~ 
gncnscr vil hvert år va.':rc at regulere fra 1. oktober, sUlc<lcs at tilheggct og gra:ns~ 
crnc er af san11nc storrelsc, son1 de fra san1n1c tidspunkt g~rldcnde b\)fnctilheg og 
forn1uegnrnscr for det ovrige rige. 

Stk. 10. De ovenstående regler skal i forstc ra:kkc tjene til vejledning for syge· 
kassebestyrelserne ved deres bedon11nclsc af. 0111 det kan tillades en person at op~ 
taucs son1 nvdcndc rncdlen1 af s_vgekasscn, eller forblive i denne 111cd ret til stats· 
til~kud. sar;c111t syg:cknsscbcstyreiscrnc er i tvivl 0111 afgorclsen. bt)r sp~-1rgsn1ålcl 
forchcggcs det stedlige bcdon1n1cndc udvalg (jfr. anordnin,!c~cns § 9). der lr~effcr 
sin bcslutninri.: efter et slu-n1 over san1tlirre forlit!!!Cndc forhold. }fvis den. der S()gcr 
optagelse, lu~,r indt~rgt eller forn1uc. s~1n ovc'(Stiger de anfv1rtc gr:enscr. 111:1 11nn 
ikke optages son1 nydende 1ncdlcn1, forinden det bcd~-1n1n1cndc udvalg har afgjort, 
0111 hans v1konon1iske forhold desuagtet tillader hans optagelse. jfr. anordningens * 11, stk. 3. 'I udvalgets beslutning der skal indsendes til direklorcn for syge~ 
kasscv:rscnet til godkendelse b\Jr der give;.; sil udfr1rligc oplysninger son1 1nu~ 
ligt on1 de forhold. der har va~rct bcstcn1111cndc for heslutningcn, for at dircklt-)rcn 
på grundlaf! heraf kan tr~effc afgorclse 0111, hvorvidt han kan tiltncdc den. 

Stk. 11. Denne bckcrH.ltgtH·cisc har gyldighed fra den L oktober 1957. 

17. dec. ~·~ Cirk. nr. 199 om UNDFRRFTTFRNES kasse- og REGNSKABS
VÆSFN. 

GI Med de fornmlnc lcmpcbcr gælder cirkul:crct tillige for sorenskriveren 
pC1 Fa~n>cn1c. 'T'idspunkt for cirkuhrrc!s ikrafttr:rdcn pi't F~crocrnc fas!s:rttcs efter 
na~nnerc forha1uJling n1cl!cn1 statsn1inistc.rict, l. hovcdn:vi~'orat og juslits111ini~ 
stcrict. 1 

21. dec. -- Lov nr. 302 om VALUTAFORHOLD m. v. 
21 l)cnnc lov, der tra;der i kraft den I. januar 1958, har !!Vldi!!hcd indtil 

:Jen ?J. t~eccn1.hcr 1958.
0 

I.:'ove~ g;cldcr for s~i vidl angår kapitl~:nc J. 3 ng :; 
Jfr. § 11 1 kapitel 4, ogsa for heroerne." 

3. jan. 1958. Skoledirektion cirk. 0111 SKOLE'FORSØMMFLSFR. 
I 111cdfør af anordning af 16. januar 1912 nng[tendc forskellige forhold v.:dror~ 

ende folkeskolen i bygderne på J::~Cf~'JCf!lC og bckendtgorclsc af 2:1. juni 1896 au-

1) Sal ikraft ve<l jtJstitsni. skr. af 27. fcbr< 195!{ fra 1. apr. 1958 

:.':) Kap. I: on1 ind!tisdighc:d af J)ann1ark'i n:ttionalbanJ.;s scdleL k:1p. '' 0111 foran· 
staltningcr vcdr< indførsd. nt!fnrsd og forJeling af varer nL v .. kap 5: slraff!.> 

hcstc111111clscr n1. n1 
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gående Thorshavn kommuneskole fastsættes herved følgende hestemmeiser til 
modarhcjdelse af skoleforsømmelser: 

1 Lærerne fører ved forsmnmelscslister kontrol med. at de i folkeskolen ind
skrevne børn følger undervisningen. Ved skoler. hvor der er flere lærere, fordeler 
skolens leder arbejdet blandt lærerne. Pit forsommclseslisternc skal det angives. 
om der har været lovlig grund til forsommeisen eller ikke. Kontrollen omfatter 
ogsa de børn i eksan1ensklassernc, der er ude over den undcrvisningspligtigc alder. 
Di.::t påhviler den for et barns undervisning ansvarlige personligt eller skriftligt at 
111cddelc skolen underretning orn grunden til barnets forso1nn1elscr. Ved hrngerc 
tids sygdo1n eller ved gentagne korte forsonunelscr på grund af sygdo1n kan læge
attest forlanges. 

2 Senest~den 15. i hver af månederne januar, april, juli og oktober indsender 
skolens leder til skolekommissionen en fortegnelse i 2 eksemplarer over de i de tre 
sidst forl,1bne måneder stedfundne forsommeiser af skolens børn affattet på de ar 
skoledirektionen dertil autoriserede blanketter. På blanketterne anføres dels de u
lovlige forsv.Hnn1c}scr for hvert barn for sig i overenssten1n1clsc n1ed forsøn1111elses
listens anvisning og dels en san1lct opgorelsc for hver tnUncd og for hver klasse over 
sanltlige forson1tc elevskoledage specificeret for forsøn1n1elser på grund af sygdo111 
andre lovlige forsøn1n1elscr og ulovlige forsørnn1elscr. [:ndvidere anføres for hver 
enkelt måned antallet af de dage. der er holdt skole. med angivelse af årsagen til 
eventuelle forsømte skoledage. Skolekommissionen sender så snart som muligt det 
ene ekscrnplar til skoledirektionen og det andet til forstanderskabet 111ed forslag 
orn anvendelse af boder eller advarsel. F'orstandcrskabet behandler sagen på først
kommende nwde og sender umiddelbart derefter skoledirektionen meddelelse om 
de trufne foranstaltninger. Skonnes det, at der er grund til at påtale forso111n1el
scr, kan forstanderskabet indkalde de for de påga~ldende horns undervisning an
svarlige til at give n1ø<lc for forstanderskabet og afgive forklaring, San1Jcver for
reldrenc i a~gteskab, indkaldes <le begge. sarrc1nt <ler ikke foreligger nogen lovlig 
og ve<lko1111nende herer 1neddelt grund til barnets forsøn1111elsc, bliver den for 
barnets undervisning ansvarlige nonnalt at ikende en bode på 10 ~Jre for forste 
forsø111tc skoledag, 20 orc for den n~rste o.s.v. n1cd 10 øres påhrg for hver dag 
indtil 1 kr. pr. dag. B~'1<le vil altid va~re at ikende. hvis den for barnets under
visning ansvarlige har undladt at give nit){!c efter tilsigelsen uden at have ann1cldt 
lovligt forfald. Ved hvert kvartals begyndelse bringes bøderne for forstin1111clscr 
i delle ned til 10 i1rc igen. stigende efter den n<cvtc skala. Bt.:Jdcrne bruges til skole
undervisningens fren1111e efter vcdkonH11endc forstanderskabs na::nnerc beslc1n1nel
sc. Nftr disse bøder ikke udredes, vi! de va:rc at søge inddrevet ved udpantning. 
og de belvib, som ikke således indkommer. bliver at afsone. For enkeltvis fore
ko111111ende forson1111clser er forstanderskabet berettiget til, nar fonnildendc 0111-

stændigheder taler derfor. at undlade at ikende bvider. 
:i Ønskes et undervisningspligtigt barn udmeldt af folkeskolen eller en privat 

skole, p<°thviler det den for barnets undervisning ansvarlige at anrneldc dette for 
lederen af den pfi.ga:kJcnde skole n1ed angivelse af. hvor barnet fren1tidig skal 
have undervisning. Skolens leder udfrer<ligcr da et bevis for. at ann1cldelse er 
sket indeholdende den ve<l ann1eldelsen givne oplysning on1 barnets fren1tidige 
undervisning saint oplysning on1 barnets f(ldsels<lag, vaccination og klasse i over
ensstemmelse med skolens protokol. En afskrift af delle hcvis sendes af skolens 
leder til den skole, i hvilket barnet efter angivelsen fremtidig skal undervises. Sft
fren1L skolen ikke kan angives, eller barnet agtes undervist hje1n1ne, sendes af
skriften til skolekommissionen på del pågældende sted. Del pi\hviler den for bar
nets undervisning ansvarlige senest 8 dage efter u<ln1el<lelsen enten at lade barnet 
indskrive til undervisning i en folkeskole eller en anerkendt privatskole eller at 
afgive en erklæring til skolekommissionen i den kommune, det skoledistrikt. hvori 
han er hjernn1ehørende ~ i Kt)benhavn skoledirektionen og, at barnet agtes 
undervist hjemme. Flytlehcviset afleveres samtidig henholdsvis til skolens leder 
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eller til skolekommissionen - i København skoledirektionen. Finder sadan an-
1ncldclse ikke sted, drager skolckonunissioncn i den kon11nune/dct skoledistrikt, 
hvortil flytning er sket, omsorg for, at barnet opføres pil forsømmelseslisterne fra 
ottende dagen efter dets udmeldelse af den tidligere skole al regne, for så vidt 
folkeregistret på forespcJrgsel bekræfter. al barnet er tilflyttet kommunen. Viser 
det sig, at barnet ikke er tilflyttet kon1n1unen, tilbagesendes beviset til den pfaga~IN 
dende skoleleder i fraflytningskommunen, der indberetter sagen til skolekommis
sionen. Sorn skoleforsøn1n1clsc n1ed lovlig grund betragtes: 1. 1~·orstJmn1else pl 
grund af barnets sygdo1n, 2. F'orsøn1n1elsc på grund af sn1ilson1 sygdon1 i hjen1n1ct, 
diirligt vejr, ufre1nko1nn1clige veje og frava:relse pll grund af konfirnu1tionsforbercN 
delse. 3. F'orsøn11nelse n1cd forud af skolekon1111issionen eller af lrcreren i henhold 
til skoleko111111issioncns bc1nyndigclse på dennes vegne givne tilladelse. Alh; andre 
forsonunelser opf~1rcs so1n fors(:Jn1n1elscr uden lovlig grund. 

3. jan. ~ Skoledir. cirk. om SKOLFKOMMISSIONFR udenfor Thorshavn. 
Pil given foranledning skal skoledirektionen hcrveU n1edUck: folgcndc oversigt 

vedr. de udenfor Thorshavn va~rcnde skolekon1n1issioners sanuncnsa:tning. opgaver 
og beføjelser m. v. i henhold til de herom gældende bestemmelser. 

Beslcm1nelsernc 0111 valg af skoleko111111issio11er findes i lov nr. 214 af 20. n1aj 
1933 0111 skoleko111111issioncr i Jandkon1111uner på 1::a:roerne. Jfolgc denne lov va.'lges 
der ved forholdstalsvalg for hvert sogn en skolckon1n1issio11, der efter vedkon1-
n1cnde kon1n1unalforstanderskabs besten1n1elsc kan bestå af 3 eller 5 n1cdlcn11ner. 
F'or hvert 1nc<llc1n va:lges tillige en stedfortnedcr. E:Jtcr indstilling af forstander
skabet kan skoledirektionen bestemme. at et sogn deles i flere omri1der med hver 
sin skolekon1111ission. Valgbar til skolckonunissionen er enhver i skolck6rn111is
sionskredsen bosat niand eller kvinde, der har valgret til lagtinget. Sogncpra:stcn 
kan dog vælges til nledlen1 af enhver skolekon1n1ission indenfor pra:stega~l<lct. 
Mister el 1nedlen1 af skolekon1missionen sin valgbarhcd til lagtinget. udtra:der han 
af skolckon11nissioncn. Skolcko1nn1issioncn v~elger selv sin forn1and og fasts~ettcr 
sin forretningsorden sa1nt besle111n1cr forretningernes fordeling n1ellen1 sine n1cd~ 
1cn1111er. Ønsker et n1cdlen1 af skolekon1111issioncn at ncdla~ggc sit hverv, tra".ffcr 
Je t.1vrige n1edlen11ner afgørelse af, 0111 dette kan ske, dog ut denne afgorclsc, hvis 
<len går n1edlen1n1et in1od, kan indankes for skoledirektionen. l-Iovcdbcstcn1111elsen 
0111 sko!ekonu11issio11ernes virkso111!ted findes i § 16 i lov nr. 30 af 28. februar 1R72 
on1 <le f<erpskc lan<lkon11nuners styrelse. hvorefter skolckonunissionen har det al~ 
111indelige til,\)111 med undervisningen og n1ed .lrcrcrncs varetagelse af dc:r:s arbejde. 
Endvidere bcsten11ner nævnte paragraf. at inden udgangen af hvert ars august 
n1fi.ned indsender skolckonunissioncn til forstanderskahct en beregning over dc
udgifter til sognets skolev~escn. der for det kon1111cndc år 1nilUc v:ere at tilveje
bringe ved ligning på sognets beboere. Mere specielle bestcnunc-lscr vedr. enkelte 
opgaver, der påhviler kon1n1issionen, findes i kgl. anordning nr. 11 af 16. januar 
1912 angående forskellige forhold vedr. folkeskolen i bygderne på Færøerne og i 
enkelte andre love og bekendtgørelser. l henhold til anordningen af 1912 påhviler 
det skolekon1missionen at videresende det ene ckscn1plar af de fra skolens Jc-.Jer 
n1odtagne kvartalsvise forsø111n1clseslister til forstanderskabet 111cd forslag 0111 an
vendelse af b,ider og advarsel. medens del andel eksemplar sendes til skoledirek
tionen (Anordningens § 3). Forslag til skole- og undervisningsplancr for sognets 
skoler udarbejdes af skolekon1n1issionen og vedkon11nendc hrrer i forening og ind
sendes af kommissionen til forstanderskabel (An. § 8). Ved besættelse af lærerstil 
lingcr afgiver skolckonunissionen indstilling til forstanderskab-et 0111 besa::ttelsen 
(Anordningens § JO). Skønner skolekommissionen og forstanderskabet. al c n lærer 
ikke gør fyldest i sin stilling. er forstanderskabet berettiget til al gøre indstilling til 
skoledirektionen om vedkommendes afskedigelse (Anordningens § 12). Skolens 
sommerferie kan, når skolekon1n1issioncn og vedko1nn1endc herer dcron1 er enige. 
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henlægges til en anden tid end den i anordningen normalt fastsatte. (Anord
ningens § 16). En gang årlig i tiden marls~maj prøver skolekommissionen børne
nes fremgang i offentlige og private skoler ved afholdelse af en offentlig eksamen. 
Ligeledes skal bøn1, der ikke undervises i nogen sko1c, engang årlig n1øde for 
skolekommissionen til prøve (Anordningens§§ 17-18). For fuldstændigheds skyld 
bemærkes, at tilsynet med religionsuudcrvisningen i folkeskolen foruden af skole
kommissionen også udføres af sognepræsten. lfolge lov for Færøerne nr. 37 af 9. 
marts! 906 om indpodning af kokopper påhviler det skolekommissionen en gang 
ftrlig at gennemgå og underskrive den af skolelederen forte skoleprotokol til kon
statering af, at san1tlige børn er indpodet. san1t for så vidt der konstateres over~ 
trædelse af lovens forskrifter, anmelde delle til politiet. Med hensyn til de \Jtlrn, 
der ikke undervises i offentlig eller privat skole, påhviler det skolekommissionen 
at sikre sig. at forplibrtclsen til indpodning er cftcrko1111nct, og hvis dette ikke er 
tilfældet, gøre anmeldelse til politiet herom. Skolekommissionen skal være i be
siddelse af en protokol, hvori disse bom indftlres. Protokollen føres af formanden. 
men forsynes hvert år med hele kommissionens underskrift. Ifolgc bekendtg(lrelse 
nr. 17 af 5. juli 1940 om udførelse af lærergerning ved vikar §§ 1 og 5 indsendes 
n1eddclelsc on1 en herers syg<lotn eller ansøgning fra en lærer om i andre tilfteldc 
at lade sin skolegerning udf~Jre ved vikar gennen1 skolekonunissionen og forstan~ 
derskabet til skoledirektionen med indstilling om, hvem der skal vikariere. 

Ifølge bekendtgørelse af 7. oktober 1935 om tilskud fra staten til ungdmmsko/cr 
og aftenskoler på Færøerne § 1 er disse skoler underkastet tilsyn af skolekommis
sionen. Denne crkherer sig ligeledes on1 ansøgninger on1 godkendelse af skolen 
og attesterer ved undervisningens afslutning, at krav on1 øvelser i skriftlig fren1~ 
stilling er opfyldt. Endelig skal her nævnes følgende tidligere af skoledirektionen 
udsendte cirkulærer vedr. skolekomn1issionens opgaver og beføjelser: Cirkukerc 
af 15. marts 1957 om benyttelse af folkeskolens lokaler §§ 3, 5 og 6, hvorefter 
ekstraordinær benyttelse af skolelokalerne fra lærernes side sker under tilsyn af 
skolekommissionen, der ligeledes sammen med forstanderskabet skal meddele til
ladelse til anvendelse af skolelokalerne til politiske moder og afgive indstilling til 
skoledirektionen om tilladelse for de udenfor folkekirken stående trossamfund til 
afholdelse af gudelige forsamlinger. Cirkuhere af 1. august 1955 on1 vikarer nL v. 
§ 5 stk. 4, hvorefter skolekommissionen indsender attest om vikariater ved hver 
måneds udbrang eller ved vikariatets ophør. (F'or eksainensskolcrnes vcdkon1mende 
har skoledirektionen intet at erindre in1od, at indsendelsen foretages af 
skoleinspektøren. Cirkulærer af 28. september 1943 og 7. august 1947, hvorefter 
skolekommissionen påtegner den årlige indberetning fra forstanderskabet om sko· 
Jens vedligeholdelsestilstand. Instruks af 28. september 1943 om renholdelse af 
skolelokalerne, hvorefter skolekommissionen forer tilsyn med, at instruksens be
stemmelser overholdes. Cirkulære af 30. juni 1938 om skolekommissionens tilsyn 
med, at de hygiejniske forhold i og ved skolen er i bedst mulig orden. Cirkulære 
af september 1935, hvorefter skolekommissionen kan meddele lærere tjenestefrihed 
for en enkelt dag. 

Som en san1n1enfatning af skolekonunissionen opgave og virksomhed skal anfo
res § 26 i lov af I. marts 1854 vedrclrende skolekommissionen i 1110rshavn. der er 
sidydende: »Skolekommissionens virksomhed skal beslå i at have indseende med, 
at hvad der ved denne lov er befalet, eller som af direktionen bliver foreskrevet 
med hensyn til orden og disciplin, overholdes; at alle lokale hindringer for skolens 
velfærd, for så vidt ske kan, ryddes af vejen, og at alle til skolerne hørende byg
ninger, læseværelser og inventariegenstande holdes i tilbørlig stand.« 

21. jan. - Kunngeril nr. 1 um uppiskoytispr6gv fyri SETJSKIPARAR februar 
1958.1 

1) Endurn}·ggjaO fyri prO\iøku fcbr. 1959 vi6 k. $, 27. jan. 1959. 
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ViO hei111il<l i logtingsl6g nr. 20, 28. nuirts 1956 un1 broytingar i Iogtingsl6g nr\ 
8, 19. n1arts 1954 un1 sj6n1ansskllla og sj6n1ansi<eru fyrisctur landssljriO fylgjandi: 

1 Hesin kunnleiki krevst: 
I. Foroyskt: Karakterurin til setiskipararoyndina verour fluttur 6broytlur. 
2. Donskt: Sama sum fyri foroyskt. 
3. fi}uskt (n1unnligt): Hatnpuliga g6l'iur lcslur og urnscting uttan st6rvegis villur, 

Ur stykkju111 lisin U heruskcil)inun1. Kunnlciki til grunJreglurnar i n1ålla~ru og stav
seting av vanligastu orOunu111. 

4. Siglingarltrra (skrivlig og 111unnlig): a) 'rau, it) kravt var til sctiskipararoynd
ina. b) Harun1fra1nt vil'igcrO og n:Ytslu av kronon1elur, sckstanti og radiobcrings
tbli. Consolstaf'.iarlinjur og -kort. At kanna deviati6n å st)'rdari, tcrristrisk og 
astronon1isk {vi0 s61). At kanna og Utrokna astronon1iskar stat)arlinjur. Gji,)llari 
kunnlcika til at fora skipsdagb6k. Munnligir spurningar ven)a i ti sun1 tilskilat) 
er under b). Bøkur og tabellir til hjlllpar vit) skrivligu111 royndun1. Nautisk tabcl!
samling. H. 0. 211, DNA 1952. Solies a1.i111uttabell og lnubeik f siglingarhcru. 

5. A4aten;atik-rokning {skrivlig): Vandalig rokning i tcin1 4 vanligu rokniha:tt
un1 viO hcilu111 tolun1, hrotun1 og decin1albrotuni. Lutfal!srokning, polens. brlik 
av logaritn1u1n eftir tabelL Likningar av I. stigi vi{) einu111 6kcndurn. Procent
rokning. i gcon1ctri serliga Utrokning av nettvinklat'Hllll trlkanturn cftir trigonn~ 
111ctriskari tabel!. Einfaldar konstrukti6nir. fJtrokning av nrcali av r~cttvinkhil)un1 
trikantu1n og cirklunl. 

6. 1'-ysikk og ra\·11u1gns!tl'ra {skrivlig: Snn1anseting og upploysing av kreflt11n. 
Kraftåvirkan ti yn1isk an1hol). l{okniuppgcivur i einfaldun1 nu1skinun1. scrliga talj~ 
un1, skr{1plani og skrUvu. I:'.infaldar uppg<lvur vil) grundarlag i Oh111s l6g at finlla 
elektriska streyn1styrki. spcnning og n16tstand. 

7. ,)'jdrtcltuf' {n1unnligur): Tey t}·dningan11estu skips~ og farn1askj{-}lini. !~lylling 
a sj616gg{tvu reit)ara. skipara og n1anning vit)vikjandi. 

8. Sjåreg/11r (n1unnligar): Kravt vcn'n1r al duga vrcl ;l at skynn, hval it) t!lllw 
net)ur i tein1un1 fyrisettu forun1 og vil) un1ilugsni greit'ia fr{t, hvat skal takast til 
vii)gerOar. IJuga sj6reglur r~ctii. i n1orsins hoyriroynd hrrgst 20 bt'Jkstavir pr, 
1ninutt. Senda vil\ lj6si cftir fyrisettu111 rcglu1n. 

9. Vei'5u'r- og har/ara (rnunnlig): E:.vnistilfar I luflini. I~urt~ og sj6arhiti, hit:i~ 
111egi og hitalutf'all yvir land og hav. J~I{1~ og J{1gtr)'.'sL J_l)gir fyri vindgcr{) og 
storn1urn. Skyggj og avfall. Praktisk vct)urta:nas1a. 'fcir 111cst t)'C!ningarn1iklu 
havstreyn1ar, gongd og tivirkan. 

IO. f"iska/ii's~ ou fiskiskaps/a'ra (n1unnlig): a) Stuttgrclnd fiskiskapsbiologi: 
Gr6Uur og vakstrarvi6urskifti hj;t livskykti i havinun1, kunnlciki til tcy n;e~t veiddu 
fiskasløg i norOurhovun1, gy'ting. fiskafert)ing og n};ts!a av fiskiskai1srannst)knun1 
til fra111a fyri veiOi111øgulcikar. b) Kunnleiki til fiskif~Jr av yn1iskur11 slogunL frt~ 
gen_), reiOskap og veit}in1tltar. Yvirlit yvir fran1lcil'islu av fiski til y111iskar rnarkn
ac)ir. Vii'igeri'i av fiski. 

11. Maskiulæra (munnlig): Stult yvirlit yvir dampmaskinur. ketlar. cylindar
n1ekanisn1ur, kondensatorar, pu1npur, dan1p- og vatnror. J~fylling a elektrisku inn
legging skipsins. 

12. llei/s11/æra: Karakterurin til setuskipararoyndina verour fluttur 6broyttur. 
2 Hesir karnkterir verr)a givnir: Foroyskt, flutl I karakterur, Danskt, flult I. 

E:nskt, n1unnligt I. Siglingarhcra, t>krivlig 2~=<3 tin1ar 2, Siglingaria:ra, n1unnlig i, 
Siglingarl<era, instru111cnlir. n1unnlfgt 1. Maten1atik---rokning, skrivlig. ! X3 tiinar 
I. Fysikk og ravn1agnshera, skrivltg 1 X 3 tirnar t. Sj6ra.:ttur. n111nniigur J. Sj6-
rcglur, n1unnligar I, Vet')ur~ og havla:ra, n1unnlig 1. Fiskalivs~ og fiskiskapshera. 
1nunnlig 1, N1askinhrra, n1unnlig J, J-icilsu!a:ra. flutt i, pfilsa111ans l5 karakterir. 

:1 J(araktcrstigini eru hesi: ".;~ 5, 3, -+· 1, 0, 1, 2, 3, 4. 5. 6 og 7. F'yri at 
standn pr6gv krevst i n1insta lagi karaklcrurin 3 i 111it)al. i siglingarl;rru krevst 1 
n1insta lagi n1iL)alkaraktcrurin 3. f sj6rcglu111 krcvst i n1insta lagi karakterurin 2, 

4 l~cy pr6gv, it) tikin cru cftir rcglunun1 i hesari kunngen), fUa so1nu ra~ttindir 
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sun1 skiparapr6gv cftir løgtingsl6g nr. 8, 19. inarts 1954 un1 sj61nansskUla og 
sj6111anslrcru. 

23. jan. ·~ Vedtægt for Del STORE NORDISKE TELEGRAFSLLSKABS 
GAVEFOND af I. august 1956. 

Fonden er oprettet ved, at l)ct Store Nordiske 1'clcgrafsclskab A/S i anledning 
af 50 {'1rsdagen, den I. august 1956. for åbningen af kabelforbindelsen n1cd F'<en1-
crnc har vedtaget at give 50.000 kr. til unge f~eringcrs uddannelse. 

I Fondens kapital er 50.000 kr. Den til enhver tid værcntlc kap;tal anbringes 
efter reglerne for anbringelse af un1yndigcs n1iJler eller i landskassc!Un, herunder 
Un garanteret af landskassen, dog s[dcdcs at <let til brug ved uddc:ing af stipen
dier til enhver tid nodvendigc beløb (jfr. § 2) indsættes i bank eller sparekasse. 
()bligationcr og andre va:rdipapirer forsynes af F;crøcrncs landsstyre n1ed pro~ 
hibitiv-påtcgning on1, at der ikke pa nogen n1ådc rnå disponeres over den1 uden 
tilladelse fra landsstyret. Over den disponible kapital jfr. § 2 lan der kun 
disponeres efter skriftlig rekvisition underskrevet nf fonnandcn og et bcstyreh2s-
1ncdlc111. Fondens regnskabsår er finans{ircL r:ondens regnskaber revideres af 
land~ts rcvisionsafdcling (grannskol'.iaradcild landsins). 

2 Af fonden uddeles en gang årlig indtil 5.000 kr. i undcrstottclsc til sh1ttc af 
unge frcringers uJdanne!se, ved studierejser og på anden nu'1dc, foririn°;vis pil 0111-

ri!der. hvor de p[iga~ldcndcs dygtiggørelse senere kan konunc det fa:roskc erhvervs
liv tilgodc. Studiestipendierne tildeles i portioner på 1nindst 500 kr. IJ2 til undcr
stotlelsc rn. v. JHJdvcndige bclob udredes af fondens rcntcindttegt cg on1 n~XI'/..:n
Jigt af den til enhver tid tilbageveerende del af kapitalen. 

:; l:ondcn bestyres af et bestyrelsesn1cdlen1 af F.:rrocrnc:s rede; iforcning, ud
peget af denne. rektor for lagtingets studenterkursus og landskontorets kontorchef. 
Bcstyrel:-;cn va::lger af sin n1idtc forn1and og kasserer. Bestyrelsens virkson1hcd er 
u:~1nnct. 

,1 l\nsogningcr 0111 understottclscr 111, v. indkaldes en gang lirlig i det til off_-nt
l!gc kundgorc!ser på r:·cerpcrne autoriserede blad. Ansilgningcrne sknl indeholde 
de nodvcndigc oplysninger til hc(hHnn1t;lse af disse, bL a. oplysning 0111 den på
l;enkte anvcndebc af u11dcrst~Htclscrnc nL v. 

5 Fordelingen ar undcrstoHclscrnc 111. V. foictagcs nf fondets bestyrelse p:1 
ino<lc, hvnr sa111tligc 111cdlc1n1ncr er til stede. Beslutning tages ved aln1indclig 
ste111n1cflcrhcd, 

H Ved tildeling af studiestipcndicr n1ft stipendiaten inden 3 111[1nedcr efter 
hje111ko1nstcn fra studierejsen (silfrcn1t rcj~c ikke er foretaget, inden 3 111[incdcr efter 
bch)bcts udnyttelse). tilstille fondens beslyrcl~:c en redegorclse for stipendiet:; an
vendelse. 

7 S[1frcn1t der i tidens lob rnåltc opsttt forhold, so1n n1edf{1rcr, at vcdUcgtens 
besten1n1clscr ikke niere kan ske fyldest, drager bestyrelsen on1sorg for, at der 
foretages de nndvcndigc ~endringcr l vcdt;rgten, uden at der dog dcr\'Cd n1:l af
viges fra tanken i n~rrva:rendc vedl:rg,t. ;T:~nJringcr i vcdta.:gtcn skal i alle tilfa~lde 
have landsstyrets godkendelse. inden de får gyldighed. 

8 ] tilfa~lde af tvivl an!.diendc forst:1clsc af bcstc1n111c!scrnc i na~rv:ercnde vcd
t~cgt forehcggcs sporgs111ålct for F:enH.:rncs landsstyre, Of!. dettes afgorelsc af 
L :;;· endelig. 

1. fcbr. -~·- Juslm. cirk. om bevillinger i h. !. ÆGTESKAnSLOVEN. 
J ustits111. Cirk. 01n udlevering af bevillinger i henhold til lov nr. 276 nf 30. juni 

1922 0111 a'gte;,k_ahv indg:Lielsc t)g oplosning. J~evnfor justits1n. skr. af I9. n1aj 1923. 
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20. febr. - Lagtingslov nr. 5 om FRIT AG ELSE for ikke-forsørgere. som sejler 
udenlands. at SVARE SKAT til Fær<>crnes landskasse for skatteåret 1958/59. 
(Se lagtingslov af 23. april 1956). 

21. febr. - Bek. om overenskomst med Nederlandene til undgåelse af DOB
BEL TBESKA TNlNG. 

Art. 2. § I. Anvendt i denne overenskomst skal: b) Udtrykket »Danmark« be
tyde Kongeriget Dann1ark undtagen f'ten,tcrne og Grønland. 

Art. 30. N~erv.:crendc overenskon1st kan enten i sin helhed eller med ændringer 
udvides til al gælde for en hvilkensomhclst del af Kongeriget Nederlandene uden
for Europa eller for ræniernc og Grønland, sitfremt der i vedkommende del eller 
0111rå<le udskrives skatter af i alt va:scntlig san1n1c karakter son1 <le skatter. der 
er n~evnt i artikel 1 i denne overcnskon1st, og vcdkon1n1cndc del af Kongeriget 
Nederlandene, henholdsvis Fa~roerne eller Grønland, ønsker det. og Kongeriget 
Dann1ark, henholdsvis Kongeriget Nederlandene. san1tykker deri. On1 sådan ud
videlse vil de to stater træffe aftale ved udveksling af noter. I disse noter vil de 
fastsætte, med hvilke ændringer og under hvilke betingelser (herunder de, der 
vednircr tidspunktet for ikrafttræden og ophør) overenskomsten skal have gyl
dighed.' 

25. fcbr. ~ Lagtingslov nr. 6 om ændring i lagtingslov nr. 31af22. oktober 1954 
om BEMANDING AF FÆRØSKE SKIBE. (Indføjet i loven af 1954). 

27. febr. - Kunngen'i nr. 7 um AFTURLATJNGARTiDIR fyri krambU,1ir 
v. m. i Klaksvikar kommunu. 

ViU hein1ild i § 3 i k1gtingsl6g nr. 16 frå 13. april 1955 un1 broyting i anordning 
nr. 442 fr~i 21. novcrnbcr 1923 un1 aflurlatingartit) fyri kra1nbUOir v. nl. hcvur 
landsst;'riO fyrisett, at nevnda logtingsl6g frer cisini gildi fyri Klaksvikar sl)knar 
kommunu fra l. april 1958. 

6. marts~. Lagtingslov nr. 8 om FORNYELSE AF FISKERFLÅDEN." 
Afsnit I. Tilskudsfr)n 011 tilsk1.tl. 
1 Fra fonden til fornyelse af fiskerflåden stiftet ved lagtingslov nr. 40 af 4. maj 

1957 får landsstyret hjemmel til i finansåret 1958-59 al yde tilskudsliin og tilskud 
efter regler son1 na~rn1cre foreskrevet i følgende paragraffer: J, l'ilskudsEin til 
nybygning af fiskeskibe. 2. Tilskudslan til nye maskiner og andre tekniske instal
lationer i fiskeskibe. 3. Tilskudslån til udskiftning af gamle fiskeskibe i for
bindelse n1ed bygning af nye. 4. Tilskud til fragt for n1alcrialc til bygning af 
fiskeskibe. 

Afsnit 1 I. Ti/sk"dslån til nybygning af fiskeskibe. 
2 Tilskudslån til nybygning af fiskeskibe kan ydes med indtil 20 % af skibets 

va~rdi n1cd n1askine og andet tilbchoL 
:i Ydelse af lån er betinget af, at vedkommende skibsejer i det mii.dste har i 

egenkapital 10 o/c af skibets værdi. 
4 Tilskudsli\n sikres med panteret i vedkommende skib inden for 90 '7r af 

dettes værdi. Lånet betales kontant og er rente· og afdragsfrit Det afskrives over 
fonden i indtil 20 år. Såfremt skibet skifter ejer eller overgår til andet erhverv 

1) Lignende ovcrcnskon1stcr nicd Norge, hck. 17!9~1957, n1cd Sc-hv:ei7,, bek. 17!9-~1957, 
rncd Frankrig:, bek. 27/6-~-1958 og rnc:d Sverige, bek. 8. dec. 1958. 

:!) Jfr. Ll. 32, 13. n1aj 1959 (forlængelse). 
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end fiskeri, forfalder lånet eller det, der star tilbage af det, til betaling. Lands
styret kan dog give tilladelse til, al det, der står tilbage af lånet, bliver slående i 
skibet, herunder om del skal være rente- og afdragsfrit. 

Afsnit JII. 1'ilskudslån til 11u1skiner og andre tekniske installatio11er. 
5 Tilskudslån til nye maskiner og andre tekniske installationer i fiskeskibe kan 

ydes med indtil 15 '/c af anskaffelsesprisen og omkostningerne ved installationen. 
fi Vedrørende kravet til cgenkapilalcn g<clder reglerne i § 3 tilsvarende. Egen

kapitalen regnes af den værdi, skibet har, efter at det f. eks. har fået ny maskine. 
7 Vedrørende sikkerheden for lånet. renter og afdrag. ejerskifte, og at <let 

overgår i andel erhverv end fiskeri, gælder reglerne i § 4 tilsvarende. Afskriv
ningstiden er dog indtil 10 år. 

Afsnit JV. Tilskudsldn til udskiftning af gamle fiskeskibe i forbinde/se med byg-

·~ 0 ·~ . 8 Tilskudslån kan ydes skibsejere til oplægning af el gammelt fiskeskib, som 
landsstyret skonner at va:re uanvendeligt son1 fiskeskib, og son1 det ikke betaler 
sig al reparere eller ombygge. Tilskudet er indtil 300 kr. pr. brutto reg. tons. Det 
er en betingelse, at fiskeskibet har va.:rct i fiskerierhvervet indenfor de seneste 5 
år, fra den1;e lov er trådt i kraft. Det er endvidere en betingelse, at fiskeskibet er 
udgået af skibsrcgisteret som fiskeskib senest et år efter, at tilsagnet er givet, og at 
det ikke registreres igen son1 fiskeskib. 

9 Tilskudslånet udbetales, når den eller det selskab, der er ejer af skibet som 
er oplagt, har ladet nyt skib bygge, og når dette er godkendt som fiskeskib. Er 
der gftel mere end 5 år, siden tilsagnet blev givet, falder dette væk. Såfremt del 
nye skib er mindre end del, der er oplagt, reduceres tilskudslånet tilsvarende, 

10 Vedrørende sikkerhed for liinel, rente og afdrag, ejerskifte, og at del over-
g[1r i andet erhverv end fiskeri, gælder reglerne i § 4 tilsvarende. 

11 Disse tilskudsliin medfører ikke, al tilskudslån ikke kan ydes efter § 2. 
Afsnit V. Fragttilskud. 
12 Tilskud kan ydes med indtil 80 '7o af fragten ved indførsel af materiale til 

bygning af fiskeskibe pii farøske skibsbyggerier. 
Afsnit VI. 0111byg11i11g af skibe. 
13 Landsstyret bemyndiges til i finansåret 1958-59 pii landskassens vegne at 

at garantere for hln til n1odernisering og forhengeh:c af skibe, herunder til k~lb af 
nye 111askiner og andre tekniske installationer, såfrcn1t dette gøres i forbindelse 
med en modernisering eller forlængelse. Garantien kan andrngc indtil 30 % af 
skibets va:nJi efter n1odernisering nL v. Den san1lcde va~rdi af de opriudclige garan
tibeløb, må ikke andrage over I mill. kr. 

14 H-va<l angår kravet til egenkapitalen, ga~lder reglerne i § 3 tilsvarende. f:_gen
kapita!cn regnes af den va-:r<li, skibet har efter n1odcrniscring 111. v. 

15 De liln. son1 landskassen garanterer for, skal sikres n1ed panteret i ved-
kommende skibe indenfor 90 % af værdien. 

16 Disse garantier medfører ikke, at tilskudslim ikke kan ydes efter § 5. 
Afsnit VII. Fæ/lesheste111111e/ser 

. 17 Tilskudslat~. og _garanti efter denne lov ydes fortrinvis til fiskere og skihs 
CJerc, der dnvcr 11sken son1 hovederhverv. Ved afgi1rclse af spørrrsn1ålet 0111 stør
relse af tilskudslån og garanti. vil der va:rc at tage hensyn til anst-7gcrens indkontst 
og formueforhold. -

13 Ansogninger 0111 lån udfa~rdigcs på s:crlige ansogningsblankcttcr, bilagt de 
i ansogningsskemaet forlangte oplysninger. bl. a. kontrakter, tilbud o. lirrn. A~søg
ere, der påtænker al bygge nyt skib, anskaffe maskine modernisere 111.--v .. uden-i 
forvejen at sikre sig landsstyrets godkendelse. kan i almindelinhed ikke regne med 
lilskudslån eller garanti. 

0 

~ 
19 El nævn bestilende af 4 medlemmer, et medlem fra landskontoret valgt 

af landsstyret, delte er rnevnets formand, og de andre medlemmer valgt her;hold~
vis af F'rerøcrncs fiskeriforening, Ftcrøerncs rederiforening og F<erøernes skipper-
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og navigatorfocning bistår landsstyret ved lovens praktiske gcnncn1førclsc. N:evnct 
Jår forelagt alle sager 0111 tilskudsliin og garanti til udlalelsc, hvorefter n;cvnet 
sender landsstyret sagerne tilbage 1ned indstilling. Udgifterne ved na::vnets virk
somhed afholdes af fonden. 

20 Landsstyret udnævner 3 vurderingsmænd. hvor en skal være skibskyndig 
og en n1askinkyndig. at vurdere fiskeskibets vterdi og egnethed, tekniske installati
oner. on1bygning nL v. i de tilfa.:lde dette er af bet)1lni~1g efter denne lov. 

21 F~nhvcr, der deltager i behandlingen af ansogninger orn ti!skudslån, tilskud 
eller garanti, er under ansvar efter bestcn1n1clsernc orn forbrydelse i offentlig tjen
este eller hverv. forpligtet til al bevare fuldstændig tavshed udadtil om de forhold. 
ansogcrne vcdrorcndc, der er kon1111et til hans kundskab. 

22 Denne lov tr:rdcr i kraft den I. april 1958. lJcn gor ingen indskncnkningcr 
i de tilsagn, der er n1cddelt forinden. 

6. marts~ Logtingsl6g nr. 8 um ENDURN-YGGJNG AV SKIPAFLOTANUM 
IJcild J. ,)'t11d11i11gs!tin og studningzl'r. 
I Crr grunninun1 til cndurnyggingar av fiskiskipaflotanu111, stovnat)ur vit) log

tingsl6g nr. 40, 4. 111ai 1957 frrr landsstyri{'i hci111ild i figgjnrårinun1 1958-59 at veita 
hcsi studnings!dn og studningar og cftir rcglun1 sun1 tilski!at) i tcin1un1 fylgjandi 
greinunun1: 1. Studningsl;ln til n}'bygging av flskiskipun1. 2. Studningsltln til nyggj
ar 111askinur og aOrar tekniskar innlcggingar i fi~kiskip. 3. Studnings!Un til un1-
skiftingar av gon1lu1n fiskiskipun1 fyri hygging av nylggjunL 4. Studning til far111a~ 
gjald av tilfari til bygging av fiskiskipu111. 

[)cild II. 5·rud11ingslrin til 11)1hyiging av fiskiskipu1n. 
2 Studningsl<in til nybygging av fiskiskipi kann vcitast vit'i upp til 20 t;1r av 

virtH skipsins vh) 1naskinu og OL)run1 tilhoyri. 
:; Lånvcitingar cru trcytai..''lar av, at vit)kornanJi skipacigari hevur i eginpen-

ingi i 111insla lagi 10 av virl1i skipsins. 
4 Studningslån vcrOur at tryggjaO vk) pantinetti i vit'>kon1andi skipi innanfyri 

90 rfr, virOinunl. l'at1 vcrt)ur goldi6 kontant og er rentu- og avdråtlarfritt. L{1nk"i 
verOur avskrivat) tun grunnin upp til 20 Ur. lJ1n so er, at skip ski-ftir eigara. ella 
hll) fer i at)ra vinnu enn fiskiskap, fellur !:'init) ella tal), sun1 stendur cftir nv ti. (il 
gjaldingar. Landsst)Tit) kann 16 gcva loyvi til, at tal), sun1 cftir stcn<lur av J{tninuni. 
verOur sta11dandi i sldpinutn. herundir un1 taf) vcn)ur rcntu~ og avdrllttarfritt. 

l)cild l I I. St1Al11i11gs!tl11 til 111aski1111 og a/Jrar tek·;dskar innleggingar. 
5 Stu<lningsl:.l.n til nyggjar rnaskinur og ru)rar tckniskur innlcggingar i fiskiskip 

kann veilast vii) upp til 15 rir) av kcypspcninginun1 og innleggingarknstna()inu1n. 
6 Vil)vikjandi treytun1 til cginpcning galda rcglurnar i ~ 3 tilsvarandi. Fgin~ 

peningurin veri.)ur roknai."n1r av ti vifi_)i, ski pil) hevur, aftant't tal') L d. hcvur fingi<.) 
nyggja 111askinu. 

7 Vit'.lvikjandi tryggjan av lUninuin, rentu og avdr{ttti, cigaraskifti. og ~it ta(\ 
fer i ai..)ra vinnu enn fiskiskap. galda reglurnar i § 4 tilsvarandi. ,t\vskrivingslit'iin 
er t6 upp til JO {tr. 

Dcild IV . . 1)1tulningslti11 til un1skifti11gar av grnnlinn fiskiskipu111 fyri hyggh;~q ar 
11fg1-:ju11L 

8 StudningslUn kann vcitnst skipaeigara at lcggja gan1aH fiskiskip, sun1 lands~ 
st;'riO heldur vcra 6nYtiligt sun1 fiskiskip, og sun1 ta\J ikki loysir seg at u111v~rla clla 
u111byggja. Studningurin er upp til 300 kr. pr. brutto reg. tons. 'Tai) er cin trcyt 
at fiskiskipif) hcvur verii) i. fiskivinnu innunfyri tey scinastu 5 årini. frå hcnda 
l6gin er ko111in i gildi. Eisini er tat'l cin treyt at fiskiskipit) er strik~H'i i skipsrc~ 
gistarinurn sun1 fiskiskip seinast eitt tlr aftani, tilsognin er givin. og at tal) vcrt)tir 
ikki rcgislrerat) aflur sum fiskiskip. 

!l Studningshini() vcn)ur Utgoldir), t{1 hann ella hH) felag. sun1 :itti skipili, i() 

lagt er, hcvur lali<) nyt! skip byggja. og tit hctta er g6clkcnt sum fiskiskip. Eru 
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n1cira cnn 5 {tr un1lit''iin, si\lan tilsognin van) givin. fcllur hon hurlur. Fr hctla 
nyggja skipil) 1ninni enn tafi, sun1 er lagt. vcri)ur studningsl{1nil) at Ia:kka tilsvar-
andi. , 

10 Vitlvikjandi tryggjan av l<lninu111, rcntu og avdr{tHi. cigaraskifti, og at tal) 
fer i ai.)ra vinnu cnn fiskiskap, galda rcglurnar i ~ 4 tilsvarandi. 

11 l:lcsi studningsl{tn hava ikki vi() sa.~r. at studningslån ikki kann vcitast cftir 
§ 2. 

l)cild V. Far111agjaldsst1rd11ing11'r. 
12 Studningur kann vcitast upp til 80 r;,, av innflutningsfan11agjaklinu111 fyri 

tilfar tii byggingar av fiskiskipun1 a f~)royskun1 skipas111if)junl. 
Dcild VI. Un1bygf.!i11g av skipunz. 
13 lA1ndsstYrinun1 er i figgjarårinun1 l 958~59 hcirnilat'J landskassans vcgna at 

vct'lhnlda fyri J{1nu1n til niodcrnisering og lcingjan av skipun1. hcruppii til kcyp av 
;1yggjun1 n1asldnun1 og tJOruin tckniskun1 innlcggingu111. t{t it.i hetta vcn)ur gjort 
i san1band vit') cina n1odcrniscring clla lcingjan, Vct1hald!ti kann vcra unp til 30 
r;y av skipavirt)inun1 aftanå 1no<lcrniseringina v. nL Sa111la("ia vin)i av upprunaligu 
vcc1hæddunum mi ikki fara upp um l mil!. kr. 

14 \Iit)vlkjantli trcytunun1 til cginpcning µalda rcglurnar i ~ 3 tilsvarandi. EginM 
pcningurin vert5ur roknai.)ur av ti virt)i. skipit) hevur afta11{1 111odcrniscringina v. 111. 

15 Tcy lån, landskassin vc()hc1dur fvri. skulu tryggjast vi() !Jantinrtti i vit)M 
kon1andi skipu1n innanfyri 90 7(, av virt)iin1n1. 

16 1-fcsi vci'ihald hava ikki vit1 s:cr, at studningslUn ikki kann vcitast cftir § 5. 
Dcild VrL f"elagsreglur. 
17 Studningslån og vc1)hald cftir hcsi l6g vcn)a fyrst og frcn1st vcitt fiskiinonn

llfll og skipscigarun1, j(') fl)kja fiskiskap sun1 hovut)svinnu. Til avgcrf)ar un1 stoddina 
av studningsltini og vcOhaldi vcrOa inntoku- og ognarvi{)urskifti un1sokjarans havd 
i hu12,a. 

18 1~il un1s6knir vcra scrlig un1s6knarbkh) nVtt. og vil) skuiu fvluja lær i un1-
s6knarblal)nun1 kravdu upplYsingar, !11. a. sattn1ålar. tilboO o. L lfinsokiarar it) 

eru farnir undir skipabygging, kcyp av n1askinu. 1nodcrniscring v. n1. uttan fran1111-
anunUan at vissa sa.:r gbf)kcnning JandsstVrisins. kunnu vanliga ikki rokna vil'> 
stundinpslåni clla veohaldL 

IH Ein ncvnd. iO hevur 4 li1nir, cin fvri landsskrivstovuna. valdur av lands
stY-rinun1. hesin er forn1al)ur, og hinir valdir dvikavist av Ft)roya fiskin1annafclag. 
Fc'lroya reit'tarafclag og Foroya skipara- og navigat1-Jrfelag, vcn)ur landsstVrinu1n 
til handa til (1tinning J6_ginnar. Ncvndin f[rr ol! 1nål un1 studnings!Ll.n, ~;tudninu: OL~ 
vc('Hu1kl fyrilogd til ~n1n~a:lis. og sendir hon JandsstVrinun1 n1<'tlini aftur vi{'\ tiii~la:li. 
Ta:-r tJtrcil)slur. sun1 standast av slarvi ncvndinnar. vcn"ia rindafiar av grunninu111_ 

20 landssty'rii.'1 uppncvnir 3 111etingan11cnn. av hcsun1 cin skipaktH1:u1 og cln 
n1askinkr)nan n1ann, at n1cta un1 virt1i 01~ g60sku av fiskiskinunL tckniskun1 Pnn~ 
lcge.ingun1, u1nbygginµun1 v. ni., un1 hc:Ha hcvur t)'dning cftir hcsi 16~. 

21 Finhvor. sun1 luttckur i vit'Sgcn'i av un1s6knun1 un1 studning:sEtn, studning 
clla vc\)hakI. er undir nndsvari cftir reglunu111 un1 hrot i al1ncnnari ta.'nastu clla 
starvi undir strangari tagnarskyldu Utcftir un1 vil)urskifti u111sokjaranna. su111 kon1-
in eru til hansara kunnicika. 

22 T~Ienda klg kcn1ur i gild i 1, april I 958. L6gin ger t6 ongar brovtingar i tci1n
un1 tils(1gnu1n, it) givnar cru fra1111nanundan. 

