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Stjérnartidindi 1922, A 1. 

Auglysing 
um 

breyting á reglugjörð fyrir Háskóla Íslands 9. okt. 1912. 

Samkvæmt þegnlegum tillögum dóms- og kirkjumálaráðherrans hefir Hans 

hátign konunginum þann 28. desember 1921 allramildilegast þóknast að stað- 

festa eftirfylejandi breyting á reglugjörð fyrir Háskóla Íslands 9. okt. 1912. 

Fyrri hluti 49. gr. orðist svo: Embættisprótin í læknisfræði. 

Embættisprófinu skal skift í þrent, fyrsta, annan og þriðja hluta. 

Áður en kandídatinn segir sig til fyrsta hluta prófsins skal hann hafa 

lokið undirbúningsprófi í efnafræði. 

Prófið í efnafræði er bæði munnlegt og verklegt. Skal taka meðaltal af 

einkununum fyrir báðar úrlausnirnar og telja sem eina einkunn, sem telst til 

aðaleinkunnar við embættispróf. 

Prófgreinar í fyrsta hluta embættisprófs eru þessar: 

I. Líffærafræði (anatomia). 

II. Lífeðlisfræði (physiologia). 

Prófið er að eins munnlegt. 

Prófgreinar í öðrum hluta embættisprófs eru þessar: 

I. Sjúkdómsfræði (pathologia). 

Prófið er munnlegt og verklegt. 

II. Lyfjafræði (pharmacologia). 

Prófið er aðeins munnlegt. 

Prófgreinar í þriðja hluta embættisprófs eru þessar: 

a. Skriflegar prófgreinar: 

I. Handlæknisfræði (chirurgia). 

Il. Lyflæknisfræði (medicina). 

ILL. Rjettarlæknisfræði (medicina forensis). 

b. Munnlegar prófgreinar: 

I. Handlæknisfræði. 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f. 

1 

2. febr.



Lo
 

1 IE. Lyflæknisfræði. 
2. febr. III. Yfirsetufræði (ars obstetricia). 

IV. Heilbrigðisfræði (hygienica). 

c. Verklegar prófgreinar: 

I. Handlæknisaðgerð (operatio chirurgica). 
Il. Handlæknisvitjun (Clinica chirurgica). 

III. Lyflæknisvitjun (clinica medicinalis). 

Þetta birtist hjer með til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 2, febr. 1922. 

Jón Magnússon. 

  
G. Sveinbjörnsson 

2 Konungleg auglysing 

ad rikisstjårn skuli falin å hendur rikisarfa i fjarvist konungs. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Þareð Vjer höfum í hyggju að ferðast til útlanda, vilj- 
um Vjer samkvæmt 1. gr. laga 11. febrúar 1871, um ríkisstjórn, þegar svo 
stendur á, að konungur er ekki orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða fjarver- 
andi, sbr. 3. gr. dansk-íslenskra sambandslaga, að ríkisstjórn í fjarvist 
Vorri sje falin á hendur ríkisarfanum. 

Því birtum Vjer hjermeð Vorum kæru og trúu þegnum, að sonur Vor 
elskulegur, hans konunglega tign krónprins Christian Frederik Franz Michael



degi 2 við ríkisstjórn í Voru nafni frá þessum 

13. febr. 

Carl Valdemar Georg, tekur 

Þangað til Vjer komum heim aftur. 

Gefið á Amalíuborg, 13. febrúar 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Jón Magnússon. 

3 Konungleg auglýsing 0 
um 

að konungur sje kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

ie isti inn Ti 1. af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, an hin undi, g 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Bftir að Vjer erum aftur heim kominn úr ferð Vorri 

til Svíaríkis, kunngjörum Vj 
+ að Vjer hofum sjálfur i dag ð 

11. fel 

höfðum falið á hendur í fjarvist Vorri syni 

hjermeð Vorum kæru og trúu þegnum, rt 

. við ríkisstjórninni, sem Vjer 13. þ. m. eki 

samkvæmt 1. g ytúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenskra 

sambandslaga 30. nóv. 1 

Vorum elskulegum, hans konunglegu tign ríkisarfa Christian Frederik 

gr. í lögum 

hi i 918, 

Franz Michael Carl Valdemar Georg. 

Gefið á Amalíuborg, 16. febrúar 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

2 tian R. 
1...) 

Chri 

—
 r

v 

  

Jón Magnusson.



i Opid brjef 2. april 

um 

að hans konunglega tign Haraldur, prins af Danmårku, sje settur 

ríkisstjóri. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Þareð Vjer höfum í hvggju að ferðast til útlanda og 
með því að hans konunglega tign ríkisarfi þá um leið dvelur erlendis, 
setjum Vjer ríkisstjóra, samkvæmt 1. gr. í lögum 11. febrúar 1871, um 
ríkisstjórn, er svo stendur á, að konungur er ekki orðinn fulltíða, eða er 
sjúkur eða fjarverandi, sbr. 8. gr. dansk-íslenskra sambandslaga, bróður 
Vorn elskulegan, hans konunglegu tign prins Harald Christian Frederik, 
og hefir hann ríkisstjórn á hendi í Voru nafni frá þessum degi, þangað 
til Vjer komum heim aftur. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 2. apríl 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz.
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Konungleg auglýsing 5 
4. april 

um 

að konungur sje kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Eftir að Vjer erum aftur heim kominn úr ferð Vorri 

til útlanda, kunngjörum Vjer hjermeð Vorum kæru og trúu þegnum, að 

Vjer höfum sjálfur í dag tekið við ríkisstjórninni, sem Vjer 2. þ. m., 

samkvæmt 1. gr. í lögum 11. febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenskra sam- 

bandslaga, höfðum falið bróður Vorum elskulegum, hans konunglegu tign 

prins Harald Christian Frederik að hafa á hendi í fjarvist Vorri. 

Gefið á Amalíuborg, 4. apríl 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

  
Sig. Eggerz.



22. or Konungsbrjef 

um 

bingsuppsogn. 

Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vjer viljum hjermeð veita yður sem Vorum forsætis- 

ráðherra fyrir Ísland umboð til þess í Voru nafni að segja Alþingi slitið 

þá er þingið hefir lokið störfum sínum um 25. þessa mánaðar. 

Ritað á Amalíuborg, 22. apríl 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Sig. Eggerz. 
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Log 

um 

breyting å og vidauka vid log nr. 6, 31. mai 1921. 

(Seðlaútgáfa Íslandsbanka). 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á —
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með samþykki Voru: 

Í stað „1922 í 3. málsgr. 2. gr. laga nr. 6, 31. maí 1921, um seðlaútgáfu- 

rjett Íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl. komi: 1923. 

Ef frekari sé ; sú, er ræðir um í þeim lögum, sem í Í. málsgr. 

l 

þá seðla, er nauðsyn krefur, Af þeim 

     innanlands, ríkisstjórnin hlutast    til um, að Landsbankinn setji 

  

   

seðlum, er Landsbankinn á þennan hátt gefur út, umfram ; miljónar, er hann 

nú hefir frá ríkissjóði, skal hann greiða gjald, sem er 2% undir forvöxtum 

hans. Af þeim hluta aukaseðlanna, er málmtrygðir kynnu að verða, greiðist 

ekkert gjald. 

2. gr. 

|. gr. áðurnefndra laga orðist svo: 

Bankinn skal greiða gjald í ríkissjóð eins og hjer segir: 

a. Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem 

ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905. 

b. Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum, greiðist 2% aukagjald af 

þeim hluta 7. miljónarinnar, sem ekki er málmtrygður eftir ákvæðum laga 

nr. 66, 10. nóv. 1905. 

e. Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðir bankinn af því, sem fram yfir 

er, gjald, sem er 2% undir forvöxtum hans, þó að eins af þeim hluta, sem 

ekki er málmtrvgður. Gjald það, er ræðir um í b.- og c.-lið, telst eftir seðlum, 

sem Í umferð eru í lok hvers mánaðar, og greiðist gjaldið í ríkissjóð í 

hvers mánaðar lok. 

4. maí 

1922



7 3. gr. 

4. maí Lög þessi öðlast gildi 1. dag þess almanaksmánaðar, sem næstur fer á 

eftir staðfestingu þeirra. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 31. maí 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnús Jónsson. 

8 Lög ð. ma 

um 

lækkun á aðflutningsgjaldi af kolum og salti. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Aöðflutmngsgjald af kolum skal vera 5 krónur af smálest til ársloka 1929, 

en úr því greiðist aðflutningsgjald at kolum samkvæmt vörutollslögunum. Að- 

flutningsejald af salti skal vera 3 krónur af smálest til 31. mars 1929, en frá 

þeim degi greiðist aðflutningsgjald af salti samkvæmt vörutollslögunum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 5. maí 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Magnús Jónsson.



9 
L ö gq 31. mai 

um 

um heimild til undanbågu frá lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um 
, 

adflutningsbann å áfengi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Með konunglegri tilskipun má ákveða, að vín, sem ekki er í meira en 21% 

af vínanda (alkohol) að rúmmáli, skalu um eitt ár undanþegin ákvæðum laga 

14. nóv. 1917, um aðflutningsbann á áfengi, um bann gegn innflutningi, veitingu, 

sölu og flutning, um landið. Ennfremur má í sömu tilskipun ákveða, að með 

reglugerð skuli sett ákvæði til varnar misbrúkun við sölu og veitingar þessara 

Þó mega ákvæði þessi ekki e 

  

nga svo langt, að þau geri að engu undan- 

þágu vína þessara frá ákvæðum aðflutningsbannlaganna. Í reglugerðinni má 

ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum hennar. Í tilskipuninni má og einnig setja 

ákvæði um eftirlit með innflutningi þessara vína og annað þar að lútandi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 31. maí 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz.



3L, 

10 
' 

mal 

10 

Tilskipun 

undanþágu frá lögum nr. 91, 14. nóvbr. 1917, um aðflutningsbann 
á áfengi. 

     Vinda og Gauta, hertogi í Sly 

„áenborg og 

sv =>
 Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmers 

    

Vjer Christian hinn Tíundi, aí guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
í i . 

I linborg, 

    Gjörum kunnugt: Samkvæmt I 31, mai 19 um heimild til undan- 

  

þágu frá lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aðflutningsban 1, höfum 

Vjer skipað svo fyrir sem nú segir: 

  

Vín, sem ekki er í meira en í af vínanda (alkohol) að rúmmál, skulu 

til loka Alþingis 1923 í 

  

       

     

  

   um aðflutn- 

  

ingsbann á áfengi, um bann gegn innflutningi, veitingu, sölu og flutningi um 

gn til vína, sem eiga 

  

og veitingar þessara vín 

geri að engu undanþáeu 

  

Vegna eftirlits með óheimilnð eisnnflutningi haldast óbreytt á- 

kvæðin í lögum 14. nóvbr. 1917, um skyldu sk Jóra að tilkynna lögreglustjóra 

    

hve mikið áfengi og hvaða áfengi skipið 

  

meðferðis, og um innsiglun þess 

áfengis, sem ekki á að fara hjer í land. 

í eildi þegar í stað. Tilskipun þessi gengu 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á, Amalíuborg, 31. maí 1922. 8, 

Undir vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz.
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nm 11 

L o g 19. júní. 

um 

sjerstakar dómþinghár í Viðvíkur- og Hólahreppum í Skagafjarð- 

arsýslu, Blönduós- og Torfalækjarhreppum í Húnavatnssýslu 

og Ljósavatns- og Bárðdælahreppum í Þingeyjarsýslu. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Toltsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

Viðvíkur- og Hólahreppur í Skagafjarðarsýslu, Blönduós- og Torfalækj- 

arhreppur í Húnavatnssýslu og Ljósavatns- og Bárðdælahreppur í Þingeyjar- 
sýslu skulu vera sjerstakar dómþinghár, og ; 

  

g skulu þingstaðirnir vera að Viðvík, 

Hólum, Blönduósi, Torfalæk, Ystafelli og Siourðarstöðum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

hendi og innsigli. Undir Vorri konunglegu 

Christ 
(L. HS. U2

 
ie

 

an R. 
) 

Sig. Eggerz.
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19. jåni. 

12 

an 

Log 

um 

verslunarskyrslur. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Um allar innfluttar og útfluttar vörur skulu viðtakendur eða sendendur 

varanna vera skyldir til, um leið og þeir taka við vörunum eða senda þær, að 

láta lögreglustjórum eða þeim, sem koma í þeirra stað, í tje skýrslur um tegund 

og magn varanna, löndin, sem þær eru keyptar frá eða seldar til, svo og inn- 

kaupsverð innfluttra vara, að viðbættun flutningskostnaði til landsins, og 

söluverð útfluttra vara á útflutningshöfn hjer á landi, alt eftir því sem eyðu- 

blöð þau greina og reglugerðir, sem landsstjórnin gefur út. 

Í lögum þessum telst handhafi farmskírteinis móttakandi innfluttrar 

vöru og sendandi útfluttrar vöru sá, er samkvæmt farmskírteini því, sem fylgja 

á vörunum til útlanda, er sendandi vörunnar. En sje sendandi fjarverandi, þá 

  

hvílir skyldan til að gefa verslunarskýr á þeim, sem annast afgreiðsluna á 

vörunni fyrir hann á burtfararstað útí lutningsskips. Utflutningshöfn telst så 

höfn, þar sem vara er látin í skip og farmskírteini gefið út yfir hana beint til 

  

útlanda, hvort sem hún er flutt alla leið með sama skipi eða umhlaðin síðar 

í önnur skip. 

Á sama hátt skal gefa skýrslur um böggla, sem koma til landsins eða 

  

sendir eru úr landi í bögglapósti, en póststj( tir inn skýrslur um þá, 

en eigi lögreglustjóri. 

a 
viðtakendum 

    
arskýrslur hafa 

sektum, alt að 

hann er þar á staðnum.



12 
nar, þega:19. júní. 

ð innan skamms tíma, má 
veita honum stuttan frest til skýrslugjafar um verðið, gegn því, að hann skuld- 

bindi sig til að skýra frá verðinu sjerstaklega að frestinum liðnum. Ef búast 

ð vörun 

  

Ef viðtakandi vöru eða 

skýrslu skal gefa, en býst við að fá vitneskju um þ 

  

um     

       

má við, að ekki fáist vitneskja um verðið fyr en eftir langan tíma, þá skal gefa 

skýrslu strax um verðið, sem þá skal setja eftir áætlun. 

   
ir, er fara eiga á hverja 

einstaka höfn, sem samkvæmt lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll, ber að 

afhenda lögreglustjóra eða boð 

  

AVÐASK Auk þess útdráttar úr Í 

  

rerri höfn, þar sem vörurnar     
     
    
    

  

eiga að affermast, eglustjóra eða umboðsmanni hans 

kránni um vörur til þeirrar hafn-   

ar. Skal það síðan sent ha 

er í farmskránni st: 

  

Nú er innflutt vara      i til annars staðar en þess, 

skal þá sá, 

eiðslumenn er að ræða, af- 

    

    

      
   

   

  

   

3 SOLA 1104 ni å ad få hana afhenta, og 

er annast um    

greidslumadun m, senda lögreglustjóra 

eða umboðsmanni hans, þar sem 

  

vörur þær, sem 
sendar eru, og annað eintak al 

bru
nað

 
FT 

  

afhenda lögreglu- 

stjóra eða unboð. manni hans send frá, og varðar 

   
sömu sektum og getur í eða um- 
boðsmaður hans á þeim stað, seim varan er send frá, bera farmskrá þessa saman 
við hina orlendu farmskrå (     
og skil inn 

verid innfluttar 

Fyrir hvert 

skipstjóri eða afgrei 

  

hans þar samrit aí 

  

    sjeu upp allar vörur 174 

  

    einnig þær vörur, sem umhl: 
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12 6. gr. 
19. jåni. sr „. .…… 

9. jún Mál útaf brotum gegn lögum þessum skal farið með sem almenn 

lögreglumál. 

1. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 16, 9. júlí 1909, um breyt- 

ingu og viðauka við lög um hagfræðisskýrslur, nr. 29, 8. nóv. 1895. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og er sendendum og viðtakendum vara skylt 

  

að gefa þegar skýrslur þær, sem hjer eru heimtaðar, fyrir þann hluta ársins 

1922, sem liðinn er. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 5, J 

Undir Vorri I 

  

þa oO
 5 væ CD I
S
 

Christian R. 
(L. 8.) 

Magnús Jónsson. 

13 ug 

19. júní. Lo g d 

  

prestsmotu 

33 9 x 
Vjer Christian hinn Tíundi, af gnös náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, D oOo eð 

  

andi, Stórmæri, Þjettmerski 
, e 7 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hetir fallis þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Þá er eigandi kirkjunnar á Grund í Eyjafirði gefur henni upp skuld þá, 

er kirkjan nú er í við hann, skal prestsmata sú, sem goldin hefir verið af Grund,



fir verið til prestanna í Grundarprestkalli 13 
19. júní. 

  

2 hundruð á landsvísu, og greidd 

og Akureyri, leggjast til Grundarkirkju, henni til viðhalds framvegis. 

tur úr prestlauna- u 

  

Prestunum i G 

   ÅRTI sá i- 5 1 w . sjóði sá tekjumissir, er 

Eftir þessu eiga allir hluta“ dur sjer að hegða. 

  

Gefið á Amalíuborg, 19. jún 1922. bæ
t 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz. 

gs FT 14 

L o 9 19. júní. 

um 

skattmat fasteigna. 

guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
  Vjer Christian hinn Tíundi, af 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, loltsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Fasteignir allar, sem meta þarf til skatts þangað til allsherjarskattmat 

fer fram, skulu metnar af úttektarmönnum, þar sem þeir eru, en annars af 2 

mönnum, sem sýslumaður eða bæjarfógeti nefnir til, hvort sem ástæðan til mats- 

ins er sú, að eignin er ekki tekin í gildandi fasteignamat, eða að endurmat fer 

fram.
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19. júní. 

        

2. gr . gr. 
Ól lögpac ip hverfum í sínu umdæmi Öllum lögrer er hverjum i sinu umdæmi, 

hvaða eignir það sem eri ,„ Og sjá um skattvirðingu 
á þeim. 

ö. I 

Nú óskar einhver endurmats á fasteign sinni, og ska n þá senda     
stjórnarráðinu rökstudda umsókn um það, og fer þá endurmat fram, ef leyfi 
er veitt til þess. 

  

lans það ár, sem fyrst er heimtur skattur 

eigninni. 

5 ør 5. gr. 

Virding fasten 

   herjarfasteignamat er bygi 

  

og húsa og annara 

    

öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíu! 1922. 

  

Undir Vorri konun 

  

u hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnús Jónsson.



Låg 5 

  

   iðs og Danmerkur, 

  

tetta ign Ei Vjer Christjan hinn Tí 
Vinda og Gauta, hertogi í Sl jesví k,  Holtseta landi, Stórn 1æri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Takmörk verslunarlóðarinnar í Bolungarvík eru: Að sunnanverðu hein 

lína frá Hvalhaus á Sandinum að Hólsá, við landamerki Hóls og Grundarhóls, 

og þaðan árfarvegurinn að landamerkjum Traðar og Ytribúða. Að vestanverðu 

merkjalínan milli Traðar og Ytribúða, frá ánni að Traðarbæ hinum forna. Að 

norðanverðu bein lína frá Traðarbæ í stekkjartóttina í svo nefndum „Bólum““, 
og bein sjónhending þaðan til sjávar, í stefnu á Bjarnarnúp. 

2. gr. 

Hjermeð eru úr gildi feld lög nr. 17, 27. júní 1921. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Ki. Jónsson.
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19. jåni. 

um 

löggilding verslunarstaðar að Kaldrananesi við Bjarnarfjörð. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

A5 Kaldrananesi við Bjarnarfjörð í Kaldrananeshreppi í Strandasýslu 
skal vera löggiltur verslunarstaður. 

2. gr. og
 

Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verslun- 
arlóðarinnar, samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt í B-deild Stjórnar- 
tíðindanna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Kl. Jónsson.
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17 
io eg 19. júní. 

um 

skifting Húnavatnssýsina í tvö kjördæmi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af gaðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Austur-Húnavatnssýsla og Vestur-Iúnavatnssýsla skulu vera kjördæmi 
hvor út af fyrir sig og kjósa 1 þingmann hvor. 

2. gi 

Lög þessi koma til framkvæmda næst þegar almennar óhlutbundnar 
kosningar til Alþingis fara fram. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

  

Sig. Eggerz.
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19. júní. 

    

af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

  

Vjer Christian hinn ' , 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Allur verkaður saltfiskur, sem út er fluttur hjeðan af landi, skal metinn 
og flokkaður eftir gæðum af fiskimatsmönnum, undir umsjón yfirmatsmanna. 

Sama skal gilda um allan óverkaðan, fullsaltaðan fisk, sem á að fara til 
Spánar, Portúgals, Ítalíu eða annara Miðjarðarhafslanda. 

Ef fiskur er fluttur til þessara landa um önnur lönd, skal hann vera bund- 
inn í bagga og í hæfileeum umbúðum öðrum. 

Áður en verkaður eða óverkaður saltfiskur gengur kaupum og sölum inn- 
anlands, skal meta hann og flokka eftir gæðum, ef hann er ætlaður til útflutn- 
ings. Matsmenn skera úr, hvenær óverkaður saltfiskur er matshæfur. 

Yfirmatsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun, hleðslu og 
meðferð fiskjarins í útflutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hjer að lútandi, 
sem þeim er skylt að hlýða, sem hlut eiga að máli. 

Hverri matsskyldri fisksendingu til útlanda skal fylgja vottorð yfirmats- 
manns, ritað aftan á farmskírteinið. 

Nánari reglur um matið og meðferð vörunnar, bæði við útflutning og í 
útflutningsskipunum, skulu settar í erindisbrjefum yfirmatsmanna, sem stjórn- 
arráðið gefur út. 

2. gr. 

Ráðherra skipar yfirmatsmennina, og skulu þeir hafa aflað sjer þekking- 
ar á fiskimati, verkun og meðferð fiskjar, annaðhvort með því að hafa starfað 
sem fiskimatsmenn eða á annan hátt. 

Þeir skulu rita undir eiðstaf, um að þeir vilji hlýða ákvæðum þeim, sem 
sett eru viðvíkjandi starfi þeirra, og með alúð og kostgæfni rækja skyldur þær, 
sem á þeim hvíla í stöðu þeirra.



lögum nr. 71, 28. 

  

nóv. 1919, : 

1. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið 

er jafnframt ráðunautur 

js 

  

Á rm 
or narra« 

  

imati og fiskverkun. 

  

9 Umdæmi hans skal ná yfir svæðið 

  

frá Öndverðunesi 1 norður til Reyk jarðar í Strandasýslu. 

  

3. Yfirfiskimatsmaðurinn á Ákureyri. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið 

frá og með Reykjarfirði austur að Langanesi. 

4.  Yfirfiskimatsmaðurinn á Seyðisfirði. Umdæmi hans skal ná norðan 

frá Langanesi suður að Hornafirði, að þeim firði meðtöldum. 
> i 

  

5. Yfirfiskimatsmaðurinn i Vestmannaeyjum. Umdæmi hans er Vest- 

mannaeyjar og Vik i Myrdal. 

Tölu yfirmatsmanna má auka með fjárveitingu í fjárlögunum, og verður 
1 

þá gerð nauðsynleg breyting á umdæmum þeirra með konungsúrskurði. 

4. gr. 

Fiskimatsmenn skipar lögreglustjóri á hverjum fiskútflutningsstað, svo 

marga sem yfirfiskimatsmaðurinn telur þurfa og eftir tillögum hans. Þeir skulu,    

  

áður en þeir taka til starfa, rita undir eiðstaf, sem stjórnarráðið fyrirskipar. 

5. gr. 

Þegar yfirfiskimatsmaður tekst ferð á hendur út fyrir lögsagnarumdæmi 

það, sem hann er búsettur í, til þess að annast fiskimatsstörf í þarfir einhvers 

í útflytjandi greiða honum ferðakostnað og fæðispeninga Í /rir 
z > OD 

  

utflytjanda, 

þann tíma, sem hann nauðsynlega þarf að vera að heiman í þeim erindum, 

hvorttveggja eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar, ef hlutaðeigendur geta 

ekki komið sjer saman. 

Kaup fiskimatsmanna fyrir starf þeirra við fiskimat greiði eigendur salt. 

fiskjarins þeim, eftir því sem nánar verður ákveðið í erindisbrjefum fiskimats- 

manna. 

6. gr. 

Yfirfiskimatsmenn og fiskimatsmenn mega ekki taka á móti nokkurri 

þóknun, hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, frá skipstjórum 

á útflutningsskipum eða öðrum, sem við skipin eru riðnir, annari en borgun 

þeirri, sem ákveðin er í lögum þessum eða erindisbrjefi þeirra. 

Þeir mega ekki heldur vera í þjónustu kaupmanna eða annara, sem láta 

meta fisk til útflutnings.
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7. gr. 

Yfirfiskimatsmennirnir skulu skyldir ad ferdast um i umdæmi sinu og 

utan þess, til þess að leiðbeina í fiskimeðferð og fiskimati, líta eftir hvoru- 

tveggja og kynnast því sem best. Á þessum ferðum fá þeir ferðakostnað greiddan 

k ) 
is 

úr ríkissjóði, eftir rei Ss Í 2 

úrskurðar.     

    

Þeir fá einnig g 

fiskimatsstarfa. 

1 1 „1 ng 7 1 r rn racer nauðsynlegan símakostnað ve     

8. gr. 

Sá, sem flytur eða lætur flytja út matsskyldan saltfisk, án þess að láta 

í 500 til 10000 króna sektum í 

  

meta hann eða fá matsvottorð um hann, sá 

ríkissjóð. 

Um mál útaf brotum þessum fer sem um almenn lögreglumál. 

9. gr. 

Um hegningu fyrir brot yfirfiskimatsmanna og fiskimatsmanna gegn 

ákvæðum þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

11. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 21, 9. júlí 1909, og lög 

nr. 58, 27. júní 1921, um fiskimat. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson.
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Log 19 
16. Júní. 

um 

breyting á tilskipun um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík 

20. apríl 1872. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af gaðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Á eftir orðinu „hlutkesti“ í 11. gr. í tilskipun um bæjarstjórn í kaup- 

Lu
 

staðnum Reykjavík, 20. aprí 

  

Hlutfallskosningu skal viðhafa við kosningu nefnda, ef að minsta kosti 4 

bæjarfulltrúar krefjast þess. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

  

Kl. Jónsson,
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20 
19. júní. 

um 

stækkun verslunarlóðarinnar í Hnífsdal í 

Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og 

Gjörum kunnugt: 

með samþykki Voru: 

Takmörk verslunarlóðarinnar í Tnífsdal i 

dals og Ísafjar ðarkaupstaðar, að ofan li 

an Einarshrygg SB, og að utan bein lína á 

Eftir þessu hl eiga allir 

  

Undir Vorri konungleg 

Alþingi hefir falli 

na yfir þveran 

land upp frá svo 

Aldinborg, 

st á lög þessi og Vjer staðfest þau 

{ eru að innan landamerki Hnífs- 

Hnífsdal, um svo nefnd- 

nefndu Skar faskeri 

að he eða. 

19. júní 192! 

1 hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

 



Log 21 
19. Júní. 

um 

að veita ríkinu einkarjett til Þess að selja alt silfurberg, sem unnið 
# 

verður á Íslandi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertoei í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmænri, Þjettmerski 
5 ) 7 J 2 

Láenborg oe Aldinborg, 
o OD 0? 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Ríkið skal eitt hafa einkarjett til þess að selja alt það silfurberg, sem 

unnið er eða unnið verður á Íslandi. 

2. gr. 

Stjórnarráðið gerir allar ráðstafanir, sem lúta að því að neyta þessa einka- 

rjettar og varðveita hann. Skal það sen 

  

a fyrirsögn um vinslu og sölu 

silfurbergs, með aðstoð sjerfræðings eða sjerfræðinga, og ákveða sektir og aðrar 

refsingar fyrir brot og óhlýðni. 

gu
 Lög þessi ganga þegar í gil 

Eftir þessu eiga allir hluta: 

  

    

Kl. Jónsson.
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19. júní. 

Log 

um 

skatt til sveitarsjóðs af lóðum og lendum í Húsavíkurhreppi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Af öllum útmældum eða afmörkuðum lóðum og lendum í Húsavíkur- 
hreppi, sem ekki eru eign hins opinbera, skal greiða árlegt gjald í hreppssjóð, 
sem nefnist lóðargjald. 

Hreppsnefndin ákveður upphæð lóðargjaldsins til eins eða fleiri ára í 
senn. Þó má ekki ákveða gjaldið lægra en 1% og ekki hærra en 2% af virðingar-    

  

verði bygðra og óbygðra lóða, og ekki læera en 14% nje hærra en 1% af virðing- 
arverði túna, erfðafestulanda í 

en 2 

g matjurtagarða. Gjaldið má aldrei vera minna 
  tvær — krónur. 

Lóðargjaldið greiðist af verði því, sem lóðir eða lendur eru metnar af 
lögskipaðri fasteignamatsnefnd, sbr. lög nr. 22, 3. nóv. 1915, án tillits til mann- 
virkja, sem á þeim eru gerð. — Ef lóðirnar eru mældar út af nýju, milli þess sem 
reglulegt fasteignamat fer fram, skal verð þeirra ákveðið til bráðabirgða af 
jarðeignanefnd Húsavíkurhrepps, samkvæmt gildandi lögum um fasteignamat. — 
Þar sem lóðir, lendur og mannvirki ern metin 

  

,„ ákveður byggingarnefnd, 
og jarðeignanefnd, hve mikið af verðinu er í mannvirkjum og hve mikils virði 
lóð eða lenda er talin út af fyrir sig, en gerðir nefndanna skulu samþyktar af 
hreppsnefnd. 

2. gr. 

Lóðargjald eftir lögum þessum greiðir eigandi, ef það er einstakur maður 
eða fjelag, en sje um leigðar lóðir eða lendur að ræða, þá greiðist lóðargjaldið 
af eiganda leigurjettindanna. 

3. gr. 

Gjalddagi lóðargjalda er sá sami og gjalddagi annara hreppsgjalda. Lóð. 
argjöldin má taka lögtaki.
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4. gr. 22 

Jarðeignanefnd Húsavíkurhrepps skal skipuð þremur mönnum, seml9. júní. 

hreppsnefnd kýs til þriggja ára í senn, í fyrsta skifti strax eftir að lög þessi öðl- 

ast gildi. Skal nefndin hafa umsjón og eftirlit með jarðeignum hreppsins, eftir 

nánari fyrirmælum hreppsnefndar. 

Heimilt er að skipa í jarðeignanefnd menn utan hreppsnefndar, og getur 

enginn hreppsbúi skorast undan að taka sæti í nefndinni og gegna störfum í 

henni eitt kjörtímabil. , 

Ef sæti losnar í nefndinni áður en kjörtímabil er á enda, kýs hreppsnefnd 

mann í hið auða sæti fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson. 

1) 

Log 
um 

sönnun fyrir dauða manna, sem ætla má að farist hafi af slysum. 

Vijer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Nú hefir ekkert spurst til skips, sem stundaði fiskveiðar eða var í innan. 

landssiglingum, svo lengi, að það hefði, að öllu forfallalausu, getað lokið ferð
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19. juni. 