6. n1arts Lagtingslov nr. 10 on1 at forhengc tilskudsonlningcn fra lands-
kassen til MINDSTELØN OG TILSKUD TIL FISKEPRISFN. 

f\1ed det fonn[d at s~rtte fiskernes lonrcgulcringsfond i stand til for tiden 1. januM 
ar til 31. december 1958 al yde mandskabet pii fæniskc fiskeskibe og bildfiskere i 
grønlandske farvande tilheg til n1indstclon og/eller tilskud til fiskeprisen forhcnges 
lagtingslov nr.3 af 18. februar 1955 om till:rg til lagtingslov nr. 72 af 22. dece~n-
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bcr 1951 0111 fiskernes afregning og fo;nrcgulcringsfond, således at der ydes fi
skernes lonrcgulcringsfond 1,5 mil!. kr. i tilskud fra landskassen. Tilskudet ud· 
betales fonde~ inde1; I. april 1959.' 

6. n1arts - Løgtingsl6g nr. 10 un1 at fcingja skipanina un1 studning Ur Jands
kassanum til MINSTULØN OG VIDI3(ff TIL PISKAPRfSIN. 

Vil) ti endan1Uli at gcra h111javningargru1111 fiskiinanna foran i til)arskeitlinu1n 
1. januar til 31. dccen1ber 1958 at veila rnanningini ti foroysku111 fiskiskipu111 og 
Utr60rannonnurn til lands i Grnnlandi vil'.>b6t til 1ni11stuløn orr!clla vh)b6t til fiska
prisin vert.)ur løgtings16g nr. 3, 18. februar 1955 0111 uppi~koyti til Iogtingsl6g 
nr. 72. 22. dece111bcr 1951 tun avrokning og h}njavningargrunn fiskirnanna longd 
solcit)is, at 1.5 1nill. kr. verl)a la~tnar lønjavningargrunni fiskinu1nna i studningi lir 
landskassanun1. Studningurin vcrOur goldin grunninun1 innan I. april 1959'.!. 

29. marts - Finanslagtingslov nr. 11 pr. 20 5 Bll3LIOTEKER PÅ BYGD 2. 
Driftstilskud, Anmærkning. 

Landskassens tilskud er indtil videre 80 % af del beløb, som vedkommende 
bygd fremskaffer, dog ikke over 2. kr. pr. indbygger. 

20. marts - Lagtingslov nr. 13 om FUNKTIONÆRER. 
1 Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: a) Handels- og kon

tormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontmarbejde eller dermed 
ligestillet lagerekspedition. b) Personer. hvis arbejde beslår i teknisk eller klinisk 
bistandydelse af ikke bandværks· eller fabriksrnæssig art, og andre medhjælpere, 
som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. c) Personer, hvis arbejde ude
lukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller fore 
tilsyn med udførelsen af andres arbejde. d) Personer, hvis arbejde overvejende er 
af den under a) og b) angivne art. 

Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende arbejdskraft i det 
V[CSentlige står til disposition for vcdkon1n1cndc virkson1hcd og at han indtager 
en tjenestestilling. således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner 
Denne lovs bestemmelser kon1n1er ikke til anvendelse på tjenesle111rend eller 
aspiranter til tjencsten1andsstillingcr under staten: landsstyret, folkeskolen, 
folkekirken eller konununerne, på de af so111an<lslovcn on1fattcde funktion~erer 
eller på de af herlingclovcn 0111fattede herlingc. Bestcn1n1elscrne i §§ 9-~13 gælder 
dog for de af søn1andslovcn on1fattedc funktion~rrer. 

2 Arbejdsaftalen n1ellem arbejdsgiveren og funktion~rrcn kan ved opsigelse 
kun bringes til opht')f efter forudgående varsel i ovcrcnssternn1elsc 111ed stk. 2. 
medmindre der er truffet aftale om. at arbejdet er af rent midlertidig karakter 
eller på provc, og disse arbejdsforhold ikke vedvarer ud over 3 n1åncder. Bevis
hyrden for, at sådan aftale er truffet, pf!hvilcr arbejdsgiveren. Opsigelsesvarslet 
ved opsigelse fra arbejdsgiverens side kan ikke fasts~cttes til rnindre end: l n1å
ncds varsel til fratræden ved en n1ånc<ls udgang i de forstc 6 n1åncdcr efter an
s:ettclscn. 3 nu1ncdcrs varsel til fratnrdcn ved en n1llncds udrranrr efter 6 n1åncdcrs 
ans~cttclsc. Opsigelsesvarslet forhojcs n1cd 1 n1åned for hv~rt '3die ansrcttelses~1r, 
dog hojst til 6 n1åncdcr. Opsigelse fra funktiona~rens side skal ske ined l n1åncds 
varsel til ophørt ved en n1åneds udgang. <log at der ved skriftlig kontrakt kan 
træffes besten1n1clsc on1 længere opsigelsesvarsel fra funktion~ercns side under 
foruds._'I'.tning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side- forlrcnges tilsvarende. 

1) Jfr. kunng, nr. 25, 8. niai 1958, JL nr. 14, 29, apr. 1959 og lL nr. 9, 3, ,1pnl 1959, 
2) Sbr. kunng. nr. 25, 8. n1ai 1958, 11. 3. apr. og: 29. apr. 1959. 
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Opsigelsen skal være meddelt senest den sidste i den mitncd, efter hvis udlob op
sigelsesvarslet begynder al løbe. Opsigelsen må ske så betids, at fratræden med 
det for ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udlob. Siifremt en 
fnnktionær fortsætter i en virksomhed, efter al den har skiftet ejer, skal den tid, 
funktiona.~ren har haft ansrettelse i virkson1heden son1 funktion::er for ejerskiftet, 
111edrem1es ved beregninu:en af ans{ettclsestiden, medn1indrc n1odstftende skriftlig af 
tale c;: truffet med -den - nye arbejdsgiver. Funktionæren har i tilfælde af fortsæt
telse hos <len nye arbejdsgiver n1ed bevarelse af tidligere ga:\Idende opsigel
sesvarsel intet krav på den tidligere arbejdsgiver for undladt opsigelse. Safremt 
der som led i arbejdsaftalen stilles tjenestebolig til rådighed for funktionæren og 
dennes fan1ilje, skal opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side være n1indst 3 n1ånc
der. Funktionæren er med sin familje berettiget til mod det aftalte vederlag -
respektive vederlagsfrit - at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter tidspunktet 
for sin fratræden: samme ret tilkommer familien i tilfælde af funktionærens dod. 
Hvor arbejdsgiveren skønner det nodvendigt af hensyn til virksomhedens tarv, er 
han dog ~ mod at afholde de med flytningen forbudne udgifter berettiget til 
at kræve fan1Hiens bortflytning straks. Ovennævnte regler viger for organisation
ernes varslingsbestcrnn1elser i tilf<rlde af lovlig varslet arbejdsstandsning. 

3 Hvis arbejdsgiveren uberettiget nægter at modtage funktionæren i sin tjeneste 
eller uberettiget bortviser ham fra tjenesten, og funktionæren ved afbrydelsen har 
krav på højst 3 n1ånedcrs varsel i overensstemmelse n1cd § 2, er arbejdsgiveren 
pligtig til. såfren1t almindelige erstatningsregler ikke måtte n1edfore el sf()rrc anM 
svar, at udrede en erstatning, svarende til lønnen indtil det tidspunkt, til hvilket 
den ansatte den pågældende dag lovligt kunne have været opsagt, eller ~ såfremt 
han allerede var opsagt til opsigelsesfristens udlob. Har funktionae:ren ved 
arbejdsgiverens uberettigede afbrydelse af tjenesteforholdet krav nå mere end 3 
n1åncders varsel, bliver erstatningen at fasts::ettc efter de ahnindeligc erstatnings
regler. Funktion;eren har dog n1indst krav ~1f1 en erstatning svarende til lonncn 
indtil fratræden med 3 måneders varsel i overensstemmelse med § 2. For så vidt 
funktionæren er ansat for e! bestemt tidsrum af 3 måneder eller derunder. g:rlder 
tilsvarende bestemmelser som i stk. 1. Er funktionæren ansat for el bestemt !ids
ru1n af over 3 1nåncder. og arbejds.!.dvcren uberettiget na.~gtcr at modtage funktio~ 
n:ercn eller bortviser denne pa et tidspunkt, da der er over 3 måneder tilbage al' 
den aftalte tjenestetid, ga~ldcr tilsvarende bestcn1n1clser som i stk. 2. Denne pan1-
.!:!.rafs bcslen1n1elscr komn1cr også til anvendelse, når funktionæren hæver tjeneste~ 
1~oklct nå p:rund af grov niisli.!.!hol<lclsc fra arbejdsgiverens side. De on1handledc 
crstatsningskrav er i konkurstilfcelcle priviligercdc på san1n1c n1ådc son1 kH1 efter 
konkurslovens § 33, nr. 2 f. 

4 Hvis funktionæren uberettiget undlader at tiltræde ticncsten dier forlader 
denne, eller arbejdsgiveren ha~ver tjenestcforhoklet nå grund af grov niisligholdclsc 
af kontrakten fra funktiona~rcns side, har arbejdsgiveren ret til erstatning fnr det 
ham derved piiførte tab. I tilfælde af ulovli.g udeblivelse eller forladen al' tienestcn 
har arheJdsgiveren n1edn1indre sa:rligc on1sl::cnd!ghcdcr foreligger, n1indst krav pft 
en erstatning svarende til en halv n1[1neds h-'.ln. 

5 Bliver funktionæren på grund af sygdom ude af stand til al udfore sit ar
bejde, betragtes den heraf folgcndc tjcnestcforsonunclse sorn Jovliu:t forfald for 
funktionæren. n1e<ln1indre han under tjenesteforholdets beståen ha;- pådraget sig 
sygdon1mcn ved forsa~t eller grov uagtson1hed, eller han ved stillin,gens overtnrzcise 
svigagtigt har fortiet. at han Icd af den påg:r:Idende svgdon1. Det kan dog'"vcd 
skriftlig kontrakt i det enkelte tienestcforhold bestemmes, al funktionæren kan 
opsiges n1ed 1 måneds varsel til fratra:den ved en n1åneds udgan~. når funktionæ~ 
ren inden for et tidsn1rn af 12 på hinanden fol_gendc 1nånedcr har oppebåret Ion 
under sygdom i ialt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, al den sker 
i umiddelbar tilknytning til udlohet af de 120 sygedage, og medens funktionæren 
endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke benires af, at funktionæren er vendt 
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tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er skel. Yder arbejdsgiveren funktion;ercn 
kost og logi son1 en del af k1nnen. er arbejdsgiveren pligtig til under sygdon1 at 
yde funktionæren den fornvklnc pleje, så l:engc han forbliver i arbejdsgiverens hus. 
l!nder sygdom af rnerc end 14 dages varighed har arbejdsgiveren ret til uden 
udgift for funktionrcrcn ~ at kr<eve na".nncrc oplysninger 0111 varigheden af funkN 
tionærens sygdon1 gcnncn1 funktiontcrens hegc eller en af funktiona~rcn valgt 
specialist. Opfylder funktionæren ikke denne pligt. uden al der foreligger fyldest· 
gorende begrundelse herfor. er arbejdsgiveren berettiget til at hæve tjcncslcforN 
holdet uden varsel. En funktionærs indkaldelse til aftjcnin~ af værnenligl udenfor 
F:croernc berettiger ikke arbejdsgiveren til at afskedige funktion:rrcn, n1cn for~ 
holdet kan afvikles gcnncn1 opsigelse i henhold til § 2, Funktionæren har ikke 
krav nå løn under den f1,>)rslc indkaldelse. lJndcr senere indkaldelser er arbcjdsw 
givcrCn pligtig- at betale h1n for den n1åncd, i hvilken indkaldelsen finder sted. og 
den derpå f()lgendc måned. 

6 En funktion~crs indgåelse af ~rgtcskab berettiger ikke arbejdsgiveren til at 
afskedige funktionæren uden iagttagelse af det denne tilko111n1cndc opsigelses~ 
varsel. En kvi11dciig funktiona:r, der er gravid, er pligtig at p:ivc arbcklsgivercn rncd 
dclelsc om graviditeten senest 3 n1ånedcr for den forventede fodseL l Jndladcs s{i" 
dan 1nc<ldelelse, er arbejdsgiveren berelti,11_ct til at hreve tjenesteforholdet fra den 
dag, graviditeten forvolder arbcjdsudygtighed. Såfren1t n1eddclcJsc gives, kan ar" 
bejdsgiveren kun opsige funktionæren 1ned <let denne tilkornn1ende varsel. 1 Inder 
en kvindelig funktiona~rs graviditet er arbejdsgiveren plip;tig at hctnlc hende halv 
løn i tiden fra arhejdsudygtighcdens incHraxicn. dog hojst i l 111Uned ft)r fodslen. 
indtil l måned efter f~,;dslcn. Tilsvarende forpligtelse g::cklcr. såfrcn1t arhcjdsgi" 
vcrcn, unnsct at funktion~eren ikke er arhcklsudvgtig ikke 1ncncr at kunne bc" 
ska~ftige hende. Såfrc1nt arbejdsgiveren opsiger funktiona:ren. er han pligtig at 
betale fuld lcln indtil fratr;rden med det funktionæren tilkommende varsel kan 
ske. 

7 Ved en funktionærs dr1d i ansættelsestiden tilkonuncr der hans efterlevende 
enke eller bt)rn under 18 år. overfor hven1 han har forst>rgcrnligt. henholdsvis I. 
2 eller 3 måneders løn. eftersom funktiorncrcn ved dodsfaldcl havde haft ans:cltel
se i virkso111heden i henholdsvis 1. 2 eller 3 år. Sanl!11c ret tilknn1111er born under 
18 Ur efter en kvindelig funktionær, hvis faderen er dod eller ikke ved n1odercns 
dod har forsørgerpligt. 

8 Såfrcn1t en funktionters arbejde i arbcidsgivcrens tjeneste n1cdforcr udgifter 
til rejse, ophold uden for hjen1stcdet o. lign. har funktion;ercn krav nfi. at alle JHid
vcndigc udgifter hertil hærcs af arhcidsgivcrcn, og denne er nligiit1- at yde funl.:.
tion:rrcn 1x1sscndc forskud til afholdelse af disse tl(]pjftcr. Dette !!a:ldcr Ofrs[1, hvor 
de nrcvntc udgifter ifdigc aftale udredes af aftalt Jon eller nrovisinn. n1cn det sted
fundne salg ikke niu1igf!J1r drckning af s:rdv:1ncn1rrssi_gc on1kostningcL De i ~9 3. 
5, () og 7 nn1handledc ydelser udregne~-; for prnvlsionslnnnedc fnnktion:rrcr pil 
grundlag af den provisionsinclt:egt. son1 funktinna:ren anhiucliu: ville have nnnc~ 
båret. sfrfren1t han ikke var blevet hindrcl i sin virkso1nhcd l de p}g;rfdendc tid:~
pcrioder. 

9 Funktiona::rcrnc har ret til at organisere sig til varetagelse af deres interesser 
og give oplysninger til deres organisation 0111 deres egne k1i1- og arhc-jdsvilki'1r. F't
hvert personale har~ uanset st(1rrclsen ~-~ ret til gcnnen1 sin organ!salion at kr~evc 
forhandling n1ed virkson1hcUens ledelse otn kH1- o.t; nrhcjdsvilk~1r. Over forhand" 
lingcrnc pfthvller det nrheidsgivcren at foranlcdi.t::c fort en protokoL snn1 under
skrives af begge parter, og hvoraf uUskrift n1cddclcs s(tvcl arbcjdse:ivcren sorn funk
tionrcrerne. Såfrcn1t der under forhDndlingcrnc ikke opnås cnit:!_hcd Inelle1n par~ 
terne, eller en part undragcr sig fnrhandling, har enhver nf nartcrne ret til at for
anledige forhandlingerne vklcrcf~;rt under 111cdvirkcn af en n1a:glings111and efter 
repJernc i §§ 10--12. 

10 Den i § 9 omhandlede mæglingsmand beskikkes for hver sag af landsstyret. 
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1-Tcnvendclse 0111 beskikkelse af en n1æglingsn1and skal frcn1sa::ttes skriftlig og bi
lægges den i § 9. stk. 3, omhandlede protokol samt en kort sagsfremstilling. I til
fælde, hvor n1a:gling onskes, fordi en part har unddraget sig forhandling, skal der 
dog alene bilæ·ggcs en kort sagsfrcn1stilling. 

Il Senest 5 dage efter sin beskikkelse indkalder mæglingsmanden parterne til 
forhandling og hcra111n1cr tid og sted for denne. Det er n1:rglingsn1andcns opgave 
ved de under hans fors~rdc stedfindenUc forhandlinger at S('igc opnået enighed n1el
len1 parterne. For så vidt dette ikke lykkes, afgiver 111~rglings1nandcn til lands~ 
styret en rapport om forhandlingerne. Bekræftet arskrift af rapporten skal sam
tidig tilstilles parterne. 

12 Undladelse af al fore den i § 9 stk. 3, nævnte protokol saml undladelse af 
at give n1odc for nucglingsn1anJc11 straffes n1cd bixlc. -der tilfalder landskassen. 

13 M~eglingsn1andcn oppcba~rcr vederlag. der rasts;cttcs af landsstyret. De n1ed 
111:rglingcn forbundne udgifter udredes forskudsvis ar det offentlige. n1en betales 
n1ed halvdelen af hver ar parterne og kan inddrives ved udpantning. 

1,1 En funktiona~r kan ikke uden arbejdsgiverens san1tykkc påtage sig hverv 
udenfor tjenesten. 

15 Efter al funktionæren har afgivet eller modtaget opsigelse fra tjeneste, skal 
arbejdsgiveren give han1 den n~1dvcndigc fritagelse for arbejdet til at sogc anden 
besk,cftigelse. Funktionæren skal herunder tage tilborligt hensyn til arbejdsgive
rens onskc on1, at arbejclssogningen krggcs på det for virkson1hcdcns arbejde gun~ 
stigst mulige tidspunkt. 

16 Funktionæren har til enhver tid re( til af arbejdsgiveren skriftlig at få 
bekræftet, i hvilket tidsrum tjcnslcforholdet har varet, med hvilket arbejde funk
tionæren i hovedsagen har været beskæftiget, hvilken Ion funktionæren oppebærer 
og i tilfa~lde af opsigelse på begtering oplysning 0111 årsagen til afskedigelsen. 
Overtrædelse af denne bestemmelse medfører straf af bøde, der tilfalder lands
kassen. 

17 Har en funktionær forpli,gtel sig til, al han af konkurrencehensyn ikke må 
drive forretning eller anden virkson1hcd af en vis art eller tarre ansrcttclse i en 
sf1dan, finder de i lov om aftaler m. m. af 8. maj 1917 §§ 36' og 38 indeholdte 
bcstcn1111clser anvendelse. Forpligtelsen er dog kun g~rldcndc for funktiona:rcr i et 
Ur fra fratnedclsesdagcn, n1cd111indrc han har n1odtaget eller n1odtagcr et i en 
skriftlig kontrakt fastsat rin1elig vedcrlng for indskncnkningen i hans adgan~ til 
erhverv. Dette vederlag skal i kontrakten v:erc anfort sa:~rskilt. 

18 Det er forbudt ved avertering at angive, at ansa.:ttelsc er betinget af kapiø 
talinskud. eller at en ansoger. der kan stille kapitalinskud, forelr,ekkcs. Safremt 
der son1 forudsa:tning for tiltncdcJse af en stilling kra~vcs indbetalt kontant deø 
positun1, skal virkso1~1hcdcns navn og adresse na.:'Vncs i annoncen. Ovcrtnedelse 
af disse bestemmelser medforcr straf af bøde, der tilfalder landskassen. 

19 Stlfre111t det af en arbejdsgiver forlanf!eS. at en funktion~rr sklll stille et 
kontant helob i kaution, skal delte inds:rttes på en bank~ eller sparekassekonto og 
n1å kun kunne h:cves ved arb~jdsgivcrcns og funktiona:-rens underskrift. Ovcrtr:ew 
dclse af denne bestemmelse medforcr straf af bodc. der tilfalder landskassen. 

20 l)e i denne JaQtinu:slov indeholdte bcstc1nrnelser kan ikke ved aftale mcllcn1 
parterne fraviges til ~gu~st for funktion:ercn. 

21 Denne lagtingslov tr;cder i kraft I. juli I 958. 

20. marts -- Logtings16g (nr. 13) um STARVSMFNN. 
1 Sun1 starvsn1ai'iur cftir hesi 16g er at skilja: 
a) pcrs6nur, sun1 starvast i handli. Ll. skrivstovu ella å vorugoyn1sluavgrciOslu, 

sun1 kann sctast javnbj6CHs. 
b) Pcrs6nur, hvors starv er at vcita tekniska clla kliniska hjålp, sum kcmur 

ikki undir handvcrk clla idnat'i, og hartiJ <il)rir, surn starvast i arbCil'ii, sun1 kann 
setast javnbj61lis. 
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c) Pers6nur, hvors starv er bcrt clla fyri cin 1ncginpart arbciUsgcvarans vegna 
at hava cftirlit viO Utinninrrini av annans arbcii')i. 

d) Pers6nur, hvors arbci<li fyri cin meginpart er av sama slag sum tilskilao 
undir a) og b). 

·rat) er ein trcyt fyri nyltslu 16garinnar. at vit'5kon1andi pcrs6ns arbeit)s111cgi fyri 
ein n1eginpart er bundin i villkon1an<li virki, og at hanner undir fyristiling arbcit)s
gcvar.ins. T<enastun1enn rikisins, Iandsins, f6lkaskf1lans, f61kakirkjunnar clla 
kon1111ununar ella aspirantar til ttrnastun1annaslk)fV kotna ikki undir hcsa kig, 
heldur ikki starvsf61k eftir sj6111ansl6gini, herlingar eftir kerlinga16gini. l{cglurnar 
i §§ 9~13 galda t6 starvsf6lk eftir sj6111ansl6gini. 

2 Starvsavtaia n1illun1 arbeiOsgevara og starvs1nenn kann bert sigast upp til 
uppathald eftir eini frest, sun1 givin er fran1n1anundan san1svarandi stk. 2. ultan 
so, at avtalaiJ er, at arbeioio er bert fyribils ella sum roynd, og at hesi arbei,)s
vit)urskiftir vara ikki longur enn 3. rn!'inaf'iir. Pr6vskylduna fyri, at tilik avtala 
er gjord, hcvur arbciUsgevari. Tilsagnarfrestin til uppathald fri arbeiOsgcvara 
sH'iu kann ikki sctast stytri enn: 1 n1ånai) frcst til uppathald scinasta i oinun1 
nid.nat) i fyrstu 6 1n<inaliar starvsth'5. 3 1nanai.) frest til uppathald seinast i cinurn 
mana,) eftir 6 m:inao starvstiii. lJppsagnarfrestin vcrt)ur longd vio l måna,) fyri 
hv~1rt 3. starvs{triO, t6 longst til 6 n1ånal)ir. lfppsøgn starvsn1ans skal gcvast vit) 
1 lnånat} frcst til uppathaJd scinast i cinun1 rr1åna0. t6 so at i skrivligun1 sii.tt
nuila kann longri uppsagnari'rcst fri starvsinans siOu fyrisctast, n1cn trcytal) av, 
at uppsagnarfrcstin fni arbeil''isgevara sifiu verOur longd san1svarandi. lJpps{,gn 
skal vcrt5a givin seinast i n1åna(5inu1n fra111n1anundan ti J, sun1 uppsagnarfrcstin 
byrjar. Upps~)gnin n1å gevast i so g6t)ari til'i, at starvsn1at)ur f:er faril) frå, innan 
starvstiOin er Uti cftir einari eftir starvstitiini givnari uppsagnari'rcst. Un1 so er, 
at starvsn1a(5ur heldur fran1 i einun1 virki, cftir at taO hcvur skift ciu:ara, skal 
slarvstif') hansara undan eigaraskiftinu1n roknast uppf starvstil)ina, utta~ so 1116t~ 
gangandi skriv1ig avta1a er ~h)rd viO n)'ggja arbciOsgcvarin. Stnrvsnu1l"iur hcvur. 
tå hann hcldur fra111 hjå nyggja arbcit)sgcvaranu111 viO fyrr galdandi uppsagnar
frcst, onki krav n16ti fyrra arbcii'.'lsgevaranurn fyri ikki at hava sagt upp. LJ111 so 
er, at starvsmaOur f~er t;enastuhU:s til sin og hUs sitt til nYtsJu su111 lifi i starvs· 
avtaluna, skal uppsagnarfrcstin vcra n1inst 3 tnånat"Hr frå arbeh_)sgcvara sh)u. 
Starvsnuil)ur vil) hUsi sinu111 hevur n:rtt til n16ti Jcigu, sun1 fvrisctt er, ella bkeypis 
at bl1gva j ta~nasthUsunun1 upp til 1 n1:1nai) aftanå uppathald i starvinuni, sarna 
r~rtt hcvur hl1s hansara vi6 <lcyOa starvsn1ansins. Har arheit)sgcvari hcklur tal) 
vcra neyt'5ugt fyri virki, hcvur hann t6 nrtt til nt krcvja flyting bcinanvcg;in. 1n6ti 
at rinda flytingarUtrcitislurnar. Hesar reglur vikja fyri uppsagnarfrestun1 starvs· 
felnganna i forun1 l6gliga boOaOun1 -arbcil)sstcOgL 

:} Un1 so er. at arbciOsgevari uttan grund sytir at taka ln16ti starvsn1anni i 
ttrnastu sina ella uttan grund visir honun1 burtur Ur t~rnastuni og starvs111a0ur vit) 
ta~nas.tuslitiO cigur i Iongsta lagi 3 1113.naO frcst sarnsvarandi rcglunun1 i ~ 2, hcvur 
arbcit)sgcvari skyldu at rinda cndurgjald svarandi til lonina Ul ta til). sun1 starvs
rnat5ur vit)ko1nandi dag kundi vcriti uppsagdur. clla, -~ un1 so er, at hann llcvur 
fingit) uppsogn fran1n1anundan til uppsagnarfrestin er Uti, urn so er, at vanligar 
cndurgjaldsrcglur hava ikki storri andsvar viO sær. Eigur starvs111af5ur viO ta:nastu
slit arbciOsgcvara longri enn 3 n1D.nat) frcst, vcrOur endurgjald at fyriscta cftir van
ligun1 cndurgjaldsrcglu111. Starvs111at)ur cigur t6 cndurgjald svarandi til loninn, til 
hann fer vil) 3 n1ånaO frest cftir § 2. lJn1 so er, at starvs111a011r er fcstur fyri fyria 
sctt skcit'\ uppå 3 n1ånat":iir clla stytri, galda son1u reglur sun1 i stk. 1. I:r starvs· 
n1at)ur fcstur fyri fyrisctt skcit), sun1 er longri cnn 3 1nånai')ir, og arbci1)sgcvari 
sVtur uttan u:rund at taka in16ti honu1n clla visur honun1 burtur, tå il) rncira cnn 
3H n1J.11aOir c~u cftir av fyriscttu t[cnastuth''iini, galda son1u reglur sun1 i stk. 2. l-Icna 
da grein ke1nur cisini til nYtslu, tå il) starvs111at''iur slitur tcnastuna orsakaf) av 
gn1'7u111 1nishakli frå arbciOsgcvara sil'iu. I-ler ncvndu endurgjaldskrov hava so1nu 
forrættindi undir konkurs su7n løn eftir konkursl6ginnar § 33, nr. 2. f, 
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4 Un1 so er, at starvs1nal'5ur ikki ken1ur i clla rYn1ur Ur t<enasti;ni, clla arbeit):.
gevari slitur ta~nastu orsakal) av grovurn såHn1ålabroti fr;'i starvsmansins si6u, eigur 
iarbeiOsgevara nett til cndurgjald fyri tap. su1n hann herav er ko1nin undir. Av 6-
16gligari burturvcru ella rYn1ing Ur ta~nastu hevur arbci\)sgevari k1 av uppå cndur
gjald. sum er minst Yi. mfoa<lar Ion, ullan so. at serlig viilurskifli lil!~~ia fyri. 

5 Verour starvsmaiiur orsaka<) av sjuku ikki førur at gcra sitt :irbci<li, er hans
ara tænastuvanrokt at n1cta sun1 l6gligt forfall, uHan so, at st~lrV)";l11a0ur i starv1-1-
tioini hcvur vcri<'\ uti cftir sjukuni vi<'> vilja ella grovum 6sketui. ella at hann 
viO svik hcvur dull, at hann hcvur gingil) vit.) sjUkuni. T6 kann vent fyrisclt i skri\
ligun1 s<itt111åla i cinstokun1 ta.".11astuvil\urskiftu111, at starvsn1al)ur kann sigasl upr 
vi{) 1 nuinaO frest til uppathald. tå cin 111UnaOur er Ul.i. t<i it:i sturvsrnaOur innan 
fyri citt tiOarskciO av 12, fylgjandi n1{uu1t)u111 hevur tikit) in16ti hn1 undir sjUku i 
120 dagar tilsan1ans. Gik.li uppsogninnar er trcytaO av, at hon vcrOur givin l:bint 
artanii tcir 120 sjtlkadagarnar, og 1ncl'>an starvs111at)ur fran1vegis er sjtlkur, harR 
afturin16li skcrjist gildi ikki av, at starvsn1af)ur er kon1in aftur i starvif), cflir ut 
upps<-;gnin er givin. Vcitir arbcit)sgcvari starvs111anni kostarhakJ og innivist su1n 
part i løn, hcvur hann skyldu at geva starvsnu1nni undir sjtlku tørvandi rokt, so 
lcingi hann hcldur til i hllsun1 arbcit)sgcvarans. lJndir sjtlku, su1n er longri cnn 
14 dagar, hcvur arbcit)sgevari r:rtt til. uttan UtreiOslu fyri starvs1nann. at krevj:1 
s~cr uppl,Ysingar un1 drUgd sjUkurnar gjognun1 starvs1nannsins hrkna clla gjv\gnun1 
cin av starvs111anninu1n valdun1 scrl;:rkna. LUkar slarvsn1al)Ur ikki hesa skyk.Ju, utt
an al. g6t)ar grundir eru til tess, hcvur arbeitJsgevari r~ctt til at slita ttrnastuna uttan 
frcst. i\t starvsn1al)ur verfiur innkallat)ur at gcra vcrjuskyldu uttan fyri Foroyar, 
gevur ikki arbeiOsgcvara r.ett til at skeil'\a hann av, 111cn hann kann siga honun1 
starvii) upp cftir rcglunun1 i § 2. Slarvsn1at)ur cigur ikki Ion UtHJir fyrstu innkallR 
ing, nict)an hann undir seinni innkallingun1 cigur Ion fyri tann n1ånaUin hann 
hcvur vcril) kallat.Jur inn og nrest kon1andi rn<inaO. 

6 At starvsmat'iur giftir scg, gevur ikki arbciOsge\ara r~rtt til at siga honu;i1 
upp, uttan at hakJa scg eftir ti uppsagnarfrcst, sun1 slarvs111af)u1 cigur. Kvinn.1R 
ligur starvsn1aOur, sun1 er upp U vegin, hcvur skyldu al siga arbe•-\sgcvaranu111 frå 
seinast 3 111<inatlir, innan hon va:ntar s::cr at eiga. Ger !ton ikki taO, hcvur arbeit's~ 
gevari nett til at slita t~rnastuna fra ti dcgi, un1st('Ji.)urnar hava 6arbciC)sfori vit) saT. 
lJn1 so er, at sagt vcn)ur frå, kann arbcif'>sgevari siga upp starvsn1anni vit) tei.Ti 
frcst, su111 hcnni tilkcn1uc Mci)an kvinnuligur starvsn1ai)ur gongut vit1 barni, hcv
ur arbeii'5sgevari skyldu at veita hcnni hålva lnn frå ti dcgi hon gerst 6arbcil)sfnr. 
t6 ikki Iongur cnn 1 n1ånal) fran1111anundan føf'iing til 1 nuinaf) aftanå. So1nu 
skyldur hevur arbeil)sgevari. 11111 so er, at arbeit)sgcvarin hc!Jur seg ikki kunna 
gcva henni arbeiOi hOast hon er ikki 6arbcit)sf~lr. Un1 so er, al arheit"lsgevari sigur 
starvsmanni upp, hcvur harm skyldu at rinda fulla Ion til uppalhald eftir tcirri 
uppsagnarfrcst, sum tilkcn1ur starvsn1anni. 

7 Tå is starvs1naOur doyr i ttnastuth)ini, ciga hansara cft:lrsitandi cinkja rlla 
born undir 18 ~ir. sun1 hann hc:vt)i skyklu at uppihakla, hn1 i 1, 2 clla 3 1116.nai"iir. 
eftirsu111 starvs1naUur, tå hann dovt'H hcvt}i havt 1. 2 ella 3 ara starvstiU i vi1 ki· 
nun1. Sarna nctt hava b<-ll'Il undir .18 <ir cftir kvinniligan slarvsn1ann. un1 so er, at 
ft!l)irin er dcyi\ur, clla hcv<li ikki uppihaklsskyldu. lit mMirin doyi'li. 

8 lT1n so er, at arbcit'5i, su111 starvsnuit)ur skal Utinna i arbcit)sgerara tæna~tu, 
hevur Utrch)slur vit) S<Cr til fen)ir, unrhald burtur frå hl1su111, hcvur starvsnHt,)ur 
krav upp ti, at arbeiUsgcvari bcr allaf torvandi Utreitislur, ng at hann hcvur skyldu 
at vcita honurn h6skandi forskot til rindingar av hcsun1 Utrril)slun1. Hetta ~kal 
eisini galJa, har tilikar UlrciOslur cftir avtalu rindast i kH1 clla pr~)visi6n. n1en t;cr 
inntu solurnar gcva ikki n6g111ikil) til rindingar av vanligu1n Utreil'islun1. 1~;cr i §§ 
3. 5, 6 og 7 ncvndu veitingar vcrt)a at Utrokna fyri provL'li6nsk1ntar starvsn1cnn 
cftir ti provisi6nsinnloku. sum starvsma<iur helst vildi havl fingii\. um so var, at 
hann hcvl'ii ikki vcrit) hindrat)ur i slarvi sinun1 i teirn vit)kon1alldi Ht'iarskcit1un1. 

9 Starvs1nenn hava ra~tt at skipa scg i felag til røkingar av tcirra intcrcssun1 og 
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geva fclag teirra upplysingar un1 Jonarvil'iurskifti- og arbcif5skor teirra. Eitthvort 
pcrsonali -- h6ast sh;dd tess hevur ra~tt til gjognun1 felag sitt at krcvja ting
ingar viO lciOslu virkisins un1 lonar~ og arbci('.isvi!kor. Arbcit)sgcvari hcvur skyklu 
at fora gcrl)ab6k un1 tingingarnar, sun1 vcn)ur at undirskriva av b{l.l)u111 ptJrtun1 
og harav vertiur Utskrift givin ba:t)i arbeil)sgcvara og starvsf61ki. lfn1 so er. at 
scn1ja ikki ken1ur i Jag partanna 111ilhtn1" ella un1 annar parturin bcr scg unJan 
tingingunu111: hcvur hvr>r av portunu1n r:rtt til al raa tingingarnar fran1dar vit) 
uppilcgging av sen1ingsn1anni cftir reglunun1 i §§ 10-12. 

10 Scn1fngsn1af'.iurin eftir § 9 vcn)ur uppnevndur av landsstYrinu111. Ahcitan 
un1 uppncvning av scn1ingsn1anni skal gcvast skrivliga og vit\Icg~jast gcrt)ah6kini 
cftir ~ 9, stk. 3 og hnraftrat cin stutt frå_r;ogn. lhn so er, at se111ing ynskist tess
vcgna, at annar parturin bcr scg undan tingingunurn, skal bert c1n stutt frås\)gn 
viOlcggjast. 

11 Seinast 5 dagar aftanll sina uppncvning stcvnir scn1ingsn1atiurin portunun1 
sarnan og fyrisctur titl og stat:i fyri tingingu111, T::H) er uppgUva sct11inpsn1ansins 
undir fors~cti hansara undir tingingutn at flla scn1ju partann::i: inillurn. tJn1 so er. 
at tal) cy<lnast ikki. gcvur sen1ings111al'iurin landsstYrinu111 frd.sogn un1 tingingarnar. 
Vt1ttal) avrit av fråsognini vcriJur send p(1rtununL 

12 lJndandr{tUur i ft,;rslu av ti i S 9. stk. 3 nevndu gcr0ah6k og i at 111ota fyri 
sc1ningsn1anninu1n hevur viO sær sekt, sun1 fer i landskassan. 

13 Sen1ing.,sn1atlurin fa~r san1syning, sun1 landsst.)rri<) fyrisctur. T~er Utrcil'lslur. 
su111 standa av semingini vcri)a rindaOar {tvcgis (1r 1anclskassanutn, n1cn hvor 
parturin her sin heln1ing, sun1 kann krcvjast inn vit'i panting. 

14 Starvs1naOur kann ikki uttan loyvi fra arbeiOsgevara taka sa~r starv uttan
f yri tænastuna. 

15 Eftir at starvsn1aOur hcvur giviC'1 ella tikii) in16ti uppsogn Ur t:enastuni. skal 
arbcil)sgcvari gcva hontHn tørvandi loyvi frå arbcit"ii at sokja sa:cr annai'5 starv, 
Starvs1nat)ur skal t6 syna ynskjun1 arbeiOsgevura n1cst nH1guliut fyrilil solciOis, 
at hann n)ftir ta.~r til)ir, sun1 h6ska virkinun1 besL at Jcita sa::r cftir starvi. 

16 Starvsn1at)ur hcvur til cina og hvorja til'i ra:tt til at fåa skrivliga v:'1ttal'5 av 
arbcif')sgcvara, hvussu longi hann hcvur verh) i t;enastuni, hvat arbcif5i hann hev
ur tikist vit), hvat Jon hann hevur hnvt. og I tilfclli av uprsi-)gn eftir {1heitan upp~ 
lysing un1 grundina til avskeiCHngina. Brot n16ti hcsi rcglu hcvur vil) sa~r sekt, 
sun1 fer i landskassan. 

17 Hevur starvsn1al"iur bundit) scg til, at hann av kappingargrundun1 ikki n1{t 
l\1kja handil clla aOra vinnu av vissun1 slag ella fåa s~rr starv i tilikari, kon1a 
rcglurnar i l6g un1 avtalur v. n1. fra 8. n1ai 1917 §~ 36 og 38 i n\;tslu. Skykluna 
hcvur hann b-ert i eitt D.r frfi ti degL hann fer, uttan so. al hann hevur fin1iii') ella 
f::rr i skrivligun1 såttn16.Ja fyrisett rirnili~a san1sVning f'yri skcrjingina i sfnun1 vinnu
vcgi. lfcnda sa111sYning skal vcra tilskila() fyri seg. 

18 Taf) er forbo{)it) Jd!/Jgnu1n lVsingar at skila til, at starv Ci trc,vt<ll"i av kapital~ 
innskoti, clla at sokjandi, sun1 kann seta kapital i, hcvur fyrin1un. lJrn so c1« at 
kontant dcpositun1 krcvst inn§!oldif'i sun1 trcvt fyri at kon1a i starv, skal virkisi11s 
navn og hein1stal''iur tilskilast I lylsingini. Brot rn6ti hcsu111 reglu1n hava vii''i sa:-r 
sekt, sum fer i Jandskassan. 

19 Un1 so er, at arheiOsgcvari trcytar, at starvsn1a0ur skal scta knntantan 
ncning i vet'i, skal hann sctast inn {t bankan cila sparikassakonto. og hann kann 
ikki takast lit uttan vit'\ undirskrift arb-ciOsgcvarans o_e: starvsn1ansins. Brot 1116ti 
hcsurn reglun1 hava vit) sa~r sekt. sun1 fer i IandskassaO. 

20 Frå reglun1 i hcsi lv>gtings16g kunnu ongi avvik g_crast 1 nvtalu starvsn1anni 
til n1einar. 

21 Hcnda logtingsl6g kcmur i gild i 1. juli I 958, 

27. marts·~ Kunngcr6 nr. 18 um L!NUFJSKISKAP A SØRVAGSFIRBI. 
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Eftir § 12 i »fiskerilov« nr. 95 fra 14. april 1892 veriiur »fiskerivedtægt for 
Sørvagsbugten« fra 25. august 1903 avtikin. 

29. marts - Kunnrrero nr. 19 um VTVARPSGJALD. 
Vio heimild i løgtiTigsl6g nr. 23. 28. mars 1956. um utvarp. § 3, verour ut

varpsgjaldio fyri 1958 fyrisett: 
l. Vanligt gjald. 

Hann, iO nytir radiom6ttakara, skal gjalda fyri hvnnn m6ttakara årligt gjald 
20 kr. Mcnn, il) selja ella un1va;Ja radiot61 og nYta ra<lio1116Hakara i vinnu tcirra, 
svara gjald av einun1 n16ttakara i virki sinunL r-~yri 1116ttakara, uppsettur i til5ar
skei,)inum I. juli til 31. december, vcrc)ur at gjalda 10 kr. 
li. Familjugjald. 

Mai'iur, io hevur rneir cnn ein radiom6ttakara, rindar scrstakt gjald fyri a'.liar 
1116ttakararnar 30 kr. årliga, un1 1116ttakararnir cru uppscttir i hUsun1 hansara og 
veroa nyttir av honum sjålvum clla huski hansara. Familjugjald umfatar ikki: 
a) 1116ttakarar, iO cru uppscUir i hUsunun1 hjå loyvishavaranun1, og sun1 vcn_)a 
nYttir av arbci0sgentun1, lrcrlingun1, gistundi og O()rum. b) n16ttakarur i biluni. 
c) m6ttakarar, uppsettir i skulum, sjukrahusum, aldursheirnum og tilikum. d) 
n16Uakarur, uppsettir i kran1bUOun1, skrivstovu1n, verkst00un1 og tilikuni. 

Folk, iil hava goldio vanligt gjald og aftana 1. juli 1958 luka treytirnar fyri 
familjuloyvi, kunnu ffa tilikt m6ti at gjalda 5 kr. aftral fyri tioarskciiii,) I. juli 
til 31. december 1958. 

Folk, io aftana I. juli 1858 luka treytirnar fyri farniljuloyvi gjakla 15 kr. fyri 
ti<larskeic)ii\ I. juli til 31. dec. 1958. 

lll. Fyri lurtarat61, uppsett undan i. april, skal gjaldi<) vcra goldio til skriv
slovu telefonverksins i Torshavn innan i. mai. Tey, ill hava goldio fyri 1957 
clla annars hava sagt tclcfonskrivstovuni fni, at tcy havn lurtarat61, Lia sent 
postavisingarhlankettir frå te1efonverkinuni. lfn1 goldii'> ver{)ur aftanå 1. n1ai, 
vcrt)ur al rin<la eykagjal<l 2 kr. Tey, sun1 gjalda ikki ra.~ttstun<lis, kanut san1svar
andi 16gini um Utvarp undir sekt, cins og gjaldil) vert)ur (1tpantaO. 

31. marts - FINANSLOV 1958/59. 
~ 20. U11dervis11ingsn1iuisteriet. 1'ekstannz. nr. 46. ad IX. 1 
·ridligcre hererc og l:ercrindcr ved r~a.:rc1crncs 1ncllcn1m og realskole. der har 

virket ved denne skole i 1nindst 6 ilr, beholder i 3 år efter deres afgang rra skolen 
del opnitcdc aldcrstilhcg, selv om de ikke har haft fast ansættelse ved det offent
lige skolcva~scn i det ovrigc kongerige, når de dog sorn vikarer. ti111cla:rcrc elJCr 
konst!tucrcdc hcrcrc har haft n1indst 24 ti1ners ugentlig undervisning ved dette. 

§ 22. P'i11ansn1inistcrict. 1"ekstahn1. nr. 19. 
F"inansn1inistcrcn bcn1vnd!u:es til at fnstsa:tte tilkcg til dia~ter under tjeneste

rejser til og tHJstationcriI-lg pif Fierocrnc. 

24. april ~· Lagtingslov nr. 23 om FORDELING AF LANDSKASSFNS 
OVERSKUD. 

I Af landskassens driftsovcrsku:! ovcrforcs som tilskud 50 '7r li! fonden til 
fiskerflådens fornyelse og 15 til VinnulUnsgrunn Fl)roya I~ogtings. 

2 Denne lov har gyldighed for lundskassens driftsregnskab for finansåret 
1956~57 og folgcndc finansar. l.agtingslov nr. 13 af a. n1arts 1951 on1 fordeling 
af landskassens driftsoverskud tnedcr ud af kraft. 

24. apr. - Logting.sl6g (nr. 23) um BYT! AV RAKSTRARAVLOPI LANDS
KASSANS. 

1 Av rakstraravlopi landskassans vcrf)a latin i studningi 50 % til grunnin til 
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cndurn)'ggjan av fiskiskipaflotanun1 og 15 <fa- til Vinnulånsgrunn Foroya Løgtings. 
2 Henda l6g far gildi fyri rakstrarroknskap 'Janclskassans fyri figgjaruri5 

1956-57 og fylgjandi. Løgtingsl6g nr. 13, 8. marts 1951 um byti av rakslraravlopi 
landskassans fer ur gildi. 

24. april ··· Lagtingslov nr. 24 om UDRYDDELSE AF RAVNE OG KRA
GER. 

Landsstyret bemyndiges til i finansårene 1958-59--1962-63 at yde af lands· 
kassen kr. 5.- for hvert ravnen[cb og kr. 1.- for hvert kragen~eb efler hidtil ga~l
dende regler. 

7. 111aj ~An. nr. 133 0111 rendring i an. for Fa~nlernc 0111 offentlig AlJJ(1~lON 
ved auktionsledere. 

I n1edfør af § 22 i lov nr. 132 af 16. april 1935 orn offentlig aution ved auktions
ledere fastsa~ltcs følgende a:~ndring_er i anordning for J~a:rocrne nr. 224 af 5. ok
tober 1936 0111 offc~~llig auktion ,_,ved auktionslc"dcrc: 

I ~ 3, stk. 2. udgår ordene })Og ubcryglcdc«. I ~ 4. slk. 1. ~rndrcs i forstcpunk~ 
tun1 »15 kr.« til »35 kr.<< og i sidste punktun1 »10 kr.<< til )>25 kr.<<. 

7. maj ···· Bek. nr. 134 om :cmlring i INSTRUKS FOR AUKTIONSLEDERE 
på I-7terøernc og i bck' ang. de på r-7;en)ernc beskikkede auktionslederes sikker
stillclsc. vederlag 111. 111.: 

I medfør af ;nordning for Færøerne nr. 224 af 5. oktober 1936 om offentlig 
auktion ved auktionsledere rasts;cttes folgcndc :cndringcr i instruks for auktions~ 
ledere på F;:efi:lerne nr. 98 af 9. april 1937 og i bckcndtgorclse nr. 96 af 31. 
1narts 1937 angt1endc de på F':rrocrne beskikkede auktionslederes sikkerheds
stillelse. vederlag HL tn.: 

l. I instruksens afsnit Il, § 12, stk. I, :cndrcs i første punktum »15 kr.« til 
»35 kr.« og i sidste punktum »10 kr.« til »25 kr.«. Afsnit li, § 12, stk. 3, sidste 
punktu1n affattes således: »Såfre111t auktionslederen ~nytter eget befordrings~ 
1niddcl. kan han knevc g(xltgorclse herfor i ovcrensstcn1111elsc n1ed de af finans-
111inistcrcn fastsatte regler for tjencsten1:cnds benyttelse af egen befordring pf1 
tjenesterejser«. Afsnit ll, § 12, stk. 4 og 5, affattes således: »4. For udfærdi
gelse af udskrifter af auktionsbogen tilkon1111er Jer auklionslederen 50 orc for 
hvert halve ark eller del af samme, for maskinskrevne udskrifter dog I kr. for 
hvert halve ark eller del af sa1nn1c. 5. F'or attestation af en auktionsregning svares 
50 øre«. 

li. I § 1, stk. 3, i hekemllgNelsc angående de pfr F;rroerne beskikkede auk
tionslederes sikkerhedsstilielse. vederlag m. 111. tilfojcs efter afsnit b): »e) Garanti 
af en bank i riget«. 

I § I, stk. 5, tilfojes efter »forsikringsbreve<<: »og bankgarantibreve«. § I, stk. 
6 affattes sfaledcs: »Stilles sikkerhed vetl tegning af forsikring eller ved bankgaranM 
ti. skal fogeden påse, at forsikringsM eller garantidokun1cntet klausuleres således, at 
forsikringen eller garantien ikke kan hæves eller ændres uden skriflligt samtykke 
fra fogeden, at der fra forsikringsselskabet eller banken ufortøvet vil v:cre al 
sende meddelelse til fogeden, for så vidt forsikringspnc111ien eller garantivedcrlagct 
ikke rettidig betales eller anden n1isligholdelsc finder sted, s::1111t at forsikringen 
eller garantien forbliver i kraft indtil 1 måned efter, at der er tilsendt fogedeo 
meddelelse om misligholdelsenc<. I § 2, stk. I, ændres i forsle punktum » 15 kr.« 
til "35 kr.« og i sidste punktum » 10 kr.« til "25 kr.« § 2, stk. 3, sidste punktum, 
affattes saledcs: »Såfremt auktionslederen benytter eget befordringsmiddel, kan 
han knevc godtgorelse herfor i ovcrensstc1nn1clse nied de af finansn1inistcren 
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fastsatte 1cgler for tjeneBlemænds benyttelse af egen befordring på tjenesterejser«. 
~ 3 affattes således: »For udfærdigelse af udskrifter af auktionsbogen tilkommer 
der auktionslederen 50 11re for hvert halve ark eller del af samme. for maskin
skrevne udskrifter dog J kr. for hvert halve ark eller del af samme. For attesta
tion af e11 auktionsregning tilkommer der auktionslederen 50 ore«. 

8. maj - Lagtingslov nr. 28 om ændringer i LOV NR. 115 AF 4. APRIL 1928. 
jfr. lov nr. 98 af 27. marts 1934. 

§ 7 æmhes således: Overtnedelsc af denne lov og de i henhold til loven ud
stedte hestemmeiser. som har hjemmel i denne. straffes med bøde. hæfte eller 
fængsel. B1ldcn but i det mindste være JO gange den indvundne fortjeneste og 
tilfalder landskassen. I tilfælde, hvor vedkommende tidligere er blevet straffet 
for handel, udskænkning eller udlevering af berusende drikke, bliver det spiritus. 
der forefindes at konfiskere. Hvis det er forbrugt eller på anden måde ikke fore
findes, kan et bcklb svarende til værdien deraf inddrages til fordel for lnnds
kassen. Bestemmelserne i kap. 68, 69, 71 og 72 i retspl.;)cloven af 11. april 1916 
n1cd senere ::cndringer kon1n1er til anvendelse i retssager denne lov vedrørende. 

8. mai - Løgtingsl6g (nr. 28) um broyting i log nr. J15 fra 4. APRIL 1928, 
smbr. 16g nr. <18 fra 27. marts 1934. 

§ 7 vc1t)ur hroytt snleiOis: Hann, sum brytur hcsa låg og t'er fyriskipanir, sum 
hava heirnild i hesi låg, kemur undir båt, hefti clla fongsul. B6tin skal i minsta 
Jagi vcrtia 10 fl.'!ri.}ir vi11ningin og fer i landskassan. lhn viOkon1anJi fyrr er kon1in 
undir sekt fyri hamlil vii], utskonking ella utflygging av rusdrekka, verour LH\ 
hann eig11r av ri1Sdrckka, konfiskera,). Er ta,1 so, at lal) er br(1kt ella a annan 
h:1tt ikki finst. kcn1ur 1n6tvirOi tess i peningi undir inndr{ttt til landskassan. l~a:r 
fyriskipanir. it) ncvndat eru i kap. 68. 6(), 71 og 72 i ra:ltargangs16gini frå 11. 
april 1916 vil) scinni broytingun1 veri'ia at galda i ra~tlargangs111{liurn hcsi 16g 
viovikjanJi. 

8. maj - Lagtingslov nr. 29 OM ÆNDRINGER i lagtingsiov nr. 10 af 28. 
marts 1949. 

Som njl punktum i § 2. 4. stk. tilfojes: Købekortet frntagcs den, der mis
bruger der, således at vcdkon1n1cndc n1istcr sin ret til at indforskrive, spirhus i 
11clc kortets gyklighcd~pcriodc, 

H. mai - Lngtingsl6g (nr. 29) um broyting i L0GTINGSL(>G NR. IO fr!t 28. 
tna rls 1949. 

Sum nytt punktum f ~ 2. 4. stk. vrn1ur sctt: Tann. il\ misbnikar keypikort 
sitt. vcrtlur at n1issa tal'\ ~olcitJis at hann fyri til\1rskch")il) kortit''l er t!aldandi hcvur 
ikki rætt at flyta inn rusdrckka. · ~ 

12. m:ij - Bek. om nordisk overenskomst om ophævelse af PASKONTROL. 
Ved kgl. resolution af 26. ap:il 1958 har [)an1nark ratificeret ovcnn:rvntc 

overcnsko111st, hvis tekst ly\lcr son1 fnlgcr: 
.4rt 1. Ved nordisk slat forstås i denne ovcrcnskon1st [)ann1ark (1ncd undta~ 

gcl!'e af Gronland og Fa:iv)ernc). Finland, Norge (n1ed undtagelse af Svalbard og 
Jan Mayen) og Sverige. -

Art. 14. J='.fter forhantlling kan Islands regering tilslutte sig denne overens~ 
knmsl. Overenskomsten kan ligeledes efter forhandling udvides til at omfatte 
F'a:rpcrrc og Gronland. 
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14. maj ~ Laglingslov nr. 33 om fremstilling af FISKEFILET. 
1 Al fisk, der eksporteres fra F'a:røcrnc son1 filcl, er underkastet vragcrkon~ 

trol efter nænnerc af landsstyret ved kundgdrclsc foreskrevne regler. 
2 Landsstyret er ligeledes ved kundgtJrclsc be1nyndigct til al foreskrive rci!.lcr 

for tilvirkning, vedligeholdelse og renholdelse af lokaler, opbevaring 111. v . .., af 
fisk, der eksporteres som filet. 

a Ovcrtncdclsc af denne lov og de n1cd hjcn1111cl i loven udstedte forskriflcr 
straffes med b<xler, der tilfalder landskassen. Sager i medfør af denne lov be
handles som politisager. 

14. mai ~ Logl.ingsl6g (nr. 33) um virking av FISKAFLAKI. 
I Allur fiskur, sum utfluttur vcrour ur Fnrovum sum flak. kemur undir 

vrakicftirlit cftir gj~llligari reglun1. stun landsst)'.Til). fyrisctur i kunngcn). 
2 Landsst)frinun1 er cisini hci111ilt i kunngcri'> at fyriscta rcglur un1 tilgcrt'i, 

un1siting og reinhald av rUn1un1 til virkingar. goyn1slu v. 111. av fiski, su111 Ut~ 
flytast skal sum flak. 

3 l3rot 1116ti hesi 16g og n16ti tcin1 fyriskipanun1, sun1 givnnr vera Vil) hein1ild 
.i hcnni, kon1a undir b6t, sun1 fer i 1andskassan. M{tl cftir hcsi 16g !'ara fran1 
su111 logreglun1Ul. 

23. mai ~ Kunngeri\ nr. 34 um MJ(JLKASTUDNfNG. 
17:ftir hein1i!d i 16gtingl6g nr. 11 fni 29. 111arts 1958 vcn)ur 111j6lkastudningur 

veittur fyri april og 111ai 1958 viO 15 oyrun1 per litur og f'rå 1. scptcn1bcr 1958 
til 31. marts 1959 vit''l 25 oyrun1 per litur soleil)is: Studningurin (haruppi i van~ 
ligur flutningur) vcrOur latin fra1nleit'iaranun1 bcrl fyri n1j6lk, sun1 innvigaf) vcri'iur 
til 111eiari clla solubUi.'5, sun1 landsstVril} c:6l)kennir. og goklh) eftir ti litratali, 
i;u1n 111eiari clla SkJ-lublH'5 avroknar f·ran1l~i('k1runurn df·ur: Studningurin vcrtlur 
ikki veillur fyri mj61k, sum solubllo selur fyri mciari ella ac)ra solubtic). 1 

27. mai -~ Kunngcri\ t1111 AFTURLAT!NGARTifJIR fyri krambuc1ir v. m. 
Vågs kon1111unu. 

Vitl hci1nild i § 3 i h1gtingsl6g nr. 16 fni 13. april 1955 tun broyting i anord~ 
ning nr. 442 fr(t 21. novcrnbcr 1923 un1 afturlalingarth)ir fyri kra111bUl'5ir v. ni. 
hcvur landsstJ'ritJ fyrisctt, at ncvnda logtingsl6g fa::r eisini gildi fyri \!{1gs s6knar 
kommunu fra I. juni 1958. 

30. mai Kunngcro nr. 36 um SKJPARAPR(JVT<i)KU sununari<l 1958. 
t~ftir ~ 7 i h1gtingsl6g nr. 8, 19. 111arts 1954. tlln sj6n1ansskt1la og sj6n1ansl:rru, 

soleibis sun1 hon er broytt vi{5 h1gtingsl6g nr. 20. 28. nu1rls 1956, fyrisetur Jands
stYrit) fylgjandi vii.)vikjandi skiparapr{Jvtoku s1H1unarit) 1958.2 

Pr6vtøka fer fran1 i hcsun1 l:crugreinun1 og vil) hcsun1 karaktcrun1: 
Foroyskt: I karakter fyri skrivliga royml. Danskt: I karakter fvri skrivli~a 

roynd. Enskt: 1 karakter fyri n1unnliga roynd. Malcn1atik og roknii10· 2 karak
tcrir fyri skrivliga royn<l. F'ysik: 1 karakter fyri skrivliga roynd. Siglinoarhrra: 
3 karakterir fyri skrivliga roynJ, solciois: I karakter i dagb6khaldi og" lcic1ar
rokning, 1 karakter i kanningurn av hi1nnakroppun1, kann vera san1an viO sj6-
korti. 1 karakter i sj6korti san1an viU deviati6nskanning clla o0run1 sn1:rrri 
nautisku1n uppg'1vun1. 1 karakter fyri 111unnliga roynd. l ka;f1ktcr fyri instrurnentir 
(signalisering). Sj6ncttur og sj6reglur: l karakter fyri n1unnliga roynd i sj6r:etti 
og 1 karakter fyri n1unnliga royn<l i sj6rcglun1. Vci)ur~, strcy111-, hav- og landa-
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!æra: 1 karakter fyri munnliga roynd. Maskinlæra: J karakter fyri munnliga 
roynd. Heilsulæra: l karakter fyri munnliga roynd. Sj6mans- og fiskiskapslæra: 
1 karakter fyri inunnliga roynd. l(araktcrstigini eru: ·-5, ~3, ~I, 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6 og 7. I-lin sa1nlaL)i karakterur vcn)ur å royndarpr6gvinun1 scttur sun1 
cin n1iOalkaraktcrur viL) 2 dccin1alu1n. Fyri at standa pr6gv krevst i 111insta lagi 
n1it)alkaraktcrur 3,00. i siglingarhrru krevst i 1ninsta Ingi n1it'ialkaraktcrur 2,00. 
f sj6rcglun1 krcvst i n1insta lagi karakterurin 2,00. 

7. juni ~- Lov nr. 5 om normering og klassificering af STATSTJENESTE
MANDSSTJLLlNGER. 
Aft!eli11g 12. d) 'Fje11este11ur11d på f<aTocrne.I 

110 De på Fa:roerne tjcnstg~-;rcndc statstjcncstcn1~rnd placeres og nonncrcs 
således: 
I. lonningsklasse: 

l I: Overpolitibetjente af 2. grad i Thorshavn (]), Sysselmamlen for Sando 
syssel. 

12: Sysscln1rcndcnc for Stron10, Vågo, Sudert> nordre og Sudero sondre sysler. 
16: Sysselmændene for Norderoerncs og Østerp sysler. 
26: Kontorchefen ved rigsombudet. 
27: Dommeren (sorenskriveren) Politimesteren (landfogden), Landslægen 

Der tillægges politimesteren (land fogden) et bestillingstillæg pi\ 2. JOO kr. farlig. 
29: Rigsombudsmanden. Der ti.llægges rigsombudsmanden et repnrsentations

tillæg, hvis størrelse fastsættes på finansloven. 
lll Der tillægges syssehrnendene hver et bestillingstillæg på 600 kr. årlig. 
11:! Gebyrer efter lov om navneforandring af 22. april 1904 § 4 tilfalder 

paliti1ncsteren personlig. AJie andre gebyrer, der i henhold til :lovgivningen 
erla:-ggcs til politin1csteren, syssehnrrndenc og sognefogden i Vaag, tilfalder stats
kassen. F'or oppebors:lcn af disse gebyrer afkcggcr politin1cstcren regnskab i ovcr
ensstc111n1else n1cd de g~eldcndc regler 001 regnskab for sportelafgifter. For sysscl
ni:endencs vcdkon1111endc fastsrettcs de na.•rn1erc regler vcdrorcnde rcgnskabsaf
l:cggch:cn af justitsn1ininistcrcn. [(cglen i lov 0111 lonningcr og pensioner n1. v. til 
statens tjcneslem:cnd § 6, stk. 5 g:dder ikke for de i § I 10 omhandlede sysselm:cnd 
S[i !<enge den hidtidige sysselmand for Sudero syssel bckfardcr stillingen son1 sysscl
n1and for Sudcn) nordre syssel, henf~)rCs stillingen til 16. Ionningsklassc. 

7. juni - Lov nr. 154 om lønninger og pensioner ni. v. til STATENS TJEN
ESTEMÆND. 

92 Bcsten1n1clsernc i kapitel 52 bringes til anvendelse for F::erocrne med de 
:ved de k1kale forhold nodvendiggjorte afvigelser; det nærmere herom fastsættes 
ved kgl. rcsOlulion. 

Vedrorcndc forsvaret. I 15 l!dkommamlotillæg. 
Stk. 2. Under udkommando til militære etablissementer ni. v. pa Færøerne og 

i Grønland san1t under udkon1mando n1ed flfidcns skibe, når disse befinder sig i 
udenlandske havne eller uden for det område, der i vest begrænses al' linjen Linde
næsTexel og i ost af 'linjen Kalmar- RLigemvalde, forhojes udkommadotillægget 
med halvdelen. Tilsvarende regler gælder under udkommando med militære luft
fartøjer. 

lHi Stk. 3 Ndr fladens skibe er på togt inden for det i § l I 5, stk. 2, nævnte 
farvandsomd!dc, ydes der chefer (herunder gruppe-, delings-, l'lotille- og divisions 
chefer) et tilskud til bordhold fra 3 kr. til I I kr. daglig, afhængigt af skibets og 

1) J fr. Nonncringslov 21. ni arts 1959. 
:.!) Regulering af lønninger, pensioner og ventepenge san1t bestillingstillæg og honorarer 

201 



1958 7. j1111i 

besætningens storrclsc saml af togtets beskaffenhed. Dette tilskud kan inden for 
san1n1c skib nonnalt kun oppebrercs af en person. Uden for det ntcvnte farvands~ 
område saml i udenlandske havne forhvljcs !ilsku<let med '/:i. Tilsvarende til 
skud kan efter forsvarn1inistcrens bestcrn111clsc ydes n1ilit::erc chefer undr udko111-
111ando i land. 

117 Stk 3. Til personel under værnene !il tjeneste ·i land på Færøerne og i 
Grønland san1t i <le ved op111ålings-. stations- og fiskcriinspcktionstjenestcn på 
Fa:roernc og Grønland anvendte kuttere og lignende fartojcr ydes et s::erligt 
tillæg af følgende storrelse: 
Bcfalingsm<rnd o. lign. 5 kr. pr. dag. 
Øvrigt personel 3 kr. pr. dag. 

118 De i §§ 115-117 indeholdte bestemmelser kan tillige bringes Lil anvemlelse 
for personel under geoda~tisk institut. 

7. juni - Lov nr. 155 om FOLKEKIRKENS LØNNINGSVÆSEN m.v. 
4:: Pr~estcrne på J7[crøcrnc oppcba:rcr ud over den norn1crcdc lønning i op~ 

holdstilhcg 1500 kr. årlig. I udrustningshjælp ydes der 400 kr. ved den første op
rejse til J~'a:rocrnc. Ocr tilstås pncstcrne fri rejse for dcn1 selv og deres husstand 
til og fra Fa~rocrnc og flyttegodtgørelse i tilfa:lde af ans;rttclsc, afskctligclsc og 
fornyttclse. Endvidere kan der tilstås præsterne med familie fri rejse til og fra 
r;':rrocrnc en gang hvert 3. Ur efter kirkerninistcrcns n~rrn1crc bcsten1n1clsc. 

Kapitel 4. Udgiftcmes forde/i11g. 
73 Til <lækning af udgifterne i henhold til denne lov udreder statskassen: 
2) Udrustningshjælp og opholdstillæg samt flytte- og rejsegodtgorelse til pnrst

crnc på Fteroernc. 
!18 Denne lov kan ved kgl. anordning s;rttes i kraft p[1 Fæn1erne med de ænd

ringer, son1 ifølge disse øers sa~rligc forhold rr1å anses for plikra~vcdc. 

7. juni - Lov nr. 185 om ændringer i lov for Færøerne om RETTENS PLEJF. 
1 I lov for F:crøerne nr. 174 af 11. maj 1935 om rettens pleje udgår lobe-nr. 

31 og 33-36 og erstattes af følgende: 31. § 103, 2. stk" affattes s[rlcdes: »Rigsad
vokaten beskikker efter forslag nf landfogdcn (politirnestcrcn) anklagere til efter 
pfrla:g. af landfogdcn (po!itin1cstercn) at udfore tiltale for F:erocrnes ret. Politifuld~ 
1ntrgtigc og sysseln1rcnd er pligtige at n1odtagc sådan beskikkelse, dog uden ret 
til derfor at oppebære særligt vederlag.« 

Paragraffens sidste stykke affattes således: »Ilen1yndigclsc til i en enkelt sag 
at udf11rc tiltale for underretten kan efter indstilling af landfogdcn (politimesteren) 
gives af rigson1buds111anden. 

33. Kapitel 11 affattes således: 
108 Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden, at pftsc over

holdelsen af love og vcdt::egtcr srunt at foretage det fornødne til forhindring af 
forbrydelser og til efterforskning og forfolgning af sådanne. I\1ed justitstninisterens 
sa111tykke kan der pål:cgges politiet andre opgaver. 

109 Justitsn1inistercn er politiets øverste foresatte og udøver sin bcfvtjclse gcn
nc1n rigspolitichefen og Jandfogdcn (politilnesteren). 'fil bistand for rigspolitichefen 
og landfogden (politimesteren) ansættes et ved normcringslov fastsat antal politi
inspektører, vicepolitiinspektorer, politifulLlm<cgtige og po:litikon1111issrercr. Sysseln 
rna:ndenc udover politivirkson1hcd i san1n1c on1fang son1 hidtil. Politiets virk
somhed u<loves i ovrigt dels af det for hele rigel fælles politikorps. dals af cl sær
ligt politikorps for Frerocrne. Dettes storrclse og fordeling i grader fastsa:ttcs ved 
norn1cringslov efter forud indhentet erkltcring fra F:eroerncs landsstyre. 
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Herudover kan ansættes et personale. hvis storrelse og fordeling fastsættes ved 
nonnerings- og finanslov, efter forud indhentet erkla~ring fra. Fa~røerncs lands
qtyrc. 

110 Under rigspolitichefen henlægges særligt: 
I) Omflytning samt indstillinger om ansættelser og forfremmelser inden for 

Freroernes politikorps og politiets kontorpersonale. Forinden 0111fJytning f0retages 
og indstilling om ansættelse i politikorpset afgives. indhenter rigspolitichefen er
klæring fra landfogden og gennem rigsombudsmanden fra Fæmernes .landsstyre. 

2) Disciplinære sager angaende Færøernes politikorps og politiets kontorperso
nale. Sager, der skønnes at burde mcdf11re afskedigelse, forflyttelse eller degrada
tion, afgøres dog af justits1ninisteren. Mindre disc1)lin:.ere forseelser kan afgøres 
af Jandfogden (politimesteren) med advarsel, irettesættelse eller bode på 25 kr. 
eller derunder. 3) Politiets udrustning og kontorhold. 4) Regnskabsforeisen ved
rnrende udgifterne til politiv,cscnet. 5) Politiafdelinger, der ikke er knyttet til en 
bestemt politikreds, medmindre der af justitsministeren træffes anden bestemmelse. 
6) Tilrettelæggelsen af fremmedtilsynet og gennemforeisen af de herhenhørende 
bcste1111nclscr. 

/11 F'crøerne udgor en politikreds, der forestås af landfogden (politimesteren). 
Denne skal have bopæl på Fænierne. 

112 Til bistand for Jandfogdcn (politimesteren) kan efter justitsministerens 
ntern1crc bcstcn1n1else ansa~ttcs en eller flere politifuldrn~rgtigc. Politifukhn<rglig~ 
enes særlige tjenesteområde er bistand ved pfttale af straffesager og ved ledelsen 
af det politiet påhvilende arbejde. men fastsættes i ovrigt af landfogden (politi
mesteren). I Jandfogdens (politimesterens) fraværelse har en politifuld1rncgtig den 
øverste ledelse af politiet i politikredsen. 

ll:l For at kunne anS<cttes i politiets tjeneste skal de pågældende være ube
rygtede og vederhæftige. Rigspolitichefen. landfogden (politimesteren) og politi
inspkl\irerne skal opfylde de i § 42, stk. 3 fastsatte eksamensbetingelser. Politi
fuldmægtigene og den der midlertidigt beskikkes som landfoged (politimester) eller 
til på dennes ansvar at udfore hans forretninger. skal have bestået juridisk en1~ 
bedseksamen. I påtrængende tilfælde kan dog en person, der ikke har bestået ju
ridisk embedseksamen, midlertidigt beskikkes som landfoged. Kun som en undtag
else kan nogen ansættes som landfoged (politimester), hvis han ikke i 3 år har 
haft ansættelse som politifuldmægtig eller i anden overordnet stilling i politiet. 
Justitsministeren træffer bestemmelse om politiets uddannelse og om dets uni
fonnering og ud rustning. 

IH Landfogden (politimesteren) har den selvstændige ledelse af kredsens po
liti og ansvaret for udforeisen af det politiet påhvilende arbejde. Rlgspolitichefen 
f<lrer tilsyn med landfogdens (politimesterens) almindelige tilrettelæggelse af poli
tiets arbejde, hvoron1 der af rigspolitichefen kan gives aln1indcligc bestc1nmclscr. 
J tilfrclde, hvor en politiundersøgelse eller anden politin1a:ssig opgave knever srer~ 
lige forholdsregler, kan rigspolitichefen efter forhandling med landfogden (politi-
1nestercn) traJfe de foranstaltninger, sorn n1åtte findes påkrævede . .T ustits111ini
steren fastsætter de n'ermere regler herom. Justitsministeren kan, hvor en politi
n1æssig opgave er af sreregen beskaffenhed og det findes ønskeligt at tncffe s~er
lige bestemmelser med hensyn til dennes løsning, overdrage ledelsen af og ansva
ret for gennemførelsen af den pågældende opgave til en særligt dertil udpeget 
tjenestemand. Om den pågældendes forhold til andre politimyndigheder træffer 
justitsministeren nærmere bestemmelse. Inden for de af denne lov dragne grænser 
fastsætter justitsministeren regler for landfogdens (politimesterens) forhold til 
anklagemyndigheden og rigspolitichefen og for disse myndigheders indbyrdes sam
virken. 

115 udgår. 
116 Fra den I. juli 1958 udreder staten for de på dette tidspunkt fastansatte 

kon1n1unale polititjcnestcn1~cnd på r.::reri:H!rnc lonningcr i overenssten1111clsc 111cd 

203 



1958 7. juni 

den for statens tjcncstc111tcnd gældende lonningslovgivning. Fra san1111c tidspunkt 
overtager staten udgifterne ved politiets unifonncring og øvrige udrustning. I}c 
af de fænJskc kon11nuncr til politiets udelukkende brug anskaffede udrustnings
genstandc, derunder også bcfor<lringsn1idlcr, ovcrgtir til staten uden vederlag. De 
kon1111unalc polititjcnestcrnænd, der ikke n1åttc søge overgang til statens tjeneste, 
forretter polititjeneste på de indtil den l. januar I 958 gældende vilkår. Der ml
frcrdigcs af justitsministeren nyt ans:cttclsesbrev for disse tjenestcn1a."".nd, der, hvor 
kon1111unale reuler ikke i n1cdfør af foranstående ko111n1cr til anvendelse, er under
kastet de for ~tatcns tjcnesten1~:end g::-cldende uln1indcligc bestcn1n1e1ser. derunder 
disciplinærreglerne. Ansættelse på de hidtil for det kommunale politi gældende 
vilkår, herunder oprykning til højere lonnct stilling. kan efter 1. juli I 958 ikke 
finde sted. 

117 Staten overtager fra den 1. juli 1958 pensioneringen af san1tlige på dette 
tidspunkt fastansatte kon1n1unulc polititjcncstenErnd på F'a.:røernc. Den pensions« 
byrde, son1 en kon1111unc har p{ldraget sig over for de polititjenestcn1::cnd, sorn i 
henhold til § l 16 overgår til statens tjeneste eller kunne va:rc ovcrgf1cl hertil, op« 
g1:1rcs pr. 30. juni l 958 efter de af statsanstalten for livsforsikring anvendte regler 
for pensionsbyr<lers beregning. !Jet bcloh. son1 derved udkonuncr, aftlragcs til 
staten i lobct af 25 år, og den til enhver tid resterende kapital forrentes med 4 pct. 
p. a. 

§ I I 8 udgår.« 
2 Denne lov træder i kraft den J, juli 1958, 

7. juni Lov nr. 186 om ændringer i lov om POLITIET pa E:cmernc, 
1 I lov nr. 55 af 13, april 1894 indeholdende bestemmelser om politiet pil 

J"7~erøcrne, jfr. lov nr. 57 af 14. 1narts 1931 0111 ;:,cndring i denne lov, forclngcs 
folgcndc rendringer: 

I) § 14 affattes således: »Politikassen for byen Thorshavn og syslernes politi
kasser san1n1enheggcs til en politikasse. Justitsn1inistcrcn fastsa'.ttcr reglerne for 
denne kasse og for regnskabsaflrcggclscn vedrørende dens indt~egter og udgifter, 
alt i overensstemmelse med forskrifterne i plakat af 19. februar 1819.« 

2) § 15 affattes således: »Udgifterne til politivæsenet afholdes, med de af bc
sten11nclscrne i §§ 3 og 5 følgende undtagelser, fra dennes lovs ikrafttr;edcn af 
statskassen. F'ra san1111c tidspunkt skal alle bt-H.ler, so1n efter ga.:ldcnde bestcn1n1cl~ 
ser er lillagt F'a.:r~)crncs landskasse eller kon1n1unalc kasser, herunder hja:-Jpckassen, 
tilfalde statskassen. Dette gælder dog ikke boder, som pål,rgges af eller vedtages 
for det f:creiskc hjen1111cstyrcs n1yndighcdcr uden n1cdvirken af politi og do111stolc.« 

2 Denne lov træder i kraft den I. juli 1958, 

7, juni ~ Lov nr. 187 for Færøerne om UDGIFTERNE J STRAFEERETS
PLEJEN, 

1 Af statskassen afholdes <le udgifter. som n1edgår: a) til tilvejebringelse og 
vedligeholdelse af rctslokalcr for landsretten og af kontorlokaler for ank!agcmyn
dighc<lcrnc, b) til befordring og dugpengc til tjcneslc111rend ved de kollegiale retter 
srunt rigsadvokaten, statsadvokaterne og disses n1cdhja;lperc, c) til udfa.:rdigclsc 
af na~vningelistcr Stll11t udtagelse af nrcvningcr, <l) til befordring og dagpenge for 
nrevningcr, e) til godtgørelser til vidner og synsK og sk~)nsn1~rnd for at give n1odc 
under domsforhandling for landsrcl eller højesteret. 

2 Af statskassen afholdes ligeledes de udgifter, son1 rncdgår: a) til tilvejc~ 
bringclse og vedllgcholdcisc af de fornv1dnc politistationer n1cd vagtstue, kontor 
og opholdssled for anholdte samt disse lokalers forsyning med inventar, opvarm
ning. belysning og rengoring. b) til tilvejebringelse og vedligeholdelse af de for 
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underretskredsene fornodne retslokaler sa1nt disses forsyning n1cd inventar, op
varnu1ing, belysning og rcngoring. 

F'ærocrncs landsstyre og kon1111uncr er. i det on1fang justilsn1i11istcrcn onskcr 
det, forpligtet til uden vederlag at stille de lokaler, son1 hidtil har v~crct benyttet 
til politistationer og til retslokalcr, tillige incd det til lokalerne horende inventar 
til r[uJighd for staten til fortsat benyttelse hcrtiL Bygninger, so1n udclukkcnllc an
vendes til politistationer og rctslokalcr, ovcrgilr 1ncd ti!IH;rcndc grund og 1ncd alt 
tllhdrcndc inventar uden vederlag i statens eje. 

:3 Af statskassen udredes også alle andre udgifter end de i §Q 1 og 2 nccvntc, 
der foranlediges ved de sager og retshandlinger. so111 straffcrctsplcjcn nlcdJ\)rcr, 
derunder udgifter til vederlag til offentlige anklagere, der får vederlag for den 
enkelte sag, sa111t til vederlag, der af det offentlige tilhrgges forsvarere. 

4 [)c tll underhold og forplejning af anholdte. varct<r-gtsfangcr og personer, 
der afsoner tvangsbcKlcr, 1ncdg[1cndc udgifter afholdes af statskassen. for s[1 vidl 
de ikke crter grcldcndc regler udredes af den påg:cldcndc. IJct san11nc ga.:lder ud~ 
l!iftcr ved de i straffelovens§§ 30, 70, 73. 75 og 164. stk. 4, saml i lov om ikraft· 
lnrdcn af borgerlig straffelov rn. 111. § l 2, stk. 2, on1handledc foranstaltninger, jfr. 
sidstnævnte lovs § IL stk. I og 2. 

5 De udgifter, der rnedgår til underhokl, forplejning og hjcn1scndclsc af pcrw 
soner, der udstår straf af h:eftc eller frengsel, herunder ungdon1sf:engscl og psyR 
knpatf:rngsel (straffelovens ~ 17). sa111t personer, der hensidder i arbcjdshus eller 
sikkerhcUsforvaring (straffelovens § 67),, henregnes til sagson1kostningcr. 

G Denne lov lrtcder i kraft den L juli 1958. 

7. juni - Lov nr. 188 om ARRESTVÆSENETS ordning på Frrmcrnc, 
1 l;;-orvaltningen af arrestv:rsenet på Fa:roernc ovcrgi1r fra den 1, juli 1958 at 

regne til justitsn1inisterict. 
2 Arresthuset på F:rroerne bestyres nf landfogdcn (politln1cstercn) son1 arrcstR 

inspektor. Na:nncrc regler 0111 arresthuset anvcnLh::lsc fasts:ettcs af justits111inistc~ 
ren. 

:! Af statskassen afholdes de udgifter, som n1cdgilr til tilvejebringelse og ved~ 
ligcholdclsc af et arresthus på F:en-1crnc incd dertil h~1rcnJc arrestforvarerbolig. 

4 ,t\f statskassen afholdes endvidere alle udgifter til arresthusets drift og fant:::
crnes behørige bevogtning san1t udgifter til arrc~tpcrsonalcts lonning, unifori11cri1;g 
og ~)vrif:::e udrustnin:.r. 

.., 5 ved nonncrlngslov tneffcs bcstc1nn1clsc 0111 oprettelse af en tjenestestilling 
sotn arrestforvarer ved arresthuset p{t J::'~rroernc. 

H l)c af justitsn1inistcrcn i n1cdfor af § 5 i lov nL 166 af 18. Inaj 1937 on1 
pol!ticts og arrestva~scncts ordning n1. v. udf;:rrdigcde bcsten1n1clscr finder til~ 

svarcnLlc anvcndcJsc. Det san1111e ga~ldcr de af' justitsn1inistcrict, dircktoren fnr 
fa~ngsclsva:scnct. i ovrigt udfccrdigedc hcstcn1111ciser vcdrorendc arresthusenes 
drift. fangernes behandling og arrcsthuspcr;;onrilcts forhold. 

7 Det til arresthuset i Thorshavn IH!rende h)sc inventar ovcrgUr til staten uden 
vcdcrhu.!. 

8 l:knnc lov træder i kraft den L juli 1958, 

7. juni~ Lov nr. 189 for Frcrc;crnc om PANTSÆTNING AF FANGST i iir· 
ene 1958-,~-~ 1962. 

1 E:nhver, der driver fiskeri, herunder hvalfangst. skal kunne give underpant 
i fangsten i hvert af f1renc 1958~62 til sikkerhed for betaling af g~eld, der er sti'ftet 
til udrustning og drift af fisker. og hvalfangerfartojcr. 

2 IJet ifnlgc vedkonnncndc pantebrev skvldige bclob kan inddrives ved ud" 
pantning og forfalder til betaling senest den 31. dcceinbcr i det Ur, i hvilket pante~ 
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brevet er oprettet. Panteretten bortfalder, såfremt begæring om udpantning ikke 
er indgivet til sorenskriveren (dommeren) inden I. april del følgende år. 

3 Varer. leveret til udrustning rnod pant i fangsten i ovcrenssten1111clse 1ned 
denne lov, kan ikke for andre tilgodehavender gøres til genstand for arrest, ud
heg eller anden retsforfølgning. 

4 Efter udløbet af april måned i hvert af årene J 959-63 udsletter sorenskriv
eren de i henhold til denne lov i del foregående år tinglæste pantebreve, uden al 
fremsættelsen af begæring i så henseende er fornøden. 

5 Tinghesning såvel so1n aflæsning og udslettelse, der sker i n1edfør af denne 
lov, kan finde sted uden gebyr til statskassen. 

6 Denne lov, der kun gælder for Færøerne, træder i kraft straks. 
7 Fra denne lovs ikrafttncden ophæves lov nr. 309 af 21. december 1955 for 

Færpcrne om pantsætning af fangst i årene 1956-59. 

11. juni. -~ Lagtingslov nr. 38 om en TANDLÆGEORDNING. 
1 Landsstyret bemyndiges til at drage on1sorg for, at der ansa~ltcs en tand

læge i hvert kommunelægedistrikt til behandling af alle skoleborn i distriktet og 
udføre anden tandhrgcvirkso111hcd. J T6rshavn kan <ler ans~cttcs en tandla~gc, der 
udelukkende skal virke som skoletandlæge. I Nordriernes distrikt kan der ansættes 
indtil 2 tandlæger. 

2 Landsstyret medvirker til indgåelse af overenskomster mellem kommunerne 
i hvert distrikt og mellem dem og tandhegen om honorar for behandling af skole
horn, 0111 tandhrgcns arbejdssted, 0111 0111kostningcrnc ved etablering af klinik, 
0111 tandla?gcns benyttelse af klinikcn til behandling af egne patienter, orn udgifter 
til befordring af skolc!x1rn fra bygder, hvor der ikke findes tandlæge. 

a Efterhånden son1 overcnskon1ster oprettes 0111 ans~cttelsc af tandla~ge i et 
distrikt, tager landsstyret i san1råd n1cd finansudvalget afgi;Jrelsc orn, hvorvidt til
skud skal ydes af landskassen til oprettelse af klinik op til 50 % af omkostningerne 

11. juni - Løgtingsl6g nr. 38 um TANNl.ÆKNASKIPAN. 
1 Landsst)iriU vcrt)ur hcin1ilaO at skipa fyri, at tannhckni vcrl~ur scttur i hvorj

ari kon1n1unuhcknadeild at vi<'>gcra øll skl1laborn i <lcildini og gera annal) tann~ 
heknaarbeiOi. i T6rshavn kann setast ein tannhekni. su111 bcrt er sktilatannhekni. 
! Norr)oyadeildini kunnu ver,)a settir 2 tannlæknar. 

2 Landsstyril1 virkar fyri semju millum kommunurnar i hvorjari dcilu og mill
u1n t~er og tannhekna un1 samsYning fyri viligert':i av sklilab~)rnun1, tnn starvsstat) 
tannl:eknans, tun kostnaOin vits stovnan av klinikk, un1 tnnnl:cknans nVtslu av kli~ 
nikkini til vit''1gcr0 av cgnun1 paticntun1, un1 Utreil'islur til fluluing av skUlab~)rnun1 
fra bvndun1, har tannhekni ikki bVr. 

3 USo hvørt sun1 sc1nja er un1 -setan av tannhrkna i cini dcild, ger landsst.Yrit) 
av i sarnråO vif) figgjarnevndina, hvorvHt studningur vcrOur latin Ur landskassa
anurn til stovnan av klinikk upp i 50 % av kostnaoinum. 

I I. juni -- Lagtingslov nr. 39 on1 :end ring i n1idlcrtidig bcstcnuncisc nr. 34, 
28. oktober 1940 om tilsyn med STÆRKSTRØMSANLÆG. 

1 § 1. stk. 1, a~ndrcs således: De elektricitetsrådet og nrovningsudvalgct i kgl. 
anordning af 27. marts 1936, hvorhc<l lov nr. 169 af 11. maj 1935 om elektriske 
stærkstrnmsanlæg sættes i kraft pii F.crncrne. tik1elte beføjelser med hensyn til 
elektriske sta.':rkstnJn1sanlrcg og sta':rkstrøn1sn1atcricl 111. v. udovcs af et elektrici
tctsn:evn. Sæde i dette nævn har en jurist valgt af landsstyret, en repnrsentant for 
landsingcniorkontorct, valgt ar landsstyret, en rcpnrscntant for elektroinstalla
tørerne, valgt af Færøernes elektroinstallatørforening, Jriftsledcren for S.E.V .• 
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driftslederen for T6rshavn elektricitetsværk, driftslederen for Klaksvik elektrici
tetsværk og driftslederen for clcktricitctssclskabet Suouroy. Den af landsstyret 
valgte jurisl er nævnets fonnand. Me<llcn11ncrncs virkctid bcsten1n1cs til 6 år ad 
gan1rcn. 
~ 2" § 1, stk. 3, ændres således: Udgifterne ved nævnets virksomhed afholdes af 
landskassen. 

11. juni - Logtingsl6g (nr. 39) un1 broyting i 1nidlcrtidige beste1nmelsc nr. 34, 
28. oktober 1940 »Om tilsyn med STÆRKSTRØMSANLÆG. 

I § 1, petti 1. verilur .broytt til: Hcimildin, sum clcktricitctsråi\ir) og royndar
r~l/'li\i hava vi0vfkjandi clcktrisku1n sterkstrcyn1svcrkun1 og stcrkstrcy111sti\fari eftir 
kgL fyriskipan fra 27. marts 1936, sum sctur kig nr. 169 fr{t 1 I. mai 1935 »om 
elektriske sta:rkstnH11sanheg« i gildi fyri. F'øroyar. verOur at rokja av eini cl~ncvnd. 
i hesi ncvnd sita cin IøgfroOingur, valdur av landsst:Yrinurn, cin un1boOs1ntH)ur fyri 
landsvcrkfn,;Uingsskrivstovuna, valdur av landsst_Vrinun1. ein un1bot)sn1atiur fyri 
cl-innJcggjararnar, valdur av F'oroya el-innk:ggjarafclag. driftslcit)arin fyri S,F:_.V" 
driftslcil1arin fyri T6rshavnar cl-~'crk, <lriftslci6arin fyri Klakksvikar cl-vcrk og 
driflslch)arin fyri cl-fclagil) SuOuroy. Tann av landsstyirinurn val<li hJgfr~h)ingur 
er forrnal''iur ncvndarinnar. StarvstiOarskeiO lin1anna vcrthir 7:ctt til 6 Ur. 

2 §1. pctti 3, vcn)ur broytt til: (JtrciOslurnar av virki ncvndarinnar vcn'ia 
gok1nar av landskassanun1. 

3. juli. ·~ Socialm. cirk. om nordisk konvention om SOCIAL TRYGHED. 
l)en 15. scptcn1ber 1955 undertegnedes l I{lJbcnhavn en konvention 111c\le111 

l)anrnark, Finland, Island, Norge op: Sverige 0111 social tryghed. lJenne konven
t ion er efter at v:cre ratificeret af alle de deltagende lande tr[uJt i kraft den 1. 
novcrnbcr 1956. J(onvcntioncn er bekendtgjort ved udenrig111inistcriets bckcndt
gorclsc nr. 60 af 2. oktober 1956 (Lovt. C.). Konvemioncns danske tekst er 
'trykt so111 bilag til na:rva::rende cirkul:rrc.l 

Konventionen 0111fattcr ifoJge afsnit l ydelser, son1 efter Jen i vcdko1111ncndc 
land til enhver tid greldende ·~ocia1c lovgivning og i forbindelse hcnncd stående 
beste111111elser udredes ved aldenJon1. nedsat erhvervsevne, svrrdon1, ulvkkcstil
fa~lde og crhvervssygdo111n1c, arbcjdsk;shcd. svangerskab og fl;d~cl san1t iil b~Jrn, 
efterlevende og tra:ngendc. 

I afsnit l l behandles de forskellige ydelser i en række spccialkapitlcr. Kapitel 
l 0111handler ydelser ved nedsat erhvervsevne, til efterlevende og ved aldcrdon1, 
kapitel 11 ydelser ved sygdom, kapitel lll ydelser ved ulykkestilfælde og erhvervs
sygdomme, kapitel JV ydelser ved arbcjdshishcd, kanitel V ydelser ved svan
gerskab og fodscl, kapitel VI lxm1cbidrag, kapitel Vil forskudsvis udbetaling af 
underholdsbidrag og kapitel VIII hjælp til tnrngrndc. 1 slutnrotokollen til kon
ventionen findes for hvert af de kontraherende Jande en vejledende fortegnelse 
over de ydelser, som falder ind under de enkelte kapitler. 

Konventionen angår statsborgere fra de kontraherende lande under ophold i 
et andet af landene. Ligestillet n1ed disse er iflllge art 25 nersoner, son1 ikke 
har statsborgerret i noget land. n1cn son1 senest har va::ret Statsbori!crc i et af 
de nordiske lande. Den 0111handlede personkreds stilles lige n1cd opl~oldslandets 
egne statsborgere. For visse ydelsers vedkon11ncnde er li1restillingcn do!! knvttct 
til strrlige betingelser. sauannc betingelser kan in1idlertid ikke kornnte til" an
vendelse p[i islandske statsborgere, son1 den 6. rnarts 1946 var bDsat på Frero
crnc eller i den ovrige del af riget eller har va~ret bosat her pll noget tidspunkt 
inden for de sidste 10 år fdr n~rvntc dato, idet denne gruppe af islandske stats~ 
borgere ifolge lov nr. 205 af J 6. maj 1950 om oph<cvelse af Dansk-islandsk For-

1) Utlcl3dcs her. 
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bundslov m. m. (kundgjort pli Færoernc den 13. december 1950) under ophold 
på F~crøerne i enhver henseende nyder lige ret n1e<l danske statsborgere. 

Ved konventionen ]1ar n1an san1Ict og ajourfort de hidtil 111cllen1 de nordiske 
lande indgåede konventioner vedrorendc den sociale lovgivning, hvilke konven
tioner ~ bortset fra overensko111stcrnc inden for sygeforsikringens og arbcjds
loshedsf orsikringens område - er bortfaldet ved den nye konventions ikrafllræden 
jfr. art. 37. 

Af nye betydningsfulde otnrådcr har konventionen 111cdtagct enkepension, ydel
ser til btirn af enker og enkem:rnd saml forskudsvis udbetaling al' underholds· 
bidrag. 

Endvidere fre111hæves, at det krav 0111 e:cnsidighed n1cUcrn de kontraherende 
lande, son1 har v:erct stillet i de hidtidiuc~ nvcrc~skon1stcr er hlcvci va:sent.Ji1·i:t 
len1pct. Efter den nye konvention anses c.i"~n fornodne gcnsi~lighcd sE1ledcs 

0

for d1: 
vejebragt, når blot et ]and 111cd hensyn til de ydelser, son1 landet efter sin lovgiv
ning har, ligestiller statsborgere fra andre nordiske lande n1ed egne statsborgere. 
Llanset at et land ikke har nogen lovgivning 0111 enkelte af de ydelser, son1 0111-
handlcs i konventionen, f. eks. enkepension, vil statsborgere fra vcdkon1111cndc 
l.anfJ under ophold i et andet nordisk land, son1 efter sin lovgivning udreder så
danne ydelser. i kraft af konventionen og på de heri anfortc betingelser opnf1 ret 
til disse ydelser. "Idet n1an iovrigt henviser til konventionens og slutprotokollens 
tekst, skal n1an n1cd hensyn til de kapitler, son1 n1åttc have s~crlig interesse for 
I7;erøcrnc n1cddclc folgendc: 

A. Yrlelser ved ned~·at crhver\'Sev11e sarnt ved ahlerdo111, jfr. kon1•entionens af
snit Il, kap. I. 

1) Bopæl på Færøerne. 
For at kunne få rente efter de færnskc love om aldersrente eller invaliderente 

må pågældende statsborger fra cl andet nordisk land pii det tidspunkt, da begær
ring on1 rente fren1s:.ettcs, va~rc bosiddende på F:.erocrnc. Derudover kra~ves ifolµe 
art.. 2 for at kunne få tilkendt invaliderente, at påga"'.ldcnde enten har opholdt sig 
på Fa~røerte eilcr i den ovrige del af riget uafbrudt i tilsan1111en 111indst 5 år, un1il:l
delbart før begæring om rente bliver fremsat. eller at han har opholdt sig her i 
n1indst 1 år un1iddelbart fv;r begæringens fre111s<cttelse og under dette ophold i 
mindst 1 år har v~erct fysisk og psykisk i stand til at udv1ve et nonnalt erhverv. 

For at kunne få tilkendt aldersrente mil piigældende ifolge art. 4 have opholdt 
sig på Fæn,;crne eller i den ovrigc del af riget 5 1lr, u111idclelbart før bega~ring 0111 
aldersrente frcn1s~cttes. 

!\1idlcrticligt fravrer fra riget indenfor de angivne tidsrurn kon1n1er ikke i bcragtw 
ning, jfr. urt 30. 

Ifølge slulprolokollcns afsnit B. pkt. 4. forstås ved midlertidigt fnMrr i for
bindelse n1ed kravet 0111 5 års ophnld frav~er, son1 hver for si_g ikke stra:kkcr sig 
udover 4 n1åncder, og i forhindelsc n1e<l kravet 0111 I tlrs ophold frav:cr, son1 hver 
for si11 ikke stra~kker~Sig udover I nu/ned. Dog kan i bc~rrc lilf:rlde ngsfr cl frav::er 
af la~~gcre variohed ~tragtes som 111idlerlidiCT.t, når s~~rlige grunde· taler derfor. 
Såledc; kan de; tages herl~yn til varigheden ~1f påga~ldcndcs Sa111lcde ophold her 
i riget og grunden ti I frav~cret. 

Bestemmelserne i art 30 og i slulproloko!Ien betvder. at micllcrtidigt fravær ikke 
n1c<lft)rer. at en ny 5wårig eller 1-årig periode beµvndcr at lohc ved hien1kornsten 
efter det n1idlertidigc frav:1~r. På den anden side kan de n1idlcrt~:1igc frava~rspcri
oder ikke medregnes ved beregningen al' opholdstiden. Kun den egentlige opholds
tid nå Fa~rocrnc og i den ovrigc tkJ af riget kan tages i betragtning. 

For al konstatere, om opholdsbetingelsen er opl'yldl, må kommunalbestyrelsen 
genne111 vcdkon1n1cnclc folkerct!:ister indhente attest for, at den p~g:-cklcndc har 
opholdt sig på Færc1crne eller .i den 1lvrigc del af rigel i de fastsalt~ tidsrum før 
bcgreringens frc111sa:ttelsc. 
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Medens opnåelse af invaliderente er betinget af en vis opholdstid, vil ydelser 
efter den fænJske i11validere11tclnvs § 21 kunne tilkendes, blot pågældende har 
fast hopæ/ ptl Fæn>eme (art 2, sidste stk.). 

2) Med/emsskah af i11ra/ideforsikri11ge11. 
Adgangen til invaliderente o~ ydelser efter den ftcroske invaliderentelovs § 21 

er betinget af n1cdlcn1sskab af invalideforsikringen. Optagelse i forsikringen vil 
kunne ske indtil del fyldte 65. år. 

Bcgrcring 0111 optagelse i forsikringen n1å være Je<lsagct af dokun1enter, der 
kan tjene til at fastslå statsborgerforholdet, eller af bekræftede afskrifter af så
danne doku111cntcr. 

3) Øvrige forhold. 
fovrigt gælder i del hele for adgang til ydelserne ved nedsat erhvervsevne og 

ved alderdon1 de sa1nn1c bctinrrclscr so111 for danske statsborgere, sUlcdes f. eks. 
også betingelserne efter den fa.~f(lskc aldersrentelovs § 2 og dCn fa~r~-lskc invalidcM 
rentelovs § 4, stk. 1. Om nc1dvcndigl må kommunalbestyrelsen fra vedkom
n1cnde andet nordiske 'land indhente oplysninger til brug ved afgørelsen af, on1 
betingelserne er opfyldt. 

De af konventionen omfattede personer, der oppebærer invaliderente i med
for af den faroske invaliderentelov. overgår ved det fyldte 65, år til aldersrente 
efter reglerne i den færoske lovgivning. ifr. art. 4 stk. 2. 

Udgifterne til de her omhandlede vdclscr. der refunderes som tilsvarende ydel
ser til danske statsborgere, opforcs på s:-edvanlig n1åde i renteregnskaberne. 

B. Bomehidrag, jfr. kom·emio11e11s afsnit Il, kap. VI. 
Tfo]ge konventionens art. 17. stk. 2, eælder for statsborgere fra et af de kontra

heren;le lande med hensyn til bl. a. ydelse af særlige bidrag til bc1rn af enker og 
enkemænd m. fl., forældreløse h<>rn og børn fo<lt udenfor ægteskab samme regler 
og samme betingelser som for landets egne statsborgere. 

De ydelser, der for Frcroerncs vcdkon1n1cndc ko1n111cr i betragtning i henhold 
til den nævnte artikel, er ifølge. s]utprotokollens afsnit C, VI, bidrag til børn af 
enker og enkemænd m. fl. saml til forældrelc1sc b(lrn i henho'Jd til anordning nr. 
101 af 18. marts 1949 for Færcierne om børnebidrag til enlige forscirgerc m. m. 
kap. H. 

C. Forskudsvis 11'clhetali11g af 1111derho/dsbidrag, jfr. kort\ 1entio11e11s afsnit li. 
kap. Vil. 

Ifølge konventionens artikel 18 gælder for statsborgere fra cl af de kontraher
ende lande 1ncd hensyn til bidragsforskud i et andet af landene san1n1e hcti111-g
clscr og san1n1c regler son1 for ]andels egne borgere. 

Efter art. 19, stk. 1, skal cl bidragsdokument, der er udstedt i et af de kontra
herende lande, og som i dette land danner grundlag for relslip; inddrivelse af bi
drag anses so111 gyldigt grundlag for bidragsforskud i de andre lande. T san1111e 
artikels stk. 2 er det endvidere bestemt. at for så vidt det dokument, hvorpå ret
ten til bidrag stottcs. ikke består i en beslutning af en don1stoI eller en anden of
fcnllig 111y11di,ehed. skal dokun1entet efter regler, der fasts:cttes af de overste for
valt11ingsn1yndighcder, va:re forsynet 111cd attestation for. at det i det land, hvor 
del er udstedt. kan danne grundlag for inddrivelse hos den bidrag'5kyldige. 

Idet 111an, for så vidt angf1r de 111cd henblik på ratifikation af konventionen 
foretagne ~rndringer i kgl. anordning nr. 101 af 18. n1nrts 1949 for Frcroerne orn 
h(->rnebidrag til enlige forsorgen~ nL 111., skal henvise til den ved kgl. anordning 
for F:enJerne nr. 157 af I. juni 1956 i fornævnte anordning indfojedc § 32 A samt 
til de indfoje<le <t'ndringcr i anordningens §§ 45 og 47, og idet n1an nlcd hensyn 
til området for adgangen til forskudsvis udbetaling henviser til afsnit C, Vlf, i 
slutprotokollen til konventionen, skal man meddele følgende om den herefter 
gældende ordning: 

!) Forskuds1·is litlhetalhr_g af hh/rag på Fa'!'t'lerne til statsborgere fra de ovr;ge 
nordiske lande rul grundlag af et dansk (færosk) bidragsdokument. 
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Af konventionens art. 18 folger direkte. at udbetaling af bidragsforskud på 
F:rn,1crnc til statsborgere fra de ovrige nordiske lande kan finde sted på grund
lag af et dansk (frerosk) bidragsdokun1cnt under san1n1c betingelser og efter san1-
n1e regler. son1 ga::ldcr for danske statsborgere. 