28 

sinni á helmingi styttri tíma, og má þá fá úrskurð um, að þeir menn, sem á skip- 

inu voru, skulu taldir dauðir, þó eigi fyrr en liðnir eru 6 mánuðir frá því, er 

spurðist til skipsins síðast. 

2. gr. 

Nú hverfur maður af skipi í hafi, og mönnum er ókunnugt, hversu það 

bar að eða hvað olli, og má þá fá úrskurð um, að hann skuli talinn dauður, þá 

er liðnir eru að minsta kosti 6 mánuðir frá hvarfi hans og ekkert hefir til hans 

spurst, 

3. gr. 

Nú hverfur maður hjer á landi og vita menn til þess, að hann hefir kom- 

ist í lífsháska, svo sem hrept illviðri á ferðalagi eða lent í öðrum þeim hættum, 

er allar líkur þykja til að honum hafi grandað, og má þá fá úrskurð um, að 

hann skuli talinn dauður, ef ekkert hefir til hans spurst í 6 mánuði frá því, er 

hann komst í lífsháskann. 

4. gr. 

Urskurðar um, að maður skuli talinn dauður, getur hver sá krafist, sem 

hefir löglegra hagsmuna að gæta við andlát hans. 

5. gr. 

Úrskurður um, hvort horfinn maður skuli talinn dauður, á undir hjer- 

aðsdómara, þar sem maðurinn átti síðast heimilisvarnarþing. — Nú hverfur 

maður af skipi, sem gert var út í öðru lögsagnarumdæmi, og á þá málið undir 

úrskurð þess hjeraðsdómara. 

Þeim, sem leita vill úrskurðar, ber að snúa sjer til dómara með skriflega 

beiðni, og sje þar nákvæmlega tiltekið nafn og aldur þess, sem horfinn er, og sem 

nákvæmastar upplýsingar um hann, nánustu ættingja hans, tildrögin að hvarfi 

hans, þau er menn vita, hvenær síðast spurðist til hans o. s. frv. 

Dómara ber af sjálfsdáðum að rannsaka málið og afla þeirra gagna, sem 

nauðsynleg þykja til að geta lagt úrskurð á það. Getur hann kvatt úrskurðar- 

beiðanda fyrir rjett, til þess að skýra málavexti og vinna eið að skýrslu sinni. 

Rjettargjöld skulu einnig greidd í hjeraði, og fer um meðferð málsins eftir regl- 

unum um meðferð opinberra mála, að því leyti sem þær eiga við. 

Þegar dómari hefir athugað alla málavexti og honum þykir sýnt, að sá, 

sem horfinn er, muni ekki vera á lífi, úrskurðar hann, að hann skuli talinn 

dauður. 

6. gr. 

Ef svo er ástatt, sem getur í 1. gr., skal álitið, að dauðann hafi að hönd- 

um borið þá liðinn var helmingur þess tíma, sem skipið hafði að forfallalausu 

þurft til ferðar sinnar þangað, sem ætlað var, frá þeim stað, þar sem síðast 

spurðist til þess, þyki ekki annar dagur sennilegri.
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Sje svo åstatt, sem getur i 2. gr., skal dånardagurinn talinn dagur så, er 23 

mannsins var saknad af skipinu. 19. júní. 

Ef svo er ástatt, sem getur í 3. gr., skal telja dauðann hafa borið að hönd- 

um á þeim tíma, er maðurinn rataði í lífsháskann. 

7. gr. 

Nú hafa fleiri menn saman ratað í lífsháska, og svo verður álitið, að þeir 

hafi farist, og skal þá telja, að þeir hafi látist samtímis. 

8. gr. 

Úrskurði hjeraðsdómara má áfrýja til æðri rjettar innan 6 mánaða frá 

útgáfudegi hans, og hafa sömu menn rjett til bess að krefjast áfrýjunar sem 

þeir, er kröfu hefðu átt um úrskurð, svo og dómsmálaráðherra, enda skal hjer- 

aðsdómari ávalt senda honum tafarlaust afrit af úrskurði og málskjölum. 

Um meðferð málsins í æðra rjetti fer eftir reglum um meðferð opinberra 

mála, að því leyti sem þær eiga við. 

Nú er úrskurður staðfestur í æðra tjetti, og skal þá sá, sem krafðist 

áfrýjunar á honum til breytingar, bera áfrýjunarkostnaðinn, en ella greiðist 

hann af almannafje. 

9. gr. 

Nú er úrskurður um, að maður skuli talinn dauður, fenginn fyrir vísvit- 

andi rangar skýrslur, og á þá, að undangenginni löglegri málsókn, að dæma 

þann eða þá, sem reynast sekir um þetta, til þess að greiða að skaðlausu allan 

þann kostnað og tjón, sem af úrskurðinum leiddi. 

10. gr. 

Ákvæði þessara laga koma þá aðeins til framkvæmda, er lát horfins 
> > 

manns verður ekki sannað á annan hátt, og kemur úrskurður eftir lögum þess- 

um að öllu leyti í stað löglegs dánarvottorðs. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggera.
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19. juni 

Log 

kenslu heyrnar- og målleysingja. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Foreldrum og forráðamönnum daufdumbra barna skal skylt að senda 

þau til uppfræðslu í Daufdumbraskóla landsins það haust, sem þau eru 8 ára, 

nema sönnur sjeu færðar á það fyrir yfirsjórn fræðslumála, að þeim verði veitt 

jafngóð kensla og uppeldi á annan hátt, og skulu börnin vera í skólanum til 17 

ára aldurs, nema þau hafi lokið námi fyr eða yfirstjórn fræðslumálanna þyki 

af öðrum ástæðum rjett að láta þau fara fyr frá skólanum, en það skal að jafn- 

aði gert, ef barnið reynist óhæft til náms eða hæft til að njóta kenslu í öðr- 

um skóla. 

Ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, getur yfirstjórn fræðslumála veitt 

undanþágu frá framangreindu ákvæði um aldur heyrnar- og málleysingja, er 

þeim skuli komið til kenslu. 

2. gr. 

Foreldrar barns eða barnið sjálft greiða kostnað við ferð þess til skól- 

ans og frá honum að afloknu námi, svo og fatnað þann, er barnið á að hafa með 

sjer í skólann. Geti þau það ekki fyrir fátæktar sakir, greiðir hreppur sá, sem 

barnið á lögheimili í, kostnaðinn sem önnur útgjöld til barnafræðslu. 

Borgun fyrir fæði barnsins og föt, meðan það dvelur í skólanum, greiðist 

af foreldrum eða barninu sjálfu, að svo miklu leyti sem efnahagur þeirra leyfir, 

að dómi yfirstjórnar fræðslumála, þó aldrei meira en % kostnaðar. Allur annar 

kostnaður við skólahaldið greiðist úr ríkissjóði. 

3. gr. 

Börn þau, er eiga að góðu heimili að hverfa, fara þangað í sumarleyfinu,
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og greiðir ríkissjóður hálfan ferðakostnað. Öðrum börnum útvegar skólinn hent- 

ugan verustað til sumardvalar eða hefir þau sjálfur, og greiðist þá kost naður- 

inn af framfæranda, eftir sömu reglum og segir í síðari lið 2. gr. 

4. gr. 

Þegar daufdumbt barn hefir lokið námi og foreldrar þess eða aðrir vanda- 

menn eru dánir eða eru ekki færir um að annast það sem skyldi, skal presti og 

oddvita í þeim hreppi, sem barnið á heimili í, vera skylt að sjá um, að því verði 

komið fyrir á góðu heimili, þar sem það getur haft sem best not þess, er það 

hefir numið. 

5. gr. 

Ýfirstjórn fræðslumála getur sett reglugerð um tilhögun kenslunnar í 

Daufdumbraskólanum og önnur atriði, er skólann varða. Í reglgerðinni 

má ákveða, að taka megi til kenslu í skólanum, um lengri eða skemri tíma, mál- 

hölt og heyrnarsljó börn, sem geta ekki notið kenslu í öðrum skólum, blind börn 

og vitsljó börn, að svo miklu leyti sem fjárveiting til þess er fyrir hendi. 

6. gr. 

Með lögum þessum er úr gildi numin tilskipun 26. febr. 1872, um kenslu 

heyrnar- og málleysingja. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggerz. 

24 
0. júní.



18. 

25 
júní Lög 

breyting á lögum nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í 

Hafnarfirði. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerku, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

20. gr. laga nr. 7ó, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í kaupstaðnum Hafnar- 
firði orðist þannig: 

Niðurjöfnun eftir efnum og ástæðum nær til allra, sem hafa fast aðsetur 
í kaupstaðnum eigi skemur en þrjá mánuði. Þeir skulu greiða þar fult gjald 
eftir öllum efnahag sínum, nema þeir á gjaldárinu hafi líka haft fast aðsetur 
annarsstaðar og goldið þar útsvar. Þá skal draga frá útsvarinn tiltölulega við 
þann tíma, er þeir dvöldu annarsstaðar, þó ekki meira en þeir guldu þar. 

Ef rekin er í kaupstaðnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, 
svo sem verslun eða einhver kaupskapur eða þilbátaútgerð, þá má leggja auka- 
útsvar á þá atvinnu, þó ekki sje rekin nema átta vikur og atvinnurekandi hafi 
heimili annarsstaðar. 

Á síldveiði, síldarkaup og síldarsölu, alls konar bræðslu og verksmiðju- 
iðnað, á atvinnu útlendra og innlendra skipa við síldarverkun á höfninni, á 
ábúð á jörð eða jarðarhluta, á leiguliða-afnot af jörð, þótt engin ábúð fylgi, 
og á lóðarafnot, ef lóðarafnotin gefa einhvern arð, má leggja útsvar, þótt sú 
atvinna sje rekin enn styttri tíma. Á kaupfjelög og pöntunarfelös má leggja 
útsvar, ef þau hafa leyst borgarabrjef og hafa sölubúð og vörur til sölu, svo 
sem hæfa þykir eftir árlegri veltu og arði í söludeild fjelagsins, þó svo, að eigi 
komi í bága við lög nr. 36, 27. júlí 1921, um samvinnufjelög. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl, Jónsson.
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Log 26 
ÁÐ. júní. 

um 

að leggja jörðina Bakka með Tröllakoti í Tjórneshreppi í Suður- 

Þingeyjarsýslu undir sveitarfjelag Húsavíkurhrepps. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Jörðin Bakki með Tröllakoti í Tjörneshreppi skal lögð undir sveitarfjelag 

Húsavíkurhrepps frá 1. júní 1922. 

2. gr. 

Á sama tíma skal Húsavíkurhreppur greiða Tjörneshreppi í eitt skifti 

fyrir öll sextán hundruð krónur og hafa lokið á tólf árum að gera akfæran veg 

að landamerkjum Bakka og Hjeðinshöfða. 

3. gr. 

Að öðru leyti eru skyldur og kvaðir, þar með talið þurfamannaframfæri, 

á þessum tveimur hreppum óbreyttar frá því, sem ákveðið er Í stjórnarráðsbrjefi 

nr. 72, 4. júní 1912. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Kl. Jónsson.



27 Log 
19. Júní 

um 

breytingu á almennum viðskiftalögum, nr. 31, 11. júlí 1911. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 
Á efti orðunum „annað er um samið“ í 1. gr. laganna komi: berum 

orðum. 

2. gr. 

2. 1. 2. gr. laganna orðist þannig: 

Ákvæði laga þessara um kaup gilda einnig, eftir því sem við á, um skifti. 

3. gr. 

3. gr. laganna orðist þannig: 

Þegar í lögum þessum er talað um kaup á hlutum, sem tilteknir eru eftir 
tegund, þá er ekki aðeins átt við kaup á tiltekinni mergð, þyngd eða stærð 
hluta af tilgreindri tegund, heldur og við kaup á tiltekinni mergð, þyngd eða 
stærð úr ákveðnum hóp eða magni hluta. 

4. gr. 
4. gr. laganna orðist þannig: 

Þá er talað er í lögum þessum um verslunarkaup, er átt við kaup, sem 
gerast milli kaupmanna í verslunarrekstri þeirra eða í þágu hans. 

Kaupmaður er í lögum þessum hver sá talinn, sem rekur það starf, að 
selja vörur, sem hann hefir í því skyni keypt, er rekur víxlarastarf eða banka- 
starf, vátryggingarstarf, umboðsverslun eða forlagsverslun, lyfsölu, veitingar, 
handiðn, verksmiðjuiðnað eða námugröft, mannvirkjagerð eða flutning fólks, 
muna eða orðsendinga. Þó er sá maður ekki talinn kaupmaður, er rekur veitingar, 
handiðn eða flutninga, svo framarlega sem eigi vinna aðrir að því starfi með 
honum en konan með manni sínum, maðurinn með konu sinni, börn hans 
imnan 16 ára aldurs og vinnuhjú hans,
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5. gr. 

Í stað orðanna „í kaupmannaviðskiftum““ í 6. gr. laganna komi: í versl- 19. júní. 

unarkaupum. 

6. gr. 

Í stað orðsins „farmflytjanda““ í 10. gr. laganna komi: flutningsmanns. 

7. gr. 

11. gr. laganna orðist þannig: 

Nú eiga seljandi og kaupandi báðir heima í sama bæ, kauptúni eða þorpi, 

og á seljandi að sjá um sendingu selds hlutar til kaupanda, og skal þá hlutnum 

eigi talið skilað fyr en hann er kominn í vörslur kaupanda. 

8. gr. 

12. gr. laganna orðist þannig: 

Ef ekkert hefir verið ákveðið um það, hvenær kaupverð skuli greitt eða 

seldum hlut skilað, og atvik liggja eigi svo til, að af þeim megi ráða, að þetta 

skuli gera svo fljótt sem unt er, skal líta svo á, að kaupverð beri að greiða og 

hlut að afhenda, hvenær sem krafist er. 

9. gr. 

16. gr. laganna orðist þannig: 

Nú er um verslunarkaup að tefla, og er við sendingu hlutarins frá af- 

hendingarstað til ákvörðunarstaðar notað farmskírteini eða farmbrjef, er svo 

er lagað, að seljandi missir umráð yfir hlutnum þá er farmskírteinið eða farm- 

brjefið er afhent kaupanda, og skal þá kaupverðið greitt um leið og farmskír- 

teinið eða farmbrjefið er afhent, samkvæmt reglum þeim, er settar eru í 71. gr. 

hjer á eftir 

10. gr. 

Í stað orðanna „Í kaupmanna-viðskiftum'““ í 3. 1. 21. gr. laganna komi: 

Í verslunarkaupum. 

11. gr. 

25. gr. laganna orðist þannig: 

Nú hefir kaup verið rift og svara ber skaðabótum samkvæmt 23. eða 24. 

gr., og skulu þá skaðabæturnar nema því, sem verð hluta af sömu tegund og 

gæðum sem hinir seldu hlutir er hærra, þá er afhending átti fram að fara, 

heldur en kaupverðinu nemur, nema sannað sje, að meira tjón eða minna hafi 

af hlotist. 

21
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12. gr. 

Á eftir orðunum „Sama er og““ í 26. gr. laganna komi: í verslunarkaupum. 

13. gr 

21. gr. laganna orðist þannig: 

Nú hefir seldur hlutur verið afhentur eftir að afhendingarfrestur var 
liðinn, og verður kaupandi þess vís þá er hluturinn kemur honum í hendur, eða 
af því að seljandi skýrir honum frá því, að hluturinn Hv verið afhentur síðar 
en um var samið, og verður hann þá að skýra seljanda frá því þegar í stað, 
ef um verslunarkaup er að tefla, en ella án óþarfrar tafar, að hann ætli sjer 
að neyta rjettar síns út af drættinum. Geri hann það ekki, missir hann rjett sinn 
til að bera fyrir sig dráttinn. Ætli kaupandi sjer að neyta rjettar síns til að 
rifta kaupið, þá verður hann að skýra seljanda frá því án óþarfrar tafar, ella 
missir hann þann rjett sinn. 

14. gr. 

Í stað orðanna „Í kaupmanna-viðskiftum““ í 1. 1. 28. gr. laganna komi: 
Ll verslunarkaupum. 

15. gr. 

30. gr. laganna orðist þannig: 

Nú riftir seljandi kaup samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 28. eða 29. 
gr., og á hann þá rjett til skaðabóta samkvæmt reglunum í 24. gr. Bæturnar skal 
svo meta, að þær svari mismuninum á því, hve miklu kaupverðið er hærra held- 
ur en verð hins selda á þeim tíma, er rétturinn varð, nema sannað verði, að 
seljandi hafi meira tjón eða minna af hlotið. 

16. gr. 

31. gr. laganna orðist þannig: 

Nú er kaupverð ekki greitt, þó að eindagi sje liðinn, eða kaupandi hefir 
látið hjá líða að gera slíka ráðstöfun, sem um er getið í 28. gr., en hinn seldi 
hlutur er enn ekki afhentur kaupanda, þá verður seljandi, ef hann vill halda 
kaupinu upp á kaupanda, að svara án ástæðulausrar tafar fyrirspurn frá kaup- 
anda um þetta. Sje um verslunarkaup að ræða, skal seljandi, ef hann vill halda 

kaupinu upp á kaupanda, tilkynna honum það innan hæfilegs tíma, enda þótt 
kaupandi hafi enga fyrirspurn gert um það. 

17. gr. 
Í stað orðanna „kaupmanna-viðskifti““ í 32. gr. laganna komi: versl- 

unarkaup.



18. gr. 27 

Orðin „löggiltur brakún .... fyrir þá vöru eða“ í 34. gr. laganna falli 19. júní 

burtu. 

19. gr. 

Orðin „Sje eigi auðið .... best verður“ í niðurlagi 35. laganna 

falli burtu. 

og
 

20. gr. 

1. og 2. 1. 38. gr. laganna ordist pannig: 

Ef tiltekinn eindagi er åkvedinn å greidslu kaupverds i verslunarkaupum 

  

ol. andi að svara 6% ársvöxtum 

  

og kaupverðið eigi greitt á rjettum tíma, þá å kan 

  

af kaupverðinu frá þeim tíma. Hafi tiltekinn eindagi á greiðslu kaupverðs eigi 

verið ákveðinn, þá á kaupandi að svara þessum vöxtum frá þeim degi, er afhend- 

ing fór fram, eða hafi kaupandi verið þess valdur, að dráttur varð á a fhending- 

unni, þá frá þeim degi, er sá dráttur hóist. 

Í öðrum kaupum á kaupandi að svara 5% ársvöxtum af kaupverðinu 

frá eindaga þess, hvort sem tiltekinn eindagi er ákveðinn eða eigi. Nú fær kaup-       

andi reikning frá seljanda á þeim tíma, er kaupverðið var gjaldkræft orðið, og = 

falla þá vextir á frá viðtöku reikningsins, án þess frekari kröfu þurfi um að gera. 

21. gr. 

Í stað orðanna „kaupmanna-viðskifti“ í 51. gr. og 1. 1. 52. gr. laganna 

komi: verslunarkaup. 

99. or áa, ET. 

Í stað orðanna „langan tíma'“ í 54. gr. laganna komi: lengri tíma. 

23. gr. 

Í stað „hleðsluskírteinis“ í 2. lið 56. gr. laganna komi: farmskírteinis. 

24. gr. 

1. og 2. 1. 62. gr. laganna orðist þannig: 
ol” (fob.) á tilteknum stað, verður Ef varningur er seldur „frítt á skips     

kaupandi að útvega skip eða rúm í skipi til að flytja varninginn þaðan. 

Seljandi á að annast um og kosta flutning varningsins til hleðslustaðar- 

ins og gera þær ráðstafanir um flatning varningsins á skip, er farmsendanda er 

skylt að gera, eftir því sem lög áskilja á þeim stað eða venja er til. 
2 

Í stað „hleðsluskírteinis““ í 6. 1. gr. komi: farmskírteinis.
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27 25. gr. 
19. júní. Í stað „farmflytjanda““ í 2.1. 63. gr. laganna komi: flutningsmanni. 

Í stað „„hleðsluskírteinis““ í 4. 1. gr. komi: farmskírteinis 
Í stað orðanna „til kaupanda'““ í 5. 1. gr. komi: til viðtökustaðarins. 

26. gr. 
Á eftir orðunum „mæsta virkan dag““ í 2. 1. 68. gr. laganna komi: á eftir. 

27. gr. 
Í stað orðanna „á þeim tíma'““ í 1. 1. 69. gr. laganna komi: áður en sá 

frestur er liðinn. 

Orðið „hleðsluskírteini““ í 2. 1. gr. verði: farmskírteini. 

28. gr. 
Orðið „hleðsluskírteini (hleðsluskírteinis)'“ í 1. og 2.1. 71. gr. verði: farm- 

skírteini (farmskírteinis). 

Í stað „hleðsluskírteinis“ i 3. 1. gr. komi: farmbrjefs. 

29. gr. 

Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn í 
texta laga nr. 31, 11. júlí 1911, og getur konungur þá gefið þau lög út, þannig 
breytt, sem lög um lausafjárkaup. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson,
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Log 28 
19. juni. 

um 

breytingar á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, um atvinnu við siglingar. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Fyrirsögn II. kafla hljóði svo: 

Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku á skipum alt að 60 rúmlestir. 

2. gr. 

Í stað orðanna í 3. gr. „30 lestir“ komi: 

60 rúmlestir. 

Orðið „rúmlest““ komi alstaðar í lögum þessum fyrir orðið „lest“ (tonn). 

3. gr. 

4. gr. hljóði þannig: 

Sá einn getur fengið skipstjóraskírteini fyrir smáskip, er: 

. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri íslensk siglingapróf, 

. hefir verið stýrimaður minst 8 mánuði á skipi eigi undir 12 rúmlestir, 

. er fullveðja, 

. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðiegt er að al- S
T
 

menningsáliti. 

e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn. 

4. gr. 

5. gr., sem er ný grein, hljóði þannig: 

Rjett til að vera stýrimaður á íslensku skipi alt að 60 rúmlesta í Innan- 

landssiglingum hefir sá einn, sem fengið hefir stýrimannsskírteini á smáskipi. 

5. gr. 

6. gr., sem er ný grein, hljóði þannig: 

Sá einn getur fengið stýrimannsskírteini á smáskipi, er: 

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri íslensk siglingapróf,
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b. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilest er að al- 3 e Í > 

menningsåliti, 

c. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn. 

6. gr. 

7. gr., sem er ný grein, hljóðar svo: 

Sá einn getur staðist smáskipapróf, er: 

a. kann að marka stað skips á sjávaruppdrátt og hefir nægilega þekkingu á 
sjávaruppdráttum og notkun þeirra yfir höfuð, 

b. kann að nota kompás og ber skyn á segulskekkju og misvísan, 
c. kann að nota skriðmæli og vegmali, 

d. þekkir björgunartækin, hin alþjóðlegu neyðarmerki og alþjóðareglur til að 
forðast ásigling, 

e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn, 

rn
 

ritar íslensku stórlýtalaust, 

g. hefir verið háseti eftir 16 ára aldur að minsta kosti 24 mánuði á skipum 
ekki minni en 12 rúmlestir, eða verið formaður á vjelbát ekki minni en 10 

rúmlestir í 24 mánuði. 

7 gr. 

8. gr., sem er ný grein, hljóði svo: 

Eftir að 2 ár eru liðin frá því að lög þessi öðlast gildi, skal próf það, er 
um getur í 7. gr., fara aðeins fram í Reykjavík. Þangað til skulu prófin haldin 
í Reykjavík, Vestmannaeyjum, á Seyðisfirði, Akureyri og Ísafirði. 

Í Reykjavík eru prófdómendur þeir sömu og við stýrimannaskólaprófin, 
og skal forstöðumaður skólans vera formaður prófnefndarinnar. Próf þetta skal 
halda tvisvar á ári, í apríl—maí á vorin og nóvember—janúar að vetri. Í hinum 
kaupstöðunum, sem ofan eru greindir, skulu prófdómendur vera 3 skipstjórar, 
og skal stjórnarráðið skipa formann prófnefndarinnar eftir tillögum forstöðu- 
manns og kennara stýrimannaskólans í Reykjavík, en hina tvo eftir tillögu lög- 
reglustjóra; próf þessi skulu haldin einu sinni á ári, á þeim tímum árs, sem 
stjórnarráðið ákveður eftir tillögum bæjarstjórnar. 

Stjórnarráðið semur reglur um prófið og fyrirmynd fyrir prófvottorðum. 
Hver sá, er staðist hefir prófið, fær vottorð um það þegar að afloknu prófi. 

Kostnaður við prófið greiðist úr ríkissjóði. 

8. gr. 

Yfirskrift TII. kafla hljóði þannig: 

Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku í utan- og innanlandssiglingum 
á Íslensku fiskiskipi og rjett til skipstjórnar og stýrimensku á íslensku verslunar- 

skipi í innanlandssiglingum eigi yfir 300 rúmlestir.
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9. ør. 28 

5. gr. verdur 9. gr. 19. júní. 

10. gr. 

a-liður í 6. gr., sem verður 10. gr., hljóði svo: 

Staðist hefir fiskimannapróf eða farmannapróf við stýrimannaskólann í 

Reykjavík. 

b-liður í sömu gr. hljóði svo: 

hefir verið stýrimaður í 18 mánuði á fiskiskipi, sem er stærra en 60 rúm- 

lestir, eða verið skipstjóri (formaður) á skipi yfir 20 rúmlestir, og af þeim tíma 

minst 12 mánuði stýrimaður á gufuskipi, ef um gufuskip er að ræða. 

11. gr. 

7. gr. verður 11. grein. 

12. gr. 

a-liður 8. gr., sem verður 12. gr., hljóði svo: 

hefir staðist fiskimannapróf eða farmannapróf við stýrimannaskólann í 

Reykjavík. 

b-liður sömu greinar hljóði svo: 

hefir verið háseti minst 36 mánuði eftir 16 ára aldur, og af þeim tíma 

annaðhvort 18 mánuði háseti á fiskiskipi stærra en 60 rúmlestir eða 12 mánuði 

skipstjóri á skipi stærra en 20 rúmlestir og 6 mánuði háseti á fiskiskipi stærra 

en 60 rúmlestir. 

13. gr. 

9., 10., 11. og 12. gr. verða 13.. 14., 15. og 16. gr. 

14. gr. 

c-liður 18. gr., sem verður 17. gr. hljóði svo: 

hefir staðist farmannapróf við stýrimannaskólann í Reykjavík. 

d-liður sömu greinar hljóði þannig: 

hefir verið háseti eftir 16 ára aldur minst 36 mánuði; af þeim tíma annað- 

hvort 18 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi í utanlandssiglingum eða 12 

mánuði fullgildur háseti á fiskveiðaskipi í utan- og innanlandssiglingum og 12 

mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi í utanlandssiglingum. 

Fullgildur háseti telst sá, er fær vottorð skipstjóra um að hann kunni til 

allra algengra verka á skipi. 

15. gr. 

14. og 15. gr. verða 18. og 19. gr. 

16. gr. fellur burtu. 

17. og 18. gr. verða 20. og 21. gr.
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19. júní. 

áð 

16. gr. 

19. gr. verður 22. gr. 

Úr henni falla önnur, þriðja og fjórða málsgr. 

Fimta málsgr., sem verður önnur málsgr., hljóði svo : 

Lög þessi ná eigi til þeirra, sem fengið hafa skipstjóra- eða stýrimanns- 
skírteini í utanlandssiglingum : heldur eigi til þeirra, sem fengið hafa skipstjóra- 
eða stýrimanns-skírteini á fiskiskipi áður en lög þessi öðlast gildi. 

17. gr. 

23. gr. verður ný grein, svo hljóðandi: 

Þeir, sem próf hafa tekið samkvæmt 2. gr. laga nr. 50, 10. nóv. 1905, eða 

samkv. 4. gr. laga nr. 42, 3. nóv. 1915, eiga kost á að fá skipstjóraskírteini fyrir 

smáskip eftir lögum þessum, ef þeir fullnægja liðunum c—-e. í 4. gr. og 
leggja fram vottorð um, að þeir hafi verið skipstjórar minst 1 ár á 12—-30 rúm- 
lesta skipi og farist skipstjórn vel úr hendi að öllu leyti, og skulu vottorðsgef- 
endur mælast til þess, að hið umbeðna skírteini verði veitt. Skal vottorð þetta 
gefið af útgerðarmanni (eiganda) skips þess eða skipa þeirra, sem skipstjórinn 
hefir stjórnað. 

Nú fær skipstjórinn eigi ótvíræð meðmæli, og skal þá skírteinið eigi veitt. 

  

Heldur skipstjórinn þá sömu rjettindum og hann áður hafði, en rjett hefir hann 
þó til að fá stýrimannsskírteini samkvæmt 6. gr. í lögum þessum, enda fullnægi 
hann b- og c-liðum í þeirri grein. 

18. gr. 

20. og 21. gr. verða 24. og 25. gr. 

19. gr. 

22. gr., sem verður 26. gr., hljóði svo: 

Þá er lög þessi öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn í meginmál 

laga nr. 42, 3. nóv. 1915, og gefa þan út svo breytt. 

20. gr. 

23. gr., sem verður 27. gr., hljóði svo: 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1923. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson.



breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905. 

Vijer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

36. gr. og fyrri málsgrein 37. gr. sveitarstjórnarlaganna orðist svo: 

Hreppsnefnd skal á ári hverju í októbermánuði gera áætlun um allar 

tekjur og útgjöld hreppsins yfirstandandi fardagaár, og að því leyti sem aðrar 

tekjur hreppsins hrökkva eigi fyrir útgjöldum, jafna niður eftir efnum og ástæð- 

um sem aukaútsvari því, sem vantar, á alla þá, sem eiga lögheimili eða hafa 

fast aðsetur í hreppnum eigi skemur en 3 mánuði. Þeir skulu greiða þar fult 

gjald eftir öllum efnahag sínum, nema þeir á gjaldárinu hafi líka haft fast 

aðsetur annarsstaðar og goldið þar útsvar; þá skal frá ársútsvarinu draga til- 

tölulega við þann tíma, er þeir dvöldu annarsstaðar, þó ekki meira en þeir 

guldu þar. 

Ef rekin er í hreppnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, svo 

sem verslun, kaupskapur, þilbátaútgerð eða bátfiski, þá má leggja á þá atvinnu 

aukaútsvar, þótt ekki sje rekin nema 4 vikur og atvinnurekandinn eigi heimili 

annarsstaðar. 

Ef bú, verslun eða annað arðsamt fyrirtæki er rekið alt gjaldárið í einum 

hreppi, sem eigandi ekki á lögheimili í, hefir hreppsnefndin í hreppnum, þar 

sem fyrirtækið er rekið, rjett til að leggja fult útsvar á arðinn af því og eignina, 

sem notuð er til að reka fyrirtækið með, eins og eigandinn ætti lögheimili í 

hreppnum, en hreppsnefndin, þar sem eigandi fyrirtækisins á lögheimili, hefir 

þá engan álögurjett á þær eignir eða arðinn af þeim. 

Einnig má leggja útsvar á hvalveiði, síldveiði með nót, á atvinnu útlendra. 

skipa við verkun á síld á höfnum inni eða í landhelgi, laxveiðiafnot, hvort sem 

laxveiðin er rekin sem atvinna eða aðeins til skemtunar, og á hvern hátt sem 

veiðin er stunduð, ábúð á jörð eða jarðarhluta, leiguliðaafnot af jörð, svo sem 

slægjuafnot, þótt engin ábúð fylgi, og lóðarafnot, sem einhvern arð gefa, þótt 

sú atvinna sje rekin enn styttri tíma. Útsvör þessi skulu vera hæfileg eftir tíma- 

lengd og í samanburði við innsveitarmenn, og skal formaður hafa greitt útsvar 

fyrir skip sitt áður en hann fer á brott. 