2) F'orsk1ålsvis udbetaling af bidra;: /Hl f'a'foerne pd ;.:ru11dlug af et hidrags
doku111e11t ud/ardiget i et andet ·nordisk land. 

[;'ftcr konventionens art. 19, jfr. art. 18, kan forskudsvis udbcta1ing efter de 
p:t Fa~rocrnc iovrigt ga~ldendc regler endvidere finde sted på grundlag af de for
ann~cvnle hidragsdokun1cnlcr, udstedt i de andre nordiske lande. Idet itlvrigt 
henvises til det nedenfor anfortc. skal sa:~rlig bcnucrkes, at der ikke vil kunne ud
betales st~'lrrc bck)b end det. anordningen n1cd senere bckcndlgt1rclscr g:iver hjen1-
mel for. uanset om bidragsdokumentet eventuelt mittte Jyde på et stprre beløb. 
og uanset 0111 der eventuelt n1åtte v~erc adgang til i et af de andre nord.iskc lande 
at få udbetalt et storrc beløb. 

For så vidt det udenlandske bidragsdokument lyder på et behib. der -- om
regnet til dansk (f:crosk) n1ont ~ er 1nindrc end norn1alhidragct, bor fradrags~ 
reglerne i anordningens ~ 13 praktiseres således. at fradraget sker i et til norn1a1-
bidragct svarende beløb. I dette tilfælde vil bidraget ifolgc det udenfandskc 
hidr:igsdokurncnt altså kun blive nedsat i det on1fang, fradraget i norn1albidragct 
forer "til cl bel"b· der er mindre end bidragsdokum~~tcts påiydcnde omregnet-til 
dansk (fænisk) mont. 

Med de anforte begrænsninger skal efter 0111rcgning til dansk (fa~r(')sk 111()!1l 
udbetaling imidlertid finde sted med det bclob. bidraesdokumentet Jyder p[1. 

eventuelt de't' bclob. son1 i forbindc'lsc n1cd sa_gens hel~ttndling nåforCs doku-
1ncnlet af n1yndi!.l:hcderne i andragerens eget land. -

Der vil ikke n~cd hjernn1cl i k~nvcntio1;cn kunne foretages forskudsvis udbe
taling af hidrag for en periode, der ligged forud for konventionens ikrafttr~c
dclsesdato. 

De dokumenter. der i henhold til konventionens art. I 9 vil kunne danne grund
lag for forskudsvis udbetaling af bidrag nå F~crocn1e, er for Finlands vcdkon1~ 
niende: 

I. Domme. 
2. Aftaler godkemlt af vedkommende socialnævn om bidrag i henhold til 

den finske lov on1 børn uden for :egtcskah. 
3. Aftaler 111cllcn1 a:gtef::ellcr i henhold til den finske ~rgteskabslov 0111 fa111i

liens underhold. 
Kun for de under 3 na·vnte underholdsaftalers vcdko111n1ende n1å attestation 

i henhold til art. 19, stk. 2, indhentes. Atteslationen foreta_ges af snciabninh;tcril!t, 
lfe:lsing(ors, hvortil henvendelser 0111 tviv1sporg,sn1ftl vetlrorende det forelagte 
bidragsdokun1cnt, herunder 0111 bidragets stt,;rrclse, også it)Vrigt n1å rettes. 

f!'la11(r~· vcdko111111endc vil fo\1gcn<lc Jokun1cntcr kunne danne g1k1ndiag for 
forskudsvis udbctalinA: 

1 . Do111111e. 
2. l3i<ln1gsresolutioner, udstedt af sysseln1a~nd eller hyfogder. 
3. Bidragsaftaler. attesteret af san1111c ovrighedcr. 
4. SeparJtionshcvilli11gcr, udstedt al' sanune ovrighcdcr. 
5. Skiln1issebrcvc. der udstedes af justitsn1inistcrict. 
Kun for de under 3. 1ta'v11tc bidragsaftalers vc<lkon1n1cndc n1[t alteSl<lfion i hen

hold til art 19. stk. 2. indhentes. Attestationen skal i dette tilfælde indhentes. gc11-

ncn1 socialnrinisterict i l?.eykjavik. ~ 
lfolu.c islandsk lov 111å en bidragsresolution aldrig: Ivdc på et lavere bcl(')b end 

hornc~cntcn i henhold til den isl;ndskc folkcforsikrii1gs'k)v. nornerenten er pL 
fu\ 2400 is!. kr. i fdrstc priso111rådc og 1800 isL kr. i andet prisotnråde, hvortil 
kommer tillæg i henhold ti'! pristallet. Alle kobstædcr og kornimmer med mindst 
2000 indbyggere horer til første prison1rå<le, og alle andre kon11nuncr hører til 
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andet prisområde. Om der til en islandsk statsborger pa Færøerne skal udbetales 

det sttirre eller mindre belob. må herefter også bero på, om vedkommende fær
øske kommune har 2000 indhvgrrere eller derunder. 

Safrcmt det ved begæring Q',~-forskudsvis mlbetaling af bidrag på grundlag a.f 
et ie1andsk bidragsdokument ikke af dette målte fremgå, hvor stort et belob der 
'~I være at udbetale, eller der måtte v:ere tvivl om, hvorvidt det anførte beløb 
fortsat er gældende, kan dokumentet tilsendes socialministeriet i Reykjavik med 
hee:;::erin(T o7n al foranlc<li!re <lokurnentet påf~1rt oplysning 0111 storrclscn af det bi
dr~g. h~ortil pf1ga:ldendc ~r bercttigeL 1'il brug ved afg(-lrelsen af dette spørgsn1ål 
'må det ved fremsendelsen tillige oplyses, i hvilken kommune den bidragsbcret
tige•Je har ophold og antallet af indbyggere i denne kommune ved den sidst sted
fundne folketælling. 

For Norges vedkommende vil ft1lgende dokumenter kunne danne grundlag for 
forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag på Færoerne: · 

1. Bidragsforel:cg, udfærdiget af vedkommende fylkcsmand, vedrnrende børn 
uden for æ12teskab. 

2. Domn1e eller afgørelser af en administrativ myndighed (fylkesmand eller 
denartemen!), der fastsætter bidrag til børn fvxlt i ægteskab. 

3. Aftaler om bidrag til hørn født i ægteskab. 
Kun for st'i \'idt angtlr de under 3 n::cvntc bidragsaftaler. bliver attestation i hen

hold til konventionens art. 19, stk. 2 fornøden. Attestationen foretages af ved
kommende fvlkes111a11d. 

For at et bidraµ;sfore1æ!! kan anses for gyldigt. n1å det enten være vedtaget af 
pfu!_a:Idcndc. eller han n1f1 have oversiddet fristen for anla~ggelse af faderskabs
cllCr bidragssag eller i en sådan sag v:cre døn1l son1 fader ell~f son1 bidragspligtig. 

Det vil son1 regel fre111gå af doku1ncntet, orn en af disse gyldighcdsbctingelser 
er onfvldt. ligcson1 også en f:cnere a:ndrinµ af bidragssatsen S(Cdvanligvis vil fren1-
gå af dokumentet. Er dokumentet oversendt direkte fra en offentlig myndighed i 
Nor_g_c, kan 111an i reulen uden videre hr~~e det angivne beh'b til grund for ud~ 
hetalingcn. Fr dette ikke tilfældet, og sEtfremt der målte være tvivl om dokumen
tets gyklighed. om hvorvidt bidragspligten fortsat består. eller om dokumentet 
Jyder på det rigtige bek1b. b!lr dette sendes til vedkommende fylkesmand, &r 
har udfærdiget del, for at det kan blive undcrso_gt, om betingelserne for inddriv
else stadig er til stede. og 0111 det anfortc bidragshelv>b fortsat er gældende. 

Er der tvivl om. til hvilken fylkcsmand henvendelsen skal rettes. kan sagen 
sendes til socialdeparte111e11tet i Oslo n1cd anmodning om at foretage det videre 
fornødne. 

For Sveriges vcdkon1111cnde vil følf.!cnde dokun1enter kunne danne grundlag 
for forskudsvis udbetaling af bidn1g på Fæn)ernc: 

I . Beslutning af en domstol. 
2. Aftaler. 
Kun for så vidt angtlr aftaler 0111 hidrag, bliver attestatirnr i henhold til kon

ventionens art. 19. stk. 2, for11(1den .. Attestationen kan bl. a. foretages af sociaf
strrelsen e11 lcnsslyrelse, udenrigsde{Jarte111e111ets retsafdeling sa1nt af en srensk 
le,r,:atinn eller lonnet svensk konsul i <le øvril!e nordiske lande. 

Et svensk hidragsdokument vil altid lyde ~.på en forpligtelse for den bidrags
pligtige til at betale et bestemt belc1h. Da belohct imidlertid fra tid til anden ænd
res på grund af prisniveauets svin~ningcr. bør et svensk bidragsdokutnent. på 
f!flU1dlag af hvilket der bcg~crcs bidrae: udbetalt på Ftrroerne, tilsendes en af de 
fonucvntc svenske n1yndighcder til p{1tcgning 01TI forhv;jelsc eller ncdsa~ttclse af 
belobet, siifreml der matte være formodning om, at forhojelse eller nedsættelse 
har fundet sted siden sidste fastsættelse ar beløbet. 

Man skal i overensstemmelse med foranstående anmode landfogdcn på Fær
<'erne om. n11r der begæres udtetalt bidrag i henhold til de heromhandlede rc
sten11nelser, nt->je at 111uler.\'('Jge, 0111 det forelagte bidragsdoku111e11t er af den oven-
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na'vllte art, san1t on1, når attestation pli dokun1cntct er fornøden, eller der iøvrigt 

foreligger tvivl med 11ensyn til bidragsdokumentet. forinden bidrag udbetales, at 
sogc dette forelagt for vcdkom1nende udenlandske n1yndighcd. Drejer det sig 
01n et finsk eller islandsk hidragsdokunu?nt, bør der endvidere, inden udbetaling 
finder sted. søges frcn1skaffet en autoriseret overwrtte[se af dokun1entet. , . , 

Efter forskuc1svis udbetaling af et bidrag nå Færnerne på grundlag af et bi
drag.sdokun1ent udfa:rdigct i et af de øvrige nordiske lande n1å den 11dhetale11de 
111v11diglied påse, at det udhetalte heh1h inddrii'eS hos deli' bidragspligtige. 

Spørgsn1ålet 01n den fren1gangsmådc, der endelig- vil v:cre at f1,)lge ved ind~ 
drivclscn. er stadig genstand for forhandling tned de øvrige deltagende lande 
san1t n1cd Justitsn1inisteriet Har hi<lrarrspligtige oohold i et andet af de noTtliskc 
lande. kan inddrivelse in1idlcrtid indtil videre ske efter principperne i kgl. an~ 
ordning nr. 24 af 6. februar 1954 om inddrivelse af underholdsbidrag, faslsallc 
i DanfiY1rk. Finland. Island. Norge eller Sverige, ifr. justits1ninisteriets cirku~ 
l:rre nr. 15 af 10. februar 1954, afsnit IL T tilfælde. hvor den bidragspligtige har 
onhnld i det land. hvori hidragsdokun1entct er udfa:rdigcL skal kravet 0111 ind~ 
drivclsc dog va~rc ledsaget af en skriftlig crkhcring fra den bidrag,sbcrettigcde nn1. 
at den udbctalenclc n1vndighcd er indln1dt i den bidrafJ:Sberetti.uedes krav n1od 
den bidragspligti.e:e: bc~æring 0111 inddrivelse bt)r desuden- v~crc ledsaget af en be~ 
kræftet afskrift af bidracsdokumentet. 

Såfrcn1t inddrivelse ho;;; den bidra_rr~nliutige viser sig t1i!!cnnen1forliff. f(11gcr 
det af art 32. at der ikke skal vdes refusion af de vdede bidrngsforskud fra et 
andet nordisk land. . . -

Man skal endelig henlede opmærksomheden nå. al der intet er til hinder for. at 
der for en dansk statsborger (færing) kan ske forskudsvis udbetaling af bidrag 
på Færøerne på )!rundlag af et af de nævnte bidragsdokumenter. udfærdiget i cl 
andet nordisk land. 

3) For.\'kud,\vis udhctoling af hit/rag i et andet nordisk land pd grundlag af 
dansk (fa,,.t->.vk) hidra{!sdoku1ne11t. 

For så vidt ang{1r de danske (f:rroske) hidrarsdoku111enter, Jer vil kunne danne 
.!!rundlag for forskudsvis udbetaling af bidra.!:! i de øvri!.!.c nordiske lande, nc1111ig 
don11ne, ovcn-)vrirrhcdsresoJutioner og aftaler. knr-ves der i henhold til konven
tionens art. 19 stk. 2 kun attestation For aftaler, o.!! efter praksis kun attcstution 
for sådanne aftaler, der ikke allerede er godkendt rir oven)vrighcden. 

l)cnnc atteslatio11. der ikke skal lvde nå. at dokun1entet kan danne grundlag 
(or ilu!drivelse af hidraP"et hos den bidragsskyldige, vil ~~ efter hcg~crin_!!._ af ved~ 
kon1111endc udb-ctalende 111vndighcd eller af den bidrausbcrcttigcJc ~~ vte~c at ud-
fa~rdigc af sociahninistcriet. - ,_ ·-

I de tilfa~lde, hvor bidra!Isdokun1entct lvder nå >)det til enhver thi ga'lde1;rfe nor-
111alhidraf!<{, vil socialn1inisteriet - på bcua:rinu af den udbctalende 111vndig;hcd 
eller af den bidragsberettigede ~- ved p[lterrning af bidrag~dokun1cntet ~~ivc._ op~ 
lysnin~ on? storrelsen af del på det givne tidspunkt f!tP!dende bidrag. 

Ved fastsættelsen af bidra1!ets storrclsc vil 111inistcriet anvende henholdsvis det 
for KohcnhtH'fl 117. v. p:rklendc nonnalbidrag det for kobstcder 111. v. g~rldcndc 
nonnalbidrag eller det fnr det (1vrige land gLeklendc nor111albidrag. alt efterson1 
barnet har hona~l i et hovedstad.\'0111rth!e. en kt>hstadlignende hehyggelse eller i et 
landdistrikt. Foreligger der ikke oplysning 0111 i hvilken af de n~rvntc arte! af be
byggelse barnet har ophold, vi] der blive givet oplysning on1 storrclsen af nonnal
hidragct i san1tligc kommunegrupper. 
D. lfj!l'i{I til tr1wge11de, jfr. ko11re11tio11e11s afsnit li, kap. VIII. 

Efter konventionen h~r hvert af de nordiske lande pligt til at yde hjælp til 
tr~cngende statsborgere l ra et af de ovrigc lande på sa111n1c 111åde og efter san1111c 
regler, som gælder for landenes egne sliitsborgcrc. Del fremgfir af slutprolokollen. 
hvilke fonner for hjælp der for tiden er on1fattet af konventionen. For F':enJcrnes 
vedkommende skal man henvise til slulprotokollcm afsnit C, Vil!. 
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Udgifterne ved hjælp skal i deres helhed b'eres af opholdslandet, jfr. art. 32, og 
vil for Fa~n>crnes vedko111n1endc blive refunderet af statskassen i det omfang. til
svarende udgifter vedrørende frcringer refunderes af den danske statskasse. 

Reglerne ;;m hjemsendelse finde~ i art 21-24. Opholdslandet kan herefter kun 
kneve den trængende hjemsendt. hvis der er tale om varig hjælp, d. v. s. i mindst 
l iir, jfr. nærn;ere slutprotokolJens pkt. B. 5. Hjemsendelse kan dog ikke kræ
ves, hvis den pågældende har boet mindst 5 ar i opholdslandet og i delle tid:rum 
har holdt sig fri af varig hjælp. Midlertidig fraværelse fra opholdsland~t virker 
ikke afbrydemlc, jfr. del foran under A) l) anforte om bestemmelsen 1 art. 30 
og i slutprotokolJens pkt. B. 4. 

Beslutningen om, hvorvidt en trængende skal kræves hjemsendt, træffes af soci
alministeriet efter indstilling fra vedkommende fæniske myndigheder og rigsom
budsn1anden på Fa~rnerne. 

Sa:rlig for så vidt angår understøttelse til danske statsborgere (frcringcr). der 
under ophold i Finland, Island, Norge og Sverige kommer i trang, bemærkes 
fcilgende: 

Sf\frcmt en dansk statsborger (færing) modtager hjælp i Finland, Island. Norge 
eller Sverige, og vedkornn1ende socialrr1inistcriun1 (socialdcpartc1nent) finder, at 
hjemsendelse bor finde sted, rettes der henvendelse herom til socialministeriet, 
son1 tilstiller rigso111budsn1andcn pfr Færoernc sagen. Rigson1budsmanden skal 
derefter ufortclVel undersøge sagen og indhente en erklæring fra del færøske lands 
styre. EJtcr herved at have tilvejebragt oplysning 0111 pågældencJes fors~lrgelses~ 
sted skal rigson1budsn1andcn tilbagesende sagen til socialn1inisteriet n1cd sine egne 
og vcdkon1mcndc fren;ske n1yndighedcrs eventuelle benucrkningcr til sagen. Mini~ 
steriet meddeler herefter vedkommende finske, islandske, norske eller svenske 
socialn1inistcriun1 (socialdcparten1ent) svar i sagen. 

1-lvis dc:t n1i\ antages, at den påga:ldende har forsorgclsesstcd i en kon1n1une i 
den ovrigc del af riget. sendes sagen ufortovct til vedkonuncndc an1t, idet der 
san1tidig gives 1ncddclsc heron1 til socinln1inistcrict. 

14. juli "- Regiuger(\ nr. 40 fyri ROYNDARSTØDTNA i HOYVIK 
1 F·yrisrctit\ av royndarsto0ini i Hoyvik er hjå landsstYrinunl. Fyristot)un1ai.)ur 

vcn'htr tilncvndur og lnystur Ur starvi av landsstylrinun1 cftir tihnrcli frå ncvndini 
cftir § 5. Fyristot5un1al"iurin hcvur <ibyrgdina av ollu111 rakstri royndarstøi\innar. 
harundir at figgjara:llan hcnnara ver()Uf hildin og jtln) og hUs vrel un1sitin. 1:..~yri~ 
stol'iun1a()urin tckur og Utskcii)ar torvandi starvsf61k og fyrisctur lpn tcirra cftir 
landsstyrisins g6t'>kcnning. 

2 Fyristol)unnH)urin ger uppskot til gj()Jliga arbcif5sa~tlan fyri hvort figgjar:1r, 
s11n1 111. a. innihcldur reglur fyri til:rtlal}un1 royndun1 i årinunl. ArbciOs:ctlan 
skal vera lil''iug innan I. februar og eftir at hava vcril) til u1nn1;elis hjå ncvndini 
cftir * 5 skal hon scndast landsst)'rinu111 til g6tlkcnningar og vcra fyristol'hu11ann
inun1 i hendi innan 1. n1arts . 
. 3 J~ivussu royndarUrslitini skulu b6kforast fyrisctur landsstYrit"i cftir sa111r{1t) 

v1t) royndarstj6ran og ncvndina cftir § 5. Avrit av ollu111 b6kfprslun1. royndar
(1rslitu111 i Iidna ffggjarårinu1n skulu scndast landsstyrinuin innan 30. novc111hcr {1 
hvorjuni tiri til vnn)veitslu. F'yrist~1l'iunu1t)urin ger u11p royndarUrslitini i cini 
stuttari fr{tgreit\ing. sun1 skal hava landsst)'risins g6l)kcnning, innan hon fer til 
prcnlingar. f:::'yristnl\un1a()ur og arbci{'isf61k royndarstoOinnar hava onga hci111ild 
av cintingu1n at aln1enngcra royndarUrslit hcnnara. 

'1 J=7yristot)un1at)urin skal gera uppskot til kornandi {trs figgjarætian. sun1 skal 
vcra landsst)'rinu111 i hendi innan 1. juli cftir tiln1a~li ncvndarinnar eftir § 5 . 

.låtlani1· royndarShl1)innar {1 figgjarlt'igtingsll1gini verl)a åvistar fyristo{'iunun1n~ 
inuin vh) 1,~; fyrsla i hv~lrju111 Ursfj6n\ingi. Fyrist~)t)un1ai)urin heldur kassarokn~ 
skap yvir allar inntf1kur og t'itrci[)slur royndarstol1innar og ger upp roknskap fyri 
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hvo:1n lidnnn n~ånaO, sun1 skal sentlast landsstyrinun1 innan 15. i næsta månaO. 
Reglur fyri kostarhald til arbeiosf61k og muguligar næmingar veroa gjørdar av 
fyrish)Oun1anninu111 eftir g6Ukenning landsstYrisins. 'få figgjarår er at coda, sendir 
fvrir1tøOu1naOurin JandsstV1~nun1 invcntaryvirlit, sun1 skal innihalda pr6vfør~lu 
y-vir rørslurnar i årinun1: Enda1nål royndarvirkisins er fyrst og frc111st at kanna 
og geva svar uppll fyrispurningar. sun1 hava jarOabrUkarans åhuga i dagliga 
arbcit)i hansara og serliga, hvussu hann kann frla n1est n1~1guliga Urtøku av jllrO~ 
ini. Jloyndir vera serliga at lllinna å tein1 lendun1, su111 liggja til royndarstøOina. 
standandi bv)royndir, n1cn kunnu cisini havast i Ollrurn bygdu111 cinstv)kun1 jart)a
brUkarun1 til lei0beiningar. 

5 Landsst)1rib setur ncvnd av 4 Jin1un1. Landsst)'ricl vc1ur cin, su1n er for-
111aOur, og f\1roya b6ndafelag, l:;-øroya bUnat)arfclag og 1::oroya jarl)arråt) hvør 
sin. Valini galda fyri 4 år i scnn. Nevndin ger sa.~r starvsskrå cftir g6<)kcnning 
Jand\%tyrisins. 

6 Ncvndin eftir § 5 er rUOgevandi hjll rovndarst()l\ini og kann gjognu1n lands
st)'rk) gcra tilrål'>ingar og uppskot royndarvirkinun1 vit)vikjandl. Sainstundis fer 
regiugen) fra 31. august 1954 ur gildi. 

21. aug. -·-· Bek. nr. 273 for Færøerne om fastsættelse af NORMALBIDRAG 
for tiden fra I. april 1958 til 31. marts 1960 saml om ændring af indtægtsgnen
serne for udbetaling af underholdsbidrag til enlige fors(Jrgcrc. 

I medfør af bestemmelserne i § 12. stk. I. og § 46. stk. 2 i kgl. anordning nr. 
101 af J 8. n1arts 1949 for l:;-a~rtx:rne on1 borncbidrJg til enlige fors~;rgerc nL 111. 

jfr. kgl. anordning nr. 341 af 17. juli 1950. fastsætter socialmi:nisteren herved for 
tiden fra l. april 1958 til 31. 111arts 1960 nedenstående 11or111afbidrag, son1 efter 
anordningens § I I, jfr. § 31. skal gælde med hensyn til børn såvel uden for som 
i ægteskab og efter anordningens § 46 med hensyn til den ugifte moders barsel
f<erd og underhold for og efter fodslen. I henhold til bestemmelserne i samme 
anordning § 50 fastsretter socialn1inistercn derhos n1cd gyldighed fra den I. april 
1958 indtil viclere nedenstående indttl'f:lsgra'nser for retten lil at rnodtagc forM 
skudsvis udbetaJing af underholdsbidrag san:t til at 1nc-Jl:!gø bidrag til en barne
n1odcrs ba.selfa;rd og underhold før og efter fndslen. 

Normalhidragene til bom. For tiden fra I. april 1958 til 31. marts 1960 fast-
sættes de omhandlede bidrng til folgende beh>b: 

For faderens (en bidragspligtigs) vedkommende 
For n1oderens vedkomn1ende 
I barnets første 2 leveår forhøjes de anførte beløb med 20 pct. 

588 kr. årlig 
396 kr. årlig 

Nor111alhidrage11e til 111oderens barsel/ard og ·1t11derho!d for o;:: efter fods/en. 
50 kr. til barselfærden. 57 kr. månedlig til moderens underhold for og efter føds
len. 

/11dt ttgstsgra!11ser. 
Forsåvidt den bidragsberettigede er ugift eller ikke sarnlcvcr 1ned sin a~rrtcfrelle 

4J80 kr. 
Forsavidt den bidragsberettigede er gift og samlever med sin ægtefælle 5230 kr 

25. aug. Bek. nr. 45 om international oveicnskomst om LUFTFARTSTJEN-
ESTER i Grønland og på Færøerne. 

IV. Del ~ l?adio11l1vigatf(}Ji~vhjadpe111id/cr. 
Folgende rndionavigationshjælpcmidlcr skal forefindes: 
A. Loran I. Ved Sk1ivanes på Færøerne med følgende specifikation: 
I) En komplet standard dobbelt Loran hovedstation med monitoranlærr ved 

Skl1vancs, der san11nen 111c<l hj:cJpestationerne ved Vik. Island. og Manu.Crstar, 
f-1ebriderne, yder kontinuerlig rJdionavigationstjcncstc i det nordostfitlantiske 0111~ 
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rade med benyttelse af Loran karakterbetegnelserne l-L-5 cg l-L-6. Stationen 
skal have alt fornødent udstyr, således at denne tjeneste kan ydes mel et minimum 
af afbrydelser som følge af svigtende funktion af materiel. 

Station SKUVANES (udregnet danske kroner.) 

( 1) 

I . Bygninger n1cd 
tilbehør 

3. Maskiner og 
værktoj 

I (2) (3) I 4 1· (5) I (6) 
jGodkendt an!ægsværdil Afskriv- . Godke.n_dt I Dato for 
lpit hvilken den !irligel nings- og [endnu rkke1 begyndelse 
!afskrivning beregnes I_ for. si.krings-1 ~~skrevet I af a.fsknv-
1 • , beløb pr. , v.erd1 pr. ! nmg 
! Bygnmger Udstyr JJ 1Ii 2 l 956j I I 1957 

1

. 

I med j fradraget I 

I' tilbchor i r~rnyelses-1 i 
1 1nveste- , 
' . 
'j r1ngs-

belob 

I i i 
1221.737,61 1232.380.29 j I. jan. 1957 
I I I 
I I I 

' ' 

1454.i 17,90 I 

\ 

i 70.000,00 (( 

5. l{orn111unikations-i I 
:437.000,00 

I 54.250,00 I 15.750,00 I 

271.166,67 'I 65.833,33 I udstyr ' 
I I 

20.000,00 5.666,67' 14.333,33 I 

(( 

(( 

i all /454 117,90 :521.000,00 \552.820,95 /428,296,95 i 
l 1J11rg III. Afsnit I. 4. Det faste personale. der kan belastes tjenesterne, 111[1 

ikke overstige ncdennrevntc antal. 
IV. Radionavigationshjælpemidler: Skuvanes: teknisk personale 15, andet 2, 

ialt 17. 

18. scpl. -- Kunngen) nr. 44 um llPPKREVJING AV GJØi.DUM v. 111. cftir 
h}gtingsl6g nr. 23 fr~i 1 L februar 1950 vit) scinni broytingunL 

L'ftir hein1ild i logtingslbg nr. 23 frå 11. februar 1950 un1 innflutning~gjokl v. nL 
1yrisetur landsst)Ti() fylgjandi: 

A.ll111 sk;p, tliJre1111 tat) ken1ur at tol!sf(Ji). 
1 So skj6lt skip mcrkast so miki:5 landi, al tollreglan fær havl eftirlil vi,) ti, 

skal tat'S geva seg undir cftirlit. lJn1 tollcftirlititS ger vart vil), at trll) ætlar s~cr un1-
bonl. n1{1 clngin bcra ~cg undan, t{1 ta() gcvur scg til kcnnar (vil'\ cyl)kennu1n: bl1na 
tnllskclti o.L). n1cn skipari og n1annlng skulu stc(~ga skipinun1. vcra bcinasa111ir 
og gcva upplysingar un1 skip og fan11 t{t it) tollcftirlith"i krcvur tru) alt undir sekt 
cflir borgelig straffelov fn\ 15. april !930, §§ I 19 og 121 smbr. Jog nr. 87 fr~ 15. 
marls I 939 § l. 

2 Kc1nur skip til pl{tss innanoyggja. stcndur tat'.I tolleftirlitinun1 fritt at ertir
kanna farn1in, n1cn un1 gjorligt uttan at br6ta upp lastina. og seta innsigil a. og at 
fara vii) skipinun1 til uppskipingarstat). J·lvt1rt skip, surn kcnn1r utlanifni, eigur 
sun1 f yr:)tU l1avn at scta inn :i eina av teim nil'ianfyri tilskiltH1u eftirlitshavnun1 ._og 
fara ikki a,)rastaOnis fyrr enn cftirlit hcvur vcrit'i. 

Suni cftirlit.shavnir cru hesar: ~rt)rshavn. Klakksvik, T7uglafjl',fl"iur, Vcstn1anna. 
Sorvrigur, MiL"ivdgur, ~rvoroyri, Y!tgur. llttanfyri avgrcit5slutfl) tollreglurnar (kl. 
8---- l 7J un1 gcrandisdagar ciga innko111andi skip ikki at lcggja at bryggju, uttan 
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so al tolleftirlitic) hcvur fingio boo frammanundan, Til tess, at tolleftirlitii'i kann 
kon1a tilstel)is, cigur taO at fåa boO, innan avgreiOslutit.)in er Uti. Undir hcsa reglu 
kotna 16 ikki skip, sun1 eru i havsneyO o. t., n1cn skiparin stendur altit) til svars 
J'yri, at vorur fara ongar frå borUi, fyrr cnn tollrcglan hevur givili loyvi tii tess 
fran1111anundan. Brol n16ti hesu111 cru at javnn1eta vit) sn1oghandil. 

a Tå ic_) tollcftirlitiO er ytst å einun1 fir{)i til tcss at innsigla skip., surn ko1na 
inn, eiga tcy at Jcggja at hcsi støo, ti annars koma tey undir sekt fyri 616gliga upp
skiping og fern1ing cftir § 16 i hesi kunngcn'J. 

'1 Skip sum koma, ciga eins og tcy, sum fara. at leggja at tollcftirlitsslø<'> til 
cftirlits, tit Hu) ven)ur~ kravl. 

5 Treyta{) verf5ur lot)sun1 og havnarun1sj6narn1onnun1, t.a iO tollcftirlitii) krevur 
tat), ikki bert at siga alt, tcir vita un1 skip un<lir Jandi clla oyggjanna 1nillun1, 111en 
cisini sjUlvkravdir at sigu na:sta tollcftirlitit) fra, ta i(l tcir cru varugir vil), at skip 
6neyl"lugt stc6gar ella 61l1gliga skipar upp ella inn. 

() 'I'at) vcrl'iur hil<lit) ikki al vent 616glig uppskiping, un1 lof5sur tekur vil) S<l'r 
cinstakar tollskyl<lugar vorur fra skipi, hann hcvur iollSatl, su111 san1sJ'ning fyri 
starv sitt. un1 virllit) er ikki stnrri cnn lobsgjaldit), og hann visir na~sta tollstat) 
v~-)rurnar og greit'Hr innflutningsgjal<lil'i. 

/3, Um skip vi<l to//sto<l. 
7 Skip, su111 kcn1ur at tollstot'i, skal Jcggja at bryggju clla nnkra a vanligari 

ankarlei<l. 
8 So skjlitt ankar er fallh\ clla skip hevur lagt at bryggju. skal skiparin ansa 

eftir. at tollcftirliti<1 fær bol>. at skipi<) er komi<\ hva<'>ani ltHl kemur. hvat tao 
hevur inni ella tun t<tt) er t6n1t. 

!l T6 fer tolleftirlitilJ un1bon'> bcinanvcgin at eftirkanna ella scta innsigl1 U 
eftir tci111 forskriftun1, sun1 givnar cru fyri hcsun1. 

10 Skiparin hevur skyldu at lciobeina tollel'tirliti,) umbon\ um tai\ verour 
kravt, og at visa å allar sj6nligar clla loyniligar dyr clla sn1ogur Stiln ganga til last
ina, og eisini hvørja goyn1slu. sun1 nJ'tast kann at hava voru i. 

11 1,:;yri hvvlrja dyr ella sn1ogu til lastina. sun1 <luldar eru burtur, vcn)ur b6tin 
kr. 10.~-~ av hvorjuni tonsi- av bruttotonsatalinu111 eftir rneting tollreglurnar i 
hvorju111 einsh)kun1 f1Jri. Sa111a vcn)ur scktin, tå it) skips!Ukurnar clla aOrar åvistar 
s111ogur til last ella onnur goyn1slurU111 visa scg at hava lcysar kannar, falskar 
bohar clla okkurl, sun1 ger tal) gjorligt at korna uttanun1 innsigli, og tal) ultan 
n1un, un1 lat) vcn)ur pr6vfprt. at onki tollsvik er innt. Vert)ur rakt vil) goyn1slurU111, 
sum er ikki avisL vcn)ur sektin kr. 1.000,~ fyri hvonn kubikkmclur (t6 i minsla 
lagi kr. 200."~ fyri hvorja burturdukla goyn1slu) av stoddini, eisini Uin tcy tå v6ru 
t6n1 ella hl;vdu vørur, sun1 ko111a ikki un<lir tnll. Hcvur hon afturin16ti 6loyviligar 
clla tollskyldugar vi)rur. vcn)ur tilik vøra inndrigin. antin innflyting er loyvd clla 
ikki og uttan n1un, un1 Vtlra av nakai) sa1na slag er givin upp at vcra 111illun1 hin 
far111in, h6ast hon er ikki at finna har. Harartrat vcrtlur kon1hJ undir sekt, sun1 
lanJsstyrit'\ fyrisclur. 

12 Fyrr enn cftirkanning er liOug, vørulisti og farn1askrå latin gjaldstovuni ella 
syslurnanni, kcn1ur uppskiping av voru undir sekt sun1 616glig, un1 so er. al ser
stakt loyvi er ikki givi,), 

1:1 IVIel)an cftirkanning av feri.'>af6Jki clla skipi fer fran1 og cisini i 0Uru111 for
um. la i,) fc\lk kunnu ætlast al tarna eftirkanningini. kann tollreglan byrgja fyri, 
un1 neyt.'>ugt vi\} atstot">u frå Jøgregluni. 

H Øl! uppskiping av vøru uttanifr.i skal fara fram i Torshavn. har syslunia<'>ur 
er, ella å p!Assun1, sun1 landsstYril') fyrisctur. lJn1 so er, at skip ynskir at skipa upp 
å Ol'irun1 stal), kann nresta tollstot'i gcva tiHkt loyvi. M~;guligar Utrcil)slur av tilikari 
uppskiping, t. cJ. san1syningar. dagpeningur o. t. kcn1ur hann undir at rinda, sun1 
biOiO hcvur undantaksloyvi. Landsst)'rit) kann gcva virkjuni, sun1 ynskja taO, fast 
loyvi fyri skipu1n sinun1 at skipa upp å ih"lrun1 shH)un1, n1oguligt vit'i na~rri fyri
setturn lreyturn, Ums6kn um lilik Joyvir skulu stilast til Fciroya landsslyri og send-
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ist Føroya gjaldstovu. Øll loyvir. sum higartil eru givin, vcra 6gyldug samstundis 
sun1 henda kunngcrO ke1nur i gildi. 

C Skipsskjol, Uppskiph1g og fyriseth11.:ar 1/111 proriant. 
15 Skip. sum kcmur ullanifra, skal lala tollslciilini farmaskrå og ur Danmark 

cisini tollsef'HI, og haraftrat, un1 so er, taO vcrt"iur kravt, skrivliga vllttan fyri 6toll
alian proviant v.~11., sun1 tikin er i seinastu havn. Umfran1t nevndu skjol skal skip
arin latn tollcftirlitinu111 cina vattan undir trllnartreytum, at i skipinun1 ERU ikki 
at)rar goymslur, sum Jwla kunnu vøru, ella ac'\rar dyr ella smogur til lastina enn 
t~rr, hann hevur vist, og sun1 tolleftirlitiO hevur kannali og innsiglaO, og at skipit) 
hcvur ikki al'irar vørur til Foroya cnn t~rr, sun1 eru i tcin1 cginligu lastrUn1unun1 
og slanda a farmaskranni (generalangivelse) og endaliga at bert ein gjølla tilskila<l 
nog<l av v(;run1. sun1 ken1ur undir toll i Foroyu1n. 

IH Einhv~)f 6bot'5at) uppskiping ella fcnning a ot.)rurn staO og å øtlrum raO cnn 
her fyrisett. hcrundir cisini umskiping Ur cinu111 fari i annaO nferindis (innanfyri 
mark) er 616glig, tilik uppskiping v. m. kemur undir sekt, kr. 50.- tå i<) faritl er 
2 tons og rninni, og tå fariO er on1anfyri 2 tons, kr. 50.~ fyri tcy fyrstu 2 og 
si,\rni kr. 2.- fyri hvort tons upp i I 00, og harumframt verour alt, sum upp· 
skipcH) er o. t. inndrigiO, un1 so er, at tat) er 6loyvilig clla tollskyldug vøra og lands 
kassin kundi verio svikin fyri gjøld sini. Harnæst kemur so sekt eftir reglum, sum 
landsstyrit1 fyrisetur. Um so er. at tatl verour neyougt at kasta vnru ut ella skipa 
upp voru tt ot)rum stat) enn fyriselt, må skiparin fyri viokomandi tollstøo vutta, 
al tal) var neyt)gt og siga frå, hvussu farit) var fra1n, fyri at sleppa un<lan sekt. 

17 Um uppskipati ella fermt ven\ur a ymsum støt1um og ur clla i ymisk for 
Ct son1u fcrOini, kc1nur hvor uppskipingin o. t. sa~r undir sekt eftir tonsatalinunL 

18 ()ngin tollur vert)ur tikin av provianti og ot)run1 skipsvistun1, sun1 skip og 
flogfor. sun1 kon1a til F'liroya vit) farn1i cila fcr0af6lki hava inni, og heldur ikki 
av ti. sun1 fren1n1and og donsk rikisskip hava inni til n)'L~lu, n1et''ian tcy cru i F~,r
oyum e!Ja seinni. Tann parturin av drykkjuvorum. vektprocent 2Y, alkohol ella 
0111anfyri. sun1 fanna- ella ferL)anu1nnaskip hava inni, og sum er ikt-.i retlat'iur til 
innflytingar. vcn\ur innsiglat'iur, tå it'5 skipif5 kc111ur. T6 kunnu tilikar nogdir vcn)a 
11ndantiknar. sun1 cftir kostrcglunun1 fara til 1natna hjU n1anning, 111ct)an skipit) er 
statt i Foroyun1. Av ~Jt)run1 slogun1 av proviantinun1. sun1 kcn1ur undir rcgl
una i kigarinnar § I. hevur tolleftirlitit) ræll til, Ulll Hl<) veri\ur hildit) neyt1ugt. at 
innsigla so n1ikil\ sun1 eftir stoddini av nu1nning og stci.'\ginun1, kann ~etlast at vent 
ovn1iki,) til nytslu, me<lan skipitl er her. 

I). Sigling oyggjanna 111il/11111. 

19 "filik skip cru vanliga ikki undir eftirkanning av tollrcgluni. lTn1 skip kc111ur 
uttanifr~l vitl farn1i, og/clla 6tollaf'n1n1 vorun1 inni til nYtslu un1borll. ken1ur ta{') 
undir cftirkanning av tollregluni, 111efian tui\ hevur tilikar vorur inni. 1:;-cr tilikt 
skip ikki avstaf) aftur nakal\ skjt'ltt, kann tollrcglan krcvja. at vorurnar kon1a undir 
tollin. 

E. Skip, Sl/111 {ara av /andi. 
20 Ongin avgrciOsla krevst av skipi, sun1 fer avstat'i hit'ktni. n1cn tat) skal sie:nst 

fn't i g6t)ari tit) fran1n1anundan, n:er og hva("iani faril5 vcri)ur. "\[)rcnn frttfaring ~kal 
tollrcglan hava lista yvir farrn. su111 skip hcvur inni. 

!NNFLUTNINGUR. 
21 Fakturi skal fylgja ollum vørum, sum innOytast skulu til Foroyar sum farm-

1! clla pnslur. Hesin fakturi ella cftirskjal av honun1 cigur at vcn1 latin tollrcnluni, 
sun1 hci1nild hcvur at krcvja, at n16ttakarin undir trUnartreytum viittar, af vil'i
kon1andi fakturi er bcinur. 

22 Vorur, sum koma sum farmur, vcroa tollat)ar eftir faktura. sum fylgir vh\ 
og un1 grundir cru til tess. san1anboriO vit) skjol, sun1 tollrcglan heldur tørva undir 
tollingini (l. d. vorulisti, generalangivelse og farmabrov uppii vic)komandi vorur). 

~:~ Å h_vorjun1 faktura uppfr cina sending skulu vorusk-lgini vcra gjølliga tiJ
sk1laO og til fulnar. Vørur, sun1 kon1a undir vøruslogini i 16garinnar § 1, skulu å 
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fakturanum cisini hava tilskilao vørunøgJ (tal, mal og vekt) og viroi (sølupris). 
Vv)rur. sun1 korna undir l6ginnar § l~ nr. 5 -~ 10 {spirituosa og spritt, 11cn1an 
fult Jenaturcracl spritt), skulu eisini hava tilskilao rumprocent. llm tilik tilskiling 
vantar, og rnegin ikki å annan hlltt er n6g skilliga pr6vførd, kann gjaJdk) verOa 
krnvt cf!ir hægsta tollstigi, uttan so. at innflytarin !elur jnnihaldic) kannao og sio
ani fyrileggur gjaldstovuni ella syslumanni lllitandi pr6gv un1 n1egina. Spiritus, 
sum apotek l'lyta inn sum mcdicintilfar, tørvar onga tilskiling a v11rulistanum um 
111egina. lvan1ftl, sun1 standast av vantandi upplysingun1 i fakturunun1, kon1a toll
rcgluni til g65ar, og un1 taO bcrt er vil)f:lningur ella av oOrum orsnkun1 ongin grund 
er at cndurrinda tollin, verOur heldur ongin endurrinding scinni, sjålvt un1 taO 
eftirsiCiani ven)ur pr6vført, at vøran er kon1in undir lurgsta tollstig. Un1 so er, nt 
1n6ttakari vil ikki hava voru tollal)a cftir fyrrnevndu reglu, 111{t hann Utvcga ivant~ 
andi upplysingar (moguligt nyggjan fullg60an faktura) fra sendaranum, aorenn 
hon verc\ur tollao. 

2·! Tollrcdan cirrur annars alliil hcimild at eftirkanna vørur, sum komnar cru. 
! slikum foru'in ma ~1116tlakari pakka upp og samanaftur, umframt at hann utvcgar 
tcy an1boO, sun1 tørva til vigingar og n1ål. 

25 Yorur, sum koma vi6 posli, koma undir loll eftir faktura sum grundarlag. 
lhn so er, at on_gin fakturi er, clla hann er ikki n6g gh)lliga skrivaOur, og i førun1, 
tat) hevur gruna: at roynt verOur at kon1a s~cr uttanun1 tollrc-glurnar, hcvur post
vcrkit1 r'clt at br6la upp sendingina. Er ta,) afturlatin brøv, la bcrt, ti ic'i m6tlak
arin er hjastaddur ella cftir Joyvi fra honum. Tollurin verour kravdur, samstundis 
sun1 voran verl)ur latin Ut. 

26 At frla rUsdrckka Ut, skal n16ttakarin ~- u1nfran1t toilin - visa skrivliga 
vllttan ikki at skylda gjaldkon1nan skatt ella at)ra gjaldkon1na skuld til kon1n1unu 
ella landskassa. 

27 Ongin tollur veriiur kravJur av smasendingum, ta il\ gjaldit'> fer ikki uppum 
25 oyru. 

28 Tollundantok eftir 16ginnar ~ 2, vcroa bert givin undir hcsum trcytum: a 
Sun1 vi{\forl kunnu berl tilikir lutir flvtast inn uttan un1 tollin. sun1 cru ikki han
dilsvorur, og sun1 efter tol.lrcglunur t~tlan bcrt eru til nYtslu undir ferl)ini. i iva
n1{tlu111 kann v:ittan undir trUnartreytun1 krevjast av fenJandi. Snu1ting, sun1 fcrn
andi hcvur vh'i S<cr un1franlt sjilvt vk)fori, kunnu sleppa undan tolli, tå it) toll
gjaldi() hcrt er vil'if{u1ingur og fcn)andi sigur scg hava kcypt tcy til sin sjålvs ella 
linganest. og at tol!rcglan heldur. at er ikki handiJsvørur. b) At flytig6tis kann 
~on1a undan tolll. er t<u) cin trcyt, at vil)konu1ndi cigannaOur veruliga flytir higar 
til tess al scta ."..Cg nitiur her og gcvur upp san1stundis bUstatlin, hann hcvur havt. 

'T'<l i() tilikar vorur kon1a inn krevst soljt)Oandi skrivlig våttan: nEg ............ sun1 
hav i haft bUslat) uttanfyri Føroyar i n1insta lagi i 1 ar. og SUJll nu flyti Ur "" " ..... . 
til ttss at bUscta n1eg i r:øroyun1 i ."" ... "" ... ". gevi upp til innflytingar uttan 
t1111 tollin fylgjandi lutir, sun1 komnir eru viO n1/s ."""." .. " .... Ur ... " ......... ""' 
(merki, nr. """."". stykkjata! """ vekl """"."""". innihald "" .... ) 

At hcsir lutir. sun1 cg krcvji mrer uttan un1 tollin cftir 16ginnar § 2, er flytig6i5s 
hj{t n1~er (og hUsi 111inurn) at tcir hava verit) nYttir av n1ær (og hUsi n1inun1). og 
at rctlanin er, nl tcir fra111vegis skulu vcra nucr til n,Ytslu (og hUsi n1inun1). v:"itti eg 
hcrvit'J vif) hond n1inari undir trlu1artrcytun1.« 

Statlur (U11dirskrift) 
NB. Ta,l verour gjt>rl vart vi<\ at mat-, drykkjUV<lrur, tubbaksvørur, 6virk<hl 

t6gv og kLcdnavorur cins og af5rar franileiOslur, if) a:tlatJar eru til viOari virkingø 
ar og eisini oll råcvni kon1a ikki inn undir undantaksregluna i l6ginnar § 2. llcsar 
vorur skulu gcvast upp til tollregluna fyri scg.Brukl motorakfor kunnu flytast 
inn uttan un1 tollin sun1 flytig60s, tå iO cigarin uff1framt fyrrnevndu v:lttanir, eis
ini gcvur v[1ttan, at. akfari0 hcvur vcri.~} skr~tsctt undir navn.i hansara i n1insta lagi 
i 3 n1flnai'iir i ti Jandi, hann kcmur Ur. innan hann flvtir higar. lJin so er, at akfar 
frcr annan cigara innanfyri cilt {1r cftir skriscting i F'()royuffi. kc1nur tat) undir toll, 

218 



18. sept. 1958 

og eigarin hcvur ci skyldu at siga lollregluni fra. c) Klædnaplagg og fcriiagMs. 
sum folk hava alt, sum deyt) cru uttanfyri Foroyar, kann koma uttanum tollin, 
t;i il'> skrivlig våttan fyriliggur fra konsli clla oilrum almennum valdi, at Jutimir 
hoyra bUnum til, clla t{t ii) tolleftirliti6 kann ætla, at fnisøgnin er bein, og at lut
irnir eru brUktir. d) lnstrun1ent o. t. sun1 fcrUandi listarmenn nYta i starvi sinurr1, 
kunnu kon1a inn uttan u1n tollin m6ti n1unnligari våttan frå honun1, at hann 
hevur brukt tcy sjålvur, og at hann ætlar at nyla tey framvegis. e) Fyrimyndir og 
s.Ynislutir av vørun1, sun1 annars kon1a undir toll, kunnu flytast inn uttan un1 tollin 
tå ii\ tollcftirlitic) heldur, at tey eru ikki nytilig til annao endam:il. f) Listarver!<, 
forngripir o. t. til almenn s(lVn clla annaii alment bruk, kunnu flytast inn uttan 
um lollin m6ti. at stj6rin (umsj6narma6urin) clla formal)urin i styrinum fyri viil
kon1andi savn o. t. gevur skrivliga våttan undir trUnartreytun1, at lutirnir cru listar
vcrk o. s. fr. sum ;ctla,)ir cru i van)vcitslu og at tollcftirlitiil onki hcvur til ta<) at 
siga. 

2H F,>roya gjaldstova er hcimilt at geva undantaksloyvi undir eftirliti til fylgj· 
andi vorur: 

a) Ncyt1synjarvorum til skip og flogfør, met)an tcy cru undir Føroyum. Gjald
friur er hert tann parturin sun1 skipii.'> hevur inni, tå taO kcn1ur. Vorur sun1 scndar 
vcrUa un1 skipaavgrcit)slu her scinni til n}'tslu un1borO å skipi, koma undir toll. 
lJttanfyri 1'6rshavn kann tollstova å stai)nun1 geva un<lantaksloyvi fyri tollin: 
b - 1) Av briiktun1 luluni. sun1 inn ko111a sun1 gllvur clla arvur til 6n1Ugvandi, treyt~ 
H<l av, at innflytari undir trimartreytum vattar, at lutirnir eru ætlatlir til nytslu hj;i 
honun1 sjillvun1 (og ht'.Jsi) og ikki til solu. b - 2) Av gåvun1 til nYtslu hjå g60ger
andi stovnun1 o. t., t6 bcrt un1 gcvarin byir uttanfyri J'.?øroyar. b - 3) Brlitiarlltgcrl'). 
111cn cftir fylgjandi reglurn: I)Pr6vfnrast skal, at innflytarin er Utlendingur ella 
un1 so er ikki. våttan fr(1 yvirvaldi, n1øguligt v{1Han fra 2 111onnun1 a hcimstai)i 
hansara. at innflytarin hevur vcrit) bltscttur uttanfyri f_,~nroyar i n1insta Jagi i 2 år 
undan flytingini higar. 2) Vit1komandi innflytari skal sjålvur skriva undir nakaii 
solj6i'k111di våttan: 

llndirskrivaOi " ....... " ....... ", sum flytir lir .................. til tess at bt1seta scg 
j r:oroyu1n i ..................... gcvi upp til innflytingar uttan 11111 tollin fylgjandi 
lutir, sun1 kon1nir cru vit) 111s .. " ... "."" ..... ".Ur."." .. "" .. "" (rnerki, nr. stykkja 
tal, vckt og innihald). 