Ekki er heimilt að leggja aukaútsvar á útvegsmenn úr öðrum hreppi í 

29 
19. Júní.



44. 

29 sama sýslufjelagi eða við sama fjörð eða flóa, sem útræðið er í, ef á þá er lagt 

19. Júní. útsvar í sveitarfjelagi þeirra. 

2. gr. 

Sýslunefnd getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur allra nefnd- 

armanna (að oddvita meðtöldum) sje viðstaddur. Á nefndarfundum ræður 

afl atkvæða. 

3. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 50, 28. nóv. 1919, og öll 

önnur ákvæði, sem koma í bág við lög þessi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson. 

30 Log 
19. Júní. 

um 

breyting á lögum nr. 34, 22. nóv. 1918, um skemtanaskatt. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Aftan við 1. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
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Kappleikar og íþróttasýningar, sem áhugamenn einir taka þátt í, teljast 30 

eigi til skemtana samkvæmt þessari grein, þótt aðganga sje seld. 19. júní. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggera. 

L og 

um 

31 
19. jåni. 

breyting á lögum um dýraverndun, 3. nóv. 1915. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

3. gr. laga nr. 34, 3. nóv. 1915, orðist svo: 

Ráðuneytið setur reglur um aflífun allra húsdýra, slátrun búpenings og 

um fuglaveiðar, svo og um rekstur og annan flutning innanlands á sauðfje til 

slátrunar og á sauðfje og hrossum til útflutnings, og um meðferð á hrossum 

í brúkun. Skal það gert með reglugerð, sem jafnframt ákveður sektir fyrir brot 

á slíkum reglum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz.



32 Låg 
19. júní. 

um 

framlenging á gildi laga um útflutningsgjald. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

Lög nr. 70, 27. Júní 1921, skulu vera í gildi til ársloka 1993. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnús Jónsson. 

33 Log 

rjett til fiskiveida i landhelgi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 
Fiskiveiðar í landhelgi við Ísland mega íslenskir ríkisborgarar einir reka, 

og má aðeins hafa íslenska báta eða skip til veiðanna.



47 

2. gr. 33 

Það er í lögum þessum kallað íslenskir bátar og skip, er íslenskir ríkisborg. 19. júní. 

arar einir eiga. 

3. gr. 

Erlendir fiskimenn, er reka kvnnu fiskiveidar utan landhelgi, mega leita 

skjóls við strendurnar til þess að bjarga sjer undan stormi og óveðri. Annars er 

bannað útlendingum að hafast við við land eða í höfn, til þess að reka þaðan 

fiskiveiðar utan landhelgi. 

Það er og bannað erlendum skipum að verka veiði í landhelgi eða á höfn- 

um inni; enn er bannað öllum öðrum en íslenskum ríkisborgurum að flytja veiði 

sína Í landhelgi eða á land, til þess þar að verka hana. 

4. gr. 

Hvenær sem erlent fiskiskip leitar hafnar á Íslandi, skal skipstjóri þegar 

í stað, eða svo fljótt sem unt er, og í síðasta lagi innan 24 klukkustunda eftir 

að skipið hefir hafnað sig, gefa viðkomandi lögreglustjóra eða hreppstjóra eða 

umboðsmanni þeirra það til vitundar, en valdsmaður skal athuga skipsskjölin 

og hafa nánar gætur á því, að ekki sjeu brotin lög landsins um fiskiveiðar, versl- 

un, tolla eða sóttvarnir, eða skipin fari í kringum þau lög, enda hefja rannsókn 

um þau efni, ef þörf gerist. 

Fyrir skoðun skipsskjalanna skal greiða lögreglustjóra eða hreppstjóra 

gjald það, er ákveðið er í aukatekjulögunum. Síðan skal rita á skipshafnarskrá 

skipsins vottorð um skoðunina og greiðslu lögskipaðs gjalds. 

Er hreppstjóri framkvæmir skoðunina vegna lögreglustjóra, skal skifta 

gjaldinu jafnt milli þeirra. 

5. gr. 

Er erlend sildarskip eru í landhelgi, skulu þau hafa bátana á þilfari 

á venjulegum stað og vörpur eða nætur innanborðs, þó ekki í bátunum. 

6. gr. 

Atvinnumálaráðherra getur um eitt ár Í senn veitt eiganda íslensks fiski- 

skips leyfi til að hafa erlenda veiðimenn við fiskiveiðarnar eða á annan hátt til 

aðstoðar. Þó þannig, að helmingur skipshafnar að minsta kosti sje Íslenskur. 

Er íslenskur bátur eða skip einungis er notað við síldveiðar, má alt að 

helmingi áhafnar, án sjerstaks leyfis, vera útlendingar. 

7 gr. 

Bæði útgerðarmaður og skipstjóri bera ábyrgð á því, að skipshöfn fullnægi 

skilyrðunum til þess að reka fiskiveiðar samkvæmt Í. gr., sbr. 6. gr.
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33 
júní. 
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8. gr. 

Sama rjett sem íslenskir ríkisborgarar og með sömu skilyrðum hafa þeir 

ríkisborgarar annara ríkja, sem með vottorði frá valdsmanni færa sönnur á, að 
þeir hafi haft fast aðsetur hjer í landi í 12 mánuði áður en lög þessi komu í 

gildi. Ennfremur getur atvinnumálaráðherra, um 3 ára bil frá því er lög þessi 

komu í gildi, veitt þeim útlendingum, sem eiga fiskverkunarstöðvar hjer á landi, 
leyfi til að verka fisk á stöðvum þessum, þrátt fyrir bannið í síðari málsgrein 
3. greinar. Leyfið veiti ekki heimild til fiskiveiða í landhelgi eða til þess að 
nota erlend skip í bága við lög þessi. 

9. gr. 

Atvinnumálaráðherra getur veitt leyfi til þess, að eigendur síldarolíu- 

eða síldarmjölssmiðju, eða slíkra verksmiðja, megi nota erlend skip til þess að 
fiska fyrir verksmiðjur þessar til eiginna nota, þrátt fyrir bannið í annari máls- 
grein 3. greinar. Í leyfinu, sem veita má fyrir 2 ár í senn, ber að taka fram, að 
það veiti ekki erlendum skipum heimild til fiskiveiða eða fiskverkunar í land- 
helgi, og ennfremur skal tekið fram, að leyfið falli burtu, ef skilyrði þess sjeu 
eigi haldin í öllum greinum. 

10. gr. 

Þegar afli er jafnframt verkaður í skipi, sem rjett hefir til fiskiveiða í 
landhelgi, skal það fyrirfram setja lögreglustjóra trygging, er hann ákveður, 
fyrir afgjöldum, sem skipið kann að eiga að greiða. Skipstjóri skal fá vottorð 

um, að tryggingin sje sett, og sýna ef krafist er. 

11. gr. 

Hlutafjelög hafa því aðeins rjett til að reka fiskiveiðar og fiskverkun í 
landhelgi, að alt hlutafjeð sje eign íslenskra ríkisborgara. Þó mega hlutafjelög, 
er ríkisborgarar annara ríkja eiga hlut í, reka fiskiveiðar í landhelgi, ef meira 
en helmingur hlutafjárins er eign íslenskra ríkisborgara, fjelagið á heimili á 
Íslandi, stjórn þess skipuð íslenskum ríkisborgurum og sje helmingur þeirra 
búsettur þar. 

Áður en hlutafjelag byrjar starfsemi sína skulu samþyktir þess sýndar 
lögreglustjóra á þeim stað, þar er fjelagið á heima, eða eigi fjelagið ekki heim- 
ilisfang á Íslandi, þá á þeim stað, þar er fiskiveiðarnar byrja. Breyting á sam- 
þyktum skal á sama hátt sýna lögreglustjóra. Þessi tilkynning og sýning leysir 
ekki viðkomanda frá tilkynningarskyldu samkvæmt hlutafjelagslösunum. Sam- 
þyktirnar skulu meðal annars hafa inni að halda það ákvæði, að allir hlutir 
skuli skráðir á nafn, og að engin afhending eða afsal á hlutum sje gild, nema 
hún sje skriflega tilkynt fjelagsstjórn, er jafnóðum skal rita og ávalt hafa skrá 
yfir alla hluthafa, þar er þess er getið, hve mikið hver eigi af hlutafjenu. Lög- 

regelustjóri skal gæta þess, að samþyktirnar sjeu samkvæmar löggjöfinni,
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12. gr. 33 

Með lögum þessum eru ekki skert á neinn hátt 

  

kvæmt sambandslögunum eru veitt dönsku ríkisborgurum, eða þau rjettindi, 

sem samkvæmt ríkjasamningum kynnu að vera veitt öðrum. 

13. gr. 

Ólöglegar fiskiveiðar eða fiskverkun á íslenskum höfnum, á landi eða í 

landhelgi, varða sektum, frá 100—5000 kr. 

Ef fleiri eru útlendir sjómenn á íslensku fiskiskipi en lög þessi heimila, 

varðar það 50—-1000 kr. sektum. Brot gegn 4. gr. laganna varða sektum, 50— 

500 krónum. 

Brot gegn 5. og 10. gr. laganna varða 100—-2000 kr. sektum. 

AS öðru leyti varða ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi, aðrar en botnvörpu- 

veiðar, 200—10000 kr. sektum. Auk þess skulu upptæk öll veiðarfæri og hin ólög- 

lega eða óverkaða veiði skipsins, og andvirðið renna í ríkissjóð. Ef miklar sakir 

eru, má ákveða að öll veiði, sem í skipinu er, sje upptæk, svo og umbúðir, ef 

veiðin er síld, sem söltuð er í tunnur. 

Til greiðslu á sektum og kostnaði samkvæmt lögum þessum, má leggja 

hald á viðkomandi skip, ef með þarf, og selja að undangenginni aðför. 

Mál eftir lögum þessum skal með fara sem almenn lögreglumál. Sektir 

renna Í ríkissjóð. 

14. gr. 

Lög þessi ganga í gildi 1. júlí 1922. Með lögum þessum eru feld úr gildi 

tilskipun 12. febr. 1872, lög nr. 28, 17. des. 1875, um breyting á þessari tilskip- 

un, lög nr. 35, 27. sept. 1901, um fiskiveiðar hlutafjelaga í landhelgi við Ísland, 

lög nr. 10, 31. júlí 1907, um breyting á fr amannefndum lögum, lög nr. 27, 11. 

júlí 1911, um breyting á sömu lögum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

  

Jónsson.
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19. juni. 
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Hafnarlög 

Fyrir Ísafjörð. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Til hafnargerðar og hafnarumbóta á Ísafirði veitist úr ríkissjóði einn 
fjórði hluti kostnaðar, eftir áætlun, sem ríkisstjórnin hefir samþykt, þegar fje 
er veitt til þess í fjárlögum, þó ekki yfir 150000 — eitt hundrað og fimmtíu 
þúsund — krónur, gegn þreföldu fjárframlagi úr hafnarsjóði Ísafjarðar. Fje 
þetta greiðist bæjarstjórn Ísafjarðar hlutfallslega við framlag hafnarsjóðs til 
fyrirtækisins árlega. 

2. gr. 

Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina, svo langt sem lögsagnarum- 
dæmi Ísafjarðar nær, má ekki gera Í sjó fram neina bryggju eða önnur mann- 
virki, nje heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru, og ekki fylla upp nje 
dýpka út frá landi, nema samþykki bæjarstjórnar komi til. 
) Så, sem gera vill eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni 
beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með 
þykir þurfa, í tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu af hvoru 
þeirra eftir. Hafnarnefndin afgreiðir síðan málið til bæjarstjórnar, er ákveður, 
hvort leyfið skuli veitt. Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð stjórnar- 
ráðsins. 

Sá, sem fengið hefir leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að 
halda því svo við, að engin hætta stafi af því. 

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 10—-200 kr., og hafnarnefndin 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda. 

Nú hefir bryggja eða annað mannvirki í sjó fram legið ónotað í 5 ár sam- 
fleytt, og er þá hafnarnefnd heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til 
eiganda. 

3. gr. 
Bæjarstjórn Ísafjarðar hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir yfir- 

umsjón stjórnarráðs Íslands,
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með höfninni skal fela hafnarnefnd,19. júní. Framkvæmd hafnarmála og efti 

  

er bæjarstjórn kýs á sama hátt og aðrar nefndir samkvæmt bæjarstjórnarlögum 

kaupstaðarins. 

Í hafnarnefnd sitja 5 menn, og sjen tveir þeirra utan bæjarstjórnarinnar. 
eð 3 5 . . 

Formaður bæjarstjórnarinnar er einnig formaður hafnarnefndarinnar. Enginn 
J ao 5 

getur skorast undan endurkosningu í hafnarnefnd, fyr en hann hefir setið 6 
e 

ár samfleytt í nefndinni. 

arinnar, stýri 

Nefndin sjer um viðhald og umbætur á bryggjum og mannvirkjum hafn- 
{2 DD #00 =   

r öllum framkvæmdum, er bar að lúta, og annast fjárhald hafn- 

  

arinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnarinnar. 

5. gr. 

Bæjarstjórnin skipar starfsmenn hafnarinnar, eftir tillögu hafnarnefndar. 

6. gr. 

Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðsins, og bæjarstjórnin hefir ábyrgð á eigum og fje 

hafnarinnar. 

T. gr. 

Bæjarstjórnin má ekki, án samþykkis stjórnarráðsins, selja eða veðsetja 

fasteignir hafnarsjóðsins eða kaupa nokkra nýja fasteign, taka stærri lán eða 

lán til lengri tíma en að þau verði borguð aftur af tekjum þess é árs, sem fer Í 

hönd, nje endurnýja slík lán eða fresta borg    unartímanum, og ekki heldur gera 

nein þau mannvirki við höfnia, sem eru svo stórvaxin, að mr hrókkvi 

eigi til að koma þeim í framkvæmd. 

virkja hafnarinnar og ti 

innheimta gjöld þan, er hjer 

þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald mann- 

strarkostnaðar hafnarinnar, er heimilt að ár pe árlegs 

  

    n og bátum, er hafna sig á hinni lög- egir, af 

  

giltu höfn Ísafjarðar, eins og takmörk hennar eru eða verða ákveðin með reglu- 

gerð, og farmi þeirra: 

1. 

„0
 

Lestagjald. 

Ljósgjald. 

Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skips- 

ær eru ekki settar á land.    ins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef 

Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggju í lögsagnarumdæminu, inn. 

an takmarka hafnarinnar. 

Af bryggjum einstakra manna má gjaldið þó aldrei vera hærra en helm-
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34 ingur af gjaldi því, er skip greiða fyrir að liggja við bryggjur hafnar- 

19. júní. sjóðsins. Þó greiða bryggjueigendur ekkert gjald af sínum eigin fiskiskipum.   

5. Festargjald af skipum, er nota festar eða legufæri hafnarinnar. 

Gjöld þessi, sem og gjald fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, skal 

ákveða með reglugjörð, er bæjarstjórn Ísafjarðar semur og stjórnarráð Íslands 

staðfestir, og skal í henni ákveða, hver skuli greiða þau. 

Herskip og skemtiskip skulu vera undanþegin lestagjaldi og ljósgjaldi. 

Öll gjöld til hafnarsjóðsins og tekjur hans má taka lögtaki. 

9. gr. 

Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið. 

10. gr. 

Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir bæjarstjórn 
frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarsjóðsins á komandi ári. Áætlun 
þessa skal ræða á tveimur fundum, á sama hátt og fjárhagsáætlun bæjarsjóðsins, 

og skal hún fullsamin fyrir lok nóvembermánaðar. 

11. gr. 