At hesir lutir, sum eg ynski n1a.:r uttanurn tollin cflir § 3 b i tolll6gini. sun1 er 
bnJl\arg:.iva o. t., su111 innflutt ver(iur vegna giftarn1{1l og cittans er rellati til nyts)u 
i relags hcitni okkara. UH) v{ttti cg vit) hond n1ini undir trUnartrcytun1,({ 

-___ ,,"~---- -• t. . " ..... " " .. " " .............. . 
(stal\ur) ... (Undirskrift). 

At våttanin er bcin ven\ur v{tltac'l. 3) Krevjast k;um, at innflytari sjalvur kcmur 
til stet'iis, t{1 it'S v~jrurnar ko1na og skrivar undir fyrrncvndu v{1ttan. og vi(ikon'!andi 
(!ilstundandi) ektafelagi eigur altit'i sjalvur at vcrn hja og vit'i undirskrift sini vittta, 
at hcint er sagt fri. i hcsun1 vitlfangi ven\ur gjort vart vit\ nt skeiv fr:isogn ken1ur 
undir rcgluna Ul11 sn1oghandil. 4) rvtal- og drykkjuvorur. 6virkaC:i tågv og khcdna~ 
V\!1rur cins og aOrar fran1Icil)slur, sun1 fetla0ar eru til vh)ari virkingar og eisini oll 
r:levni. ko1na ikki inn undir undantaksrcgluna. tncn skulu gcvast upp til tollrcgluna 
fyri seg. 5) lva111Ul vcrl)a send landsstYrinun1. 

J::'yrrncvnJa undantak fyri tollin kann eisini jåttast n1onnun1. c ~ 1) Av vørun1, 
,, :n koma higar til umvælingar, vask, brå1)fongis nytslu o. t. og sendar aflur, tti 
it) yj()gert)in 0. ll. Cf }jl)Ug (cigur at VCfil iI1113J1 Ur frå innflutningsdcgl1UJ11) iSkaJ 
innflulningsgjaldit) tryggjast vil) dcpositun1 vit) kon1una, sun1 vcrOur cndurrindal) 
tå it'i vørumar fara Utaftur, men treytal) av. at pråvfort vert')ur, at vørurnar cru 
t;:cr son1u, og at to11eftirlitit) hevur onki at siga til cndurrindingina. Ncvnda pr6v~ 
fomla kann gcvast i faktura, brævaskifti o. t. c-2). Av vorum, sum inn koma og 
seinni fara t.itaftur eftir at hava fingil) ta i pctti c-: I nevndu vit~gcrl) v. 1n. 

i hesun1 føri skal våttan fylgja viO Utflytingini, su111 gh-;Jliga tilskilar VC)rurnar 
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og hvi her ven)a sendar av stall aftur. Tolleftirlitill v<ittar so fnis~1gnina cftir at 
hava kannat) cftir, sit)ani skal skiparin ella skipaavgreit)slan våtta at hava tikiO i
n16ti V1)runun1 u111bor() (1n~-)guligt vit) 6skalal)u111 innsigli, un1 tao hevur veriO n,Ytt). 
I··letta skjali() ven5ur so pr6gv fyri, at vørurnar kunnu flytast inn aflur uttanun1 
tollin cftir hesari l6gargrcin, n1oguligt eftir n)iggjnri cftirkanning til tess at 111cta 
urn samsvar vitl utl'lutningsvåttanina. Er tilik utflutningsvattan ikki til skjals, til 
it) vorur kon1a innaftur, n1å un1s6kn scndast F'øroya gjal<lstovu un1 innafturflyting 
uttan um tollin. Vitl ums6knini mugu tcy skjol fylgja, sum hoyra målinum til (fak
tura, brævaskifti o. l.) d) Av vorum, sum spiltar eru clla forfamsl. innan to.llur 
er goklin. Skiparin {1 vit)kon1an<li skipi clla vil)kon1andi skipaavgreii)slu skal geva 
sina v<ittan. nrer og hvussu vorurnar cru farnar fyri onki. e) Av vørun1, sun1 fyrsl 
eru flultar ul ur Ftiroyum og si<'iani flytast innaftur higar. Til tcss krevst orsokin 
til aftursendingina. Pr6vfrirsla kann gevast i hr:cvaskifti o. t. f) Av innlendis clla 
Utlcnlli:; tollgrciddun1 V(1run1, sun1 farif) hava un1 fren1111ant stal'i. å veg fra cinu1n 
til anna(') stat) innan tollun1don1L ella sun1 kon1a aftur higar cftir at vcra fluttar lit 
orsakali av ringu111 avsetningi o. t. Pr6vforsla 111<1 til su1n tilskilaO undir pctti c) 
g) Av n1otorakfv)run1 og t'logførurn. sun1 danir clla Utlcndingar yvirhv:Jvur eiga, og 
hava til brUlJfongis n)1tslu her, t:i it} tcy vcra ikki nYtt til vinnuligan flutning innan
oyggja. Fyrrncvn<la undantaks!oyvi ven)ur giviO, tå it) tollcftiriitiO hcvur sagt 
gjalJstovuni fr;i innflytingini av nevnda fari. I--lcnda fr;isøgn skal innihalda upp
l,Ysing tun navn og bUstaO hjå cigara og bn.1kara, fra111lciOslu1nerki å fari. n1otor
og chassisnu1n1nar og årgang. Eftirskjal av hcsi fråsøgn skal gevast brllkaranu111. 
Ta iO farit) veri.''iur flutt Ut aftur skal eftirskjalii.) gcvast skipaavgreii)sluni, sun1 so 
gcvur gjaldstovuni tat5, vil) tilskiling vit'i hvorjun1 skipi sendingin er farin og n:er. 
r::ndur(1tflyting skal fara fran1 innan 3 månaf)ir frå innflutnings<legnun1, annars 
vcrt:iur innflutningsgjald at rinda. h. Av Vt)run1. sun1 fluttar verl"ia Utaftur Ur F;'or
oyun1, tå it) v~)rurnar hava ikki vcrh) uttanfyri vcra skipaavgrciOslunar. Hcsa skip
an korna t6 ikki vorur un<lir, sum flytast litaftur sum skipsvistir, t6 skal vcra gjald
stovuni hc:in1ilt al lata donsku111 og frern111andurn rikisskipun1 yvirhøvur tilikar 
vorur uttanun1 tollin (herundir eisini endurrinding av fyrr goldnum tolli). 

:10 Ileglurnar i 16ginnar § 4 un1 innflutningsgjald av san1anscttun1 vorutn galda 
ikki innflyting av san1anpakkai)un1 clla san1anblandal)un1 vørunl. 

31 1~ann gjaldskylduga nclgdin av cinari voru vcrl''.iur 111ctt cftir rcglunu111 i l6g
innar § 5. f ivan1ålun1 galda hesar rcglur: l) TU iL) vørur eftir galdandi rcglu tun 
innflutningsgjold skulu tollgrcii.)ast cftir vckt, er taO ncttovektin. sun1 faril) vcrtiur 
cftir. 2) Ncttovcktin er vanliga at skilja sun1 vektin av sjUlvari voruni, t. c. onki 
uttanu111. 3) T6 kcn1ur vanliga tnt), sun1 uttan un1 er, eilt nU ilt)l, o. t" sun1 
fylgir vil) i sn1Usolu. uppi nettovcktina. 

:12 F:t-1roya gjaldstova stilar fyri cndurrin<lingunun1 av innflutningsgjaldi cftir 
eftirkanning i hvorjun1 einstokun1 fori. Un1s6kn un1 endurrinding vcn)ur at scnda 
Foroya gjaldstovu. og uttanfyri T6rshavn un1 sylslun1ann, su111 gevur n1ålinun1 
un1111:eli. innan hon vcr()ur send gjaklstovuni. 

:~3 E:ftir n:erri tilskilat)un1 treytu1n er postvcrkinun1 i Føroyun1 hein1ilt: a) 
at gcva undantaksloyvi -- vitiv. sn1:erri gjoldum ~ av g:lvun1, sun1 kon1a vit'.i 
postinun1. b) at gcva undantaksloyvi av postscndingurr1, t:i il) n16ttakarin er 
6kendur og av postsendingun1, sun1 cru ikki loystar inn. Tilikar sendingar verl'ia 
av postverkinum scndar scndaranu111 aftur. 

34 Eftir 16ginnar § 9. stk. 2 vcnlur endurgjald bcrl latii\ skipasmit)jum til ny
byggingar, un1vrelingar og uinbyggingar av skipun1 og blltun1 cftir serstakari jUttan. 
LJ111s6kn vcn)ur at scn<la landsst)'rinun1 un1 Foroya gjaldstovu. 

aa E~isini brcnnivln i 16gini un1 innflutningsgjøld cru at skilja stun vanligt 
danskt. svcnskt, norskt, finskt og islcndskt hrcnnivin og akvavit. 

F"ra111leit5sfa. :IH t-Iann, il') ;etlar at virka citt av tci111 i ~ 10 ncvndu sk1gu111. 
cigur i n1insta lagi 4 vikur innan farii,) vcrliur undir fran1leiOinglna at siga gjald-
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stovuni fni skrivliga og skila til. hvor it) eigur clla stilar fyri virkinurn. og skila til, 
um cin ella flciri fulltruar hava heimild at skriva undir og umbolla virki andsynis 
uppkrcvjingarvald inun1. 

:;7 Tilik virkir eiga at halda h6k vvir rakstur. f hesi b6k ciga trcr nogdir av 
1dald~kyldtH!.un1 vørun1 at forast fyri hvonn dag. hv<1ri V()ruslag s~rr. J-lcnda b6k
in er _grundarhigi() undir Utroknin.gini av µjoldun1 og vcrt)ur at gera upp fyri hv1:H1n 
n1:inati. so skj6tt hann er l1ti. Eisini skal virki hakla Stllub6k. f hcsi h·t'ik skulu 
n(1gdirnar av gjaldskv1dugun1 vcjrum, sun1 Ut vert)a hrtnar forast hve-·Hln dag, 
hvort vciruslag s~rr. Vorur. sun1 hrtnar vera uppå borg, skulu førast i solub6kina, 
t:.i l;cr vcrOa f!Vddar Ut. Sv1lub6kin vcri.')ur eisini at _gcra upn cinafcn'5 un1 n1ån
ai\in. Fran1ve_gis sku1u virkini hvdnn 111ånat5 afturllt gcra cina nv_gialdsunngcn) 
~an1svnrandi h6kina yvir raksturin innihaldandi t:rr vørur. su111 avrr_iakl skal latast 
av vil'i tilskiling av n1-igduni. Hcnda upnpcrO verfiur latin unpkrcviin,!larvaldinu111 
sa111stundis sun1 b6kin vvir rakstur Ol! soluhbkin ven)ur vist ti til våttinrrar, at 
unpgcrti Ol! b6k cru san1svarandi. Innan b6kin vvir rakstur og S\i)Jub6k vcn)a 
tiknar i brUk skulu t:rr k1egildast av Forova gi1Jdstovu. Tilførslur i bOkina yvir 
rakstur Ol! S()]ub6k skal ei12ari, fvristol5unu1t''lur clla fulltrUi rrera. cisini skulu n1ån
ai'1arunngCrl3 av h6kunu1n ~og avf:daldsunp,!!crOirnar vera un~lirskrival''lar av ciqara, 
fyristnr"hnnanni clla fulltrlla. Avgjal<liti skal i scinasta lagi vert'5a g_oJdh) tann 5. ella 
tun hann er hciligdarrur. fvrsta gerandisda_g aftnnå. i næstko111andi 111inaO. 

38 lJn1 toJJgrcidd råcvni eru farin i fran1leit)slu. kann tollurin av ti dragast fr<i, 
tå ii) avrria1dil5--vcrOur rindaf), 1116ti at fran1leit'iari visir tollkvittanina og skrivliµ.a 
v{1ttar u'~dir trlu1artrcvtun1 JH1gd, rnogu1iga cisini virl3i av ti tollskvldu-!!a r3cvni, 
sun1 farit) er i t~er virkat"lu vørurnar, og at upokreviirurarvaldi{'-i skilir, at fn:\S\-)!!Oin 
er hcin. - " · , ", ~ 

39 f n1ins1a Jagi skal unpkreviin!!arvakliO einafcrCJ u111 Urii) cftirhve:i~ia rnkn~ 
skaparhHkur hhi vh1kon1andi virkjun~, og sn111anben1 t<er vil) upplysiru~rirna'r i bbk-
11111 vvir raksiur O!! solub6kunL 

40 Fran11cil'5ari.. sun1 flvtir (1t hein1arrJ<.)rdar. nvgjaldsskvl<lul.!ar V(,1rur til J)an~ 
n1arkar clia (1tlandi{5 vvirlH·)Vllf (skipsvistir undantikin). knnn frla tra1111ei0sluuiald~ 
i() rroldit\ aftur av tlllkun1 Utflutninrri cftir hcsun1 rcglun1: Vt>rurnar skulu,_ vcra 
11prkrcviingarvaklinun1 til skials, og fr{1s(.)i!n 111;:\ fylgja vit), sun1 tilskilar v(;ruslau: 
o~ nv1g_d (lal, nul.I nu vckt), Fr~'isl1gnin n1;l cisini hava våttan undir trl1nartrcvtun~: 
at Vt,rurnar cru virknt'iar av san1a n1anni clla virki, sun1 bVi)ur ta:~r til (1tflvtingar. 
;\ (1tflutningsstaf) µ-cvur uppkrcvjin_!larvaldit5 sina vattan til fråsog:nina, nt unp
p(tvan yvir v~1ruslag v. n1. og Utflutnin11;in er bcin. Sil)ani frcr Utflvtarin fr(lS{itrnina 
aftur. op· hon verl)ur at nVta sun1 skial til avgialdsuppgcrt'iina, t:l il'5 n1ånat:iurin er 
(1ti. T<l ii'I avgjaldit'i fvri vit)kon1andi mllnal) verl'Sur roknaO Ut, drcgur uppkreviw 
ingarvaldit) so 111iki<) fra. sun1 avgjaidit') av l1tflutninginu1n er san1svarandi 
fnlsoi!nini. 

,4'111ennar reglur. 41 1-;orova g-iaklstova hevur unnkreviin12ina av innflutnirH!s
gj!..:rldon1 eftir galdandi !Or: un1 innflutninirsgiold v. 111. og cftirlit i hondun1. utt;tn
fyri T6rshavn vit"ikon1andi sVslun1atSur cftir forskriftun1 fr;i gjaldstovuni. Av vor
tnn. SlilH kon1a Slllll postur, krcvur postvcrkit) uro ginldini (noststovan i T6rshavn. 
nnstavgreif)slurnar I Klaksvik, Vestn1anna. Tvorovri og Vågi) cisini cftir forskrift 
fr;i gialdstovuni. Post~tovan i T6rshavn rindar Foroya gjaldslovu dagliga tcv gjold. 
sun1 kon1a inn av oostsendinp:un1. SVslun1c:nninir avrokna til F~1roya g:ialdstovu 
hvnnn n1finaf5 tcy gjdld sun1 korna inn til tcirra (sn1br. t6 instruks: vc<lrorcndc 
rcgnskabsforingen og rcgnskabsafla?J!!!Cl~en ved sysselkontorer på Frrn.;crne). 
lJppkreviingarvaklil'i hcvur til eina og hvorja th) fritt nt fara i gov1nslur. sun1 taka 
in16ti innfluttun1 V1)run1. F.isini hevur ta(') frftt at korna innanfvri arbcit''istit1ina so 
oflani. sun1 tat5 heldur neyt'lugt. tiI less at gera eftirkanning.ar i virkjuni, sun1 flyta 
inn. flyta lit clla virka vorur og at krevja s~er til handa roknskaparhnkur teirrn og 
bra~vaskifti v.nL Eigarar av goymsh1n1 og virkju1n O.i!: stHrvsf6lk teirra hnva skvldu 
at gcva uppkrcvjingarvaldinun1 ailar hJrvan<li uppJ}-singar og vcn1 til handa, ti i:') 
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eftirkanning fer fram. Uppkrevjingarvaldio og starvsf6lk less yvirhovur hava skyl 
du at loyna fyri <>llum 6viokomandi tao tcy faa at vita undir eftirliti og uppkrevj
ingini av gjoldun1. 

42 Skipaavgrei6slur (v11rugoymslur), sum skipa upp og taka im6li farmi. sum 
innfluttur vcrOur higar, hava skyldu at ra:Ha scg eftir tciin fyriskipanun1 un1 
roknskaparforslu v. nl., sun1 stj6rin i Forova gjaldstovu hcldur vera tørvandi fyri 
cftirlitil'i vit) uppskipaOu1n (goyn1dun1) tollv~1ru111 og rindingini av tollgj\-Jklunu111. 

4:l Er tollur av rusdrckka. sum eftir rcglunum i låg nr. J 15 fn\ 4. april 1928. 
smhr. 16ir nr. 98 fra 27. marts 1934 kann ikki seljasl i Foroyum, ikki goldin i 
seinasta lagi 2 månal'iardagin cftir. at vit'lkon1andi skip er ko111ii') til Forova, clla 
scndingin vegna gjaklkon1na sku1d til kon1111unu cftir 16garinnar § 37 er ikki latin 
lit hcnda dag allarseinast. kann uppkrcvjingarvaidiO krevja vorurnar scndar aftur. 
og skipaavgrciOslan skal so gcva uppkrcvjingarvaldinun1 våttan frd. avgrcit)sluni. 
skiparanurn ella I. stVrin1anni U. vit)kon1andi skiDi. at vorurnar eru scndar artur. 

44 Eisini tolleflirlitir) og tollrcgla eru al skilja- sum lcir tænaslumenn, sum hava 
vi,1komandi avgreit1slu i hondum. Eisini lollstova og tollstøo cru at skilja avika
vist surn stj6rin i gjaldstovuni og sy·slun1enninir. 

45 Um utint hrol ella brotsroyndir m6ti tcim i k1gtingsl6g nr. 23 frå 11. februar 
1950 vit) seinni broytingun1 og tcin1 I hcsi kunngcrO fyriscttu reglurn gevur vit)~ 
kon1andi vald landsstYrinum clla gjaldstovuni fnisøgn og krevur beinanvegin sektir 
og inndrått (konfiskati6n) inn. un1 so er. at viOkon1andi vnskir ikki rnålit) skotii''I 
til d6mst61in. i lilikum forum kann depositum krevjasl fvri scktina v. 111. Toll
re_cluni er heimilt al eftirhalda skinsskjøl frå skioum. sum hefla fyri tollseklir, og 
skjolini veri1a ikki latin aflur. fyrr cnn tollsektir clla deposita cru rindar). 

•16 PrivatnuH)ur, sun1 ynskir avgrcil)slu uttanfyri av_greiOslutil'} hjå tollregluni 
(kl. 8~17 un1 gerandisdagar) skal rinda avgiald fyri tal) sun1 san1sVning til vil)
komandi tænastumann. Um tai'i vcrr)ur hildii\ nevougl al hava vakl hjå skipi clla 
fanni uttanfyri avgreil'islutif). eigur vit)kon1andi skip clla v~1rucigari at lala san1-
sYning fyri tat''L Dagpcningurin er kr. un1 ti111an gcrandisdagar til hvonn fyri 
hvnrt skipil1 ella hv,lrja avgrei<)slu. Gjnllari reglur um utrokning og åheitanir l'yri
sctur Fnrova 1liaklstova. 

47 1-lcnda kunngert) ken1ur i gildi bcinanvet!in og san1stundis fer kunngcrO frå 
18. september 1939-ur gildi. ~ ~ · 

21. sept. -- Kunngero nr. 46. Reglugero um hcru og pr6vtoku til HEJ MA
SKl PARAROYND. 

1 At slcppa til hcinu1skipararoynd skal nuti\ur pr6gva: a) at hava siglt i n1insta 
lag\ 24 n1ånt.H'iir sun1 fiski- clla dekksn1atiur, aflanå at hava fylt 15 {tr. vit) fari yvir 
8 tons brutto, b) L~eknavUttan fyri at hava si<.H'>it.) sj6naroynd sun1 fyrisctt. Sig(ing
arti() skal skal vcra pr6gvat') antin vii'"t siglinµarb6k clla vit') lcysabloi.) undirskriva<) 
av skipara og v1lttal) av sVslu111anni clla ot)run1 1nynstringarstj6ra. 

2 L:eruskeil) til hein1askipararoynd, hl n1ctt vcri.)a at vara un1lcit) 2 111{1naOir. 
kunnu vcrl)a hildin å Foroya sj6111annsskUla 1 fcn) un1 årifi. un1 torvur er til tcss. 
l'r6vtr1ka fer t:i !'ram. innlil amm\) verr1ur l'yriselt. 20/2 ella 20/6. Tilik læruskeir'> 
kunnu eisini haldast å ~h)run1 staf). Tann, it) stendur fyri tilikun1, skal hava lands~ 
st}risins g60kenning og bo()a landssty'rinu111 frå. t{1 skeit) byrjar. Landsst;iriO av
ger cftir sa1nråt)ing vit) l:erara og tiln1rcli frå pr6vd6n1ara, hvar og na:r rnyn<l skal 
vcn)a hildin. 

:; Na~n1ingar skulu fyri at sleppa upp til roynd l n1insta lag:i 14 dagar fra1nn1an~ 
undan scnda pr6vd6rnaranun1 skrivliga urns6kn vit) tiln1:eli fni fyristotlunun1ni. 
I-Ij<llagt skal scndast navna~ clla d6psbncv, listi yvir siglingartifi og -pr6gv. 

,1 Til heimaskipararoynd krevst: 
Sig/ingarlicra (skrivlig og n1unnliµ:). a) at duga i rokning at nVta teir 4 rokni

ha:llir vil) hi.:ilurn tolun1 og decin1albrotu111 so n1ikiO, sun1 krevst at loysa skrivm 
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ligar uppgåvur. 1-Iava hyJling {t rncst van1igu gcon1ctrisku hcitu1n: punkt, Jinjur, 
vinklar og cinfaldar konstrukti6nir. b) Stultgrcint yvirlit og kunnleika til: l3oga
nct {t jortlini. l(nøttstoba vilS breidd og longd. Ku111passlinjur. Misvising. 1)evia
ti6n. !)rift og strcyrn. c) Stuttgrcint yvirlit yvir sj6kort, nakal') 111cira grciniliga urn 
innihald og t:rr uppl,Ysingar, sj6kort vcita. duga at stat)fcstc plåss vil) Yti, bering 
og frJ.lcika. duga at finna konn1stal) vit) Utscting av k6s og strckki (distance). duga 
at seta k6s i kortinun1 duga at finna dcviati6n vil) bcring av Yli, Uuga at nYta kon
~;nlst~Hlarlinjur og konsolkort. d. StuUgrcindan kunnlcika til hcsi siglingart6l: kun1-
pass. bcringst6l (cisini radiobcring) l~ogg. f);!pistnctarar. Konsoln16ttakarar. Ser~ 
liga tcy tbl. il) n1cst vanliga vcri."la nYtt i snncrru foruin. Sj61n1nnskapur (111unnligt) 
c) Kunnlciki til n1illu111Janda sj6rcglur, duga trer toluliga ra:t)i. Greidliga at kunna 
svara ~purningar viO fyrisclturn don1i. Scrliga hvat u111ra~Our at ansa cftir og taka 
til vil"igcrlJar i un1spurdu un1sh10unt. 

5 l'il hcin1askipararoynd vcrl)a givnir hcsir karakterir: 
vil'! cvni innanfyri tai) 

Siglingarhera, skrivligt sun1 tilskilai.) er undir 

uppg<\vrt (3 timar) 
spurningur 
spurningur 

Sjl)111annsskapur, n1unnligt 

gr. 4 pkt. b), c) og d) : 
gr. 4 pkL b), c) og d) : 
gr. 4 pkt. d) 

(siglingst61. ny'tsla 

kar. 
kar. 

kar. 

I spurningur gr 4 pkt. c) I, kar. 
Karaktcrstigini cru hcsi: -5, ~,3, ~,], 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. :\. royndar~ 

pr6gvinu111 vcn)a allir karaktcrir nit'iurtaldir, og verOur undir hcsi niOurteljing 
~cttur 111i()alkaraktcrur vit)2 dcsin1alt11n. 

r::yri at standa roynd krevst i n1innsta J3gi: n1if'lalkaraktcrur 3,00 
Fyri at standa roynd krevst i siglingshcru: 2,00 
Fyri at standa roynd krevst i sj6n1annsskapi: karakterur 2,0() 
fi lfu1 prdv!iald a) Pr6vd61nari IYsir ti() og staO og hevur u1nsj6n vil), at h6sk~ 

andi holi er til skrivliga royndartoku. Fyristol)un1at)ur fyri skUlaskcit)il) skal syrgja 
fyri, at Hlikt g6t'Hikifi holi er fingiO til vcgar. PrOvtakarar fåa l dag fran1n1anundan 
~krivliga roynd at vila, hvorji sj6kort, tabellir og a(5rar grcit)ir tcir sj<ilvir skulu 
hava vil'i til hjålpaL Pr6vd6111ari syrgir fyri t01rvundi vaktarhaldi un<lir skrivligu 
roynd. lJin torvur er til lcss. kann hann skipa na~rri reglur fyri hcsunL b) Til n1unn
l!ga roynd leggur pr6vd6111ari fra111 (talrncrktar) skrivaf)ar set)lar viU spurningu111 i 
!cin1 undir grcin 4 ncvndu cvnunL Minnst 2 sci'Har 1nclra cnn talit) av pr6vtakarun1 
<:kulu vcrl)a fran1lagdir. Yvirhoyring i 111unnligu111 spurningun1 vcrOur vanliga hilLl
in av herara pr6vtakarans, Pr6vd6111ari kann cisini sjtllvur seta fra111 tcir spurningar 
hann hcldur hJrva. 

7 Na~n1ingarnir rinda kr. 50,00 i pr6vtokugjald sa111svaran<li kunngcrO nr. 5 frå 
22,],] 957, 

8 iV1at)ur, sun1 hcvur stai'.'iil) royn<l, fa.:r t'ttflyggjaU royndarpr6gv, undirskrival) 
av landsst)'ris111anni og pr6vd6111ara. 

22 okt. StatsnL skr. orn rca:ringcrs adgang til i l)an111ark at stcn1111c til Li\(1-
Ti NGSV ALG, 

Statsininistcriel har fra Fa:rocrncs Jandsstvrc n1odtauct en ann10-dning 0111 at dcr 
gives f;cringcr, der rnidlcrtidigt opholder sig- her i !andCt, adgang til at' ~tfgiv~ stcn1-
n1e til valget ti! F-"a:n1en1cs lagting den 8. novc111ber 1958. I denne anlcd11intr skal 
nE1n h~nstillc< at der gcnncn1 ind.:nrigsn1inistcriet tilg[ir folkeregistrene i J(~lben·· 
havn, ~\rhus, ()dcnse, .Ålborg og E'.sbjerg ann1odning 0111 at ville give Je f:eringcr, 
Jer H1;_tHc rette henvendelse hcrnn1, adgang til at afgive stcnune til lagtingsvalgct 
p~l s;edvanlig 1n[lJc, iJct der ved stcnH11cafgivni11gt;n kan benyttes det til brug •',: ; 
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danske valg udfa:rdigcde sten1n1en1ateriale. Til orientering kan oplyses at følgende 
partier opstiller til lagtingsvalgct: liste A Folkeflokken (Hin foroyski f6lkaflokkurin 
(radikal sjalvstyri). listcB: Sambandspartict (Sambandsflokkurin). liste C. Social
demokratiet (Foroya Javnaoarflokkur) liste D: GI selvstyreparti (Sj:ilvstyrisflokk
urin) liste E: Det republikanske parti (Tj60vcldisflokkurin) liste F. Fremskritlts
partiet (Foroya Framburosflokkur). Ffler anmodning fra landsstyret bedes stemme
sedlerne afsendt til Fær,1crne senest med MiS »Tjaldurn fra K<lbcnhavn den 31. 
oktober 1958. 

28. okt.~ Kunngcr<) nr. 47 um SKJPA- OG VØRUGJØLD. 
LandsstYriti hcvur san1tykt nyggja takstaskipan fyri havnir og bryggjur i F'or

oyun1 vi{) gildi frå l. novcn1ber 1958 og fra111vcgis, t6 i longsta Jagi til 31. n1ars 
1963, fyri Oyndarfjan)ar kommunu t6 fyribils bert til 31. mars 1960. Teir scinasl 
galdandi takstirnir veriia i gildi til 31. oktober h. å. Nærri upplysingar um tcir 
nyggju takstirnar ftiast hjå havnarstYrunun1 (kon1n1unust'jrunu111). 

24. okt. -- Lagtingslov nr. 48 om tilskud til fiskere, der driver HJEMME
FISKERI. 

1 Fiskere, der driver fiskeri fra åben lY:1d, 111otorbåd og skib fra havn eller 
plads pii Fæn1erne. kan i finansåret 1958-59 få i tilskud fra landskassen 2 clrc pr. 
kg rundfisk, i tilfalde af, al fisken indhandles på Færøerne. Tilskudet kan dog 
forhøjes til 5 ~)re pr. kg til de fiskere, hvis landingsplads ligger t11crc end 10 kn1 
fra nærmeste eksporthavn. Omregnet til saltfisk bliver tilskudel 3 øre, henholdsvis 
8 ()re pr. kg. I 

2 Vægten af Jen fisk, hvortil der i henhold til § I kan ydes tilskud, skal doku
menteres ved udskrift af vedkommende kobers indhandlingsbog. 
Efter at udskriften er attesteret af vcdkon1111endc vragerkontrollør, sendes denne 
landsstyrets fiskerikontor. 

:i Tilskudel i henhold til denne lov anvises af landsstyret rette vedkommende 
til udbetaling, når landsstyret har forvisset sig 001 opgorclscns rigtighed. 

4 Til fiskere, der fra åben båd driver sildel'angst på farnske fjorde, ydes der 
i finansilrct 1958-59 tilskud af landskassen efter reglerne i §!i 2 og 5 med 5 ore 
pr. kg af den sild, der afsa~ttes til saltning eller frysning. 

5 Som eksporthavn forstås i denne lov en færnsk havn, hvor skibe af ikke 
under I 00 tons brutto ved kaj kan losse og lade fra 2 luger. 

24. okt. -- Løgtingsl6g (nr. 48) um studning til HEIMAOTR()f)lJR 
1 Fiski111cnn. sun1 r6gva Ut vil) opnun1 lxlti, n1otorb{1ti og skipi frJ. havn ella 

phissi i Foroyu1n kunnu i figgjarårinun1 1958-59 Ur landskass:.1nun1 fåa j studningi 
2 oyru pr. kg av ollun1 rundun1 råfiski, un1 hann vcrl'iur innhandlat1ur i 1~oroyu~1 
Studningurin kann t6 sctast upp i 5 oyru pr. k,e: til tcir fiskin1cnn, hvors stot} liggur 
longri burtur fni na~stu Utflutningshavn cnn 10 kn1. U111roknaf) til saltfisk vcn)ur 
studningurin 3 oyru åvikavist 8 oyru pr. kg.~ 

2 Vektin av ti fiski, sun1 studningur vcn)ur latin li! cftir § 1 skal pr6vf~)Hl'1i 
vit"i~ lilskrift av innhandlingsb6k vil"iko;luu1di keypara. 

lJlskriftin, v{1Uai) av vi0komandi vrakicftirlitsrnanni. vcri\ur send fiskiv1nnu
~krivstovu Jandsstyrisins. 

:J."~-Studningur eftir hcsi 16g vert)ur av landsstylrinu111 d.vistur r;etta vh)kon1andi 
til gjaldingar, tU il) landsstYril) hevur ringil) sa~r pr6gv fyri bcinlcika uppgen\innar. 

·1 l'il fiski1nenn, sun1 frtt opnu111 b;iti veilJa sild (1 foroyskun1 fi1'lJun1, vcn)ur 
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l figgjararinum l 958-59 ur landskassanum vcitt i studningi, eftir reglunum i §§ 
2 og 5, 5 oyru pr. kg av li sild, sum innhandlao verour til saltingar ella frystingar. 

5 Sum litflutningshavn eftir hesi !6g er at skilja foroysk havn, har skip, sum 
eru ikki undir 100 tons brutto, viil bryggju kunnu !ossa og ferma fra 2 llikum. 

30. okt. - Cirk fra oversundhedskommissionen om afløb fra WC'er. 
I sundhedsvedtægt for de færøske landkommuner bestemmes det i § 8. at nye 

WC'er ikke må opføres uden sundhedskommissionens tilladelse, og afløbene fra 
disse skal enten gå i septiclank eller direkte ud på søen. Kommissionen fastsætter 
septiclankens indretning og anbringelse 

l henhold til denne bestemmelse indskrerpes det, at WC ikke må indrettes, for 
sundhedskommissionen har givet tilladelse hertil og på forhånd har godkendt så
vel septictankcns indretning og anbringelse samt afløbet fra tanken. I tilfælde, hvor 
)<:ommissionen ikke har krævet septictank, skal WC-.afløbet føres i lukkede rør di
rekte ud på søen, således at udmundingen sker under vandoverfladen ved lav
vande. I tilfælde, hvor der skal opfores septictank, bør dennes størrelse for en 
enkelt familie være 1 m i indvendig diameter og 1,8 m i dybde under udløbet. Af
l<'bet fra en septictank må aldrig fores til rende eller grøft langs med almindelig 
befærdet vej, ejheller til åbne grøfter, render eller mindre åløb, der jævnligt tørrer 
ind under tørkeperioder, men skal i lukkede rør føres til større åløb eller elve på 
steder, hvor der ikke er større muligheder for at mennesker, særlig børn, kan kom
me i forbindelse med afløbsvandet. Overholdelse af disse regler er absolut nød
vendige, idet vandet fra en septictank er meget !Ydkterierigt, og i givet fald kan 
indeholde smittestoffer af ondartet karakter, f. eks, smitstof fra epidemiske mave
larmlidelser, epidemisk gulsot og børnelammelse. 

3, nov. - Lagtingslov nr. 56 om HAVNEBYGNTNG, 
I Af landskassen ydes tilskud til udbygning af havnene i nedenstående anf(lrte 

sognekon1n1uncr. således at tilskudet andrager 50 o/r; af ankrgsudgiftcrnc, dog hojst 
50 % af nedenfor angivne beløb, og udredes med lige store årsrater gennem JO 1xl 
hinanden følgende finansår fra og med finansåret 1959-60 at regne: 

Ko111n1u11e 

Klaksvikar "".""".".". 
Fug]afjar5ar ." .. "."."" 
Leirvikar "". ". "."." "". 
Gøtu """ .. ".""."""" 

Nes """ ... "".""."""" 
Skala " .. ""."" .. ""."" 
Sj6~ar (vi5 Hulkin) 
Eilits ".""""""." .. "."" 
Kollafjar,)ar (a Langasandi) 

kr. 
2.500.000 

625.000 
400.000 
500.000 

2.500.000 
1.500.000 

600.000 
300.000 
300.000". 

K onunune 

Vestmanna " " "" " " " " " 
Miovags og Sandavags ". 
SørvUgs ....................... . 
Skopunar . """." """"". 
Sands "" """"" .. "" "" 
Hvalbiar """.""".""". 
Fro,)biar """."""."."" 
Porkcris .................... . 
Vågs """"""""""" .. ". 

kr. 
l.200.000 
2.750.000 

600.0CO 
500.000 

1.000.000 
250.000 
750.000 
700.000 

1.700.000 

ialt kr. ""."" 18.675.000 

2 De tilskudsbelob, der indtil udgangen af finansåret I 958-59 af landskassens 
konto for landingssteder er udbetalt til Mi6vågs og Sandavags kommuner til havne
bygningsarbejderne i Miovågi 1952 og 1956 og til Skala kommune til havnebyg
ningsarbejdet 1954-55 i Skåla, indgår som en del af de i henhold til § I bevilgede 
tilskud til ovennævnte kommuner. lfrn af disse udbetalte tilskudsbeløb til Mi,)
vågs og Sandavågs kommuner vil være at fradrage hver enkelt af de i henhold til 
§ 1 af landskassens midler bevilgede JO årsrater til disse kommuner, det samme 
stalt for psykopater eller åndsvageanstalt;er det strafbare forhold begået under und 
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i henhold til bevillingerne til landingssteder for finansåret 1959-60 og følgende 
finansår er givet ovennævnte kommuner, bortfalder. 

3 Intet tilskud bliver udbetalt eller stillet som sikkerhed, førend alle betingel
ser landsstyret måtte stille for en godkendelse af udbygningsplanen er opfyldt (jfr. 
tillige § 7). 

4 Projekteringen af samtlige de under § I omhandlede havneanlægsarbejder 
vil være al udføre af eller at fremme i samråd med landsingeniørkontoret. Med 
hensyn til projekteringsarbejder, der ikke udføres af landsingeniørkontoret, da må 
der ikke træffes aftale om deres udførelse forinden landsstyret har samtykket heri. 
Med de arbejder, der udføres som entrepriser på tilbuds- eller regningsbasis, har 
landsingeniørkontoret tilsynet, dog kan en kommune, der har eget ingeniørkontor. 
selv varetage delte. Med hensyn til de arbejder, som en kommune får tilladelse 
til at udfore i egen regning, skal arbejdsledclsen, såfremt denne ikke udøves af 
landsingeniørkontoret. godkendes af dette. 1 sådant tilfælde skal arbejdet i alle 
hovedlinjer tilrettelægges i samrdd med landsingeniørkontoret, der iøvrigt til en
hver tid kan forlange foretaget sådanne ændringer i arbejdets gang, som synes 
hensigtmæssige. Samtlige projekter samt ændringer i disse skal godkendes af lands 
ingeniørkontoret. 

5 For opmåling og andre forarbejder, projektering, tilsyn, rejseudgifter m. v. 
beregnes 8 % af anlægsudgifterne, der afholdes af landskasse og kommune med 
halvdelen hver; landskassens andel for de af ovenfor nævnte arbejder. der udføres 
af landsingeniørkontoret, ydes som tilskud til vedkommende kommune i tilgift til 
det under § I anførte tilskudsbelob. Såfremt landsingeniørkontoret udfører samt
lige ovenfor nævnte arbejder vedrørende et projekt, vil de 4 %. kommunen skal 
udrede. blive tilbageholdt med 8 % af hver årsrate af tilskudet; i tilfælde hvor 
kommunen (havnen) selv har afl1oldt en del af udgifterne til disse arbejder, bliver 
det tilbageholdte beløb procentvis tilsvarende reduceret. 

6 Scmtlige byggekontrakter er først bindende, når de er godkendt af landssty
ret. 

7 Landsstyret fasLsætter,hvilke arealer kommuen (havnen) skal erhverve i for
bindelse med udbygningen. Købesummen eller i tilfælde af ekspropriation erstatn
ingssummen, skal kommunen (havnen) selv udrede, d.v.s. denne udgift indgår ikke 
i de anlægsudgifter. som tilskudet beregnes efter. Intet tilskudsheløb kommer til 
udbetaling eller stilles som sikkerhed, forend kommunen har erhvervet omhandlede 
arealer, d.v.s. tillige erlagt betalingen eller indgået en af landsstyret godkendt af
tale om betalingens erlæggelse med sælgeren (ckspropriatus). 

8 På arealer tilhørende havnen og tilgrcensende arealer indenfor et område, 
hvis udstrcekning landsstyret fastsætter, må kun opfores bygninger til industri- og 
lagerformål o. des!. som har naturlig tilknytning til et havneanlæg. Så længe der 
ikke foreligger godkendt byggevedtægt for kommunen eller omhandlede are-dl i h. 
t. lov om byplan og byggevedtægter, skal alle byggetilladelser, der vedrører disse 
områder, approberes af landsstyret for at være gyldige. For vedkommende arealer 
vil der snarest muligt være at udarbejde vej- og kloakplaner, der skal godkendes 
af landsstyret. 

~ Landsstyret optager forhandlinger med regeringen om tilskud til de i denne 
plan omhandlede projekter. 

3. nov. - Løgtingsl6g (nr. 56 um HAVNABYGGING. 
1 Dr landskassanum ver6ur veittur studningur til utbygging av havnunum i 

ni<'\anfyri nevndu s6knarkommunum. soleiclis at studningur veri'iur til st1xldar 
50 % av byggipeninginum, t6 hægst 50 % av ni6anfyri tilskilaou upphæddum, og 
rindaour vio eins st6rum årsgjøldum i IO fylgjandi figgjarår fm og via figgjarari
num 1959-60 at rokna: (si omanfyri). 

2 Studningsupphæddirnar, sum, åi'irenn figgjarårio 1958-59 er cndail, av lend
ingarkonto landskassans eru goldnar til Mic)vags og Sandavågs kommunur til hav-
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nabyggingarnar i Miovågi i 1952 og 1956 og til Skala kommunu til havnabygging
ina i 1954-55 å Skala, vcrila roknailar sum ein partur av tcim sambart § 1 veittu 
sludningum til åournevndu kommunur. 1/10 av hesum tilgoldnu studningupp
hæddum til Mi6vågs og Sandavågs kommunur verilur drigin frå hvørjum av leim 
sambart § I ur Jandskassanum jåtla6u 10 årsgjøldum til hesar kommunur, sama 
verilur at galda fyri Skala kommunu .. Tær tilsagnir um studning, sum undir jåtta
nunum til lendingar fyri figgjaråri6 1959-60 og fylgjandi figgjarår cru givnar oman
fyri nevndu kommunum, falla burtur. 

3 Eingin studningur ver6ur goldin clla bundin til gjaldingar. fyrr cnn allar 
treytir. Jandsstyrio skuldi åselt fyri eini gookenning av byggiætlanini, cru Joknar 
(jbr. eisini § 7). 

4 Projekteringin av øllum teim undir § 1 nevndu havnabyggingum vcri'iur at 
utinna av ella fremja i samråo vii'i landsverkfrøoingsstovnin. Hvat teim projekter
insarbeii'inum viilvikir, sum ikki verila titint av landsverkfrøoingsstovninum. so må 
ikki verila gjørd avtala um at titinna tey. fyrr enn samtykki landsstyrisins fyriliggur 
Viovikjandi arbeioum, sum verila gjørd sum entreprisur å tilbot)s-1 ella rokningar
grundarlag liggur eftirlitio hjå landsverkfrø6ingsstovninum; men kommunur, sum 
hava egnu verkfrøoingsskrivstovu, kunnu t6 sjålvar hava tat) um hendur. Hval 
teimum arbeioum viilvikir. sum ein kommuna fær loyvi til sjålv at gera vio cgnari 
fyriskipan, skal arbei6slei0slan, um hon ikki vcr6ur hja landsverkfrøilingsslovn
inum, veroa g60kend hai'\ani. f slikum føri skal arbeioiil i øllum høvui'\slinjum 
verila skipao i samråil vio landsverkfrøoingsstovnin, sum amiars eisini til eina og 
hvørja tio kann krevja tær broytingar i arbeic1sgongdini, sum tykjast gagnligar. Øll 
projekt og allar broytingar i teim veroa at gookenna av lands"Verkfrøilingsstovn
inun1. 

5 Til uppmåling og onnur forarbeitii, projektering, eftirlit, ferilatitrcioslur o.a. 
verour roknai'i 8 % av byggipeninginum. Av hesum utreioslum rindar landskassi 
og konm1una hvør sina helvt. og vert~ur partur Jandskassans fyri tcy av 0111anfyri 
1~evndu arbeiilum, sum landsverkfrøoings.stovnurin titinnir, veittur sum studningur 
til avvari'iandi kommunu afturat ti undir § I tilskilailu studningsupphædd. Avrikar 
skrivstova landsverkfrøi'iingsins allar omanfyri nevndu tættir viovikjandi einum ar
beioi, verila tey 4 %. kommunan skal lata, afturlatin vio 8 % av hvørjum :irs
gjaldi av studninginum; men hevur kommunan (havnin) sjålv gold.iil ein oarl av 
hesum arbeibum veri'iur tail, sum hilclio vef<)ur aftur. procentvis tilsvarandi minni. 

6 Allir byggisåttmålar skulu veri\a g60kendir av landsstyrinum, åorenn teir cru 
gyldugir. 

7 Landsstyrio åsetur, hvørji øki, kommunan (havnin) skal ogna sær i samhand 
vit) titbyggingina. Keypspeninb'llrin ella, um ognartøka verilur framd, vii\urgjaldill, 
skal kommunan (havnin) sjålv rinda. t. e. henda titreiosla verour ikki iroknai'i lær 
byggititreii'islur, studningurin verilur titroknai'iur eftir. Eingin studningur veri\ur 
rindaonr ella hundin til gjaldingar, fyrr enn kommunan hevur ognao sær hesi øki. 
t. c. eisini goldi6 fyri tey ella gjørt avtalu vio seljaran (ekspropriatus) um gjalcl
ingina, sum landsstyrio kann g60taka. 

8 Å øki, havnin eigur, og øki nærindis havnini innan fyri citt umn\oi, hvørs 
mark landsstyriil asetur, mugu bert verc)a bygd hUs til idnao, goymslu o. t., sum 
nåtttirliga hoyra heima vi6 ella nærindis cini havn. So leingi eingin byggisamtykt er 
g60kend fyri kommununa ella hella øki sambart 16g um byarplan og byggisam
tyktir, skulu øll loyvi til bygging a hesum økjum veroa g61lkend av landsstyrinum 
fyri at vera gildug. Fyri hesi øki veri'iur skj6tast gjørligt al gera vegn- og kloakk
plan, sum skal veroa g60kendur av landsstyrinum. 

9 Landsstyriil veri'\ur at taka upp samråi'iingar vi6 rlkisstyrio um studning til 
byggingar undir hesum plani. 

11. nov. - An. nr. 312 0111 ikrafttræden for Færøernes vedkommende af lov om 
TEKNISKE SKOLER, teknika og teknologiske institutter. 
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Lov nr. 197 af 7. juni 1958 om tekniske skoler, teknika og teknologiske insti
tutter, træder for Færøernes vedkommende i kraft den 8. november l 958. 

14. nov. - Lagtingslov nr. 57 om RADAR i færøske passagerfartøjer. 
1 Færøske fartøjer over 20 brutto reg. tons, der anvendes i passagerfart, skal 

være forsynet med radar. l særlige tilfælde kan landsstyret dispensere fra bestem
melsen. 

2 Denne lov træder i kraft I. januar 1959. 
3 Overtrædelse straffes med bøde, der tilfalder landskassen. 

14. nov. Ltlglingsl6g (nr. 57) um RADAR i føroyskum ferilaskipum. 
1 Furoysk skip omanfyri 20 brutto reg. tons, sum røkja feruamannasigling, 

skulu hava radar. i serstøkum forum kann laudsstyri5 geva undantaksloyvi fr(t 
regluni. 

·2 Henda 16g kemur i gildi I. januar 1959. 
3 Hann, sum heldur ikki hesa treyt kemur undir b6t, sum fer i landskassau. 

19. nov. - Regiugen'\ nr. 58 um studningsskipanina eftir løgt.ingsl6g nr. 48 fra 
24. oktober 1958 um studning til HEIMAUTR6DUR. 

I. Rundur fiskur. Til fiskimenn, sum viil opnum bati, deksbåti, ella skipi r6gva 
Lil frit havn ella plassi i Føroyum i tiuarskeioinum fra I. april 1958 til 31. marts 
1959 verour fyri helta tiilarskeiii latin sludn.ingur soleiois: 

A. Fiskurin verliur avreiddur til uppkeypara i 1itf/ut11ingshavn, t. i. havn i Før
oyum, har skip, sum eru ikki undir 100 tons, kunnu lossa og ferma fra tveimum 
lukum, ella ri pltissi, hvor.1· /ending liggur ikki uttan fyri JO km fra næstu 1itflutn-
11gshavn. 

1. Opnir batar. 2 oyru pr. kg av rundum rafiski ella um fiskurin verour av
reiddur sum sallfiskur, so 3 oyru pr. kg. 

2. Deksbtitar og skip. 0,8 oyru pr. kg av rundum råfiski, svarandi til 2 oyru pr. 
kg av 40 % av samlaou veii'iini. 

B. Fiskurin verour avreiddur til uppkeypara å plåssi, lm>rs /ending liggur longri 
fra næstu 1itf/utni11gshav11 enn JO km. 

I. Opnir Mtar. 5 oyru pr. kg av rundum n\fiski ella um fiskurin verour avreidJ
ur sum saltfiskur. so 8 oyru pr. kg. 

2. DeksMtar og skip. 2 oyru pr. kg av rundum rafiski svaraudi til 5 oyru pr. kg 
av 40 % av samla6u veiiiini. 

Um fiskurin ver5ur avreiddur, sløgdur og avhøvda6ur, leggur fiskivinnustovan 
25 % aftrat uppgivnu vektini, aorenn studningurin verour ulroknaour og åvislur 
smbr. III. 

IL Sild. Til fiskimenn, sum fra opnum båtum veiiia sild å føroyskum firi'\um 
og avreioa til uppkeypara til saltingar ella frystingar. vcrour i figgjarårinum 1958-
59 latio i studningi 5 oyru pr. kg. 

lll Fyri at ftia studningin go/dnan krevjast hesar vattanir å skema, sum lands
styriil gevur ut. 

A. Opnir Mtar. Viukomandi batsformailur scndur, helst fyri eitt fj6roingsår i
senn, skemaiil undirskrivao av honum og uppkeyparanum til vrakieftirlilsmannin 
og verour tao sH'iani, ateknao av honum, sent fiskivinnuskrivstovuni. 

B. Deksbtitar og skip. Hann. sum avreitt verour til, sendur, og helst fyri eitt 
fj6rl1ingsår isen~, ~k~maio u~dirskrivao av honum og batsformanninum ella skip
aranun1 til vrak1eft1rl1tsn1ann1n og verOur taO siOani åteknaO av honum, sent fiski
vinnuskrivstovuni. Hann, sum avreitt verl'5ur til, avroknar antin beinanvegin, sum 
avreitt verilur, ella tå studningurin er goldin honum, allan studningin til manning
ina. 
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IV. Un1s6knir um studning fyri figgjar6.rif) 1958-59 n1ugu vera innkon1nar ti] 
fiskivinnuskrivstovuna i seinasta Jagi 30. april 1959; scinni innkomnar ums6knir 
verOa ikki avgrciddar. Studningarnir vcrt}a {tvistir av JandsstYrinum. 

19. nov.·~ Bek. nr. 329 af lov om OFFENTLIG FORSORG. 
~ 335 }{egeringen bcrnyndiges til ved kgl. anordning -~ helt eller delvis - at 

sa~tte denne lov i kraft på F'::eroernc 111cJ de lcrnpelscr, so1n ifølge disse oers &cr
ligc forhold målte findes hcnsigtrnæssige. Indtil dette sker, skal de i ~ 334 nævnte 
lovbcstemn1clscr, for sft vidt de har gyldighed for F~rrøernc, frcn1dclcs ga~lde for 
disse (:er, dog således at en fa~rosk ko111n1unc for den del af det offentliges udgifter 
i hcnhol:l til p:1greldendc love, der efter disse påhviler en forsorgelsesko1nn1une i 
det øvrige Dann1nrk, indsender opgl)rclsc til Fa~ro an1t. der til socialn1inisteriet 
an111cldcr udgif(cn til refusion efter reglerne i § 77 0111 1ncllcn1kon1n1unal refusion, 
at hjcn1scndclsc af tra~ngcnde til en ko1n111unc i det ")vrige Dan1nark ikke kan 
finde stc:l, og at slatskasscns tilskud til l~on1n1uncr11es udgifter til de kon1111unalc 
hj<dpckaoscr fastsættes til 1/10 af kommunens tilskud til hjælpekassen. 

24. nov. - Bek. nr. 321 nm hcfojclcc for landfogden (politimesteren) på Fæni
crne til al UNDLADE PÅTALE. 

I henhold til § 723, stk. I. nr. 3, i lov om rettens pleje, jfr. lov for Fær,iernc nr. 
174 af IL maj 1935, bemyndiger justitsministeriet herve<l landfogden (politime
steren) til - når ikke særlige omstændigheder gør sig gældende ~- uden forelæg
gelse for rigsadvokaten at undlade påtale i det nedenfor angivne on1fang. 

A. r:or så vidt angår folgcnde lovovcrtr~cdelscr kan påtale undlades af land
fogeden (rolitimesleren). eventuelt med vedtagelse af daglxlder eller betaling af 
erstatning; 1) Overtrædelse af straffelovens § 119, når der ikke er voldt skade af 
tctydning, og forholdet ikke er togået over for nogen af de i paragraffens 2. stk. 
nævnte myndigheder. 2) Overtrædelse af straffelovens § 121. medmindre fornær
melsen er udvist over for nogen af de i slmffclovens § 119, stk. 2. omhandlede 
myndigheder. 3) Overtrædelse af straffelovens § 124. stk. 2. 4) Overtrædelse af 
straffelovens § 126, stk. I. 5) Overtncdelse af straffelovens § I 31. 6) Overtrædelse 
af straffelovens § 158, stk. 3, når fonnil:len<lc on1stændighcder forcligt;cr. 7) Over
trædelse af straffelovens§ 163. 8) Urigtig anmeldelse til ovrighcden (straffelovens 
§ 165, 1. led), 9) Dokumentfalsk. for så vidt forholdet er omfattet af straf
felovens §172, stk. 2. 10) Overtrædebo af straffelovens § 174 for så vidt angår 
misbrug af legitimationspapirer. 11) Overtrædelse af straffelovens § 21 I og af 
denne bestemmelse, jfr. § 212. 12) Overtrædelse af straffeloven § 232 i mindre 
grove tilfælde. 13) Vold, når ingen tetydelig skade er sket. 14. Overtrædelse af 
straffelovens § 253. 15) 13erigchesforbrydclscr, for så vidt forholdet er omfaltct 
af stral'felovns § 287. 16) Overtrædelse af straffelovens § 291, stk. I § 298, nr. 1 
og 2, og § 299, for så vidt den foruclreltede samtykker i, at patalc undlades, eller 
nogen af de i straffelovens § 84 nr. 4-7, omhandlede særlige omstændigheder 
foreli~µ,cr. 

B. Uanset arten af det slral'hare forhold kan landfogden (politimesteren) und
lade påtale af lovovcrtra;dch:cr bcg;.let af 1) personer, der er udskrevet på prove 
fra forvaringsanstalt for psykopater. og over for hve1n der i anledning af det straf
bare forhold eller ovcrtra:dclsc af de il)Vriq;t for proveudskrivningen fastsatte vilkår 
ved kendelse tneffcs Ccstcn1n1elsc on1 genin<ls:ettclse i anstalten. 2) .ocrsoncr. der i 
n1edfør af straffelovens § 70 er <lon1L til at undergives åndsvagcforsorg eller er un
dergivet si'rdan forsorg som vilkår for tiltalefrafald, 3) personer, der ·i henhold til 
don1 eller kendelse afsagt i n1cdfklr af straffeloven R 70 er anbragt i forvaringsan
for psykopater eller åndsvageanstalt; er det strafbare forhold bcgi1et under und-
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vigclse eller andet fravær (udgang, ferie el. lign.) fra anstalten, kan palale undlades, 
når den pagældende er ført tilbage til anstalten. 

§§ J og 2 i justitsministeriets anordning nr. 260 af 23. september 1935 om gen
nemførelse af lov for Færvlerne nr. 174 af 11. maj 1935 om rettens pleje ophæves. 

5. dec. - Lov nr. 334 om ændring i lov for Færvierne om TVUNGEN TUBER
KULOSEUNDERSØGELSE af fiskerskibes mandskab. 

I § 4 i lov for Færoerne nr. 405 af 21. november 1939 om tvungen tuberkulose
undersøgelse af fiskerskibes mandskab. som ændret ved lov nr. 185 af 10. maj 
1950 og lov nr. 37 af 2. marts 1955, ændres ordene »1958-{i9« til »1962-63«. 

6. dec. - Likningam\6 kunng. um AVSKRIVING AV HOSUM. 
Fra og vit1 skattaårinum 1959 (i T6rshavn 1959-60) verour skattafri avskriving 

loyvd av husum, sum veri'>a nytt bæili til vinnu og til bustail, cftir hesum reglum: 
1 Vanlig sethUs, har t. d. bcrt kjallarahæddin er innrættai'> til krambuo, verk

stat) ella t. I., veri'la ikki loyvd avskrivao, men verour kostnailurin av innrættning
ini avskrivao vil\ 5 % årliga. 

2 Hus, sum ern bygd til bæoi sethus og krambUo, verkstail, vørugoymslu o. l. 
clla eldri hus, sum eru umbygd, ella har innrættingin er broytt til bæoi sethus og 
krambuo v. m. soleiois, at bUstaourin bert er cin partur av hUsunum, veroa loyvd 
avskrivail viil 2 % årliga, um tey eru gj"rd ur gr6ti ella beton, og 5 % årliga 
um tcy eru gjørd ur timbri, av ti parti, sum er nyttur i vinnu. 

3 Hus, sum bert veroa nytt til Mstao. herundir til utleiging" eiga ikki rætt 
til avskriving. Treyt fyri avskrivingini er, at HkningarråOiU framn1anundan hcvur 
gMtikitl viroismetingina av ti parti, sum verour avskrivai'>ur. Aore1m likningar
råilit) tekur avgero, fær tao sær ummæli frå kommunustyrinum (i T6r:shavn frå 
likningarncvndini). Yvirlit yvir hUsavirOi og avskriving framn1anundan, san1an 
vit) fråsogn um tat\ sum er komio aftrat ella fario burturav, verour viillagt sjålv
uppgåvuni å hvørjum Uri. 

22. dec. -- Kunngero nr. 60 um pris å DENATURERADUM SPRITTI. 
Vit'l hcimild i § 3 i fyriskipan fyri Fciroyar frå 24. juli 1928 um s<Jiu av dc

naturcraf)un1 spritti verl'iur prisurin å <lenaturcraOum spritti broyttur solcit)is: 
lleils<>luprisuri11: Frå kr. 2,15 niour i kr. 2,05 i tunnum til småsølu. Frå kr. 2,30 
ni6ur i kr. 2.2() i dunkum til småsolu. S111åso/upris11ri11: Frå kr. 2,75 nWur i kr. 
2,65 pr. 1/1 litur. Fra kr. 1,75 niilur i kr. 1,70 pr. Y, litur. Frå kr. 0,95 niilur i 
kr. 0,90 pr. 1:4 litur. 

23. dec. - An. nr. 378, hvorved lov om KARANTÆNEFORANSTALTNlN
GEll n1otl sn1itson1n1e sygdon1n1c s~cttcs i kraft på Ftcrøernc. 

I henhold til den regeringen ved § 45 i lov nr. 67 av 31. marts 1953 om karan
t;cneforanstaltningar n1od sn1itson1n1e sygdon1n1c nie<ldclte ben1yndigelsc sa~Ucs 
den nævnte lov herved i kraft på Færøerne i følgende skikkelse. 1 
l(apitcl 1. Anord11i11gens 0111rdde. 

1 Indenrigsministeren bestemmer efter forhandling med sundhedsstyrelsen 
n1od hvilke sygdon1n1c de i denne anordning on1handlcdc karanta~nefor.instaltningcr 
•bringes til anvendcilse for at hindre, at smitte føres ind i landet eller herfra til 
anrJ re lande. 

1) Jfr. Bek. nr. 38L JO. dec. (958. 
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Kapitel 2. Definitioner. 
2 I nærværende anordning forslås ved »Bagage« personlige effekter, tilhør

ende en rejsende eller et medlem af beS<ctningen; »Besætning« de personer, der 
g<lr tjeneste på et skib eller luftfart<lj: »Havn« en sohavn med international trafik; 
»lsolation« adskillelse af vedkommcrlJe person eller gruppe af personer fra andre 
personer - bortset fra personer beskæftiget ved karantæneforanslallningernes 
gennemførelse - med det formål at hindre. at smitte spredes; »Lokalområde« 
det mindste område in[1cn for et land - f. eks. en havn eller en lufthavn, der 
har en bestemt afgra~nsning, og hvori der findes en sådan organisation af sund~ 
hedsvæsenet, at dettes organer er i stand til på fyldestgørende måde at træffe 
de karantæneforanstaltninger, der er tilladt eller foreskrevet i de af verdens
sundhedsfprsamlingen vedtagne intcrrntionale karantæneregler: »Luftfartøj« et 
luftfartøj, der foretager en international rejse; »Lufthavn« en lufthavn med inter
national lufttrafik: »Ltcgcun<lersogelse« karanlJenchegcns bcsog på og bisigtigclse 
af et skib eller luftfartoj og dennes forelobige undersogelsc af personer om bord, 
men ikke den periodiske undemigclse af et skib for at konstatere, hvorvidt rotte· 
udryddelse er nødvendig; »Mistænkt({ en person, son1 111å anses for at have været 
udsat for smitte med en smitwm sygdom og for at kunne sprede smitte; »Skib« 
et skib, der foretager en international rejse; »Sn1itson1 sygdonH< en sygdon1, n1od 
hvilken de i denne anordning omlmndledc foranstaltninger i henhold til § 1 brin
ges til anvendelse; »Smittet<( en person, som lider af ~n smitsom sygdom, eller 
som anses for smittet med en sådan svgdom; »Tilsyn« sundhedsmyndigheder· 
nes kontrol med en persons helbredstilstand inden for inkubationstiden for en 
smitsom sygdom. 

Udtrykket »international rejse«, anvendt om et skib eller luftfartøj. omfatter i 
denne anordning også en rejse mellem havne eller lufthavne på Færøerne, der
som skibet eller luftfartøjet på rejsen har forbindelse med cl andet lands område. 

Kapitel 3. Karal1/æ11emy11dighedeme. 
3 De foranstaltninger. <ler sigter til at hindre, at smitso111n1c syg<lo111n1e føre.-; 

ind i landet eller herfra føres til andre lande, forestås af en karantænekommission 
Karant.ænekon1n1issioncn består af landfogdcn (politin1estcrcn) son1 forn1and og 

ekspederende medlem, chefen for Føroya gjaldstovu (Fænicrnes oppebørselkontor) 
og landslægen. 

4 Komn1unehcgerne er kan1nt:cnela:-gcr. 
5 Toldvæsenet, politiet. havnev:esenet, luftfarlsvæsenel og lodser er forpligtet 

til at bistå karanllenekon1111issioncn i udøvelsen af dens pligter ifølge denne an
ordning. Karanlienckon1n1issionen kan bcstcn1n1e, at visse foranstaltnin,ger under 
nærmere fastsatte betingelser kan iværksættes af kommissionens enkelte med
lemmer eller karantænelægerne. 
Kapitel 4. J)e11 karanta:ne111a1ssi;;e organisat ion i c>vrigt. 

6 Det påhviler hjemmestyret efter forhandling med karantænekommissionen 
at drage omsorg for, at der til enhver til er mulighed for på fuldt betryggende 
n1åde - son1 regel pU sygehus at underkaste personer, son1 ankonuner her til 
landet, isolation i henhold til denne anordnings beste1n1nelscr, og for, at sådanne 
personer kan underkastes en hensigtnucssig behandling. lndcnrigsn1inistercn kan 
fastsa~tte n:cnnerc rculer for de i stk. 1 on1handlcdc forhoklsrei.!ler. 

7 Karanta~nekom;1issionen skal i det ornfang, den anser.., det for fornodent. 
ved forhandling med vedkommende myndighed og på anden måde virke for. 
at antallet af rotter i havne. og lufthavnson1rådcr holdes nede på det n1indst 
n1ulige, og at bygninger 111. v. i havneon1rådcrne sikres 111od rotter. lndcnrigs~ 
n1inisteren kan efter forhandling n1ed vcdkon1n1cn<le 1nyndighed bcsten1111c ,at der 
i landets havne skal foretages n~crn1ere angivne foranstaltninger 111o<l indvandring 
af rotter fra ankommende fartojer og til udryddelse af rotter på havneområdet 
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og i havnen henliggende fart;>jer. På samme made kan indenrigsministeren træffe 
bestemmelse om foranstaltninger til udryddelse af rotter i lufthavne. 

8 Indenrigsministeren kan bestemme, at skibe med regelmæssige mellemrum 
skal underkastes rotteudryddelse eller til stadighed holdes i en sådan stand. at 
rotternes antal ombord er ubetydeligt. Ministeren bestemmer, i hvilke havne 
undersogelse for og udryddelse af rotter kan finde sted. Undersogelserne og ud-

ryddelserne foretages ved karantcnekom1nissioncns foranstaltning efter regler 
fastsat af n1inisteren. Karanttenckomn1issioncn udsteder vederlagsfrit bevis for. 
at undersc>gelse er foretaget med det resultat, at udryddelse ikke skal finde sted 
(fritagelsescertifikat). eller for at rotteudryddelse er foretaget (rotteudryddclscs
ccrtifikat). Regler om certifikaternes indhold, gyldighedspcriode m. v. fastsættes 
af ministeren. lndcnrigsn1inisteren kan i det on1fang, det sk{1nnes fornødent. 
bestemme, at luftfartøjer skal underkastes rotteudryddelse, og fastsætte næP· 
1ncrc regler herfor. 

9 De i §§ 7 og 8 og i ovrigt i denne anonJning fastsatte bestcn1n1clscr vcd
n,;ricndc rotter kan i påkon1n1cnde tilfa:klc også bringes til anvendelse over for 
andre gnavere og i det hele over for dyr, der er kendt som spredere af smit· 
son1n1e svgdomn1e. 

10 Jn(ienrigsministeren kan bestemme, at lufthavne med betydelig intcrna· 
tional trafik skal være sundhedslufthavne. For al en lufthavn kan være sund· 
hedslufthavn, skal der være truffet ordning med hensyn til en lægetjeneste, der 
har undersvlgelseslokaler og fornødent udstyr til rådighed. Indenrigs1ninistercn 
kan i øvrigt give forskrifter on1 det kuranta~nen1æssige udstyr n1. v. i sundheds
lufthavnc. 

11 Når der foreligger meddelelse om, at der på et lokalområde i ud.landet er 
forckon1111ct tilf~elde af en sn1itsom sygdo111, kan indenrigsn1inistercn bcsten1111e, 
at omri1det anses som smittet med den pågældende sygdom. Hvis der ikke for 
vc:lkon1n1endc lokalon1råde er truffet foranstaltninger til at bcka~n1pc sygdon1n1ens 
udbredelse, kan også tilsWdende lokalområder erklæres for smittet. Indenrigs· 
ministeren tekendlgør, når pi\gældendc lokalomr;'ide ikke længere betragtes som 
sn1ittet. 
Kapitel 5. A/111imleli11e forskrifter. 

12 Alle karanlæneforanstallninger skal påbegyndes hurtigst muligt og tilende
bringcs uden unodig forsinkelse. 

13 Desinfektion, desinseklation, r:dryddelse af rotter og andre karantænefor· 
anslaltninger skal udf1ires således, at de ikke a) medfører unødig ulempe for 
nogen perso11 eller fare for nogens helbred, b) forvolder skade på skibet 
eller luftfartøjet eller c) medfører brandfare. Ved iværksættelse af karantænefor· 
ansialtninger over for gods, bagage 111. v. skal der udvises storst n1ulig forsigtig
hed for al undgå beskadigelse. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler 
for desinfektion og desinsektation af skibe og luftfartøjer samt for desinfektion og 
eventuelt destruktion af dyr, gods, srmvset linned m. v" som frembyder fare for 
udbredelse af smitson1n1e sygdon1n1e. På forlangende af karant~eneko111n1issioncn 
er <len, der er ansvarlig for befor<lringsn1idlct. forp1igtcl til i <let on1fang, det 
er inuligt, at lade bcs1ctningen yde bistand ved iv::crks:cttelsen af karantænefor
anstaltninger i henhold til denne anordning. 

VI Karantænekommissionen udsteder efter derom fremsat begæring til fragt· 
føreren vederlagsfrit attest (karantænebevis) om, hvilke foran>taltninger skibe 
og luftfartøjer har været underkastet i henhold til denne anordning, hvilke dele 
af bcl'ordringsmidlct foranstaltningerne er truffet over for, den anvendte frem
gangsn1åde og grunden til, at foranstaltningerne er iv::crksat. For 1uftfartøjcrs 
vedkommende skal attesten efter begæring paføres Jen for luftfartøjet udfærdigede 
aln1indcligc deklaration (>)General Dcclaration«). Karanhcnekonunissionen udste~ 
der efter derom fremsat begæring vederlagsfrit attest a) til enhver rejsende om 
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datoen for hans anko1nst og afrejse san1l 0111 de foranstaltninger, han og hans ba~ 
gage har været underkastet; b) til afsenderen, modtageren og fragtføreren eller 
disses agenter om de foranstaltninger, gods har været underkastet. 

15 En person, der er underkastet tilsyn, må ikke isoleres. men har tilladelse 
til at færdes frit. Del kan dog forlanges, at han skal melde sig til sundhedsmyndig
hederne til bestemte tidsput1kter i den periode, hvori han er underkastet tilsyn. 
Sundhedsmyndighederne kan derhos lade den pågældende undersøge af læge og 
forlange yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at konElatere hans 
helbredstilstand. Dersom en person, der er underkastet tilsyn, ønsker al rejse til 
et andet sted i eller uden for landet, skal han give underretning herom til ved
kommende sundhedsmyndigheder, som straks giver sundhedsmyndighederne på 
ankomststedet meddelelse om hans komme. Ved ankomsten skal den pågældende 
melde sig til sundhedsmyndighederne, der kan træffe de i stk. I omhandlede for
holdsregler. Tndenrigsn1inisteren kan fasts;:ctte nærn1cre regler 01n det 1 nrcrvter
cnde paragraf omhandlede tilsyn. 

16 Karantænekommissionen kan tage alle praktisk gennemførlige forholds
regler for at hindre, at der fra skibe foretages udtømning af latrin og affald; som 
kan gi,,.re vandet i havne o. lign. smitteførende. 

17 Fra luftfartøjer under flyvning over territoriet må ikke nedkastes eller ud
ton1n1cs noget, der kan forårsage sn1itson1n1c syg<lonune. 

18 Indenrigsministeren fasts;:ctter nærn1ere regler for karantæneforanstaltn
ingerne tnod de enkelte sn1itsornme sygdo111n1e. Ministeren kan herunder fast
sætte, under hvilke betingelser skibe og luftfartøjer skal anses for henholdsvis 
s1nittct, n1ista~nkt for at være sn1ittet og s1nittefri. 
Kapitel 6. Kara11ta:neforanstaltnint;er ved afrejse. 

19 Indenrigsministeren kan, når det skønnes påkrævet for at hindre, al smil
son1n1e syg<lon1n1e føres herfra til andre lande, bcsten1n1e, at personer pil rejse 
til udlandet skal undersøges af læge for deres afrejse. Tid og sted for undersøg
elsen skal fastsættes under hensyntagen til loldundersogelse m. v" således al for
sinkelse af afrejsen så vidt muligt undgås. Karantænekommissionen skal tage alle 
praktisk gennemførlige forholdsregler for at hindre, a) al en person, som er smil
et eller mistænkt. rejser ud af landet. og h) at smitstof, som kan forårsage en smit
som sygdom, overføres til skibe eller luftfa11øjcr, på vej til udlandet 

Uanset bestemmelsen i stk. 2 a) må karantænekommissionen dog ikke hindre, 
at en pzrson, der er på en international rejse, og so111 ved ankon1sten her til landet 
er blevet underkastet tilsyn, fortsa~tter sin rej.se. Derso111 han fortsretter rejsen ad 
luftvejen, skal karanla11ekommissionen i den for luftfartojel udfærdigede alminde
lige deklaration (»General Dedaration«) anføre, at han har været underkastet til
syn. 
Kapitel 7. Gennemrejse. 

20 Skibe, der passerer s(Jlerritoriel uden at anlobc eller sætte sig i forbindelse 
nled havne eller kyster, er ikke underkastet knranta?ncforanstaltninger. 

21 Karantænekon1missionen n1å ikke iv;:crksætte anden karhnta~ncfor
anstaltning end lægeundem1gelse over for. a) cl smittefrit skibs passagerer og 
besætning, som forbliver om bord, b) et smittefrit luftfartøjs passagerer og be
s:etning, som forbliver i et af karanta::neko1nn1issionen anvist srcr1igt lokale i luftø 
havnen. 
Kapitel 8. Karanfa'neforu11staltni11ger ved a11kon1st. 

22 Et skib eller luftfartøj, som ankommer her til landet, må uden for nods· 
tilfælde ikke have samkvem med land, for der af karantænekommissionen eller 
den, som karantænekommissionen bemyndiger dertil, er meddelt tilladelse til 
frit samkvem. Før tilladelse til frit samkven1 er meddelt. må uden karantæne· 
kon11nissionens tilladelse ingen on1bon.lv:rrcnc1e gå eller SicUes i land på territoriet 
og ingen person på territoriet gå 001 bord; personer, son1 uberettiget er gået on1 
bord, er underkastet de samme forholdsregler som skibets eller luftfartøjets be-
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sætning og passagerer. Endvidere må skibet eller luftfartøjet ikke losse eller laste 
gods eller forråd eller indtage brændstof eller vand uden tilladelse fra karantæne
kommissionen; indenrigsministeren kan give nærmere forskrifter for meddelelsen 
af sådan tilladelse. Toldvæsenet påser, at tilladelse til frit samkvem er meddelt. 

23 V ed ankomsten af et skib skal fore ren og, dersom der er skibs læge om 
bord, tillige denne meddele karantænekommissionen eller den, som optræder på 
kommissionens vegne, oplysning om sundhedstilstanden om bord under rejsen og 
på ankomsttidspunktet. Ved ankomsten af et luftfartøj skal føreren eller hans be
fuldmægtigede meddele tilsvarende oplysninger. Indenrigsministeren kan fastsætte 
nærmere regler for, hvilke oplysninger der skal meddeles, samt nå hvilken måde 
oplysningerne skal meddeles, ministeren kan efter forhandling -med landsstyret 
gives særlige forskrifter om, under hvilke former skibe og luftfartøjer skal give 
underretning om, at der kommer fra eller har haft forbindelse med et smit
tet lokalområde eller om bord har eller har haft sygdomstilfælde, der kan for
modes at være en smitsom sygdom. Dersom skibet eller luftfartøjet må anses for 
smittefrit, skal der straks meddeles tilladelse til frit samkvem, dog at der altid 
forinden kan foretages lægeundersøgelse. Når det er muligt, skal tilladelse til frit 
samkvem gives pr. radio, dersom karantænekommissionen på grundlag af med
delelser, modtaget fra skibet eller luftfartøjet for dets ankomst, skønner, at an
komsten ikke vil medføre risiko for indforelse af smitsomme sygdomme her til 
landet. Må skibet eller luftfartøjet anses for smittet eller mistænkt for at være 
smittet, må tilladelse til frit samkvem ikke meddeles, for der har været foretaget 
lægeundersøgelse. og de karantæneforanstaltninger. der forlanges af karantæne
kommissionen med hjemmel i denne anordning eller i bestemmelser, fasL'<lt af 
indenrigsministeren i henhold til anordningen, er tilfredsstillende gennemført. 

24 For de i regelmæssig fart gående skibe og luftfartøjer kan der af inden
rigsministeren tilstås lempelser i de i §§ 22 og 23 indeholdte bestemmelser. Det 
samme gælder for lodsbåde, bugserskibe, fiskerbåde og andre mindre fartøjer. 
Ligeledes bestemmer indenrigsministeren, hvilke lempelser der kan tilstås krigs
skibe og militære luftfartøjer. 

25 Karantænekommissionen kan foranledige ethvert skib eller luftfartøj samt 
enhver person, der ankommer fra udlandet, underkastet lægeundersøgelse. In
denrigsministeren kan hestemme, at sådan undersøgelse skal foretages. Bestem
melse om andre karantæneforanstaltninger skal tages under hensyn til de under 
rejsen og på tidspunktet for lægeundersøgelsen herskende forhold. 

26 Karantænekommissionen kan besten1n1e, at en oerson, der ankomnier her 
til landet med et skib eller luftfartøj, og som af komn1issionen anses for .smfttct, 
skal underkastes isolation. Forlanges det af den, der er ansvarlig for befordrings
midlet, skal en sådan person fjernes fra dette. 

27 KaranJænekommissionen kan foranledige enhver mistænkt, der ankommer 
her til landet fra et smittet lokalområde, underkastet tilsvn. Sådant tilsvn kan 
vedvare til udløbet af inkubationstiden for vedkommende smitsomme sygdom. 
Hvor andet ikke følger af særlige bestemmelser, udfærdiget i henhold til denne 
anordning, må tilsyn ikke erstattes af isolation, medmindre karantænekommissionen 
skanner, at der foreligger ganske særlig fare for overførelse af smitte. 

28 Indenrigsn1inisteren kan. når det skønnes påkra.~vct for at hindre en stnit
som sygdoms indførelse. og udbredelse her i landet, bestemme, at der skal til
bydes personer. son1 ankon1n1er her til landet, vaccination, således at de, såfren1t 
de nægter at lade sig vaccinere, kan underkastes tilsyn eller isolation. 

2!J Bortset fra hrgeundersøgelsc må ingen karantreneforanstaltning, son1 er 
blevet anvendt i en tidligere anløbet havn eller lufthavn, gentages her i !1111det, 
medmindre a) der efter skibets eller luftfartøjets afrejse fra vedkommende havn 
eller lufthavn i denne eller om bord på skibet eller luftfartøjet er indtruffet hæn·• 
delser af epidemiologisk betydning, der berettiger til yderligere anvendelse af den 
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pagælden<le foranstaltning, eller b) karantænekommissionen anser det for ganske 
øjensynligt, at den anvendte foranstaltning ikke har været virksom. 

30 Et skib eller luftfartøj må ikke af karantænemæssige grunde hindres i at 
søge forbindelse med nogen havn eller lufthavn. Dersom havnen eller lufthavnen 
ikke er udstyret således, at de karantæneforanstaltninger, som karantænekommis
:sionen anser for nødvendige, kan iværksættes. kan skibet - eller luftfartøjet, så
fremt de operationelle forhold tillader det - dog beordres til at fortsætte for egen 
regning og risiko til en havn eller lufthavn, hvor de nødvendige foranstaltnin~er 
kan iværksættes, og som er hensigtsmæssigt beliggende for skibet eller l~ftfartø1et. 

31 Et luftfartøj skal ikke betragtes som værende kommet fra el smittet lokal
omr<lde, blot fordi det på rejse over smittet territorium er landet i en sundheds· 
lufthavn, som ikke selv er smittet lokalområde. 

32 En person om bord i et luftfartøj, som har overfløjet et smittet lokr>,'lom· 
råde, må ikke betragtes som værende kommet fra et sådant lokalområde, såfremt 
luftfartøjet ikke har foretaget landing der, eller han. dersom landing er foretaget, 
har underkastes sig de foranstaltninger, der har været truffet af karntænemyndig· 
hederne på stedet for at hindre, at han udsættes for smitte. 

33 Et skib eller luftfartøj, som ikke vil underkaste sig de af karantænekom· 
missionen i henhold til nærværende anordning givne forskrifter, skal have ret til 
omgående at fortsætte rejsen, men det må ikke på den videre rejse have forbindelse 
med nogen anden havn eller lufth>tvn her i landet; det skal dog have ret til under 
iagttagelse af de forsigtighedsforanstaltninger, som karantænekommissionen måtte 
finde det nødvendigt at påbyde, at indtage brændstof, vand og forråd. 

34 Dersom et skib strander, eller et luftfartøj nødlander, kan karantænekom
missionen tage enhver rimelig forholdsregel, men i intet tilfælde videregående for· 
holdsregler end sådanne, der har hjemmel i denne anordning eller i de i henhold 
til denne anordning udfærdigede bestemmelser. 
Kapitel 9. Kuranta:neforanstaltninger over for gods, bagage DR post. 

35 Gods må kun underkastes karantæneforanstaltninger, når karantænekom
missionen har grund til at antage, at det kan være forurenet med smitstof, der kan 
forårsage en smitsom sygdom, eller at det kan være egnet til at sprede sådan syg· 
dom, Transitgods - bortset fra levende dyr -, der ikke omlades, må ikke under
kastes karantæneforanstaltninger eller tilbageholdes i nogen havn eller lufthavn. 
medmindre indenrigsministeren har fastsat særlige regler om foranstaltninger over 
for sådant gods. 

36 Bagage må kun underkastes desinfektion og udrvddelse af insekter, når 
den tilhører en rejsende, der er smittet eller mistænkt, citer der i bagagen findes 
effekter, der er smitteførende for en smitsom sygdom, eller insekter, der er eller 
kan vterc sn1ittebærere for en sådan sygdoni. 

37 Post, aviser, bøger og andre tryksager må ikke underkastes nogen karan· 
tæne foranstaltning; dog kan indenrigsministeren træffe bestemmelse om karan
tæneforstaltniger over for postpakker, hvis indhold kan antages at være forurenet 
n1ed sn1itstof, der kan forårsage en smitsom sygdon1 eller antages at være egnet 
til at sprede sådan sygdom. 
Kapitel 10. Forskellige bestemmelser. 

:rn Under forudsætning af gensidighed kan indenrigsministeren indgå særlige 
aftaler med et eller flere lande om lcmoelse i de i nærværende anordning om-
handlede foranstaltninger, -

39 Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler for ind- og udførsel af 
lig og transport her i !andel af sådanne lig. 

40 For bistand ved foranstallninger i henhold til denne anordning tilkommer 
der lægen, for så vidt han ikke er særskilt kmnet som karantænelæge, en af inden
rigsministeren fastsat godtgørelse. Lægen er derhos berettiget til befordringsgodt· 
gørelse beregnet efter de for embedslæger fastsatte takster. Der kan endvidere 
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efter indenrigsministerens bestemmelse tillægges lægen time- og dagoenee efter 
de for embedslæger gældende regler. · · · ._, 

41 Udgifterne ved tilvejebringelse og opretholdelse af de i § 6 omhandlede 
isolationsmuligheder påhviler landskassen. På samme måde udredes forskudsvis, 
men mod refusion fra statskassen, udgifterne til behandling og pleje af personer, 
der underkastes isolation i henhold til denne anordnings bestemmelser, og til de 
dødes begravelse eller ligbrænding, for så vidt disse udgifter ikke efter det følgende 
skal afholdes af skibet eller luftfartøjet; udgifterne til behandling og pleje af 
isolerede refunderes efter en af indenrigsministeren fastsat takst. Indenrigsmini
steren fastsætter efter forhandling med vedkommende myndigheder.hvorledes ud
gifterne til de i § 7. stk. 2, omhandlede foranstaltninger vil være at udrede. Alle 
andre udgifter til karantænevæsenet - herunder til foranstaltninger påbudt med 
hjemmel i denne anordning - afholdes af statskassen efter regler fastsat af inden
rigsministeren, dog med følgende undtagelser: a) Skibet eller luftfarltljet afholder 
udgifterne til undersøgelse for og udryddelse af rotter efter regler, fastsat af 
indenrigsministeren; b) skibet eller luftfartøjet afholder udgifterne til de i ~ 33 
omhandlede foranstaltninger; c) et skib eller luftfartøj, der efter karantænekom
missiønens skøn kun anløber eller foretager landing for at landsætte syge eller 
lig, afholder selv udgifterne til eventuelle karantæneforanstaltninger; statskassen 
afholder dog udgifter til lægeundersøgelse og til andre supolerende undersøgelser, 
der er nødvendige for at konstatere en undersøgt persons helbredstilstand; d) i de 
under c) omhandlede tilfælde afholder skibet eller luftfartøjet udgifterne til de 
syges behandling og pleje og til de dødes begravelse eller ligbrænding; e) de ud
gifter, som bestemmelserne i denne anordning medfører i strandingstilfælde, af
holdes af strandingsmassen, så vidt den tilstrækker; f) de ud.gifter, som fremkom
mer ved. at personer i strid med anordningen er gået om bord i et skib eller luft
fartøj, afholdes af pågældende selv og kan inddrives ved udpantning; g) udgifter, 
som, efter at de i henhold til reglerne i denne anordning isolerede patienter er 
udskrevne eller døde, måtte medgå til isolation af nersonalel på vedkommende 
sygehus eller af andre, der har været i berøring med vedkommende patient, af
holdes efter reglerne i den til enhver tid gældende anordning om foranstaltninger 
mod udbredelse af smitsomme sygdomme. 

42 Statskassen udreder ikke erstatning for skade og tab som folge af de i 
denne anordning omhandlede foranstaltninger. 

43 Overtrædelse af de i denne anordning indeholdte forskrifter eller de i med
før af samme givne påbud anses med bøde, hæfte eller med fængsel indtil 6 måne
der. Sagerne behandles som politisager. Når det skønnes, at straffen ikke vil 
overstige bøde, er karantænekommissionen berettiget til at modtage den skyldiges 
tilbud om på stedet at erlægge en bøde for at undgå tiltale. Det gods, som i strid 
med de i medfør af denne anordning givne forbud forsøges indført eller er blevet 
indført. skal, for så vidt det ikke bliver at tilintetgøre, konfiskeres til fordel for 
statskassen. De i henhold til denne paragrafs stk. I id1omte eller modtagne bøder 
tilfalder statskassen. 

44 Denne anordning træder i kraft den 1. januar 1959. Fra samme tidspunkt 
ophæves: Lov nr. 4 af 8. januar 1872 om forstaltni1mer til at forhindre den 
asiatiske koleras indbringelse til Færøerne m. m. Anordning nr. 20 af 15. april 
1872 om foranstaltninger til at hindre indbringelse af børneko1mer til Færøerne. 
Anordning nr. 31. af 26. marts 1878 om foranstaltninger til at.forhindre indbrin
gelse af tyfus til Færøerne. Bekendtgørelæ nr. 115 af 16. oktober 1879 om karan
tæneundersøgelser af skibe, der ankon1mer til Frcroerne fra steder, hvor sn1itsomme 
sygdomme antages at herske epidemisk. Anordning nr. 20 af 27. februar 1882 
om foranstaltninger til at hindre indbringelse af 1rneslinger og skarlagensfeber til 
Færøerne. Bekendtgørelse nr. 26 af 25. februar 1897 om forskellige hestemmei
ser vedrørende karantænevæsenet på Færøerne. Instruks nr. 27 af 25. februar 
1897 for karantænebetjente på Færøerne. Anordning nr. 71 af 9. april 1907 om 
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foranstaltninger til at hindre indbringelse af meningitis på Færøerne. Lov nr. 177 
af I. april 1921 om de til Færøerne ankommende skibes forpligtelse til først at 
anløbe visse havne. Lov nr. 58 af 14. marts 1931 om ændring i lov nr. 4 af 8. 
januar 1872 0111 fornnstaltninger til at forhindre den asiatiske koleras indbringelse 
til Færøerne m. 111. 

30. dec. - Bek. for Færøerne nr. 381 0111 KARANTÆNEFORANSTALTNJN, 
GER mod smitsomme sygdomme. 

J henhold til kgl. anordning af 23. december 1958, hvorved lov. nr. 67 af 31. 
marts 1953 om karantæneforanstaltninger mod smitsomme sygdomme er sat i 
kraft på Fæn1erne. bestemmes herved. at reglerne i bekendtgørelserne nr. 128 af 
I. april 1953 om karantæneforanstaltninger mod smitsomme sygdomme. nr. 314 
af 29. november 1956 om koppevaccination af visse rejsende og nr. 255 af 18. 
oktober 1957 om tilsyn i henhold til lov om karantæneforanstaltninger mod smit
somme sygdomme også gøres gældende for Færøerne med følgende tilføjelser: 

I. Alle til Færøerne fra udenrigsområde ankommende skibe skal, forinden de 
besejler andre havne på øerne, anløbe en af de af landsstyret efter karantænekom
missionens indstilling godkendte klareringshavne. 

2. UnderS<lgelse af, om rotteudryddelse i skibe skal finde sted, samt den i hen
hold hertil påbudte rotteudryddelse foretages i Thorshavn. 
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TILLÆG 
Nedennævnte bestemmelser for 1959 er udkommet under trykningen, og der har 

kun delvis kunnet tages hensyn til dem ve<l fremstillingen af stoffet før 1959, 

3, jan. 1959, Reglugero fyri DJ6RALÆKNAN, 
1 Dj6ralæknin, (landsdj6ralæknin) sum landsstyri6 setur, hevur bustao i Tors

havn, 
2 Dj6ralæknin hevur skyldu at røkja alt vanligt dj6ralæknastarv, sum I) ta6 

velerinera eflirliti6 viil galdandi fyriskipan um innflulning av dj6rum, 2) mæla 
landsstyrinum til at seta i gildi tørvandi fyriskipanir at foroa fyri dj6rasjukum, 
sum eru ella kunnu ætlast at vera smitlusamar, og annars seta i verk tiltøk, sum 
eftir umstøounum hava skund at fyribyrgja sjuku og fylgjur av sjukum, 3) i sam
rål) viO royndar- og aOrar sakkønar stovnar gera kanningar, iiJ miOa in16ti at 
vinna a dj6msjukum yvirhøvur i landinum og gjølla fylgja vi6 kanningum og 
royndum viilvikjandi dj6rasjukum al)rastaoni, 4) tuberklaroyndir, 5) mj6lka- og 
kjøteftirlit, 6) eftirlit vio t\tflutningi av hvalatvøstL 

3 Dj6ralæknin skal i starvi sinum rætta seg eftir teim forskriftum, sum lands
slyric1 fyriskrivar honum, Hann skal føra dagb6k og a hvørjum ari innan L 
,august senda Jandsstyri og løgtingi frågreiiling um starvio i farna arinum, i fra
grcic)ingini skulu m, a, vera hcsar upplysingar: l) um tær smittusjukur, sum hava 
veri6 i landinum, og hvørji tiltøk eru gjørd at foroa teimum, 2) aorar upplysingar 
um hcilsustandin hja husdj6rum yvirhøvur i landinum, 

·1 Dj6ralæknin hevur skyldu at gcra minst eina tænastufcro um ari6 til hvørja 
bygd og so vitl gjørligl i tioarskeiilinum l, august til I, november, Um veliur ella 
scrligar un1~il;Our skulu orsaka avvik frå J)'stari trenastufer0aæt1an hansara. cigur 
hann al siga viokomandi bygdum fra, nær hann so kemur å staoit), Å lilikum 
feri\um skal dj6ralæknin veroa f6lki til handa vi6 vanligari dj6ralæknahjalp, 

5 L Dj6ralæknin hcvur aftrat flutningsulreioslum rælt at faa hesar samsyn-, 
ingar fra viokomandi dj6raeigara: A 1) Fyri viogero av teim dj6rum, hann er 
heintaour til ul å bygd kr, 15,-, Um dj6ralæknin heldur tao veroa neyougt vil) 
skun1- clla burohjålp ella um fcroin ver<iur longri enn samdøgur, kann hann krevja 
eykasamsyning eflir egnum tykki i mun til 6makin og viogerilina t6 ikki upp um 
100 %, 

2) Fyri vitjan og viOgero å slaonum, har dj6ra!æknin er staddur, uppi a, Vitjan 
og viilger6 ultangaros """ kr, 10,- b, Størri dj6r, vitjan og vi6gero innangar6s 
"""kr, 5,- c) Størri dj6r, innangar6s, uppaftur """ kr, 3,- d, Vitjan innan
garos, smærri dj6r """ kr, 3,- e, Vitjan innangaros, smærri dj6r, uppaftur """ 
kr, 2,-

3) Fyri gelding: a, av hestum kr, 25.- b. av tarvum yvir !Yz år og luksusdj6rum 
kr, 15,- c, av tarvum undir !Yz ar, tarvkålvum, ve6rum og smærri dj6rum kr, 
5-10,-

4) a, Fyri skur6, burohjålp og tilikt uppi """ kr, 30,- b, Fyri kanning um 
kvio """ kr. 5,10,-, 

B, Fyri samtalur, receptir og brøv kr, 2,- hvørL 
C, Fyri eftirlit av innflullum dj6rum vio heilsuvåltan er samsyningin fyri stor 

dj6r og luksusdj6r kr, 20,- og fyri smærri dj6r kr, 5,-, 
D, Kanning av dj6rum til utflutnings vi6 våltan: Ncyt, ross og onnur stor dj6r 
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kr. 15.- fyri tal\ fyrsta og kr. 4.- fyri hvclfl fylgjandi i somu sending. Fyri seyli 
og liknan<li smærri dj6r kr. 3.- hvørt fyri tey fyrstu 20. kr. 1.50 hvørt fyri tcy 
næstu 30 og 75 oyru hvørt fyri tey aftana i somu sending. 

E. Fyri arbeioi a mitt, surmu- og halgidøgum dupult gjald. 
li. Hevur vit)komandi ikki n\o at gjalda fullan ella lutvisan takst fyri viogero 

clla titrei5slur, io standast av hesum, hevur dj6ralæknin kortini skyldu at vcra til 
handa sum vanligt. 

Ill. Fyri feroir i serligum ørindum eftir fiheitan landsstyrisins eigur dj6ralæknin 
dagpening sum aorir tænastumenn samb. galdandi skipan og fær endurgoldit) 
feroautrcioslur eftir uppgeril. 

6 Dj6ralæknin kann ikki fara av landinum uttan loyvi fra landsstyrinum. held
ur ikki i longri tio fra bustao sinum, uttan so hann er a tænastufero. Dj6ralæknin 
hevur somu fritio sum tænastumenn i tilsvarandi st,1ilu. Hann hevur t6 skvldu eis
ini i fritiilini at iitinna tilik størv sum tola ikki stel\g. Eftir umstøilunum kann fri. 
tio eftir loyvi fra landsstyrinuu1 bytast sundur, lliii'r tail ber ikki til at hava hana 
i einum. 

7 Dj6ralæknin hevur skyldu at vera limur i htisdj6ranevndini clla geva um
mæli i malum, sum veriia klgd fyri hann fra nevndini ella landsstyrinum. Somu
lci6is hevur hann skyldu at veita hjalp til tey arbeiiii og tilløk, sum gjørd veroa 
fra almcnnari siOu til frama fyri brtikiil og haldiii av htisdj6rum. 

7. jan. - Kunng. um broytingar i regi. nr. 67 fra 30. dec 1941 um studning cftir 
bråfengis kunng. HOSOYRAHALDINUM v. m. til frama. 

Eftir heimild i § 2 i braofongis kunngcril nr. 66 fra 30. desember 1941 hevur 
landsstyrio samtykt fylgjandi: 

1 l A. 4. verour »50 kr.« »75 kr.« og »100 kr.« broytt til avikavist »150 kr.« 
»225 kr.<l og »400 kr.«. 

2 f B. I veriiur »kr. 4,50« broytt til »kr. 10.-«. 
3 1 F 4 verilur »200kr.« broytt til »400 kr.« 
!~esar reglur koma i gildi beinanvegin. 

2~. jan. TOLDLOV. 
5 stk. 3. Færøerne og Grønland omfattes ikke af toldområdet. 
7 Betegnelsen »toldfrit sted« i nærværende lov omfatter Færøerne og Grønla1.u 

samt de i toldområdet oprettede frilagre og frihavne. 
129 Fritaget for told ved indførsel er: I. varer. der bevislii,'1: er tilvirket på Fær

øerne eller i Grønland af pågældende landsdeles produkter, og som direkte ind
føres fra disse steder med undtagelse af beredte ræve-, og bjørneskind samt arbej
der helt eller delvis af sådanne pelsskind. Toldfriheden skal også kunne indrøm
mes for varer af den omhandlede art, der på grund af uberegnelige omstændig
heder har måttet oplosscs undervejs. 

21. marts - FINANSLOV for 1959/60. 
pr. I. Skatter og afgifter. Tekstanm. nr. 2. ad Il.A 
Finansministeren bemyndiges til at bestemme. at sømandsskat, der i tiden I. 

januar 1959 - 31. marts 1960 i henhold til kapitel Il i lov nr. 83 af 31. marts 
1958 svares af sømænd bosat på Færøerne, men ansat i tjeneste ombord på de af 
den nævnte lov omfattede skibe, skal tilfalde Færøernes landskasse. 

20 Undervisningsm. Tekstanm. nr. 39 ad l X .I. Af samme indhold som an
mærkning på tidligere finanslove vedr. lærere ved Fær,;emes mellem- og reaisko/i' 
(Se finanslov 1958/59). 

21 Forsvarsm. Tekstanm. 
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nr. 4. De i pr 117, stk. 3, i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pen
sioner m. v. til statens tjenestemænd omhandlede tillæg for tjeneste i land på Fær
øerne og i Grønland m. v. kan efter forsvarn1inisterens nærn1ere bestemn1elsc for~ 
højes med indtil 50 pct. 

Nr. 15. Umler hensyn til de n'ed opmålinger på Færoerne og i Grønland for
bundne Etcrhgc ulen1per og farer er forsvarn1inisteriet ben1yndiget til for 1neteorow 
logisk instituts heri deltagende )'ersonale at lade udbetale et særligt tillæg efter 
lnstemmelserne i pr. 117, stk. 3, i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pen
~ioner n1. v. til statens tjenestemænd. 

Nr. 18. Af bevillingen pil konto 73.41 kan der ydes et særligt kosttilskud til be
stctningerne i /)Tø og vagervæsenets inspektionsskibe på rejser til Fa~røernc eller 
andre steder. hvor indkob af spisevarer er vanskeligt og dyrt. Endvidere kan der 
af konto 73.21 ydes et repræsentationstillæg nå indtil 35 kr. nr. måned til førerne 
af fyr, og vagervæsenets inspektionsskibe samt afholdes udgifter til repræsentati
on m. v. i særlige tilfælde ved fyr- og vagervæsenet. 

Nr. 22. Af bevillingen på konto nr. 73.13 kan der ydes del af fyr- og vager"~se
nets personel, der opsendes til Færcerne og Grønland, et særligt tillæ~ efter be
stemmelserne i pr. 117, stk. 3, i lov nr. 154 af 7 juni 1958 om lønninger og pensi
oner m. v. til statens tjenestemænJ under hensyn til de med bygning og inspektion 
af fyr rå F::rr,;:erne og i Gronlar::l forbundne ulcn1per. Tilsvarende hesten1n1else 
kan anvendes på per:::.1nel i fyr- 011: vagci-v';:cscnets inspektionskuttere under ophok:l 
ve:l !:;-::en:::::rnc og Gronlan::l san1t på :;kib~:_nersonel, der under fyr- og vagervæsenets 
inspektionsskibes ophold ved Færoerne og Grønland udstationeres i land eller i 
mindre fartøjer (kuttere). 

pr. 22 Finansn1inisterict. Tekstann1. nr. 13. 
Finansn1inistcrcn ben1yndigcs til at fastsætte ti/la:~ til dia:ter under tjenesterejser 

til og udstationering på FrcnJcrne. 

21. marts NORMERINGSLOV for 1959/60. 
Afdeling 12" d) 7'jcncstenucnd 1xl F'1crr:er11e. 
Til I JO. Til 11. lønningskla"e. 64. Lønningsklassen affattes således: »Politi

bcl.jente og overpolitibetjente (16). Ved opnåelse af 7. alderstillæg får politibetjente 
ret til at ft)fC stillingshetegnelscn overbetjent.« 

Til 12. lonningsklasse. (i5. Lonningsklasscn affattes således: ))Politiassistenter af 
2. gra<l (2) Sys~eln1andcn for Sando syssel.« 

l~il 16. hn111ingklas~c. 66. Li:1nningsklasscn affattes således: ~>Sysseln1a:ndcnc for 
Stro1110. Vaago, Sudcrø nordre Of! Sudern søndre sysler.« 

67. Som 18. Lønningsklasse indf<>jes: »Sysselmændene for Norderøernes og Øs
terø sysler.-:1 

112. 68. Besten1111clsen affattes s<llcdc.-,;: DBestcn1n1el::cn i 108, stk. l og 4, ifr. 
stk. 6, finder anvendelse pfr de i i 1 D na:·d1te politiassistenter, overbetjente og politi
betjente. Der tilhegges 2 pCJliliassistcnter, der af rigspolitichefen sættes til tjeneste 
son1 stationsledere, et ikke p::nsionsgivcn<lc stationsledertilhrg på 600 kr. årlig, der 
reguleres i ovcrenssten1111clse n1cd reglen i 108, stk. 6,2. pkt. Besten1111elserne i 109 
finder anvendelse på de i 110 mcvnte overpolitibetjente og politibetjente.« 

Til ll3 J stk. 2 ændres orJcne »p:ilitimesteren, sysselmændene og sognefogeden 
i VJ.g({ til })politirncstercn og syssclma~ndcne«. 