Nú hefir bæjarstjórn í hvggju einhverjar meiriháttar aðgerðir við höfn- 

ina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnarráðsins 

þarf til, og skal hún þá senda stjórnarráðinu tillögur um það efni. Skal það gert 

svo tímanlega, ef kostur er, að samþykki stjórnarráðsins geti komið til, áður en 

fjárhagsáætlun hafnarsjóðsins er samin. 

12. gr. 

Komi það í ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sje að sinna 
einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárupphæð- 
um, ber hafnarnefnd að tilkynna það bæjarstjórn í tæka tíð. Fallist hún á tillög- 

ur hafnarnefndarinnar, skal þegar leita samþykkis stjórnarráðsins til þess, að 
víkja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje stofna til tekju- 
hallans. 

13. gr. 

Við lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en fyrir lok febrúarmánaðar, skal 
gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarsjóðs á hinu liðna ári og efnahagsreikn- 
ing hans. 

Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og bæjarsjóðs- 
reikningana. 

Samrit af reikningnum, eins og hann hefir verið úrskurðaður af bæjar- 

stjórninni, skal síðan senda stjórnarráðinu,
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14. gr. 34 
x ou : , ; . . 7: 0 - inni 

Ad 6%ru levti skal ákveða með reglugerð, er bæjarstjórnin semur og 9. Júní. 
. 2 o J e > 

stjórnarráðið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 

  

höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. 
1 o o 7 w > 

Í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot å henni, 10—500 kr. 

Sektir samkvæmt lögum þessum og hafnarreglugjörðum renna i 
0 Á > > De 

hafnarsjóð. 

  

15. gr. 

Sem almenn lögreglumál skal með þau mál farið, sem rísa út af brotum 

gegn 2. gr. laga þessara og reglugjörðum þeim, er settar verða samkvæmt 14. 

gr. þeirra. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin öll eldri lagaákvæði viðvíkjandi 

Ísafjarðarhöfn, er fara í bága við lög þessi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 
  

Kl. Jónsson. 

Log 35 
19. júní 

um 

breytingu á lögum nr. 60, 27. júní 1921, um útflutningsgjald 

af síld o. fl. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

1. gr. laganna orðist svo: 

Af hverri síldartunnu (108—120 ltr.) skal greiða í ríkissjóð 1 kr, 50
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35 aura, af hverjum 100 kg. af fóðurmjöli og fóðurkökum 1 kr. og af hverjum 100 kg. 
19. júní. ag áburðarefnum 25 aura. 

2. gr. 
2 síðari málsgreinar 2. gr. laganna eru úr gildi feldar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

  

Magnús Jónsson. 

= 

36 Log 
19. juni 

um 

breyting á lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 
Í þeim skólahjeruðum, utan kaupstaða, þar sem eru heimangönguskólar 

eða settir verða á stofn heimavistarskólar og reglugjörð þeirra og hollustuhættir 
samþykt af yfirstjórn fræðslumála, skulu öll börn skólahjeraðsins á skólaskyldu- 
aldri njóta þar kenslu að minsta kosti 12 vikur á ári, nema skólanefnd veiti und- 
anþágu. Heimilt er þó að ákveða í reglugjörð skólans, að þessi skólaskylda skuli 
einungis ná til 12— 14 ára barna, enda sje þá yngri börnum sjeð fyrir lögskip- 
aðri fræðslu á annan hátt,
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2. gr. 36 

Geti fræðslunefnd sjeð öllum börnum fræðsluhjeraðs á aldrinum 10— 1419. Júní. 

ára fyrir fullnægjandi fræðslu farskólalaust, með eftirlitskennara eða með eftir- 

liti sóknarprests eða á annan hátt, er henni það heimilt. 

3. gr. 

Sóknarprestum skal skylt að hafa eftirlit með barnafræðslu, hverjum í 

sínu prestakalli, í samráði við skólanefndir og fræðslunefndir, eftir því sem önn- 

ur embættisstörf þeirra leyfa. Þeir skulu vera prófdómendur við barnapróf, hver 

í sínu prestakalli, en þó skipar yfirstjórn fræðslumála sjerstaka prófdómendur, 

auk prestanna, við barnapróf í kaupstöðum og annarsstaðar þar sem fjölment 

er, svo og þar sem prestslaust er eða prestaköll mjög víðlend, eftir því sem henni 

þykir þörf. 

Sóknarprestum ber engin sjerstök borgun fyrir störf samkvæmt þess- 

ari grein. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggerz.
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19. júní. 

am 

Log 

um 

eftirlit með skipum og bátum og öryggi Þeirra. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og (tauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski 2 > eð > > J 7 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest bau J 9 ping 8 8 VJ 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Skip skal telja óhaffært, ef bol þess, búnaði, vjel eða vjelartækjum eða 
skipshöfn er svo áfátt, eða það er svo ofhlaðið mönnum eða munum eða vanhlað- 
ið, eða illa birgt að vistum eða vatni, að kolum eða öðrum vjelanauðsynjum, ef 
það er gufuskip eða vjelskip, eða það af öðrum ástæðum er svo á sig komið, að 
telja verður, vegna sjóferða þeirra, er skipið skal fara, að hættulegra sje að vera 
í förum með því en venjulegt er við siglingar. 

2. gr. 

Setja skal með konunglegri tilskipun nánari ákvæði um, hverjar kröfur 
gjöra skuli til þess, að skip verði talið haffært, eftir því hvert skipið er og hvaða 
ferðir því eru ætlaðar, og um það, hvers gætt skuli við skipaskoðanir, sem gjörð- 
ar eru samkvæmt lögum þessum. 

Í sömu tilskipun skulu sett ákvæði um rúmstærð og gólfstærð í herbergj- 
um skipverja, svo og annan útbúnað þeirra, að því er snertir birtu, loftrás og 
aðra hollustuhætti. 

  

3. gr. 

Eiganda skips eða útgerðarmanni, svo og skipstjóra, er skylt að sjá um, 
að skip sje haffært, er það leggur úr höfn. Skylt er skipstjóra að gjöra alt það, 
er hann má, til að halda skipi haffæru á ferð. Nú tekur skip grunn, verður fyrir 
árekstri eða það annað ber til, er ætla má, að af muni hljótast að skipið verði 
óhaffært, og er skipstjóra þá skylt að láta rannsaka það með skoðunargjörð, þar 
sem því verður fyrst við komið. 

4. gr. 

Ef líkur eru á, að skip eða bátur, hverrar þjóðar sem er, sem ferðbúið 
er frá íslenskri höfn, sje óhaffært, skal lögreglustóri hefta burtförina til bráða-



dd 

birgða og skipa fyrir um, að skoðun skuli gerð á skipinu. Nú reynist það við 
  

skoðunina, að skipið sje óhaffært, og má skipið þá eigi leggja úr höfn fyr en 

at 

úr þeim göllum er bætt og það sannað með nýrri skoðunargerð. 

  

5. gr. 

Þar sem ekki er annars getið, taka ákvæði laga þessara, um eftirlit með 

öryggi skipa, til allra skipa, sem stærri eru en 12 rúmlestir og gerð eru út hjer 
, 

á landi, svo og til vjelbáta og róðrarbáta fjórróinna eða stærri, er stunda fisk- 

  

   
   

  

veiðar hjer við land eina vertíð á ári eða ler 

Atvinnumálaráðuneytið getur ákveðið með reglugerð, að eftirlit skuli 

haft með öryggi annara fljótandi fara og hvernig því eftirliti skuli hagað. 

6. gr. 

Eftirlit með öryggi skipa er undir yfirstjórn atvinnumálaráðuneytisins. 

Ráðuneytið skiftir landinu í skipaskoðunarumdæmi og skipar, til framkvæmdar 

   

  

eftirlitinu, í hverju umdæmi svo marga s koðunarmenn, sem þurfa þykir. 
et > 

w 

Skulu þeir vera skipaðir til 4 ára í senn. Þeir skulu vera valinkunnir og óvilhallir   

menn og að öðru leyti svo vel til starfsims fallnir sem frekast eru föng á. Áður 

en þeir taka til starfa skulu þeir undirrita drengskaparheit um, að þeir skuli 

vinna starf sitt samviskusamlega. 

Skipaskoðunarmenn skulu gera allar skoðanir, þær er ræðir um í lögum 

þessum eða í tilskipunum eða reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, 

og gerðar skulu innan umdæmis þeirra, hvort sem skipið er skrásett þar eða eigi. 

Ef þess er þörf getur atvinnumálaráðuneytið kvatt skipaskoðunarmann til 

skoðunargerða utan umdæmis síns. 

Við skoðunargerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að full- 

nægt sje kröfum þeim, er gerðar eru Í lögum þessun eða Í tilskipunum eða reglu- 

gerðum, er settar verða samkvæmt þeim, um öryggi skipa, þeirrar tegundar, er 

það skip er, sem þeir skoða, og í þeim ferðum, er því eru ætlaðar. Þeim er og 

skylt endranær að hafa eftir föngum vakandi auga með því, að hlýtt sje fyrir- 

mælum þeim, sem sett eru um öryggi skipa, og skulu þeir tafarlaust tilkynna lög- 

reglustjóra, ef þeir verða þess vísari, að misbrestur sje á því. 

Skipaskoðunarmenn eiga rjett á þóknun fyrir starfa sinn, samkvæmt 

gjaldskrá, er atvinnumálaráðuneytið setur. Þóknunina greiðir eigandi skips, og 

má taka hana lögtaki. Þurfi skipaskoðunarmenn að takast ferð á hendur vegna 

skoðunar á skipi, skal ferðakostnaður þeirra greiddur úr ríkissjóði. 

1. gr. 

Skoðunargerðir á skipum eru tvennskonar, aðalskoðun og aukaskoðun. 

8. gr. 

Aðalskoðun skal gerð á skipum í þessum tilfellum: 

19 

37 
júní.
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a. Áður en skip leggur úr höfn hjer á landi í fyrsta sinn, er smíðað hefir verið 

hjer á landi eða breytt hefir verið svo mjög, að mæla þurfi það af nýju, eða 
fengið er frá öðrum löndum, hvort heldur nýsmíðað eða notað, til skrásetn- 

ingar undir íslenskan fána eða til útgerðar hjer á landi. 

  

9 Á öllum farþegaskipum einu sinni á ári. Í tilskipun þeirri, er ræðir um í 2. 

r. þessara laga, skal ákveðið, hver skip teljist farþegaskip. öð, i . 8 I 

c. Á öllum öðrum skipum annað hvert ár. 

  

   

Við aðalskoðun skal ati skipsins, bæði sjálfs bols 

skipsins, þilfara og skilrúma, tækja, búnaðar alls 

og áhalda, svo og alt annað, 

10. gr. 

Aö lokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglu- 
stjóra skýrslu um öryggi skipsins, gerða eftir fyrirmynd, er atvinnumálaráðu- 
neytið setur, svo og tillögur sínar um það, hvort skipinu skuli gefið haffæris- 
skírteini eða eigi. Komi það í ljós við skoðunina, að skipið sje haffært, skal 

  

  
Di 

logreglustjåri gefa skipimu haffærisskirteini. I haffærisskirteini skal tilgreina 

nafn skips og heimili, skråsetning: arbåkstafi pess, nåmer bess å fiskiskipaskrå 
og umdæmisbåkstafi, ef um fisk 

  

smálestatal, hvort skipið sje 

  

seglskip eða vjelskip, róðrarbátur eða vjelbátur, til hvaða ferða skipið sje ætlað, 
tölu farþega, er það má 

  

að ræða, svo og að skipið 
fullnægi þeim kröfum um a skipa, er gerðar eru í lögum þessum eða til- 

skipunum eða reglugerðum, settum samkvæmt þeim. 

Hatfærisskírteini gildir um farþegaskip í eitt ár frá dagsetningardegi 

þess, en um önnur skip í tvö ár frá sama tíma. Nú er skip statt í útlöndum á 

Þeim tíma. er haffærisskírteini þess gengur úr gildi, og getur þá atvinnumála. 

ráðuneytið framlengt gildi skírteinisins til ákveðins tíma, þó aldrei lengur en 

til þess er skipið næst tekur höfn hjer við land, enda sjeu færðar Í líknr fyrir því, 

að skipið enn sje haffært. Ef sjerstaklega stendur á í öðrum tilfellum. getur 

lögreglustjóri framlengt gildi skírteinisins alt að einum mánvði 

Haffærisskírteini skal fylgja skipsskjölunum, og skal það ávalt sýnt bæði 

við tollafgreiðslu og þegar þess er krafist af yfirvöldunum. Nú er sá tími, er 

skírteinið gildir, á enda, eða skoðun, er gerð skyldi á skipinu á þeim tíma sam- 

kvæmt lögum þessum, er vanrækt, hvort sem er aðalskoðun eða aukaskoðun, 

eða það kemur í ljós við slíka skoðun, að skipið er óhaffært, og skal lögreglu- 

stjóri þá afturkalla skírteinið. 

11. gr. 

Aukaskodanir å skipum eru tvennskonar, almennar og sjerstakar.
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12. gr. 

Almenn aukaskoðun skal gerð einu sinni á ári á skipum þeim, er ræðir 

um í 8. gr. c í lögum þessum, það ár er aðalskoðun eigi er gerð á þeim. 

13. gr. 

Við almenna aukaskoðun skal sjerstaklega athuga allan búnað skipsins og 

áhöld, botn skipsins og stýrisbúnað. 

14. gr. 

Sjerstök aukaskoðun skal gerð í þessum tilfellum : 

a. Þegar skip hefir sætt meiri háttar viðgerð, hvort heldur er á bol eða vjel, eða 

ný aðalvjel hefir verið í það sett, en eigi kveður samt svo mikið að viðgerð- 

inni, að aðalskoðun skyldi ger samkvæmt 8. gr. a. í lögum þessum. 

b. Þegar annars þykir ástæða til að rannsaka öryggi ákveðinna hluta skips eða 

búnaðar þess. 

15. gr. 

Við sjerstaka aukaskoðun skal athuga þá hluta skips eða skipsbúnaðar, 

er ástæða þykir til vegna atvika þeirra, er skoðuninni valda. 

16. gr. 

Að lokinni aukaskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglu- 

stjóra skýrslu um öryggi skipsins samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 10. gr. 

þessara laga. Sje skipið talið haffært, ritar lögreglustjóri á haffærisskírteini þess 

athugasemd um, að aukaskoðun hafi verið gerð og að hún hafi eigi leitt neitt 

það í ljós, er geri skipið óhaffært. 

17. gr. 

Nú er skoðun gerð samkvæmt 3. eða 4. gr. laga þessara eða samkvæmt 

92. gr. siglingalaga 30. nóvember 1914, og ákveður þá lögreglustjóri, hvort skoð- 

unin skuli vera aðalskoðun eða aukaskoðun. 

18. gr. 

Aðalskoðun og aukaskoðun á farþegaskipum og skipum, sem knúð eru af 

vjel og stærri eru en 60 rúmlestir, gera 3 menn. Skal einn þeirra vera vjelfróður, 

einn siglingafróður og einn fróður um skipasmíði. 

Önnur skip, er knúð eru af vjel, skulu skoðuð af 2 mönnum, öðrum vjel- 

fróðum en öðrum fróðum um skipasmíði. 

Seglskip skulu 2 menn skoða, annar siglingafróður en annar fróður um 

skipasmíði. 

Róðrarbáta skal einn maður skoða, sá er fróður sje um skipasmíði. 

37 
19. júní
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19. gr. 

Eiganda skips eða útgerðarmanni eða skipstjóra er skylt að sjá um, að 

lögskipaðar skoðanir sjeu gerðar á skipi. 

20. gr. 

Skipaskoðunarmenn skulu gera skoðun á skipi tafarlaust er þess er óskað, 

eða svo fljótt sem því verður við komið. Skoðun skal jafnan, ef þess er kostur, 

hagað svo, að sem minst töf verði á ferðum skipsins eða vinnu á því. 

Skipaskoðunarmönnum skal frjáls aðgangur að skipinu og öllum rúmum 

í því. Þeir skulu eiga rjett á að athuga öll áhöld skips og búnað. Þeim skal heimilt 

að krefjast þess, að farmur sje tekinn úr skipi, skip sett á land eða vjelar hreyfð- 

ar, sje það nauðsynlegt vegna skoðunarinnar. 

Eiganda skips, útgerðarmanni, skipstjóra og skipshöfn er skylt að láta 

skipaskoðunarmönnum í tje nauðsynlega aðstoð við skoðunina og að gefa þeim 

þær upplýsingar um skipið og öryggi þess, er þeir krefjast. 

21. gr. 

Lögreglustjóri, eigandi skips eða útgerðarmaður, skipstjóri eða, í tilfell- 

um þeim, er ræðir um í 92. gr. siglingalaea 30. nóvember 1914, meiri hluti skips- 

hafnar eða vjelstjóri, geta krafist yfirskoðunar á skipi. Yfirskoðun gera helmingi 

fleiri menn en áður skoðuðu skipið, samkvæmt 19. gr. í lögum þessum, og með 

þeirri sjerþekkingu, er þar segir, og tilnefnir lögreglustjóri þá úr tölu hinna skip- 

uðu skipaskoðunarmanna. Skal úrskurður þeirra um ástand skips eða búnað 

vera fullnaðarúrskurður. 

22. gr. 

Þeir menn, er samkvæmt 21. gr. í lögum þessum geta krafist yfirskoðun- 

ar á skipi, geta og krafist þess, að skipaskoðunarmenn staðfesti skoðun sína með 

eiði, Eiðurinn skal tekinn af þeim í sjódómi. 

23. gr. 

Kostnað allan við skipaskoðanir greiðir skipseigandi. Ákvæði 2. liðs 92. 

gr. í siglingalögum 30. nóvember 1914 skulu þó enn vera í gildi. 

Nú hefir skip reynst óhaffært við skoðun, en yfirskoðun, sem gerð er 

samkvæmt kröfu eiganda skips, útgerðarmanns eða skipstjóra, telur skipið haf- 

fært, og greiðir þá ríkissjóður kostnað við yfirskoðunina. 

24. gr. 

Eftir 1. janúar 1923 skulu skip, sem eiga að vera í förum milli landa, 

vera með hleðslumerki, er sýni hvað skipið má liggja dýpst í sljettum sjó. Þegar 

sjerstaklega stendur á, getur atvinnumálaráðuneytið veitt undanþágu frá 

þessu ákvæði.
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Með konunglegri tilskipun skal setja nánari reglur um hleðslumerki og 

um mælingar og skoðanir, er gerðar skuli á skipum til ákvörðunar hleðslumerkja. 

Kostnaður allur við ákvörðun hleðslumerkis greiðist af skipseiganda. 

25. gr. 

Þegar hleðslumerki hefir verið ákveðið, skal atvinnumálaráðuneytið gefa 

skipinu hleðslumerkisskírtini. Skal það fylgja skipsskjölunum og ávalt sýnt bæði 

við tollafgreiðslu og þegar þess er krafist af yfirvöldunum. 

Hafi skip hleðslumerkisskírteini, útgefið af þar til bærum erlendum 

stjórnarvöldum eða skipaflokkunarfjelagi, getur atvinnumálaráðuneytið gefið því 

íslenskt hleðslumerkisskírteini í þess stað, án þess að láta mælingu þá eða skoðun, 

er með þarf til ákvörðunar hleðslumerkis, fara fram. 

Nú er skip flokkað í skipaflokkunarfjelagi, er atvinnumálaráðuneytið tek- 

ur gilt, og skal þá hleðslumerkisskírteini þess gilda meðan það er í sama flokki. 

Endranær ákveður ráðuneytið gildistíma skírteinisins, og skal hans þá getið í 

skírteininu. 

Nú er skipi breytt þannig, að ætla má, að farmborð skipsins breytist, og 

er þá hleðslumerkisskírteini þess úr gildi fallið. 

26. gr. 

Skip telst óhaffært, sje það svo hlaðið, að það liggi dýpra en hleðslumerki 

þess leyfir. 

27. gr. 

Marka skal á fram- og afturstafni allra þilskipa, er stærri eru en 30 

rúmlestir, mælikvarða í desimetrum, er sýni hve djúpt skipið liggi í sjó. Kostnað 

við þetta greiðir skipseigandi. 

28. gr. 

Stjórnarráðið getur falið skipaflokkunarfjelögum, gegn þeirri ábyrgð, er 

það telur nægilega, að gera mælingar eða rannsóknir, er gera þarf vegna skoð- 

unar skips eða ákvörðun hleðslumerkis. 

29. gr. 

Nå er skipi lagt úr höfn óskoðuðu, enda þótt skylt hefði verið að skoða 

það samkvæmt lögum þessum, og ferst það, og er þá eigandi skaðabótaskyldur 

þeim, er fyrir tjóni verða við skiptapann, hvort heldur fyrir missi fyrirvinnu 

eða eigna, nema sannað sje, að slysið hafi eigi hlotist af óforsvaranlegu ástandi 

skips eða útbúnaði. 

37 
19. juni
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30. gr. 

Nú vanrækir skipstjóri að láta gera skoðun á skipi, er skylt var að gera 

samkvæmt lögum þessum, og varðar það hann sektum, frá 100 kr. alt að 5000 kr. 

Sömu refsingu sætir skipseigandi eða útgerðarmaður, eigi þeir sök á van- 

rækslunni. 

Önnur brot gegn lögum þessum, eða gegn tilskipunum eða reglugerðum, 

er settar eru samkvæmt þeim, varða sektum, alt að 5000 kr., nema þyngri hegn- 

ing liggi við að lögum. 

31. gr. 

Með mál út af brotum gegn lögum þessum, eða gegn tilskipunum eða 

reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, skal farið sem almenn lögreglumál. 

32. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi feld lög nr. 29, 22. okt. 1912, um eftirlit 

með skipum og bátum og öryggi þeirra. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson.
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Fjárloö 38 
J 9 12. júní 

fyrir árið 1923. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

I. KAFLI. 

Tekjur. 

1. gr. 

Árið 1923 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2—5. 

og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar. 

2. gr. 

Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi: 

      

  

    

kr kr. 

1. Fasteignaskattur .. ... one rene vs 210000 

2. Tekjuskattur og eignarskattur“ FAIR 900000 

—— 1110000 

3. Aukatekjur .. FR 250000 

4. Erfðafjárskattur .. .. 2. 20 0 me ke ke 0r 55000 

5. Vitagjald .. 2. 22 00 me eee ke rr ke en 150000 

6. Leyfisbrjefagjåld .. 2. 2. 22 00 00 ke ke 10 10000 

— 465000 

7. Útflutningsgjald . . - 600000 

8. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengis- 

laust vín, ávaxtasafi og límonade) 250000 

9. Tóbakstollur .. eee 500000 

10. Kaffi- og sykurtollur .. 800000 

11, Vorutollur .. .. 22 20 00 me ve ve en ke ke 1000000 

Flyt .... 2550000 2175000
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kr. kr. 

Flutt .... 2550000 2175000 

12. Annað aðflutningsgjald .. ............ 60000 
— — | 2610000 

13. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð .. .. 20000 

14. Stimpilgald .. .. .. 2 220 eee eee 500000 
15. Lestagjald af skipum .. .. .. .. .... 40000 
16. Påsttekjur .…. .. .. 22 2 eee eee eee 400000 
17. Simatekjur .. .. 2. 22 22 oe se se ke eee 1075000 

——| 1475000 
18. Tóbakseinkasala .. .. .............. 1 200000 
19. Skålagjold .. 2. 2 0 oe oe en ve en eee 5000 

Samtals .... 1025000 

3. gr. 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs og af skipum eru taldar: 

| kr. | kr. 
| 

1. Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs .. .. .. | 30000 
2. Tekjur af kirkjum .. ... . | 50 
3. Tekjur af silfurbergsnåmunum i " Helgustada- | 

fjalli .. 2. 2. 22 0 au ne mere eee eee | 10000 
4. Tekjur af skipum .. 2... | 150000 

Samtals .... | 190050 

4. gr. 

Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlað: 

| kr. kr. 

1. Tekjur af bonkum .. .. .. ...... .... 250000 
2. Tekjur af Ræktunarsjóði .. .. .......... 20000 

Flyt .... | 270000  
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| "38 

kr. | kr 19. júní. 

Flutt .... | 270000 

3. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum sam- | 

kvæmt lögum nr. 14, 9. júlí 1909 .. … | 40000 

4. Væntanlega útdregið af þeim brjefum .. .. | 15000 

5. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipa- | 

fjelagi Íslands .. .. .. .. IR | 6000 

6. Vextir af innstæðum í bönkum .. .. 2. 2... | 5000 

7, Greiðsla frá Landsversluninni .. .. .. .. .. | 240000 

Samtals .... | 576000 

5. gr. 

Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið: 

kr. | kr 
—— -— 

1. Óvissar tekjur . AR | 20000 

2. Endurgreidd sky ndilån til embættismanna … | 400 

3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur .. | 2000 

FI — 

Samtals .... | 292400 
| 

  

II. KAFLI. 

Gjöld. 

6. gr. 

Árið 1923 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru Í 

1—19. gr.
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38 7 gr. 

19. júní. Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið: 

kr. kr. 

1. Vextir: 

1. 4% lán úr ríkissjóði Danmerkur, 500000 

kr., tekið 1908 til 15 ára til símalagninga 2333 33 

2. 41%% lán, tekið 1909 hjá dönskum bönk- 

um, 1500000 kr., til 30 ára, til að kaupa 

ILI. flokks bankavaxtabrjef Landsbank- 

ans .. .. .. RA 36562 50 

3. 415% lán hjá lífsáby rgðarstofnuninni í 

Kaupmannahöfn, 250000 kr., tekið 1912 

til 30 ára, til að kaupa TIL. flokks banka- 

vaxtabrjef Landsbankans .. ... 1593 76 

4. 4/4% lán hjá dönskum bönkum, 500000 

kr., tekið 1912 til 15 ára vegna sjerstakra 

útgjalda (Reykjavíkurhöfn o. fl.) .. .. 1500 00 

„ Ritsímalánið 1913, 4% og endurborgun 

á 30 árum, tekið hjá mikla norræna rit- 

símafjelaginu .. .. 16246 30 

6. Lán til ritsíma, tekið 20. okt 1916 til 95 | 

ára, með bankavöxtum hjá Landsbankan- 

um, að upphæð 100000 kr... .... 5320 00 

7. 5% lán, tekið til símalagninga 1917 hjá | 

mikla norræna ritsimafjelaginu, til 30 

åra, 500000 kr. .. .. .. . I 22584 52 
8. Lån hjå Handelsbanken, gegn veði í skip- 

um, 2 milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vext- 

ir %% hærri en forvextir Þjóðbankans 

danska .. .. ... . 66500 00 

9. Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 

20. jan. 1918 til 25 ára með bankavöxt- 

um, 85000 kr. .. ..... RA 4760 00 

10. Lán til Landsver slunarinnar, tekið 2. 

jan. 1918 með útlánsvöxtum hjá Íslands- 

Gt
 

banka, ad upphæd 1 milj. kr. .. .. .. .. 35000 00 

11. Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 

1918, með 5% vöxtum, 2% milj. kr. .. 40000 00 

Flyt .... | 244400 41    
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II. Afborganir: 

F
l
 

fl
 f
a 

w
m
S
 

kr Kr 19. jånt. 

Flutt .... | 244400 4) | 

Lán hjá Háskóla Íslands, tekið 10. jan. 

1919 með 5% vöxtum, afborgunarlaust, 

að upphæð 1 milj. kr. 8. 50000 00 

Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 

1919 með 5% vöxtum til 20 ára, 4% milj. 

kr. 2 se me eee se eee en re re ke 185625 00 

Innlent lán 1. júlí 1920 með 5%2% vöxt- 

um til 20 ára, 3 mil. kr. 144375 00 

. Enskt lån 1. sept. 1921 med 7% voxtum 

til 30 ára, 1% milj.kr....... 105000 00 

————-——| 129400 41 

1. Af láninu frá 1908 .. .......0. 33333 33 

—  — 1909... se oe oe eee se 50000 00 

— — 1912 .. ss. se eee, 8333 33 

— — 1912 .. se se oe eee 33333 34 

— — 1913... .. 2 0200 12744 72 

— — 1916 ......... 4000 00 

ritsímaláni 1917... 9768 82 

skipakaupaláni .. 2... .... 200000 00 

ritsímaláni Landsbankans .. .. .... 3400 00 

Íslandsbankaláni 1918 .. .. .. 2... 100000 00 

láni danskra banka 1919 .. .. .... 225000 00 

innlenda láninu 1920 .. .. 150000 00 

enska låninu 1921 .. .. .. .... 30000 00 =
 < 

s
o
n
s
 e
N
 

III. Framlag til Landsbankans, 10. greidsla 

Samtals ....   

38 

879913 54 

100000 00 

1709313 95    
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38 8. gr. 
19. júní. 

  

Borðfje Hans Hátignar konungsins .. .. 

9. gr. 

  
  

  

  

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt: 

1. Til alþingiskostnaðar .. 

    

2. Til yfirskoðunar landsreikninga .. .. .... 

Samtals .... 

10. gr. 

  

    

kr. | kr. 

' | 
| 60000 
| 

kr. kr 

220000 
3000 
—— | 223000 

223000 
  

Til råduneytisins, hagstofunnar, sendiherra, utanrikismåla og rikisråds- 
kostnadar er veitt: 

Å. 
Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl. 

1. Til ráðherra: 

  

a. Laun .. .. .......... .. … 30000 

b. Til risnu .. 

Laun starfsmanna stjórnarráðsins .. 

Annar kostnaður .. 

"
á
 

4000 

Til utanferða rådherra .. .. .. .. ... …. 

Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum .. 

Flyt .... 

  

kr. kr. 
  

34000 
8000 

95940 
22000 

19340 
      179280
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— eee 38 

kr. kr. 19. jåni. 

Flutt .... 179280 

6. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshús- 

inu og ráðherrabústaðnum .. .. .... .... 3000 
—— 182280 

B. 
Hagstofan. 

1. Laun hagstofustjóra .. .. .......... 9500 

2. Laun aðstoðarmanns .. .. .. 2... 2... 6300 

3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna .. 10000 

4, Prentun eyðublaða .. .. .. .....0. 0 3000 

5. Húsaleiga, hiti og ljósm.m..... .. 2... 4000 

6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .. .. .. 15000 

——— 47800 

C. 
Sendiherra, utanríkismál og ríkisráðskostnaður. 

1. Til sendiherra í Kaupmannahöfn: 

a.Laun .. .. .. 2. 2. 2. 02... 2. 20000 

b. Til húsaleigu .. .. .. .. .. .. .. 3000 

C. — TISNU .. .. 2 22222, 2. 9000 

d. — skrifstofuhalds .. .. .. .. .. 16000 

— 44000 

2. Fyrir meðferð utanríkismála .. .. .. .. .. 12000 

3. Ríkisráðskostnaður .. .. .. 22 .. 2. 2... 4000 

4. Kostnaður við sambandslaganefnd .. ..... 7500; 

— - 67500 

Samtals .... | 297580    
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11. gr. 

Til dómgæslu og lögreglustjórnar o. fl. er veitt: 

  
  

A. 
Dómgæsla og lögreglustjórn. 

. Hæstirjettur: 

a. Laun dómara .. .. .. .. .. .. 52500 

b. Laun ritara .. 2. .. .. .... 6300 

c. Annar kostnaður .. .. .. ...... 2500 

Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglu- 

stjåra .. 2. 20 me ne me eee re ve eee er 

. Laun hreppstjåra .. .. .. 