70 l stk. 4 ændres »16 lønningsklasse« til »18. lønningsklasse.« 

26. marts-~ FiGGJARLØGTlNGSL(iG fvri arir'\ 1959160. 
Vit)n1erking pr. 19.2.1. Stovnal)Ur er nyg_ijur grunnur: Lcstragrunnurin. Tann 

studningur, iO jåttaOur er til næmingar {L heruskUlanum, }ærdan lestur og annan 
lestur fer i henda grunn, soleiois at konto verour gjørd fyri hvørja deild sær, og 
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Jandsstyrio avger so. hvussu n6gv verour Jatiil i studningi og hvussu n6gv verilur 
latio i J{mi. 

Viomerking til pr. 23. 1.3. 30.000 kr. Hesin peningur verour at leggja i grunn 
at nyta til bygging av smærri el-verkum a bygd. 

3. apr. - Lagtingslov om ekstraordinært tilskud til fiskernes LØNREGULER
JNGSFOND. 

1 Landsstyret bemyndiges til at betale fiskernes lønreguleringsfond i ekstra
ordinært tilskud I mill. kroner i hvert af finansårene 1959-60 og! 960-61. 

2 Det ekstraordinære tilskud på I mil!. kr. i hvert finansår tilvejebringes ved 
følgende ændringer i nedennævnte love: 

T. I lagtingslov nr. 23 af I I. februar 1950 om indførselsafgifter m. v., således 
som denne er ændret ved lagtingslovene nr. 58 af 7. september 1950, nr. 66 af 6. 
oktober 1950, nr. 11 af 6. marts 1951, nr. 71 af 18. februar 1951. nr. 1 af 9. marts 
1954, nr. 3 af 18. december 1955 og nr. 6 af 25. januar 1957 foretages følgende 
ændringer: 

1. I § 1: lbn. Spirituosa og sprit. Brændevin og akvavit: 
5. af 50 rumprocent og derunder 
6. over 50 rum procent: men ikke over 70 rumprocent ... 
7. over 70 run1procent 
Andre varer undtagen fuldstændig denatureret spiritus: 
8. af 50 rumprocent og derunder 
9.over 50 rumprocent, men ikke over 70 rumprocent 
10. over 70 rumprocent 
ØL. 

I liter 22.00 kr. 
I liter 28,00 kr. 
l liter 36,00 kr. 

1 liter 32,00 kr. 
l liter 36,00 kr. 
I liter 48,00 kr. 

11. Øl, der indføres fra det øvrige kongerige og er af den art, at det ikke er høj
ere beskattet end øl af den i lov nr. 111 af 1. april 1922, § 2, jfr. lov nr. 221 af 
I. maj 1923, !i 1, omhandlede skatteklasse IL I liter 1,20 kr. 

12. Andet ... I liter 1.80 kr. 
Galanteri~ og bijouterivarer sa111t nipssager: 
17. 1 teksten udgår ordet »dametasker« og »60 %«ænderstil 100 % 
/11stru111enter san1t radio111odtagere 1n. v. 
Teksten og afgiften tendres således: 
20. Klaviaturinstrumenter, også m. indbygget spilleapparat og 

andre n1usikinstrun1cnter samt dele til sådanne. radiomodtager~ 
apparater, højttalere, radiolamper (radiorør,) billedrør samt dele 
,1g tilbehør dertil af værdien 25 % 

20a. Plader til mekaniske musikinstrumenter, grammofonplader 
pladespillere, fonografer og lignende instrumenter samt dele og 
tilbehør dertil, herunder stifter og indspillede eller uindspillede 
plader og valser, biindoptagere samt dele og tilbehør dertil af værdien 50 % 

32 Fyrværkerigenstande af værdien 100 % 
35. Legetøj og selskabsspil samt dele til sådanne varer af værdien 100 '/c 
Parfun1e og kosn1etiske artikler. 
45. Andet af værdien 100 % 

Vogne og andre hefordri11,.;s1nidler sa111t vogn111agerarhejde 
67. Motorcykler og personvogne 
67a Varevogne 
68. Andre varer ... 
Som nyt lbn. indsættes: 
Kufferter, tasker 111. v. 
74. Alle slags kufferter, tasker, portemonnæer, tegnebøger, 

dokumentmapper m. v., uanset materialets art, dog undtaget 
sådanne varer, der efter materialets art henhører under l bn. 
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41 og 47 . .. af værdien 25 'lo 
2. I § 5, 2. stk" tilføjes mm nyt punktum: Ved indklarering 

tages ikke hensyn til rabatter, med mindre disæ udtrykkeligt er 
fratrukket i faktumens talbelob. 

3. I § 10 foretages folgende ændring: a. Øl I liter 0,80 kr. 
li. l § 32 i lov nr. 73 af l'J. marts 1930 om motorkøretøjer m. v. saledes som 

denne senere er tcndret, foretages følgende a?ndringer: 
Afgiftsbeløl::enc bliver di8'e: a. 75 kr. b. 50 kr. c. IOOkr. d. 120 kr e 120 kr 
3 De foran omhandlde ændrde afgifter opkræves fra og med den 4. april 

1959. De rrn<lrcde indfc)rsebafgiftcr opkrrcvcs af alle varer, der ikke af de af~ 
giflsopkrævcndc myndighc:!er er tilladt rdlcveret indførcren til fri rådighd (af
giftskvitering eller t:<lleveringstilladel.~e), uanset indf")rselcn n1åtte have fundet 
stc:I inden den 4, april 1959. Landsstyret bemyndiges til at give dispensation, hvor 
r,;.erli'.:,:e on1s~ænciit.rh~Je;_· gør det ncdYcndigt, i den ft-1rste uge. 

'1 Landss:y;·ct t::n1)T.'.:li2cs til at nc~lttcltc et udvalg til underst>gelsc af den ga:l
dcnJc lovgivning vedrorcn<lc indforEelsafgifter rn. v. og at frcn1sa:tte forshut til ny 
lovgivning vedmrcnde dette. ·· 

16. apr.-·- J_ar;tinps1cv nr. 12 c:T1 ti!krg til lagtingslov nr. 3 af 2/2 1956 on1 EKS
TRAORDINÆRE AFSKRIVNJNGER af skibe m. v. 

Indsa~!tes snn1 nyt nr. 9 afsnit IT. 
Selskab eller pcrsorcr, som lejer eller køber skib fra selskab her i landet, op

rettet til foznyelse af den færoske fiskerfli\de. indrømmes ret til afskrivninger efter 
nærværende lov. Skitet må ikke være over 5 år gammelt ved leje- eller kobskon
traktcns oprettelse. Afskrivningsrettighederne kan ikke sarntidig bcnvttcs af cjcr
sel:kabet og Jeicren. rv1istcr lejeren skibet på grund af n1isligholdclse af lejekontrak
ten eller af anden grund o~ han ikke får ekstraafskrivningen eller del af denne til
bagebetalt, har ejen:elskatct eller den, som derefter får skibet til leje eller til købs. 
ret til at fortsrette n1cd afskrivninEcrne som 0111 han havde haft skibet hele tiden, 
n1en tilbagebetales ekstraufskrivni'rluen, erholder den senere lejer eller ejer ret til 
fuld afskrivning. Reglerne i § I, 3. ~stk. A nr. I om tilladelse fra ligningsradct gæl
der også ved udlejning af skib. Ligningsrddcts godkenJclse af lejekontrakten skal 
derfor indhentes. 

23. apr. ~ H.cglur fyri hV-ti landskassa og ko111n1unana 111illun1 vit)vikjandi lit 
rcioslum til bygging av SAMFERDSLUVEGUM. (Løgtingssamtykl). 

J. Er S mioalskattaalikning kommununnar i byggiarunum via skattaprocenti 8 
vert)ur partur kon1munanna av kos:tnaOinum av ti einkultu byggiuppg.åvuni: 
av I' upphædd av byggii:eninginum av stødd S 20 % 

2' 17,5 o/c 
3' 15.0 % 
4' 12,5 % 
5' 10,0 % 
G' 9~% 
7• 8.0% 
w 7~% 
9' 6~% 

JO' og fylgjandi 5,0 o/c 
Uppl kostnat>in vcrt)ur roknaL): allar beinleit'Hs byggilttreii)slur og UtreiUslur til 

hald av lønarroknskapi alt viil JO '/r tilleggi fyri utreioslur til uppmCtlingar og mm
ur forarbeil)i, projektering. leit'Sslu. cftirlit, adn1inistrasj6n, fert5aUtreiOslur o. a. t. 
Tær byggingar, io koma undir hcsar reglur, eru bert slØrri nygeri\ir og umbygg
ingar av samferosluvegum, t6 kunnu neyi\ugar styrkingar og umvielingar av ailur 
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bygdum strekkjum av sama. millumbygda vegi (millum tvær bygdir). sum nygeroin 
er ein partur av, roknast sum partur av hesi, um hesi arbeiOi veriJa framd san1-
stundis elh hvørt beint aflanå annao. Nevnda byli av titrcioslunum veruur roknal\ 
(1t fvri hvørja byoging ou hvørja kommunu sær, og hval hvør bygging skal umfala 
verci"ur åsett fran;;}1anundan, og kann hon bert umfata arbeiUi. sum verOa fra1nd 
I einum. N)igerOir og umbyggingar, sun1 fara fram i småun1, verOa fran1vegis undir 
li higartil galdandi 25 % regluni. 

2. DtrciOslur, i6 stan<last av ognan av lcndi undir veg og av ognan av ti, a lendi
num stendur, og sum foroar fyri vegager<'\ini, vcroa ikki roknauar uppi byggipen
ingin; men ger landsslyrio av soleiois sum aset! i~ 3 i løgtingsl6g nr. 17 frå 7. mars 
1957 um ognartøku til samferusluvegir, um henda titreiosla skal bytast millum 
landskassa og kommunu ella avvaroandi kommuna (kommunur) skal rinda all 
einsamøll. 

3. Dtreioslur til hegn fram vit'i veg ella til vegrislir, sum eru neyuug tiltøk fyri 
at tryggja ognirnar fran1 viU vegnun1 1116ti inngongu av seyOi og øOrun1 fenaOi eins 
v::el og tær v6ru framnu1nundan, rindar avvari.''.landi kon1muna (ko1nn1unur) einsa
møll, og somuleiois allar titreioslur, io standast av flyting av el- og telefonlinjum 
(har verkini ikki sjalvi kosla flytingina) og oc)rum. 

4. Hesar reglur veroa al galda fra I. april 1955. 

27. apr. - An. nr. 130 om FISKERIPOLITIET i havet omkring Færøerne. 
I overenssten1n1else n1ed en melle111 den danske regering og regeringen i Det for

enede Kongerige Storbritannien og Nordirland den 27. april 1959 stedfunden note
veksling anordnes herved, al anordning nr. 160 af 20. maj 1955 om ændring i an
ordning nr. 29 af 27. februar 1903 vedrørende fiskeripolitiel i havet omkring Fær
cierne ophæves og erstattes med følgende: 

Stk. I. Den gnrnse, inden for hvilken alene fa~ringer og andre danske stats
borgere skal være berettigede til al drive fiskeri. er en linje 12 sømil fra lavvands
mærket langs Færc>ernes kyst, draget som vist ved den yderste fuldt optrukne linje 
på det søm bilag til nærværende anordning vedføjede kort.' 

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. I skal det fortsat være tilladt fra fartojer 
hjenunehorende og indregistreret i en fren1111ed stat, hvis fiskere genne111 en hen
gerc arr~ckke forud for denne anordnings ikrafttnrden regchna::ssigt har drevet 
fiskeri inden for den i stk. 1 nrcvnte linje, at drive sådant fiskeri i onlrådet n1cllen1 
denne linje og <len på vedføjede kort angivne inderste stiplede linje. der i hoved
sagen forlober i en afstand af 6 sv)mil fra land. Statsn1inisteren kan udfrcrdige be
kcndtgcirelse om, hvilke landes fiskerfartøjer, der omfattes af denne bestemmelse." 

Stk. 3 I de nedenfor angivne, på kortet n1ed skravering afn1rerkede on1råder 
mellem de i stk. I og 2 nævnte linjer skal i de ligeledes nedenfor angivne tidsrum 
alt andet fiskeri end fiskeri med langline og håndline være forbudt: a) mod vest: 
0111r'1det sydvest og syd for Myggenrcs, nlod nord bcgnenset af en linje, trukket 
efter 270° retviscnde pejling fra Myggenæs fyrtiirn - hvert år fm den 15. novem
ber til den I. april; b) mod syd: Området syd for Sydero. mod nord begrænset af 
en linje, der er trukket efter 253° retvisende pejling fra Akraberg fyrtårn, og 1nod 
ost ved en linje, der er trukket efter 146° retvisende pejling fra samme fyrtårn ··~ 
hvert år fra den I. oktober til den 31. maj: c) mod nord: Omd\del, mod vest be
grænset af en linje, der danner den 7. længdegrad vest for Greenwich, og mod øst 
af en linje, der er trukket stik nord fra det nordligste punkt af Nordbcrg på Fugkl 
hvert år fm den 15. februar til den 15. april. 

l) Udelades her. 
') Jf r. bek. 131, 27. apr. J 959 og Ll. nr: 1 J, 28: apr: 1959: 
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27. apr. - Bek. 131 om FISKER!POLITIET i havet omkring F:em1erne. 
I medfør af stk. 2 i kgl. anordning af dags dato vedrørende fiskeripolitiet i havet 

omkring Færøerne bekendtgøres herved, at fartøjer, der er indregistreret i Det for
enede Kongerige Storbritannien og Nordirland, omfattes af nævnte bestemmelse. 

28. apr. - Lagtingslov nr. 13 om FISKERI INDENFOR FISKERIGRÆNSEN. 
1 Den gni:nse. inden for hvilken alene fa~ringer og andre danske statsborgere 

har ret til at udøve fiskeri, er en linie 12 søn1il fri lavvitnds1nrcrket langs Fa.~røe'i11es 
kyst jfr. kgl. anordning nr. 130 af 27. april 1959 veJrorende fiskcrinolitict i havet 
on1kring Færøerne. · 

2 Inden for den i § 1 omhandlede fiskerigrænse er del med den i § 3 nævnte 
undtagelse forbudt fra fiskerfartøjer hjemmehørende og registreret i en fremmed 
slat at drive noget som helst fiskeri, herunder at foretage sådanne handlinger, som 
kan l:ctcgnes son1 accessorier til egentlig fiskcrivirkson1he<l, såsom on1Jadning af 
fiskeladninger, tilvirkning, pakning og anden behandling af fisk eller fiskeripro
dukter, forsyning af fiskeskibe fra andre skibe samt ankring af skibe med henblik 
pit senere deltagelse i omladning eller indtagelse af forsyninger. 

3 Uanset bestemmelsen i § 2 er det tilladt fra fartøjer hjemmehørende og ind
registreret i en fremmed stal, hvis fiskere igennem en længere årrække forud for 
den 27. april 1959 regelmæssigt har drevet fiskeri indenfor den omhandlede 12 
somile grænse, at drive sådant fiskeri i omr<ldet mellem den og en linie, der i hoved 
sagen forlobcr i en afstand af 6 sømil fra land, jfr. stk. 2 i kgl. anordning nr. ]JO af 
27. april 1959. 

4 I de i stk. 3 i den nævnte kgl. anordning nærmere beskrevne tre områder be
liggende me1lcm 6 og ] 2 søn1ilewlinierne er i de sa1nn1estcds na:rn1ere angivne ti:.ls
rum alt andet fiskeri end fiskeri med håndline og langline forbudt. 

5 Inden for den i § 3 omhandlede 6 S<lmilelinie er det forbudt at fiske me:! 
tra\vl, skovlevåd og snurrevåd. Hu1nmerfiskeri og fiskeri i undersi,;gelsesøjemcd, 
selv om dette foregår med trawl m. v., er dog tilladt som hidtil, nar landsstyrets 
tilladelse forud er hentet hertil. 

6 Fiskefartøjer, der befinder sig i område, hvor de i henhold til nærværende 
lov ikke har ret til at drive fiskeri eller l::estemte arter af fiskeri, skal have alle 
fiskeredskaber, henholdsvis de pågældende fiskeredskaber, stuvet til side nå deres 
naturlige plads ombord. Ved anløb af havn gælder ovennævnte påbud ikke for 
færciske eller andre danske fiskefartojer og heller ikke for fremmede fartojer i til
fælde af havari eller lignende. 

7 Overtræ~else af bestemmelserne i § 2, for så vidt an,oår ulovligt fiskeri og §§ 
4 og 5 strnffes med boder fra 5.000 kr. med trawl fra kr. 10,000.-~. hvorhos samt
li!.!e fiskeredskaber herunder len1n1e, sla:betrosscr. liner. onstanJcre 111. v. o~ den 
o;J,bordværende fangst bliver at konfi<kcrc. Skibet kan beslai:;lægcs til d:dming 
af boder og 0111kostningcr. Overtr~cdelsc af forbudet i § 2 n1cd at foretage acccss::r~ 
iske handlinger og påbudet i § 6 straffe>; med boder fra 5.000 kr., hvorhos skib, 
fangst og redskaber kan beslaglægf!es til da~kn.irlll: af b<:dcr og on1kostninger. 

8 Denne lov tra:dcr i kraft straks, fra sar11n1c tidspunkt oph;:cves lov nr. 59 
af 23. april 1881 om frc1nn1cdcs fiskeri under F<-eroerne n1cd senere ~rndringcr og 
lov for Færoerne nr. 90 af 1. april 1925 om forbud mod fiskeri med bundsl;cbe
vod n1ed senere <cndringcr. 

29. apr. ~ Lagtingslov nr. 14 0111 at forla~nge tilskud:::ordningcn fra landskassen 
til MINDSTELØN og tilskud til fiskeprisen. ' 

Med det formål at sætte fiskernes lonreguleringsfond i stand til for tiden 1. jano
ar til 31. december 1959 at yde mandskabet nå færøske fiskeskibe og bådfiskcrc 
_i grønlandske farvande tillteg til n1indstek>n og/eller tilskud til fiskepriser forla~nges 
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lagtingslov nr. 3 af 18. februar 1955 om tillæg til lagtingslov nr. 72 af 22. decem
ber 1951 om fiskernes afregning og kmreguleringsfond, således at der ydes fisker
nes kmreguleringsfond 1 ,5 mil!. kr. i tilskud fra landskassen. Tilskud et udbetales 
fonden inden I. april I 960. 

29. apr.~. Laglingslov nr. 16 om skat til LANDSKASSEN. 
Bestemmelserne i § 3 i lagtingslov nr. 17 af 28. marts 1952 om ekstraskat til 

landskassen forbliver uændret i kraft for skalteåret 1959/60. 

29. apr.-· Laglingslov nr. 18 om tilføjclæ til kgl. an. nr. 88 af 31. marts 1928 
om HUNDEAFGIFT m. v. 

l Til § I fojes: Det påhviler besidderen af en hund at holde den ansvarsfor
sikret. Samtidig med anmeldelsen skal han godtgøre, at der er tegnet ansvarsfor
sikring for hunden. Landsstyret fasts~cttcr na:~rn1ere bestemn1elser forsikringen ved
rorende. 

2 nonne lov tmder i kraft I. januar 1960. Inden den tid skal alle hunde, der 
0111fattes af na~vnte kgl. anordning va~re ansvarsforsikret. 

2. mai - Kunng. nr. 20 um AFTLIRLATINGARTiDIR fyri krambu6ir v. m. 
Vestn1anna ko111munu. 
Eftir hcimild i § 3 i løgtingsl6g nr. 16 fra 13. april 1955 um broyting i anord

ning nr. 442 fra 21. noven1bcr 1923 un1 afturlatingartfr')ir fyri kran1bUUir v. ni. hev
ur landsstYriO fyrisctt, at nevnda k)gtingsl6g ke1nur i gildi fyri Vestmanna s6knar 
kommunu fra I. mai 1959. 

12. mai - Ll. nr. 25 om forbud mod fremstilling og salg af MÆLK fra mælke
n1askiner. 

1 Det er forbudt at fremstille og sælge m'clk, der er fremstillet på maskine, u
den særlig tilladelse fra landsstyret. Maskiner til benyttelse ombord i skibe kom-
111cr ikke ind under denne besten1n1clsc. 

2 Færosk mælk skal sælges først. Landsstvret udfærdiger reglement for salg 
af mælk fremstillet pi\ maskine. 

3 Den, der overtræder denne bestemmelse, kommer under bøder, der tilfalder 
lundskassen. Sådanne sager behandles som politisager. 

12. maj - Ll. nr. 26 om LAN TIL LANDSKASSEN til havnebygning, vej
bygning og fiskerflådens fornyelse. 

Landsstyret bemyndiges til i de fem følgende finansår 1959-GO til 1963-64 på 
landskassens vegne at optage indtil 4 mil!. kr. i lån indenfor hvert finansår. De 
således optagne lan kan kun anvendes til opfyldelse af de af lagtiget vedtagne til
skudsordninger til følgende formål: a. havnebyggeri b. vejbyggeri, herunder tun
nelbyggeri og c) fornyelse af fiskerflåden. 

12. mai - Ll. nr. 28 om ændring i li. nr. 14 af 22. marts 1956 om DAGPENGE 
FOR LAGTINGETS MEDLEMMER m. v. 

1 I § 2 i lagtingslov nr. 14 af 22. n1arts 1956 om dagpenge for lagtingets n1ed
lemmer m. v. ændres tallet »12« til »25«. 

2 Denne ændring får gyldighed fra IO. februar 1959. 
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12. mai - Kunng. !lr. 29. um lnnflyting av MOTORAKFØRUM. 
Eftir kunnger6 nr. 27 fra 24. februar 1950 hevur landsstyrio fyrisett, at motor

akfør yvirhøvur kunnu ikki flytast inn til Føroya uttan loyvi foi VALUTA- og 
prisråu Føroya. 

12. mai - Ll. nr. 30 um SKlPARAPR6VTØKU summario 1959 (Sama inni
hald sum kunng. 30. mai 1958). 

13. mai - Kunnu. nr. 31 um MJ6LKASTUDN1NG. 
Eftir samtykt figgjarnevndinnar verour kunngero nr. 34 fra 23. ma.i 1958 endur

nyggjali sum han er at galda fyri april og mai månaoir 1959. 

13. mai - Ll. nr. 32 om forlængelse af lagtingslov nr. 8, 6. marts 1958 om FOR
NYELSE AF FISKERFLÅDEN. 

1 Lagtingslov nr. 8, 6. marts 1958 om fornyelse af fiskerflåden forbliver i 
kraft til 31. marts 1964. De garantier, landsstyret efter § 13 har hjemmel til at yde 
til ombygning af skibe, må ikke overstige kr. 500.000,- inden for hvert finansår. 

2 Denne lov får virkning fra l. april 1959. 

13. mai - Ll. nr. 33 om tilskud til fiskere, der driver HJEMMEFlSKERI. 
1 Lagtingslov nr. 48 af 24. oktober 1958 om tilskud .,til fiskere, der driver 

hjemmefiskeri, fornyes herved til at gælde for finansåret 1959/60 med disse :rnd
ringer til ~I: Tilskudet ydes fiskere af indhandlet rundfisk, både mandskabets og 
bådens andel uden frll!Jrng af udgifter til agn eller andre omkostninger. 

2 Denne lov træder i kraft l. april 1959. 

13. mai - Ll. nr. 35 om bidrag til FOLKEPENSION. 
Til delvis dækning af udgifterne til folkepension crlæg~es jvnf. § 17, stk. 3 i lov

en om folkepension, af enl1ver skatteborger et bidrag, som udgør I % af den 
skattepligtige indkomst. Dette bidrag forfalder til betaling samtidig med lands
skatten og opkræves af gjaldstovan sammen med landsskatten. 

13. mai -- Ll. nr. 36 om udgivelse af SKOLEBØGER. 
1 Landsstyret i forening med Lugtingsins Skulab6kan0vnd foranstalter og inde

står for udgivelsen af skolebøger. Udgivelsen nåbcgy10des straks, i forstc nckkc 
for barneskolen og derefter for de højere skoler. 

2 Skulle de dertil disponible m'dler være utilstr<ckkclige til formålet. bemyn
diges landsstyret til at optage de nodvendirrc lfrn i forbindelse med udgivelsen af 
skolebøger, derunder honorar for manuskripter. 

21. maj - Bek. nr. 159 af lov om friskoler, om hjemmeundervisning samt om 
efterionskassen for FRISKOLER OG EFTERSKOLER. 

10 samme indhold som bek. 18. marts 1954 (se denne). 

I. juni - Kunng. nr. 38 um AFTURLATINGARTIDIR fyri krambuoir v. m. 
i Sørvags kommunu. 

Eftir heim.ild i § 3 i løgtingsl6g nr. 16 fra 13. april 1955 um broyting i anord
ning nr. 442 frå 21. november 1923 um afturlatingartioir fyri kramblloir v. m. 
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hevur landsstyrio fyrisett at nevnda løgtingsl6g kemur i gildi fyri Sørvågs kommu
nu fra 5. juni 1959. 

I. juni~. Bek. nr. 170 om vaccination mod BØRNELAMMELSE (polio) på 
F~crøcrne. 

I henhold til kongelig anordning nr. 144 af 24. maj 1956 om vaccination mod 
bclrnclammelse på Færøerne samt § 5 i lov nr. 72 af I. "april 1910 om udvidelse 
af statens seruminstitut m. m. fastsættes herved folgcnde: 

1 Med virkning fra den l. juni 1959 kan der på F~rrøerne foretages vaccination 
mod børnelammelse (polio) af følgende personer: 1) Alle nersoncr. der har fast 
bopæl på Fænierne eller andet sted her ( landet. 2) Alle ocrsoner, der har dansk 
stat.Eborgerrct, sa1nt disses a:gtefrellcr og b:;)rn, For begge' <le ovcnnrevntc person
grupper gælder del dog. al vedkommende i almindelig skal være 4 it 5 måneder 
gan1mel. før den f\)fStc vaccination finder sted. 

2 Vaccination n1od polio kan indtil videre foretages af enhver la~ge. der i hen
hold til § 2. stk. I, 2. pkt" i lov nr. 72 af I 4. marts 1934 om udovclse af læge
gerning jfr. kongelig anordning nr. 35 af 26. februar I 935. har autorisation til al 
drive selvstændig virkso1nhed son1 la:~ge. 

3 Personer, der i henhold til § 1 er berettiget til al blive vaccineret mod polio 
på Færøerne. og som har fast bopæl pil Færcierne eller andet sted her i landet. 
kan. for så vidt de ikke er fyldt 18 år. ud over de 3 vederlagsfri vaccinationer. de 
i henhold til tidligere gælden,Je bestemmelser har haft adgang til. få foretaget yder
ligere en (4.) vederlagsfri vaccination. Personer. der er fyldt 18 år. kan som hid
til få foretaget indtil 3 vederlagsfri vaccinationer. for så vidt de på tidspunktet 
for den første vaccination ikke er fyldt 40 år. 

4 Nærværende bekendtgørelse træder i kraft den I. juni 1959. Fra samme dato 
ophæves indenrigsministeriets bckendtgorelsc nr. 7 af 11. januar 1957. 

2. juni - Udenr. bek. nr. 19. om noleveksling mellem Danmark og Storbri
tannien vedr. FISKERIET i havet omkring Færnerne. 

(Se lovtid. 1959 C, svarer til an. nr. 130 af 27. apr. 1959). 

5. juni - Lov nr. I 74 om STATSGARANTI FOR LAN oplaget af det fær
øske hjemmestyre 111. v. 

I. Finans1ninisteren bemyndiges til på statskassens vegne i hvert af finansårene 
1959i60-1963/64 indenfor el beløb på 4 mil!. kr. at meddele garanti for forrent
ning og tilbagebetaling af lån. som det færoske hjemmestyre måtte optage til nær
mere mellem regeringen og landsstyret aftalte formål. 

2. Finansministeren bemyndiges til på statskassens vegne i finansåret I 959/60 
indenfor el beløb af JO mil!. kr. og i hvert af finansårene 1960/61-1963/64 inden
for et beløb på 8 mil!. kr. al meddele garanti for forrentning og tilbagebetaling af 
obligationsliin. som Færøernes realkreditinstitut matte optage til finansiering af 
udlån mod pant i fiskerfartøjer hjemmehørende på Færøerne. 

3. De nærn1ere vilkår for garantitilsagfienc fastsa~ttes af finansn1inisteren. 

5. juni - Lov nr. 180 om ANVENDELSE AF OVERSKUDET i visse krigs-
forsikringsforbund. ~ 

1 De ved den endelige afvikling af l>Krigsforsikring af løsore« - - - frem
kommende overskud anvendes til følgende formål: -- -- - 8) Den øvrige del af 
det nævnte overskud anvendes til forøgelse af den under dansk-færnsk kultur
fond henlagte kapital og til oprettelse af en dansk-islandsk kulturfond -
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Det under 8 anførte beløb fordeles mellem de nævnte fonds med halvdelen til 
hver af de to fonds. 

5. juni - TJLLÆGSBEVJLLINGSLOV for 1958/59. 
21 Forsvarsministeriet. Tekstanm. 91) ad tekstanm. nr. 4. Teksten udgår og 

erstattes af: De i 117, stk. 3. i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om Jpnninger og pen
sioner m. v. til statens tjenestemænd omhandlede tillæg for tjenestemænd i land 
på Fterøcrne og i Grønland m. v. kan efter forsvars111inisterens n:.ern1ere bestcn1~ 
melse forhøjes med indtil 65 pct. 

9. juni - Bek. 198 om ændring af bek. ang. godkendelse af et særligt FÆR· 
ØSK FLAG. 

På :Jero1n af statsn1inistercn efter henvendelse fra Fa~røernes landsstyre nedlagt 
foresttiling har Hans Majest:et Kongen under 5. juni 1959 allerhøjest godkendt, 
at det ved kgl. resolution af 25. juli 1948 godkendte særlige faroske flag, jJ'r. 
§ 12 i lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes hjemmestyre og bekendlg<l· 
relse nr. 373 af 27. august 1948 angående godkendelse af et særligt færøsk flag, 
ændres således, at de flagets højrøde kors omgivende mørkeblå rande herefter 
fren1traxJer son1 azurblå. 

Det færøske flags udseende er herefter: Flaget er hvidt med et hojrødl kors 
med azurblå rande. Korsets røde del svarer til '/8 af flagets højde, den blå raml 
til halvdelen af den mde del. De hvide felter nærmest stangen er kvadratiske, de 
ydre er dobbelt s:i lange som disse. Flagets højde og længde forholder sig som 
8 til 11. 

10. juni. -· Lov 203 om ændr. i lov om oprettelse af et KREDITINSTITUT for 
FISKERIERHVERVET. 

1 I lov nr. 78 af 23. marts 1932 jfr. - - - foretages folgende ændringer: Til 
pr. 2. Paragraffen affattes sålc:les: »Som grundfond for bankens virksomhed 
stiller statskassen el beløb på 10 mil!. kr. til rådighed for banken. -«. 

Til pr. 3. I paragraffen ændres »30 mil!. kr.« til ))100 mil!. kr.«. - ·- Til 
pr. 6. I afsnit A, litra b, ændres »2/3 til: »85 pct.«. ,,, -

3 Ved nærværende lovs ikrafttræden ophæves - -- lov nr. 75 af 29. marts 
1957 om støtte til nybygning af færøske fiskerfartøjer m. v., således som ændret 
ved lov nr. 118 af 6. maj 1958. 

11. juni - Lov for Færøerne 208 om FOLKEPENSION. 
I. Almintlelige regler. 

1 Enhver, der har dansk indfødsret og er bosiddende på Færøerne eller for
hyret med skib hjemmehørende på Færoernc, er berettiget til efter del fyldte 67. 
år _, enlige kvinder efter det fyldte 62. år -· al oppebære folkepension efter 
nedenstående regler. Som ligeberettiget med indfødte anses med hensyn til folke
pension en kvinde, der ikke selv har indfødsret, men som er eller senest har 
,·æret i ægteskab med en mand med dansk indfodsret. Fra bestemmelsen i nær
værende paragrafs stk. 1, der gør dansk indfødsret og bopæl på Færøerne til 
betingelse for rettigheder efter loven, jfr. dog § 19, kan regeringen efter forud 
indhentet erklæring fra landsstyret gore undtagelse med hensyn til statsborgere 
i andre stater eller dele af disse, såfremt der med de pågældende stater er opnået 
gensidig overenskon1st. . . . 

2 Retten til folkepension er betinget af: 1) at andragerens økonomiske stdlmg 
i løbet af de sidste 10 år ikke er forringet ved handlinger, ved hvilke han - )1 
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tilfælde af ægteskab ej heller ægtefællen med Jen andens vidende og vilje - ,~il 
fordel for børn eller andre har betaget sig selv midlerne til sit underhold, så· 
ledes at han derved er bragt til at opfylde de i § 7 fastsatte økonomiske betingelser, 
Ej heller må hans okonomiske stilling være forringet ved hans uordentlige eller 
ødsle levned eller på anden lignende måde. Hvis omstændighederne taler derfor. 
kan der dog ydes påg:cldende den pension, som han ville have kunnet opnå, hvis 
han ikke havde forringet sine kår på n:cvnte måde. Ved anvendelse af disse regler 
ses der bort fra, hvad pågældende har forbrugt til sine borns opdragelse og under· 
visning. 2) at andrageren ikke i løbet af de sidste 5 år vitterligt har fort et levned, 
der i det almindelige omdømme vækker forargelse. 3) at andrageren ikke oppe· 
bærer eller i de sidste 3 ar før begæringens indgivelse har oppebåret hjælp, der 
ifølge fattiglovgivningens regler har fattighjælps virkning for vedkommende. For 
hustruers, herunder fraskilte, frw;eparerede og forladte hustruers samt enkers ved· 
kommende kan dette tidsrum i henseende til virkningen af den ægtefællerne til 
børnene ydede fattighjælp forkortes, når de kommunale myndigheder i opholds· 
og forsørgelseskommunen er enige herom. For en enke, fraskilt, frasepareret eller 
forladt hustru betragtes hjælp, der er ydet manden til børnene, efter nærværende 
lov ikke som fattighjælp, for så vidt hjælpen er ydet efter samlivets ophør. Hjælp 
ydet til sygebehandling, herunder medicin og hospitalsbehandling, bandager og 
lignende, regnes med hensyn til at opnå folkepension ikke som fattighjælp. 4) at 
andrageren i de sidste 5 år for begæringens indgivelse har haft fast ophold i riget 
eller været forhyret med dansk skib; dette tidsrum er rigsombudsmanden efter 
samråd med landsstyret, for så vidt angår personer, der er hjemvendt fra udlandet, 
dog berettiget til at forkorte, når omstændighederne særlig taler derfor, ligesom der 
med hensyn til sømænd kan bortses fra kortere tids fart med fremmed skib. 

3 Begæring om folkepension indgives til kommunalbestyrelsen på blanketter, 
hvortil der fastsættes formularer af socialn1inisteren. og som fås hos kon1n1uncrnc. 
For søfolks vedkommende indgives begæringen, for sil vidt de, når de er i land. 
har fast ophold i en kommune, til kommunalbestyrelsen i denne, men i øvrigt til 
kommunalbestyrelsen i den kommune, i hvilken det pågældende skib hører hjemme. 
Begæringen skal indeholde de til bedømmelsen af vedkommendes ret til folkepen· 
sion fornødne oplysninger. Begæringen skal være ledsaget af fornødne legitima· 
tionspapirer og øvrige bevisligheder, som vedkommende kan fremskaffe, og den 
skal være forsynet med en af vedkommende på tro og love underskreven erklæring 
om, at dens indhold er stemmende med sandheden. Er vedkommende ude af stand 
til at udstede en skriftlig erklæring. skal rigtigheden af de i begæringen indeholdte 
oplysninger være attesteret af to med vedkommendes. forhold nøje kendte per· 
soner. hvis troværdighed on1 fornødent bevidnes af øvngheden. 

4 De i § 3 nævnte kommunale myndigheder undersøger de indkomne begærin· 
ger. Til brug ved undersøgelsen skal der uden betaling meddeles udskrifter eller 
attester af rets· og ovrighedsprotokoller, kirkebciger og deslige samt ydes bistand 
af øvrigheden. I fornødent fald skal den, der begærer folkepension, eller andre, 
der måtte kunne meddele manglende oplysninger, være forpligtet til ved retsligt 
forhør at give sådanne. Efter endt undersøgelse indsender kommunalbestyrelsen 
begæringen med bilag til rigsombudsmanden med sin indstilling om, hvorvidt 
folkepensionen kan ydes. Pensionens størrelse fastsættes derefter af rigsombuds· 
manden efter samråd med landsstyret i overensstemmelse med reglerne i §§ 5-7. 
2. F'olkepensio11e11s stc,;rrelse 111. rn. 

5 Folkepensionen udredes med følgende årlige grundbeløb. jfr. dog §§ 7 og 20: 
Til ægtepar, når begge opfylder betingelserne for at opnå pension"., "" 4 404 kr. 
Til enlige personer samt ægtepar, når kun den ene af ægtefællerne 

opfylder betingelserne 2 952 kr. 
Folkepensionens mindstebeløb udbetales til personer, der er fyldt 67 år, uden 

hensyn til modtagerens økonomiske forhold. Beløbet er af samme siørrelse som 
det i henhold til lov om folkeforsikring fastsatte mindstebeløb for den øvrige del 
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af riget og udgør for tiden indtil 31. marts 1960 et beløb svarende til el årligt 
pensionsbeløb af 1 140 kr. for ægtepar, når begge opfylder betingelserne for at 
opnå folkepension, og 75G kr. for enlige tJersoner sa111t rrgtepar, nil.r kun den 
ene af ægtefællerne opfylder betingelserne. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 2 er 
personer, der i henhold til en før I. april 1958 gældende lov eller vedt<egt oppe
b~erer pension fra staten, lagtinget, folkeskolen, folkekirken, en kon1n1une, et kon
cessioneret selskab, en offentlig virksomhed eller som ved afgang fra tjenesten 
har adgang til en sådan pension. Tilsvarende ga:lder de påga~ldcndes nuvrerendc 
og eventuelle tidligere ægtefæller, safrernt disse er berettiget til al opnå pen
sion efter de pågældende. Når ganske særlige forhold foreligger, kan rigsombuds
manden efter forhandling med landsstyret dispensere fra denne bestemmelse. Ved 
den yngste rcgtc--~ælles opnåelse af 67 års alderen drager rigson1budsn1andcn efter 
kommunalbestyrelsens indstilling omsorg for, at den ægteparret tilkommende folke
pension fastsættes efter de regler, der g:dder for ægtepar, når begge er fyldt 67 år. 
V ed opsættelse begæring om folkepension i henhold til stk. 1 ud over den i § 
I na~vte aldersgr~cnse ydes der et tilkrg til pensionen. For enlige regnes der herved 
med den alder, pågældende havde, da han begyndte at oppebære folkepension i 
henhold til stk. I eller stk. 2. og for ægtepar med den ældste ægtefælles alder, da 
ægteparret eller en af ægtefællerne begyndte at oppebære folkepension i henhold 
til stk. I eller 2. Tillæggene udgør folgende årlige beløb, jfr. § 20: 
Til ægtepar, når begge opfylder betingelserne for at opnå pension. Ved 

opsættelse til den ældste ægtefælles fyldte 70. ar. ... 
72 år og derefter 
Til enlige samt ægtepar, når kun den ene ægtefælle opfylder betingelserne 

432 kr. 
648 kr. 

Ved opsættelse til del fyldte 70. år, for enlige kvinder dog 65 år... 288 kr. 
72. år, for enlige kvinder dog 67. år, og derefter". 432 kr. 

Afgår en med sin ægtefælle samlevende folkepensionist ved døden, regnes til
lægget efter den alder, den ældste af ægtef:ellerne havde, da ægteparret eller en 
af ægtefællerne begyndte at oppebære folkepension, for så vidt pågældende ved 
ægtefællens død i øvrigt opfylder betingelserne for at oppebære folkepension. Til
svarende regler gælder, når ægtcfæUcrncs samliv ophreves af grunde, de ikke selv 
er herre over, f. eks. på grund af den ene ægtefælles indlæggelse pa sindsygeho
spital. Har en person, der oppebærer pension i henhold til stk. I, forsørgelses pligt 
overfor bcirn under 15 år, ydes der for hvert barn el børnetillæg. Tillægget ydes 
endvidere pensionister, der har forsorgelsespligt over for bom mellem 15 år og 
l 8 år, til hvis skolegang, lære eller anden uddannelse pensionisten har V<CTentlige 
udgifter. Tillægget ydes dog ikke til en frasepareret eller fraskilt pensionist, der 
ikke bidrager til barnets forsørgelse, og hvem der ikke er pålagt bidrag til dette. 
Har flere pensionister forsørgelscspligt over for san1mc barn, tilkomn1er tilkegget 
kun den, der hel! eller overvejende underholder barnet. For så vidt og så længe 
et barn er fjernet fra hjemmet i henhold til den til enhver tid på Færøerne g'rl
dende !x>rneforsorgslovgivning, bortfalder det heromhandlede tillæg for pågæl
dende barns vedkommende. 2) Bornetillægget udgør et beløb svarende til det en 
enke efter de til enhver tid for Færøerne gældende bestemmelser, for tiden § 33 
i kongelig anordning nr. 101 af 18. marts 1949 for Færøerne, tilkommende børne
bidrag, dog at tillægget ikke kan overstige det belnb, som vedkommende er til
pligtet at yde til barnets forstirgelse. Tillægget beregnes efter reglerne i kapitel 1 
i kongelig anordning nr. 101 af 18. marts 1949 for Færnerne, dog at tillægget ud
betales sammen med pensionen. 3) Dersom en pensionist er berettiget til under
holdsbidrag til sine børn i henhold til overøvrighedsbestemmelse, en af overovrig· 
heden godkendt overenskomst, separations- eller skilsmissebevilling eller dom eller 
er berettiget til bidrag i henhold til kapitel 2 i kongelig anordning nr. 101 af 18. 
marts 1949 for Færøerne, udbetales der ikke bornctillæg. Det samme gælder i til
fælde, hvor der i henhold til resolution eller dom, jfr. foran, vil kunne pålægges 
bidrag, men hvor resolution m. v. ikke er udfærdiget, samt i tilfælde, 
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hvor resolution ikke kan udfær<ligecs, f. eks. fordi barnefaderen ikke 
kan identificeres. 4) Enhver forandring i antallet af en pensionists bom under 18 
år får virkning fra den første i den fpJgende maned. Er er person, der oppebærer 
folkepension i henhold til stk. I, gift og samlever med ægtefællen, uden at denne 
oppebærer invalide- eller folkepension, lægges der til den i stk. I nævnte pension 
et ægteskabstillæg pa 444 kr., jfr. § 20. Til personer, der modtager folkepension i 
henhold til stk. 1, og som er fyldt 80 år, ydes fra den første i den efter opnåelsen 
af 80 års alderen følgende måned et alderstillæg på 5,5 pct. af del for de enkelte 
folkepensionister beregnede grundbeløb. dog at tillægget nedsættes til "/:i i 
tilfælde, hvor alene den ene af to pensionsberettigede ægtefæller er fyldt 80 år. 
Tillægget, der afrundes til det nærmeste med I 2 delelige kronebeløb, udbetales 
n1ånedsvis san1n1en med pensionen. 

6 Til ydelse af personlige tillæg til folkepensionister. navnlig i tilfælde, hvor 
de pågældendes forhold er særlig vanskelige, stilles <ler el belob til rådighed 
svarende til 4~i pct. af grundbeløbet, som i det foregående år er udredet oå Fær
øerne. Afgørelsen, hvorvidt og med hvilket belob der skal ydes personligt tillæg, 
træffes efter skcm i hvert enkelt tilfælde af riusombudsmanden efter samråd med 
landsstyret. En del af rildighedsbelobet kan d~g anvendes til at yde tillæg til pen
sionister efter n1ere generelle regler, således for ekscn1pel pensionister. hvis a~gte
fælle er afgået ved døden. Sådanne regler fastsættes af rigsombudsmanden efter 
samråd med landsstyret. Yderligere kan rigsombudsmanden efter samråd med 
landsstyret i fornødent fald ud over den i henhold til § 5, jfr. 7, fastsatte pen
sion i sygdomstilfælde, når der foreligger indstilling fra en læge, tilstå hospitals
behandling, n1edicin. bandager, kunstige len1n1er og lignende ydelser samt lønnet 
sygehjælp i hjemmel. Til pensionister, der inden for et tidsrum af 6 måneder. 
for de har indgivet bega:ring 0111 pension, er ophørt eller senere ophører at va~re 
medlemmer af en statsanerkendt sygekasse, uden at kassens hjælp er opbrugt, kan 
nævnte hjælp i sygdomstilfælde dog kun ydes i det omfang. i hvilket den pågæl
dende sygekasse ikke har kunnet yde den. 

7 Retten til at oppebære folkepension med dens fulde grundbeløb efter § 5, stk. 
1, er betinget af, at vcdkon1n1endcs årlige indta~gt, beregnet efter reglerne i stk. 3. 
ikke repræsenterer en værdi, der overstiger folgende belob, jfr. dog § 20: 
For ægtepar, når begge ægtefæller eller den ene af disse opfylder betin-

gelserne for at opna pension ". 2 300 kr. 
For enlige personer ". I 500 kr. 

For hver 100 kr" indtægten overstiger det i stk. I omhandlede fradragsfri belob, 
fradrages 60 kr. i pensionens grundbeløb og eventuelle tillæg efter§ 5, stk. 5 og 8. 
Overstiger indtægten 140 pct. af det fradragsfri beløb. fradrages 72 kr. i pensionens 
grundbelob m. v. for hver 100 kr .. indtægten overstiger de nævnte 140 pct. Over
stiger indtægten l 80 pct. af det fradragsfri bcl11b, fradrages 84 kr. i pensionens 
grundbelob m. v. for hver JO() kr" indtægten overstiger de nævnte 180 pct. Over
stiger indtægten 220 pct. af det fradragsfri belob, fradrages 96 kr. i pensionens 
grundbebb m. v. for hver 100 kr" indtægten overstiger de nævnte 220 Fl. De ind
tregtsgra~nser, ved hvilke fradraget for yderligere indta.~gtcr forhøjes, afrundes opad 
til nærmeste med 100 delelige tal i kroner. For personer, der er fyldt 67 år, og som 
ikke omfattes af § 5, stk. 3. kan folkepensionen ikke nedsættes under det i § 5, stk. 
2, nævnte belob. For andre bortfalder folkepensionen. når den med de foran nævnte 
tillæg bliver n1indrc end I/H af det fulde grundbeløb. l)en indttegt, son1 kon1111er i 
betragtning i henhold til foranstirende, beregnes efter følgende regler: 

1) a. Enhver indtægt, som pågældende har oppebåret i del foregående kalender
år, medregnes, hvad enten indtægten hidrører fra personligt arbejde. vedvarende 
privat eller offentlig underslollelse (invalide- eller folkepension undtaget), pension, 
livrente eller besiddelse al' formue eller ejendom. b. Ved opgørelsen af indtægten 
fradrages skatter san1t udgifter til kontingenter i anledning af 1ncdlen1skab i ulyk
kes-, syge~, invaliditets- og begravelsesforsikringen. c. Ved opgorelscn af indtægten 
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til en pensionist, der modtager underholdsbidrag til sine børn i henhold til over
øvrighedsbestemn1else, en af overøvrigheden godkendt ovcrenskon1st, separations· 
eller skilmissebevilling eller dom eller oppebærer bidrag i henhold til kgl. anord
ning nr. 101 af 18. marts 1949 for Færøerne, vil der være at se bort fra en så stor 
del af børnebidraget. som svarer til enkeb(lrnsbidraget. d. Ved ongorelsen af ind
tægten for to samlevende ægtefæller. hvoraf kun den ene er berettiget til at oppe
bære pension, lægges ægtefællernes samlede indkomst til grund ved pensionens be
regning. e. For så vidt pågældende pludselig har mistet muligheden for at opnå den 
hidtidige arbejdsfortjeneste, skal den første pensionsberegning foretages uden hen
syn til den indtægt, som skyldes personligt arbejde i det foregående kalenderår, 
men under hensyntagen til den mindre arbejdsfortjeneste, som han efter den ind
trådte forandring skonnes i stand til at opnå på egnen. f. Efter samråd med lands
styret kan rigsombudsmanden fastlægge vejledende retningslinjer for indtægtsbe
regningen& herunder navnlig on1 ansættelsen af værdien af naturalindtægtcr, såsom 
af frit ophold, aftægt og af bolig i eget hus. 

2) Ved beregning af folkepension ses der bort fra indtægter -- bortset fra formue
indtægt - svarende til 'fa af det i stk 1 nævnte fradragsfri beløb. 

3) Af den sale:les beregnede indtægt i hele kroner bortkastes det beløb, som bli
ver tilovers, når indkomsten deles med 100. Såfremt en nerson eller den med denne 
samlevende ægtefælle oppebærer pension fra staten, h~gtinget, folkeskolen, folke
kirken, en kommune. et koncessioneret selskab, en offentlig virksomhed eller fra en 
statsunderstøttet pensionskasse. bliver der i folkepensionen, således som denne be
regnes efter foranstående regler, yderligere al fradrage 20 pct. af det beløb. hvor
med pensionen fra staten nl. v. overstiger '2/:1 af det ifolgc stk. I fradragsfri beløb. 
Når ganske særlige forhold foreligger. kan rigsombudsmanden efter samråd med 
landsstyret dispensere fra denne bestemmelse. 

8 Folkepensionen udbetales manedsvis forud af Færoernes oppebørselskontor. 
Pensionen kan kun oppebæres. for så vidt pågæklende bor her i riget, jfr. dog § I, 
stk. 2. Bliver rigsombudsmanden eller landsstyret, f. eks. gennem meddelelser fra 
kommunalbestyrelsen, pensionistens piin-)rende eller andre private, opn1a~rksom på, 
at en pensionist ikke bor have dispositionsret over <len ha1n tilståcdc folkepension 
i henhold til § 5, stk. I, træffer han efter samråd med landsstvret bestemmelse om, 
på hvilken måde pensionen skal komme pilgældende til gode, idet rigsombuds
n1anden on1 fornodent drager on1sorg for, at ve<lkomn1endc umyndigg:t-)res, jfr. 
herved reglerne i lov om myndighed og værgemfll af 30. juni 1922 §§ 2, 3, 38 og 
46, eller at der på anden n1ådc gribes ind efter lovgivningens regler. 

9 Så hrngc en pensionists okonon1iskc og personlige forhold, herunder trgte
skabelig stilling og forsørgerforhold, er uforandrede. beholder han den en gang 
fastsatte pension, jfr. dog § 20. Forøges eller nedsættes en pensionists indtægt ~Ile; 
forn1ue n1cre end n1idlcrtidigt så n1cget. at beregningen nf pensionen efter § 7 nu 
n1å give et andet resultat. tneffer rigso1nbu<lsn1andcn efter indstilling af kon1n1unal
Ocstyrelsen og under iagttagelse af reglerne i §R 6 og 7 foranstaJtning til, at pensi 
onen fren1tidigt neds~cucs eller forlH;jcs i ovcrcnstcn1111cl~e med ny beregning. 
Ligeledes drager rigsombudsmanden omsorg for en on1rcgning af nensionen, ~''.t
fren1t der sker en sådan forandring i påg;:rldendcs ægteskabcli_ge stilling, fon;{;rgcr
forhold cj1ler alder, at pensionens storrclse n1It påvirkes deraf. Det påhviler en pen
sionist at n1eddele kon1n1unalbcstyrelsen underrctnini!; cn1 enhver forandring i sine 
okonomiske forhold, som kun formodes at medføre nedsættelse eller bortfald af 
pensionen, Jigeso1n kon1111unalbestyrelsen selv skal v1rrc onn1rerkson1 nJ, on1 en sa 
dan forandring indtr[rder, og underrette rigson1hudsn1andCn heron1. Nar en pensio~ 
nist flytter til en anden kon1n1unc, nul han sende rigson1budsn1anden n1eddelclse 
om sin nye adresse. Rigsombudsmanden meddeler da den tilflytteclc kommune, hvil 
kcn pension den påg::rldendc rar, og ved:l:rggcr en udskrift af oplysningerne 0111 pen
sionistens personlige og okonon1iskc forhold. J(o111n1unalbestyrelsen afgiver der
efter indstilling til rigsombudsmanden i overensstemmelse med reglen i § 4. stk. 2. 
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. Foretager en pensionist handlinger, der efter § 2 ville udelukke ham fra adgang 
til pension, eller oppehærcr han fattighjælp af den i § 2, nr. 3, nævnte art eller hjæl
pekassehjælp, bortfalder pensionen. 

10 Den hjælp, der inden sagens cndc'.:'.ge afgvJrclsc tilstås vedkon1n1endc, betrJg~ 
tes, for så vidt han findes berettiget til folkepension, som en del af denne; i modsat 
fald opføres beløbet som fattigudgift, men har dog ikke for modtageren de alminde
lige med fattighjælps modtagelse forbundne virkninger, medmindre han har frem
fort vitterligt urigtige oplysninger on1 sine i betragtning komn1cnde forhc:!d. 

11 De regler, der over for trængende i ahnlndelighe<l ga:lder for benyttelsen af 
hrger og jorden1ødre og for vederlag til sådanne sa1nt for begravelseshjcclp, ga~lder 
også for personer, der oppebærer folkepension i henhold til § 5, stk. I. For så vidt 
der derved påføres kommunen udgifter, bliver disse al refundere efter reglerne i § 
18. 

12 Når en pensionist anbringes eller er anbragt for offentlig regning eller for 
en anerkendt sygekasses regning oå en i henhold til lov 0111 fattilr1,:~escnet nå FcerH 
øerne, § 72, eller lov om offentlig forsorg anerkendt anstalt elle1~ af en sådan an
stalt under dennes vedvarende tilsyn hos private, og når anbringelsen stra.~kker sig 
ud over indla~ggelsesn1llneden og den fohrcndc måned, dra1~cr ri12sombuds1nanden 
efter forud indhentet erkJa:ring- fra ko1nnn1naltestyrel~cn ~og efter sainri!d n1ed 
landsstyret on1sorg for. at påga;Jdendes [JCnsion efter 0111sta.~ndighe:lerne udbetales 
til dækning af de med opholdet forbundne udgifter; det eventuelt tiloversblevne be
løb udbetales pågældende selv, jfr. dog § 8, stk. 3. Ved anvendeleen af reglen i stk. 
l tages der hensyn til, om pågældende har forsørgclscspligl over for andre. Pensi
onen skal da i trangstilfælde fortrinsvis anvendes til fyldestgorelæ af sådan for
sørgelscspligt. For så vidt del beløb, der i henhold til slk. 1-2 i det enkelte tilfælde 
kan anvendes til da'.'kning af udgifter ved pågæ:ldendcs anbringelse, n1åtte over
stige del belob, del efter de til enhver tid gældende regler påhviler naticnlen selv 
eller i trangstilfælde det offentlige al udrede, anvendes restbeløbet til nedsættelse af 
det eventuelle statstilskud til anbringelsen. Foranstående tcs~emmclse finder efter 
forhandling n1ed justitsn1inisteriet ogsft anvendelse på pensionister, der hensidder 
til afsoning af straf. eller son1 er interneret i henhold til don1. 

13 Hvor on1st~endighcderne taler derfor, kan optagelse i sa:-rlige dertil besten1tc 
alderdo1n.shje1n, der skal give pensionisten n1indst lige Eå gcde kår so111 n1o<ltagelscn 
af pensionen. tra:de i stedet for udbetaling af denne. For ophold på ko1nrnunen1es 
alderdon1shjcrn ben1yndiges rigso111budsn1anden til efter san1rf1d n1ed Jandsstvret at 
approbere takster, der heg_ges til grund ved beregning af refusion. Til folkepensio
nister. der er optaget i et kon1n1unalt aldcrdon1shjcn1, udbetales til s1nåfornødenhcd· 
er li! enlige 336 kr., jfr. \l 20, og til ægtepar det dobbelte beloh. Såfremt pensionis
terne har egen indtægt, der overstiger halvdelen af det nævnte lommepengebeløb, 
bliver 60 pct. af den overskydende indtægt at fradrage lommepengene. Overstiger 
indta.:gtcn Ll/n af Jonuncpengene, s{tledcs at disse i overcnsste1nn1clse med foran~ 
slående regel er bortfaldet, indbetales 60 pct. af den overskydende indtægt til kom
tnunens kasse. Overstiger indtægten af lon1n1eocngenc, indbetales endvidere 
hele det derover liggende belob tn kommunens kasse: dog al der ikke kan afkræves 
de påga~ldende n1cre end den fulde udgift ved deres forsorgelse, beregnet efter 
kommunens sidst afsluttede årsregnskab. De indbetalte bdc>b fradrages, forinden 
refusion beregnes i den udgift, som opholdskommunen i medfor af stk. 2 er beret
tiget li! al få refunderet. 

14 Hvis en person mod bedre vidende uberettiget har OPDcblirct folkepension, 
vil det beløb, <ler n1cd urette er oppebåret, va:rc at erstatte af påg1elrJende, eventuelt 
hans <l\.Klsbo. Bcstcn1n1elsc on1 tilbagebetaling tneffes af rigson1budsnu1nden efter 
san1råd nie<l landsstyret. Afgtlreh:cn kan indankes for socialn1inisteren. 

15 Klager over de af vedkonunendc kon1111unale n1yndighc<lcr trufne besten1-
n1elser vedrorendc folkepension kan ikke indbringes for don1stolene, n1en foreheggcs 
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rigsombudsmanden. Rigsombudsmandens afgørelser kan -også når de er truffet 
efter samråd med landsstyret -· indankes for socialministeren. 

16 Krav på ydelser i medfør af denne lov kan ikke gøres til genstand for arrest, 
eksekution eller anden retsforføllming. Retshandler, der afslulles af de pensions-
berettigede med hensyn til de næ:i1le krav, er ugyldige. -

3. Refusion m. v. 
17 Til delvis dækning af udgifterne lil folkepension opkræves fra og med !. ok

tober 1959 el folkepensionsbidrag.' 
Pligt til at udrede folkepensionsbidrag påhviler personer, som er bosiddende på 

Færøerne, og som for det li! det pågældende finansår svarende skallC'<lr er fuldt 
skattepligtige til lagtinget. Det årlige bidrag udgør I pct. af det beløb, hvoraf ind
komstskat til lagtinget beregnes. Personer, hvis skattepligt kun gælder for en del 
af det pågældende skatteår, udreder kun bidraget med en dertil svarende del af det 
for det fulde skatteår beregnede bidrag. Det udfundne bidragsbeløb afrundes nedad 
til det nærn1esie hele kronebeløb, og bidrag på under 40 kr. årlig for forsørgere og 
25 kr. årlig for ikke1forsørgere opkræves ikke. Bidraget forfalder til betaling til 
samme tidspunkter og med samme betalingsfrist som den ordinære indkomstskat 
til lagtinget og opkræves sammen med denne. r øvrigt kommer de for indkomst
beskatningen gældende regler, herunder reglerne for påligning, 0!1knevninp;, ind~ 
drivelse og indbetaling i landskassen, til anvendelse pi\ det heromharnllC'Je bidrag, 
for så vidt de er forenelige med de i nærværende lov indeholdte regler. Bidraget 
kan bringes til fradrag ved opgørelse af ydernes skattepligtige indkomst. 

18 Af den del af udgifterne til folkepension på Færøerne, som ikke dækkes af 
det i § 17 omhandlede folkepensionsbidrag, bærer statskassen 417, medens 3i7 af
holdes fra færøsk side efter hjemmestyrets nærn1erc bestemmelse. 

19 Flytter en person, der oppebærer folkepension i henhold til nærværende lov, 
til den øvrige del af riget. udredes hans folkepension fremtidigt af kommunalbesty
relsen i den nye opholdskommune efter de for denne gældende satser. Til brug 
ved afgørelsen modtager kon1n1unalbestyrclsen pensionssagens akter fra rig~on1-
budsmanden. De nærmere regler for, hvorledes der vil være at forholde, nar per
soner, der oppebærer folkepension i henhold til denne lov, flytter til Jen øvrige del 
af riget, og når personer, der oppebærer folkepension i henhold til lov om folke
forsikring, flytter til Fæmerne, fastsættes af socialministeren. 

20 Folkepensionens grnndbelob (i henhold til § 5, stk. I), ventetilhrg (i hen
hold til § 5, slk. 5), ægteskabstillæg (i henhold til § 5, stk. 8), det fradragsfri ind
tægtsbeløb (i henhold til § 7, stk. 1) samt lommepenge til beboere nå alderdoms
hjem (i henh. til § 13, stk. 3), reguleres i samme forhold som de befob, der i hen
hold til lov om folkeforsikring gælder for landkommuner i den øvrige del af riget. 
Inden henholdsvis 10. marts og 10. sent. bekendtgør socialministeren de forandrin
ger. som i ovcrensstemn1clse n1ed reguleringerne i henhold til § 85 i lov on1 folke
forsikring finder sted i ovennævnte belob. De således bekendtgjorte belob har gyl
dighed fra henholdsvis 1. april og 1. ok!ober. Inden 10. marts bekendtgør social
n1inistcren de forandringer. so1n i henhold til lov orn folkeforsikring er foretaget i 
de i nærværende lovs § 5, stk. 2, omhandlede mindstebeløb. De bekendtgjorte be
lob har gyldighed fra 1. april. 

21 Rigson1budsmandcn fastsa~Hcr efter san1råd rncd landsstyret de na".'nncrc reg
ler on1 lovens genncmforelse, hcrunt.lcr 0111 pensionens beregning og udbetaling, 
samt udsender fornøden vejledning for kommunalbestyrelserne. 

22 I tiden indtil 31. marts 1963 kan folkepension i henhold til § 5, stk. I. uanset 
bestemn1elscrnc i § 1. stk. 1, bcga~rcs efter nedenstående regler: 

.t\f enlige kvindi:r. /\J andn.:, 
der er fyl<lt der er fyldt 

I tiden indtil 31. marts 1961 60 år 65 år 

1) Jfr. Ll. 35, 13. maj 1959. 
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I tiden 1. april 1961-31. marts 1963 .""".""."".""""" .. ". 61 år 66 år 
Personer, som inden l. april 1961 eller I. april 1963 er fyldt henholdsvis 65 og 

66 år enlige kvinder henholsvis 60 og 61 år - men ikke inden da har søgt 
folkepension, bevarer uanset aldersgrænsens forhøjelse adgangen til folkepension. 
De i denne lov angivne belob for folkepensionens grundbeløb, jfr. § 5, stk. 1. 
ventetillæg, jfr. § 5, stk. 5, ægteskabstillæg, jfr. § 5, stk. 8, samt lommepenge til 
beboere pi alderdomshjem, jfr. § 13, stk. 3, kommer først til udbetaling den 1. 
april 1961. Indtil dette tidspunkt ydes følgende beløb, der reguleres efter reglerne 
i§ 20: 
F o/kepe11sio11e11s grwul belob: 

I tid('n i I fokn 
I, Oid ·59 i J. :lpL ·60 

JI. mJrh ·60]-3/.n1:1• ts-61 
A-:r!ii.;t kr. i A.1tlh'.t l{r 

Til ægtepar, når begge opfylder betingelserne for at opnii pension 3 084 3 744 
Til enlige samt ægtepar, når kun den ene ægtefælle opfylder te-

tingelserne 2 052 2 508 
VeMetillæg: 
Til æi,>tepar, når begge opfylder betingelserne for at opnå pen-

sion: Ved opsættelse til den ældste ægtefælles 67. ar......... 216 324 
70. år og derefter... ... 372 516 

Til enliJ.:e Slllnt ll'gtepar, 11dr kun den ene a·gteftclle opfylder he~ 
th1gelsernc for at opnt.l pe115io11: 

Ved opsættelse til det 67. ar ... 144 216 
70. år og derefter 252 348 

Ægteskabstil/æg . . . 144 300 
Lonunepenge til beboere pd a/derdo111shje111: 

Ægtepar 624 648 
Enlige . . . 312 324 
Efter I. april 1961 ydes de før dette tidspunkt gældende tillæg for opsættelse af 

begæring om aldersrente eller folkepension til henholdsvis det 67. og 70. år med 
de i § 5, stk. 5, nævnte belob for opsættelse af cegæring til henholdsvis det 70. og 
72. år, for enlige kvinder med tillægene for opsættelse af begæring til henholdsvis 
det 65. og 67. år. Til personlige tillæg til folkepensionister i henhold til § 6, stk. 1 
og 2, kan der i regnskabsåret 1959-60 anvendes et beløb svarende til 12 pct. af 
grundbelobene af de aldersrenter, son1 i det foregllcn<lc år er udredet på Fa~n,;crnc, 
ligesom der i regnskabsårene 1960-61 og 1961-(12 kan anvendes henholdsvis S~j 
pct. og 5Yz pct. af grundbelobene af de folkepensioner, son1 i det foregående år er 
udredet på Færøerne. For regnskabsårene 1959-60 og! 960-61 yder statskassen nl 
over det i § 18 omtalte tilskud til folkepension på Færøerne et b~lob svarende til 
henholdsvis "1:1 og 1 /:i af det samlede folkepensionsbidrag i henhold til § 17 for ved
ko1nn1ende regnskabsår. 

23 Denne lov træder i kraft l. oktober 1959. Samtidig ophæves lov nr. 146 af 
31. marts 1949 for Færoerne om aldersrente med senere ændringer. 

11. juni - Lov 209 om ændring i lov for Færøerne om INVALJDEFORSIK
RING. 

1 I lov nr. 147 af 31. marts 1949 for Færøerne om invalideforsikring med sen-
ere tcndringcr foretages følgende rendringer og tilfojelser: 

Til § I. I stk. I ændres "65 årn til: 67 årn og »60 iirn til "62 ane 
Til § 5. Stk. 1 affattes således: 
)>Stk. 1. Invalidepension udredes n1cd f~)]gende årlige grundl:elob, jfr. dog ~§ 6 

og 33: 
1:;il regtcpar, når begge opfylder betingelserne for at opnå pension 4 404 kr. 
Til enlige personer san1t ~egtepar, når kun den ene af a:gtc-fællcrnc op~ 
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fylder betingelserne . . . ". 2 952 kr. 
I stk. 2a ændres »192 kr.« til: »480 kr.«, og i stk. 2 b ændres »540 kr.« til: »744 

kr.« 
I stk. 3, nr. 2, ændres »§ 34« til: »§ 33«. 
Stk. 4 og 5 affattes således: 
Stk. 4. Er en invalidepensionist gift og samlever med ægtefællen, uden at denne 

oppeb-ærer invalide- eller folkepension. lægges der til den i stk. 1 nævnte pension et 
ægteskabstillæg på 444 kr., jfr. § 33. 

Stk. 5. Til ydelse af personlige tillæg til invalidepensionister, navnlig i tilfælde. 
hvor den pågældendes forhold er særlig vanskelige, stilles der et beløb til rådighed 
svarende til 4)'.2 pct. af de grundbeløb, som i det foregående år er udredet på Fær
øerne. Afgørelse af, hvorvidt og med hvilke beløb der skal ydes personligt tillæg, 
træffes efter skøn i hvert enkelt tilfælde af rigsombudsmanden efter samråd mc:l 
landsstyret.« 

Til § 6 . Stk. 1-4 affattes således: 
»Stk. I. Retten til at oppebære invalide pension med dens fulde grundtelob efter 

!i 55, stk. I. er betinget af, at vedkommendes årlige indtægt, beregnet efter reglerne 
i stk. 3, ikke repræsenterer en værdi, der overstiger følgende beløb, jfr. dog § 33: 
For ægtepar, når begge ægtefæller eller den ene af disse opfylder betin-

gelserne for at opnå pension ". . " 2 300 kr. 
For enlige personer I 500 kr. 

Stk. 2. For hver 100 kr" indtægten overstiger det i stk. I omhandlede fradragsfri 
beløb, fradrages 60 kr. i pensionens grundbeløb og eventuelle tillæg efter § 5 stk. 
2a og 4. Overstiger indtægten 140 pct. af det fradragsfri beløb, fradrages 72 kr. i 
pensionens grundbeløb rn. v. for hver 100 kr" indtægten overstiger de nævnte 140 
pct. Overstiger indtægten 180 pct. af det fradragsfri beløb, fradrages 84 kr. i pen
sionens grundbeløb m.v. for hver 100 kr., indtægten overstiger de nævnte 180 pct. 
Overstiger indtægten 220 pct. af det fradragsfri beløb, fradrages 9G kr. i pensionens 
grundbeløb m. v. for hver 100 kr" indtægten overstiger de nævnte 220 pct. Pensi
onen med tillæg efter § 5, stk. 2a og 4, kan dog ikke nedsættes under 1 l:i af det 
fulde grundbeløb. 

De indtægtsgrænser, ved hvilke fradraget for yderligere indtægter forhøjes, afnm
des opad til nærmeste med 100 delelige beløb i kroner. 

Stk. 3 Den indtægt, som kommer i betragtning i henhold til foranstående, bereg
nes efter følgende regler: 

I) a. Enhver indtægt. som pågældende har oppebåret i del foregående kalededr, 
medregnes. hvad enten indtægten hidrører fra personligt arbejde, vedvarende pri
vat eller offentlig understøttelse (invalide, og folkepension undtaget), pension, liv
rente eller besiddelse af formue eller ejendom. b. Ved opgørelsen af indtægten fra 
drages skatter samt udgifter til kontingenter i anledning af medlemskab i ulykkes-, 
syge-, invaliditets' og begravelsesforsikringen. c. Ved opgørelsen af indtægten til en 
pensionist, der modtager underholdsbidrag til sine børn i henhold til overovrighcds
besten1melse, en af ovenåvrigheden godkendt overensko1nst. separations~ eller skil~ 
missebevilling eller dorn eller oppebærer bidrag i henhold til kgl. anord
ning nr. 101 af 18. marts 1949 for Fæcoemc vil der sære at æ bort fra en sil stor 
del af børnebidraget, som svarer til enkebørnsbidraget. d. Ved ongtlrclsen af inJ
tæglen for to samlevende ægtefæller. hvoraf kun den ene er er bcrctti.eet til at oppe
bære pension, hrgges ægtefællernes samlede indkomst til grund ved ncnsionens be
regning. e. For så vidt pågældende pludselig har mistet muligheden for at opnå den 
hidtidige arbejdsfortjeneste, skal den første pensionsberegning foretages uden hen
syn til den indtægt, som skyldes personligt arbejde i det foregående kalenderår, 
men under hensyntagen til den mindre arbejdsfortjeneste. som han efter den in:l
trådte forandring skønnes i stand til at opnå på egnen. f. Efter samråd med la!'ds
styret kan rigsombudsmanden fastlæ~gc vejledende retningslinjer for indtægtsbe· 
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regningen, herunder navnlig om ansættelsen af værdien af naluralindtægler, såsom 
frit ophold, aftægt og af bolig i eget hus. 

2) Ved beregning af invalidepension ses der bort fra indtægter svarende til '/:1 af 
det i stk. l nævnte fradragsfri beløb. Har en invalidepensionist eller dennes ægte
fælle indL-egt ved personligt arbejde. ses der heraf yderligere bort fra 2fa af et beløb. 
der svarer til det i stk. l nævnte fradragsfri beløb. 

3) Af den således beregnede indtægt i hele kroner bortkastes det bel;1b, som bli
ver tilovers. når indkomsten deles med 100. 

Stk. 4. Såfremt en person eller den med denne samlevende ægtefælle oppebærer 
pension fra staten, lagtinget. folkeskolen. folkekirken, en kommune, et koncessione
ret selskab, en offentlig virksomhed eller fra en statsunderstøttet pensionskasse. bliv
ver der i invalidepensionen. således som denne beregnes efter foranstående regler. 
yderligere at fradrage 20 pct. af det beløb, hvormed pensionen fra staten m. v. over
stiger 21:i af det ifølge stk. I fradragsfri beløb. Når ganske særlige forhold foreligger, 
kan rigsombudsmanden efter samråd med landsstyret dispensere fra denne bestem-
melse. · -

I slk. 5 ændres »overstiger halvdelen af det ifølge stk. I fradragsfri beløb« til: 
»overstiger 21:1 af det ifølge stk. 1 fradragsfri beløb«. 

Til § 7. Stk. 2 affattes således: 
»Stk. 2 Invalidepræmien erlægges af de forsikrede i alderen mellem 18 og 62 år 

og udgør 21 kr. 60 ore pr. år for hver forsikret. lnvalidepræmie betales ikke af per
soner, der oppebærer invalidepension.« 

Til § 15. I stk. 2 udgår 2. punktum. 
Til § 16. Stk. I affattes således: 
»Stk. I. Invalidepensionen udbetales efter attestation af oågældendes opholds

kommune månedsvis forud af Færviernes oppehvirselskontor.« 
Til§ 17. I stk. 3 ændres »ægteskabelige stilling, fors:1rgerforhold cl.ler alder« til 

»ægteskabelige stilling eller forsorgelsesforhold.« 
Til § 18. Stk. 3 affattes således: 
Stk. 3. Hvis en invalidepensionist. der med relte er oplaget i invalideforsikringen, 

mod bedre vidende. jfr. § 17. stk. 4 uberettiget har opoebilret invalidepension, vil 
det beløb, der med urelte er oppebåret. være at erstatte af pågældende. eventuelt 
hans dødsbo. Bestemmelsen om tilbagebetaling træffes af rigsombudsmanden efter 
samråd med landsstyret. Afgrirelsen kan indankes for socialministeren.« 

Til § 20. Bestemmelsen affattes således: 
»Når en invalidepensionist opnår den alder, der giver mænd og gifte kvinder ad

gang til folkepensionen. skal den ham tilkommende pension konteres som folke
pension og refunderes efter de for sådan pension gældende regler. Beregningen af 
pensionen vil derimod også efter delle tidspunkt være at foretage efter de for be
regningen af invalidepension gældende regler, men kan dog - såfremt den pågæl
dende opfylder betingelserne for at oppebære folkepensionens mindstebeløb - al
drig nedsættes under dette beløb. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om 
de pågældende pensionisters stilling i henhold til nærværende lov.« 

Til § 28. I slk. I indføjes efter »Opholdskommunen« ordene: »i trangstilfælde«. 
Til § 29. I stk. 1 ændres »det sociale udvalg« og »udvalget« til: »kommunalbe-

styrelsen«. 
Til § 32. Bestemmelsen ophæves. 
Til §33. Bestemmelsen affattes således: 
Stk. I. Invalidepensionens grundbeløb (i henhold til § 5. stk. I), invaliditets- og 

hjælpeløshedstillæg (i henhold til § 5, stk. 2). ægteskabstillæg (i henhold til § 5. stk. 
4) samt del fradragsfri indtægtsbeløb (i henhold til § 6, stk. I) reguleres i samme 
forhold som de beløb. der i henhold til lov om folkeforsikring gælder for landkom
muner i det øvrige del af riget, jfr. med hensyn til hjælpeløshedstillæget lov om fol-
keforsikring§ 40, stk. 3, I. punktum. . .. 

Stk. 2. Inden henholdsvis JO. marts og 10. september bekendtgør socialm1111sle-
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ren de foraudringer. som i overensstemmelse med reguleringerne i henhold til § 85 
i lov om folkeforsikring finder sted i ovennævnte beløb. De således bekendtgjorte 
beløb. har !,'Yldighcd fra henholdsvis I. april og l. oktober.« 

2 Overalt i loven erstattes »invaliderente«, »aldersrente« og »rente« n1ed: »inva~ 
lidepension«, »folkepension« og »pension«, ligeson1 »invaliderentemodtager« ug 
»rcntc111odtager« tcndres til: »invalidepensionist« og »pensionist«. 

3 De i denne lov angivne beløb for invalidepensionens grundbeløb, jfr. lov for 
Færøerne om invalideforsikring § 5, stk. 1. invaliditets- og hjælpeløshe<lstillæg. jfr. 
samme lovs § 5. stk. 2 og ægteskabstillæg, jfr. samme lovs § 5, stk. 4, kommer først 
til udbetaling den l. april 1961. 

Indtil <lette tidspunkt ydes folgcnde beløb. <ler reguleres efter reglerne i nævnte 
lovs § 33: 

!11vaUdepe11sione11s [!rtuul be/oh: 

I tiden i I tiden 
1. okt. -59 ( 1. :ipr. -60 

31. n•arts-oo:-31. marts-61 
A:irliJ!t kr. I .\arligt kr. 

Til ægtepar, når begge opfylder betigelserne for at opnå pension 3 084 3 744 
Til enlige samt ægtepar, når kun den ene ægtefælle opfylder be-

tingelserne 2 052 2 508 
Invaliditetstillæg 336 408 
Hjælpeløshedstillæg 732 732 
Ægteskabstillæg ". ." ... ". ". ". ". ... ". ." 144 300 

Stk. 2. Til personlige tillæg til invalidepensionister i henhold til lov for Færøerne 
om invalideforskring § 5, stk. 5 kan <ler i regnskabsåret 1959-60 anvendes et beløb 
svarende til 12 pct. af grundbeløbene af de invaliderenter. som i det foregående år 
er udredet på Færøerne, ligesom der i regnskabsårene 1960-61 og 1961.62 kan an
vendes henholdsvis SY,: pct. og 5Y,: pct. af grundbeløbene af de invalidepensioner, 
som i del foregående år er udredet på Færøerne. 

4 Socialministeren bemyndiges til al lade lov nr. 147 af 31. marts 1949 for Fær
øerne om invalideforsikring genoptrykke med de ændringer og tilføjelser. der er en 
folgc af nærværende lov, lov nr. 286 af 18. juni 1951 og lov nr. 67 af 26. marts 
1958. 

5 Denne lov træder i kraft den I. oktober 1959. 

20. juni - An. nr. 228 om ikrafttræden på Færøerne af lov om foranstaltninger 
i anledning af SVANGERSKAB. 

Lov nr. 177 af 23. juni 1956 om foranstaltninger i anledning af svangerskab m.v. 
sættes i kraft på Færøerne med følgende ændring: 

Indtil der på Færøerne oprettes mødrehjælpsinstitutioner eller dertil svarende in
stitutioner, skal svangerskabsafbrydelse på Færøerne i de i pr. 3, stk. 3 omhandlede 
tilf<rlde kunne ske efter samråd mellem den autoriserede læge. der foretager ind
grebet, og en anden autoriseret læge. 

25. juni -- Bek. nr. 229 af lov om SØMANDSSKAT. 
Herved bckendtgmes lov nr. 83 af 3 I. marts 1958 om sømandsskat med de ænd

ringer og tilføjelser, der folger af lov nr. 181 af 5. juni 1959. 
- - 2 - Med skib registreret med hjemsted her i landet sidestilles skib, der er 

registreret med hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet. såfremt del uden 
besætning overtages til befragtning af dansk rederi. -

3 Sømandsskat i henhold til delle kanitel svares endvidere af enhver sømand, 
som gør tjeneste på dansk skib i udemigsfart e11er nærfart, og som må anses for 
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hjemmehørende på Færøerne, i Grønland eller i et af de øvrige nordiske lande - 1 
32 ~ - Denne lov finder ikke anvendelse ombord på skibe registreret på Fær

øerne eller med hjemsted i Grønland. 

30. juni - Bek. nr. 235 om regulering af de indtægts- og formuegrænser, der gæl
der for en persons mC'Jlemsskab som nydende medlem i en anerkendt SYGE
KASSE på Eeroerne. 

1 henhold til stk. 9 i bek. nr. 309 af 16. dec. 1957 om de indtægts- og formuefor
hold, n1. v" der betinger en persons n1c<llcn1skab son1 nydende 1nedlen1 i en aner~ 
kendt sygekasse på Færøerne. fastsættes herved fra I. oktober 1958 at regne føl
gende grænser for ubc111idlethc<l i sygekasseanordningens forstand: 
Indta~gtsgncnscn: uforandret 
Bornetillægget: 
Forn1uegra~nsen for enlige personer 
Fonnucgr~rnscn for fa1nilieforsorrrerc 

De <l;rige i ovennævnte bckendtgcirclsc nr. 309 af 16. dec. 
finder uændret anvendelse for tiden indtil 30. sept. 1959. 

11.500 kr. 
1.075 kr. 

38.000 kr. 
52.000 kr. 

1957 fastsatte regler 

3. juli-~ Reglugert) nr. 40 fyri LØNJAVNINGARGRUNN skinsfiskimanna um 
n1instulon og vit)b6t til fiskaprisin v. n1. sn1br. J6garkunngcr0 nr: 16 frå 25. juni 
1954 og løgtingsl6g nr. I 0 fr{1 6. marts 1958. 

Lftir § 1 i logtingsl6g nr. 10 fra 6. mars 1958 ven1a fylgjandi reglur fyriskipaoar 
fyri minstulon og viob6t til fiskaprisir v. m. fyri tioarskeiili6 I. januar 1959 til 31. 
december 1959. 
I. Mi11stalr>11. 

1 Minstalon verOur tl)'ggjaO f~)royingun1 111ynstrat}ir eftir galdandi såttnuila vil) 
foroyskun1 fiskiskipi cisini skiparun1. Mynstrai")Uf er n1a<)Ur, tå hann er førdur a 
n1anningarlistan seinasta tcig, og Jistin sten1pla6ur hja n1ynstringarst_i6ranurn, san1a 
trygd ven)ur veitt utrMrarmonnum til lands i Grønlandi i tiiiarskeiOinum 16. juni 
til IS. oktober, tå tcir hava undirskrivtu) såttn1:1la, sun1 grunnurin hevur g60kcnt 
og skrasctL og fardagur og afturkon1udagur tcirra er pr6vførdur. Un1 n1ynstraOir 
111enn rcka sildavck)u å foroyskun1 firt)u1n, ftl.a tcir ikki lønjavning 

Tcir, sun1 cftir 1. stk. hava nrtt til n1instulon og fyll hava 16 år n1ynstringardagin 
clla cru uppihaldarar undir hcnda aldur, fåa tryggjat) cin forvinning f rcit5utf/Jini 
upp/i kr. 700,- lll11 111iinai'5i·n, hvor ttlrur roknac')ur fyri seu. Tcin1un1, su1n fiska sild, 
ven)ur tryggja<l ein minstulon uppå kr. 800.- um manaoin, rokna<) fyri seg. Menn 
undir 16 itr, sum eru ikki uppihaldarar, flla be"t tryggjao hålva minstulon, eins og 
n1enn, sun1 hava n1ynstraO fyri 1ninni cnn hcilan part, bcrt fUa tryggjat) n1instuløn 
f n1un hertil. 

2 Grundarlagio fyri, hval hvør einstakur skal fåa goldio i lønjavning, er av
rokning, cftir fiskaprisun1, sun1 cru ikki undir tcir prisir, it) Uscttir cru av ncvndini 
eftir § 3 i 16garkunngero nr. 16 frå 25. juni 1954, ella avrokning fyri fisk, avreirldur 
ella seklur uttan fyri F,iroyar samb. såttmala gMkendur ella utflutningsloyvi g'5,c'
kcnt av /(J11jav11higargru11ni11u111. 

Kostutrei,)slur omanfyri kr. 5.- um dagin fyri mannin, telja ikki vit) i utrokningini 
av k)njavningini. 

Vi() Utrokning av kJI1javning vcrl)ur ein vcif)ufcrl5 at rokna frå fråfaringardcgi til 
afturko1nudag, blll5ar dagar iroknaOar, og harun1fran1t tveir dagar eyka. 

3 Lonjavning vert)ur latin bæt)i til n1enn i samvcit)u og i sjålvdråtti. 
Lønjavning ver<)ur goldin aftana hvønn tur, so skj6tt fullfiggjao avrokning er 

komin grunninun1 i hendi. 

1) Jfr. Finanslov 21. n1arts 1959, 
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4 Um maour verilur sjukur umboril aftanå mynstring, og sjukan er vattail av 
lælrna og skipara samb. oy6ubla6, eigur hann lønjavning, til hann er arbeiosførur, 
t6 i mesta lagi fyri 3 mana6ar, um maourin er sjukur so leingi. 

Mal\ur, io hevur lovao seg burtur vio fiskiskipi og fyri at sleppa at mynstra gev
ur scg inn undir 16gfestu br6stsjukrakanningina, og sum urslit av hcsi kanning ikki 
fær mynstringarloyvi. eigur lønjavning ur grunninum cftir somu rcglum sum i I. stk. 

Um utrMrarmauur til lands i Grnnlandi kemur til skaoa millum tann dag, hann 
fer avstail, og 16. juni, ella millum 15. oktober og til hann er aftur i Føroyum, skal 
hann hava sama rætt sum aorir skipsfiskimenn til sjukravil\b6t. 
li I. VWh6t til fiskaprisir. 

5 Tcimum, sum eftir § 1, l. stk. er tryggjao minstuløn, vcrour veitt viob6t til 
fiskaprlsin. 

6 Viob6tin eftir § 5 er henda: a) Fullsaltailur toskur nr. 1 landaour i Føroyum 
ella Gmnlandi av snøris-. linu- ella gamaveiilu: 

Toskur yvir 22" 55 oyru pr. kg. Fullsaltaour fiskur nr. 1 landaour i Føroyum clla 
Grønlandi av trolveWu: 

Toskur yvir 22" 25 oyru pr. kg. Fullsaltaour fiskur nr. 1 Jandaour i Føroyum clla 
Grønland i av snøris-. linu-, garna·; og trolveiou: 

Toskur 16-22" 20 oyru pr. kg Toskur 12-16" 5 oyru pr. kg. Fyri allan full· 
saltafon tosk av utr60ri i Grønlandi: 5 oyru pr. kg. Fyri allan fcskfisk av utråilri 
i Grønlandi: 2.5 oyru pr. kg. 

b) Prlsiskoyti verour bert goldin so langt, til fiskipartur + prisvi6b6t (hjå yvir· 
monnum å trolarum, skipara, styrimonnum og meistara, hyra + prisviilb6t) er 
1.350, kr. um manaoin tann turin. i sjålvdr.itti t6 einki hamark. 

e) Prisuppiskoyti verour lalitl til hesar partar av bruttofonginum: å S!ltlrisskipum 
45 'k a st6rtrolarum 20 % å oilrum trolarum og garnaskipum 30 pst. a smærri 
trolforum og linuskipum 35 pst. 
og luttaka i bytinun1 av hesun1 allir av n1anningini uttan skiparar, n1askinn1eistarar 
og kokkadrcingir vio Jika parti til hvønn; har mynstra6 er fyri minni enn heilan 
part, fær vit)komandi i mun til partin. i sjalvdråttarveiou ven)ur bytt eftir fiskatali. 
f sjalvdråttarvcii\u lær lastamat'iurin bert viob6t av Jastamannalonini (fiskatalinum) 
og kokkurin bert av 1 Y.; m!oalparti (ikki av sjålvveiddum fiski) alt innanfyri tcy 45 
% av brutto. Skiparar, maskinmeistarar og kokkadreingir fåa prisvi6b6t eftir somu 
treytum, t. v. s. hægst 1 part hvor, men uttanfyri frammanfyri åsettu prosentir. Vio 
st6rtrolarar verilur meint trolarar yvir 500 BRT. 

7 lnnan 4 vikur eftir landing sendur reioarin grunninum avrokning (eftir salt
fiskaprisi) vio hesum frågreiilingum: vektseoil, (i sjålvdråtti viil stvkkjatali pr. 
n1ann). 1ista yvir menninar vitJ ncttoavrokning pr. n1ann. fyri bestamann og n1otorø 
passarar nettopart pr. mann, og so skj6tt grunnurin hevur fingiil våttan fiskivinnu
stovunnar, at vektsel)ilin er san1svarandi vrakaravåttanina, kann grunnurin avgreiOa 
prisiskoyti til teirra, ii\ eru 16gliga mynstraoir. 
Ill. Ottoka. 

8 Grunnurin hevur heimild at taka aftur urtoku, i<) ikki kann rindast av avrokn
ing fiskimanna, bæili av prlsiskøyti og lønarvi<)b6t. 

9 Uttøkan er upp i 500" kr. um månaoin til teir menn, iil eru undir minstu
lønarskipanini, og fer soleiilis fram. 

Maour eigur at vissa sær ums6knarblao, ic1 fast hjå utgen)armanninum, mynstr· 
ingarstj6ranun1 og skrivstovum grunnsins og felapanna, harå skriva ta peningaha:dd 
hann ynskir un1 n1ånal)in, skipsnavniO, navn sitt, fl)Oingardag og -år, bUstaO, navniO 
U ti pers6ni, peningurin skal sendast tiL og at hann viO undirskrivt sini hevur til
skrivat) grunni.nun1 sj6pant fyri Uttøkupcningin av avrokning sinari, so langt hon 
rnkkur. Sifon flyggjar ella scndur hann reioaranum blaoitl. og ta reioarin hevur 
sent grunninum blaOil) unl}jrskrivaO, al hann hevur n1crkt s~er sj6pantpeningin til 
frådråttar i avrokning avvart)andi fiskimans, at hann åleg_gur Utflutningsfelagnun1. 
ella ti manni ella felag. hann selur fiskin til, at rinda aftur peningin i grunnin fyrst 
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av hvørjari sølu, so langt avrokningin røkkur, og t{l grunnurin hevur bOkai) hctta 
og fingio tryggjan fyri, at peningurin vio ney<1ugum rentum verour aflurgo!Jin i so 
st6run1 1nuni, sun1 avrokningin hj{t hvørju111 cinstakun1 fiskin1anni røkkur, og fing
it) Utskdvt mynstringarstj6ranna, at n1aOurin er n1ynstrJf5ur, verOur peningurin send 
ur vi6 poståvisu + porto, so skj6tt skrivstovan kann avgreiOa aftanå hvønn 1. i 
komandi mimao. 

Grunnurin skal senda hvnrjum reiaara uppgeril yvir goklna utløku fyri hvpnn 
manail. 

ReiOarin hcvur skyldu at senda grunninun1 skrivliga v::ittan t11n frtifaring;:1r- og 
ufturko111udagin beinan vcu:in, skiph) er aftur i Iandingarhavn. aftan;:_i hv,-nu1 cin
stakan tlir. Ger hann ikki t°iio, ma .reiOarin sjalvur bcra tey tan. herav kunnu stand
ast 

Lønjavningargrunnur skinsfiskimanna. 2.juli 1959. 
Eftir § 2 i løgtingsl6g nr. 3 frå 18. februar 1955 smbr. logtingsliig nr. 10 fra 6. 

111ars 1958 g6i.)kennir Jandsst,YriO fran1manfyri standandi rcglugcn) dae;fcst 2. jl'.li 
I 959 fyri lønjavningargrunn skipsfiskimanna viilvikjandi minstuløn og vit1b6t til 
fiskaprisir. 

Lagt ver6ur aftrat. at cftir § I i nevndu løgtingsl6gum er studningur Jandskassans 
til minstuløn og prisvi0b6tina av111arkaliur til i n1csta lagi l ,5 n1ill. kr., eins og 
møguligt avlop av hesi studningsskipan landskassans fy ri 1955, I 956, I 957 og I 958 
eftir § 5 i somu løgtingsl6g fer i serligan tiltaksgrunn undir lønjavningargrunninunL 1 

17. juli - Lagtingslov nr. 42 om FLAGET." 
1 Det færøske flag er hvidt og har et højrodt kors med azurblå rande. Det n1de 

kors er 1 / 8 af flagets højde, og de blå rande er halvt så brede som del røde kors. De 
hvide felter rnrrmest stangen er kvadratiske, de ydre fcller er dobbelt så lange som 
de kvadratiske. Eorholdet mellem flagets højde og længde er 8-11. 

2 Intet kendetegn ma anvendes i flaget. 
3 Fartøjer indregistrerede på Eærøerne undtagen rigets. skal benytte færøsk flag. 

Disse fartøjer må ikke føre andet end færøsk flag. medmindre det færøske flag vajer 
fra det sted. der ifolge lov eller international sædvane er nationalflagets plads. 

4 Elagets hejses på en dertil bestemt stang. Anbringes stangen på et hus, kan 
den enten gå lige op fra taget c11cr ud fra n1uren; dog m:i stangen altid ops~ettes nå 
en passende måde. Det samme gælder for en stang, der er rejst på jorden. På skibe 
og både skal stangen s~ettcs i agterstavnen eller den agterste n1ast benyttes. 

5 Landsstyret fastsætter flagdagene, og hvor længe der skal flages. 
6 Det er forbudt at udbyde til salg, sælge eller udleje flag, der ikke har de rette 

farver og mål. 
7 Denne lov gælder for alle flag, der benvtles offentligt nå sædvanlig måde eller 

inde, n1en ga~Jdcr ikke for dekorationsflag, bordflag eller lignende flag. 
8 rngen tnå hllne flaget, hverken i ord eller _u,crning. Det er ulovl.ii~t at bcnyllc 

flaget som mærke for enkeltpersoner. selskaber eller institutioner eller som kende
tegn på adgangsn1~rrkcr eller på anden lignende n1åde. 

Det er kun tilladt at benytte flaget i rek1amcojcn1e<l, herunder at anbringe gengi
velser af flaget på varer, der udbydes til sak;, eller nå sådanne varers etikette eller 
indpakning, hvor der er tale om fænlsk fabrikat. Del samme g:clder vare- Ol', fir
man1ærker. 

9 Tilsyntet med denne lovs overholdelse påhviler politiet. 
Overtrædelse af <le i denne lov fastsatte bestenll11clscr sa111t bcstc1nn1clscr truffet 

med hjemmel i denne lov straffes med boder, der tilfalder landska5'cn. 
Sagerne behandles som politisager. 
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10 Denne lov træder i kraft straks. Dog skal de, der hidtil har benyttet færøsk 
flag med mærke som foreningsbannere, ved blivende kunne benytte sådant flag .... 

17. juli - Løglingslog um FLAGGID. 
1 Føroya flang er hvitt krossmerki. Krossurin er fagurreyour og azurblårand

aour. Reyoi liturr;; er 'IB av flaggsins breidd og blåu rendurnar Yi av reyoa litinum. 
Tcir hvltu tcigarnir eru ferhyrndir. Teir næst slongini javnlitiailir, men hinir tvær 
ferOir so langir. Munurin millum breidd og longd flaggsins er sum 8-11. 

2 Ongi fråmerki mugu nytast l flagginum. 
3 Før, sum skrasell eru i F1iroyum. undantikin for rikisins skulu nyla Føroya 

flagg. 
Hesi før hava ikki ræll at nyla anna<) flagg ur toppi ella stong, sum eftir log clla 

millumlanda si6i er plåss tj66arflaggsins. 
4 Flaggio verour al vinda å stong, sum tilætlail er flam;inum, Verl\ur stongin sett 

å hus, kann hon antin standa steyrrælt upp fra taki ella lit frå klædningi, to må 
stongin altil\ standa, so tao hoskar. Tao sama er eisini gaklandi fyri stang, snm reisl 
er fra jør6. Å skipi og bati skal stongin altitl vera i afturenda ella kann afturmastur 
nytast. 

5 Landsstyrio fyriselur flaggdagarnar og hvussu leingi flagg-Jst skal. 
6 Ta6 er forboOiil at bj6ila ut til sølu. selja ella leiga flag,g ilt, sum hevur ikki 

rættar litir og mål. 
7 Henda 16g er galdandi fyri øll fløgg. sum nytt veroa alment å vanligan hått 

uti dia inni, men er t6 ikki galdandi fyri skreytfløgg, borilfløgg ella tilik fløgg. 
8 Ongin må vanviroa flaggio hvørki i oriium ella geri'ium. Tal) er 61ogligt at ge 

ra nYtslu av flagginun1 su1n merki hjå e.instøktnn pers6nun1. feh)gum ella stovnun1 
clla sum ey<)kenni å atgongumerkjum ella å annan tilikan hått. 

Tai'> er bert loyvt at nyta flaggio j reklamuendamåli, herundir at seta cndurgev
ingar å vørur, sum veriia bodnar ut til sølu, ella å tilika vøru etikette ella iløt, tå il' 
vøran er føroysk framlciosla. Sama er galdandi fyri vøru- og firmamcrkir. 

9 Løgrcglan skal ansa eflir, at henda 16g verour hildin. 
Brat m6t reglum i hesi 16g og reglum, sum fvrisettar eru eftir heimild i hesi 16g 

koma undir sekt, sum fara i landskassan. Målini fara fram sum løgreglumål. 
10 Henda log kemur i gildi beinan vegin. 
T6 skulu tcy. sum higarlil havn nytt føroyskt flagg sum felagsmerki, framvcgis 

kunna nykq tilikt flagg. 

23. juli - Kunngero um DAG- OG TfMAPENING å tænastufero og ulivic1bot. 
Eflir § 13, stk. 2 i løgtingsl6g nr. 16 fra 28. marts 1949 um løn tænastumanna 

landsins verour fylgjandi fyriselt. 
1 T[cnastu1naOur, sun1 ger ta:nastufcrO longr.i burtur enn 4 k111 fri tænastustaO~ 

num fær dag-og timapening innanfyri son1u komrnunu. TtcnastustaUiO er, um annaO 
er ikki fyrisett, arbeiosstac)io, ic) c\vist er tænastumanninum (skrivstova, tollbll6, iil
skiftingarbygd o. a.) soleii'iis, at 4 km markii'i veri'iur roknao haoani. Dagpeningur 
verour roknaour fyri hvørt samdøgur, sum viokomandi er burtursladdur. Fyri min
ni enn samdøgur, veri'iur timapeningur roknai'iur fyri hvønn åsettan tima, to ikki ut
yvir dagpening fyri samdøgur. N:\ttviobot ver6ur veitt fyri at hava ligii'I nått burtur
fra tænastustao, um innivist er ikki avist honum av yvirvaldi. Leioandi tænastumenn 
a lu:cgstu lonarstigun1 kunnu eina ferO taka at ferOast fyri dag- og tin1apening ella 
eftir rokning. Fyri t:enastufero uttanfyri Føroyar kann dag- og limapeningur setast 
upp uppi 100 % ella utreioslurnar at goltgerast eftir rokning. Tænaslumaour eigur 
ikki at fara ii tænastufero uttanfyri Føroyar ullan eftir avtalu viil landss!Vrio. Full 
utivi1ibot verour veilt upp i 21 dagar, fyri longri tiil verour viilb6tin sett niilur. Fær 
tænaslumaour Lili kost og innivist rindaii av landskassanum, eftir nærri fyrisettum 
treylum, tilkemur honum ikki dag- og limapening. 

263 



1959 23. juli 

2 Av dag og timapeningi skal tænastumailur rinda kostarhald og innivist o. t. 
met}an utreiOslur av fertiapeningi viil skipi, bili o. t. verila goldnar eftir rokning. 

3 Eftir frammanfyri tilskila5u reglum ver6ur dag. og limapeningur fyrisettur so-
leiilis: · 
Timapeningur 0,88 kr. 
Fullur dagpeningur 16,40 kr. 

hertil verilur veitt nåttviilb6t 14,05 kr. 
viob6t vio fullum dagpeningi I., 2. og 3. dag sama sta6 6,45 kr. 
minkailur dagpeningur 16,35 kr. 
av hesum nåttviub6t 4,30 kr 
timapeningur 0,88 kr. 
Viilb6t fyri l ., 2. og 3. dag sama slao vertiur berl veitt, um tænastuma6ur hevur 

rælt til dagpening heruppi i dagpening umskriva6an timapening. 
4 Reglurnar, sum her eru fyrisettar fyri tænastumenn, eru eisini galdandi fyri 

honorarlønt starvsf61k i tænastu landsins. 
5 Henda kunngero kemur i gildi fra 15. juli 1959. og samstundis fer kunngeni 

nr. 3 frå 7. januar 1959 ur gild i. 