Skrifstofukostnadur bæjarfógetans í í Reykja- 

vík: 

a.Laun .. .. .. .. .. 2... 2... 23260 

b. Húsaleiga .. .. .. .. .. .. .... 38000 

c. Hiti, ljós og ræsting .. .. .. .. 2200 

d.Ýms gjöld .. .. .. .. .. .. .. 1940 
  

. Skrifst.kostnadur lögreglustjórans í Reykja- 

vík: 

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og inn- 

heimtumanns .. .. .. ........ 24300 

b. Laun 3 tollvarða .. .. .. .. .. 16200 

c. Húsaleiga .. .. .. .. .. .. .. .. 6500 

d. Hiti og ljós .. .. .. .. .. .. .. 1500 

e.Ýms gjöld .. .............. 10000 

Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjar- 

fógeta og lögreglustjóra í Reykjavík njóta 

dýrtíðaruppbótar eftir reglum launalag- 

anna. 

Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara 

bæjarfógeta .. 

. Til hegningarhissins i Reykjavik ( og "við. 

haldskostnaður fangelsa ......... 

- Annar sakamálakostnaður og lögreglumála 

Flyt .... 

kr. kr. 
  

61300 

176220 

32400 

30400 

58500 

50000 

15000 

12000 

    435820  



10. 

71 

      

Flutt .... 

Borgun til sjódómsmanna .. .. .. 2. 2... 

Borgun til setu- og varadómara .. .. 2... 

B. 
Ýmisleg gjöld. 

. Til þess að gefa út stjórnartíðindi 

a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna 

m. fl. .. 2. se ne ne ne er ke ke ne 900 

b. Til pappirs og prentunar .. .. .. 12000 

c. Til kostnadar við sendingar með 

póstum .. .. .. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1200 

Burðareyrir og embættisskeyti : 

a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir 

burðareyri undir embættisbrjef 25000 

b. Fyrir embættisskeyti .. .. .. .. 60000 

„ Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir 

nokkrar opinberar byggingar .. .. .. 2... 

. Til embættiseftirlitsferða .. .. … 

„ Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við 

endurskoðun á skipamælingum .. 

. Til landhelgisgæslu .. ... 

. Gjöld til yfirskattanefnda og z fy rir  skattvirð. 

ingar .. 8 se me me seen me en en re ne ke 

Samtals .... 

kr. 

435820 

1000 

3000 

14100 

439820 

163600 
      603420 
  

2. 
38 
júní



38 
19. juni 

72 

12. gr. 
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt: 

      

1. Laun..... 

io
 . Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir 

reikningi, alt að .. 

3. a. Styrkur til læknisvitjana handa hreppum, 
sem eiga sjerstaklega erfiða læknissókn. 

Styrkur þessi greiðist hreppsnefndum 
og er því skilyrði bundinn, að þær sendi 
með umsókn sinni skilagrein um, hvernig 
verja á styrknum. Stjórnarráðið úthlutar 
honum aðeins til þeirra hreppa, sem um 
ræðir Í 12. gr. 3—16 fjárl. 1922, að við. 
bættri Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu, er 
fær 200 kr. 

„ Viðbótarstyrkur til Jökuldals-, Hlíðar-, 
Tungu-, Hjaltastaðar- og Eiðahreppa, ef 
þessir hreppar ráða sjer sjerstakan lækni 

4. Til núverandi aðstoðarlæknis á Í safirði, enda 
nýtur hann eigi annara launa úr ríkissjóði 

b. 

0. Til augnlækninga: 

a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeld- 
steds í Reykjavík .. 0... 
Styrkur til augnlæknis, til lækningaferða 
kringum landið á helstu viðkomustaði 
strandskipa, með því skilyrði, að hann hafi 
á hverri hringferð að minsta kosti hálfs- 
mánaðar dvöl samtals á tveim hinum fjöl- 
mennustu viðkomustöðum, eftir samráði 
við stjórnarráðið, eftir reikningi, alt að 

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhötts í 
Reykjavík .. 0... FAR 

7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þor- 
steinssonar í Reykjavík ..........,. 

Flyt .... 

    

  

kr. kr. 

327240 

2000 

6900 

1500 

a 7500 

2500 

2000 

700 

2700 

1500 

1500   344940



10. 

11. 

73 

  

  

  

    

A ——m— 38 

kr. kr. 19. júní. 

Flutt .... 344940 

Styrkurinn til læknanna Andrjesar 

Fjeldsteds, Vilh. Bernhöfts og Ólafs Þor- 

steinssonar er bundinn því skilyrði, að þeir, 

hver um sig, segi stúdentunum í læknadeild 

háskólans til í sinni sjerfræði og veiti fátæku 

fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, 

ekki sjaldnar en 3 sinnum á mánuði. 

Til geislalækningastofu ríkisins .. 12000 

. Til Radiumsjóðs Íslands, styrkur til að reka 

radíumlækningar .. .. ...... 2... 2500 

Holdsveikraspítalmn .. ... 91556 

Sá kostnaður sundurliðast þannig | 

A. Laun læknis .. .... 9000 

B. Annar kostnaður: | 

1. Laun starfsmanna .. .… 14000 | 

2. Vidurværi 59 manna (ca. 

160 a. å dag) 34456 

3. Klædnadur .. .. ......….. 3000 

4. Medul og såraumbudir .. .. 1800 

5. Eldsneyti .. 13000 

6. Ljósmeti .. . … 2000 

7. Húsbúnaður og áhöld … 2500 

8. Viðhald á húsum 3000 

9. Þvottur og ræsting .. .. 3000 

10. Greftrunarkostnaður 500 

11. Skemtanir .. .... .... 800 

12. Skattar o. fl... .. .. .. .. 2500 

13. Ýmisleg gjöld 2000 

- — 82556 

91556 

Geðveikrahælið á Kleppi .. 55340 

Sá kostnaður sundurliðast þannig: 

A. Laun læknis .. .. .. .... 9000 

B. Önnur gjöld: 

Flyt .... 9000 506336  



38 
19. jåni. 

74 

    
  

Flutt .... 

1. Kaup starfsmanna .. 10000 

2. Viðurværi 90 manna (ca. 160 

a. á dag). 52560 

3. Klæðnaður 60 sjúklinga á 

100 kr. handa hverjum 6000 

4. Meðul og umbúðir .. .. 600 

5. Ljós og hiti... … 10400 

6. Vidhald og åhåld .. 10000 

7. Þvottur og ræsting .. .. .. 2000 

8. Skemtanir .. „2... 2. 1000 

9. Skattar m.m... .. .. .. .. 1000 

10. Óviss gjöld .. 1500 

Þar frá dragast þessar tekjur: 

Meðgjöf með 64 sjúklingum, 200 

a. á dag .. ..... 46720 

Tekjur af búinu .. 2000 

Mismunur .... 

12. Heilsuhælið á Vífilsstöðum .. .. .... .... 

Sá kostnaður sundurliðast þannig: 

A. Launlæknis .. .. ............ 

B. Önnur gjöld: 
1. Kaup starfsmanna .. -. 30000 

2. Viðurværi .… .. 125000 

3. Lyf og hjåkrunargågn … …. 8000 

4. Ljås og hiti .. .. .. 26000 

5. Þvottur og ræsting .. .. .. 6000 
6. Viðhald húsa .. .. .. .. .. 8000 

7. Viðhald vjela .. .. .... 5000 

8. Húsbúnaður og áhöld … 8000 

  

    

kr. kr. 

9000 506336 

95060 

104060 

48720 

55340 

52120 

9000 

9000 558456  



75 

  

  

Flutt 

9. Flutningskostnadur .. .. .. 9000 

10. Óviss gjöld .. 5000 

Þar frá dragast þessar tekjur: 

Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 krónur á 

dag .. .. .. 0... 000. 2. 146000 

Meðgjöf með 5 sjúklingum, 8 kr. 

á dag .. - 14600 

Meðgjöf með 18 börnum, 4 kr. 

dag .. 20.00.2020 26280 

Mismunur .... 

13. Önnur gjöld: 
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt 

AÐ... 

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 

70 aurar fyrir hvern dag, gegn því, að 

hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram 

eins mikið og styrknum nemur. 

b. Bólusetningarkostnaður .. .. .. 

„Gjöld 

. Kostnadur 

„ Gjöld samkv. 18. gr. í lögum 16. nóv. 1907, 

um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúk- 

dóma .. ... 

„Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. „. 1909, 

um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar 

berist til Íslands .. .. 2... 2. 2... 
lögum nr. 61, 1921, um 

78. 
samkv. 

breytingu á fátækralögunum, 77. 

gr. 

og 

við heilbrigðiseftirlit lækna 

með alþýðuskólum .. .. .. 202. 2. 2. 

Flyt .... 

kr. kr. 
  

  

9000 

230000 

239000 

186880 

52120 

20000 

1500 

4000 

1000   

558456 

558456 

38 
19. juni.
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76 

  
  

Flutt .... 

g. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í 

því skyni að afla sjer nýrrar læknisþek'- 

ingar .. .. 2... ; BA 

Þennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir 

tillögum landlæknis, og má hann ekki fara 

fram úr 250 kr. fyrir hverja mánaðardvöl 

erlendis. 

h. Styrkur til sjúkrasamlaga .. 

Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi 

hins íslenska prentarafjelags alt að 200 

kr. Styrkur þessi má þó ekki fara fram úr 

þeim styrk, er almenn sjúkrasamlög fá að 

lögum. 

i. Til  berklahjúkrunarfjelagsins  Liknar, 

gegn að minsta kosti jafnmiklu frá bæjar- 

sjóði Reykjavíkur .. .. .. . 

3-Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, 

til framhaldsnáms í Kristjaníu eða Kaup- 

mannahöfn .. .. .... FRIÐ 

k. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grímsey, 

gegn jafnmikilli launabót annarsstaðar 

frá .. .... … 

l. Til Gisla Sigurdssonar i  Krossger Bi, til 

þess að kaupa sjer umbúðir .. .. .. .... 

14. Hluti ríkissjóðs af launum yfirsetukvenna 

Samtals .... 

kr. 

98000 

3000 

6500 

3000 

800 

300 

500 
  

558456 

112100 

25000 
      695556 
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38 
19. júní. 

      
  

13. gr. 

Til samgöngumála er veitt: 

A. 

Póstmál. 

1. Laun: 

a. Eftir launalögum .. .. .. .. ... 86400 

b. Póstafgreiðslumenn utan Reykja- 

víkur .. 2... 2... 0. 2... 66000 

ce. Brjefhirðingamenn .. .. .. .. 18000 

2. Póstflutningur .. .. 0... 0. 00. 

3. Annar kostnaður: 

a. Skrifstofukostnaður í Reykjavík hjá aðal- 

póstmeistara og póstmeistara, eftir reikn- 

Mi... 0... 8000 

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan 

Reykjavíkur hjá póstmeisturum og 

á stærri póstafgreiðslum .. .. .. .. 20000 

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur ástærri 

póststofum og póstafgreiðslum .. 11000 

d.Önnur gjöld .. .. .. .. .. -- -- 43000 

B. 

Vegabætur. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða: 

1.Laun vegamálastjóra .. .. .. 9500 

2.Laun aðstoðarverkfræðings .. 6840 

3. Ferðakostnaður þeirra og fæðis- 

peningar, eftir reikningi, alt að 3500 

4. Til aðstoðarmanna og mælinga, 

alt að 2. 00... 7500 

5. Skrifstofukostnaður .. .. .. .. 7300 

Flyt .... 

  

      

kr. kr. 

170400 

170000 

82500 

—— 422900 

34640 

34640 422900
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IL 

III. 

IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

78 

      

Flutt .... 

Flutningabrautir: 

1. Húnvetningabraut .. .. .. .. 5000 

2. Skagfirðingabraut .. .. .. .. 20000 

3. Biskupstungnabraut . .. .. .. 25000 

4. Hvammstangabraut .. .. .... 8000 

5. Viðhald flutningabrauta .. .. 52000 

6. Til aðgerðar og endurbyggingar 

Holtavegarins, gegn því, að 

Rangárvallasýsla leggi fram 

þriðjung kostnaðar .. .. .. .. 20000 

Þjóðvegir: 

1. Stykkishólmsvegur .. .. .. .. 20000 

2. Langadalsvegur í Húnavatns- 

sýslu .. .. .. .. .. 2... +, 15000 

3. Oxnadalsvegur .. .. .. .. .. 10000 

4. Hróarstunguvegur .. .. . 15000 

5. Aðrar vegabætur og viðhald .. 40000 

Fjallvegir .. 2. 22 00 eee eee re en 

„ 1.Tiláhalda .. .. .. ... .. .. .. 15000 

2. Til bókasafns verkamanna .. 300 

Tillög til akfærra sýsluvega, alt að .. 

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi 

annarstaðar frá og öðrum þeim skilyrðum, 

sem sett eru í reglugerð nr. 3, 3. janúar 

1916. 

Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum .. .. 

Til dragferjuhalds á Lagarfljóti .. .. .. 

Flyt .... 

kr. kr 
  

34640 

130000 

100000 

10000 

15300 

40000 

500 

500 

  

422900 

330940 
    153840



II. 

TIL 

kr kr. 19. 

Flutt .... 153840 

C. 
Samgöngur á sjó. 

1. Til strandferða .. .. .. .. rr 200000 

2, Til bátaferða á flóum, Fjörðum í og vötnum, 

alt að 0... se en ne eee re rr kk er er 100000 
— — 300000 

D. 
Hraðskeyta- og talsímasamband. 

I. Ritsímafjelagið mikla norræna, umsamið 

árgjald (til 1925) .. 2... ke ke ne 35000 

Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa 

o. fl. HA . 20000 

Til starfr ækslu landssímanna m. m. 

1. Laun samkvæmt launalögum .. 290000 

2. Kostnadur af aðalskrifstofu 

landssímanna .. .. 2... -. =. 11000 

3. Ritsímastöðin Í Reykjavík . .. 32000 

4. Þráðlausa stöðin í Reykjav ik … 7500 

5. Bæjarsiminn í Reykjavik .. 68000 

6. Åhaldahåsid .. .. ........ 2500 

7. Ritsímastöðin á Akureyri ásamt 

bæjarsímakerfinu .. .. . 7300 

8. Ritsímastöðin á Seyðisfir Si ásamt 

bæjarsímakerfinu .. .. .. -- 10400 

9. Ritsímastöðin á Ísafirði ásamt 

bæjarsímakerfinu .. .. .. .. 5800 

10. Símastöðin á Borðeyri .. .. .. 5000 

11. Símastöðin í Hafnarfirði, alt að 13500 

12. Símastöðin í Vestmannaeyjum, 

alt að. … use 5000 

13. Símastöðin á Siglufirði … 5500 

14. Til aukaritsímaþjónustu .. .. 2000 

15. Til loftskeytastöðvar í Flatey 2600 

16. Til loftskevtastöðvar á Hesteyri 3000 

17. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðr- 

ar talsímastöðvar .. .. ... .. .. 60000 

531100 

Flyt 586100 1053840 

79 

  

  

      

38 
juni.
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  38 = 
19. júní. 

Flutt 

IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m 

V. Viðbót og viðhald stöðvanna .. .... 

VI. Kostnaður við ferðalög vegna starfræksl. 

unnar, eftir reikningi, alt að .. .. .. .. 

VII. Viðhald landssímanna .. … 

VIII. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern … 

E. 

Vitamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vitamála : 

1. Laun vitamálastjóra .. .. .. .. 9500 

Hann sje umsjónarmaður vit- 

anna og einnig ókeypis til verk- 

fræðilegrar aðstoðarlandsstjórn, 

hjeraðsstjórnum og bæjarstjórn- 

um, eftir ákvæðum landsstjórnar. 

2. Til verkfróðra aðstoðar .. .. 6300 

3. Til skrifstofuhalds, eftir reikn- 

ingi, altað.. ..... 4000 

4. Ferðakostnaður og fæðispening 

ar, eftir reikningi, alt að .. .. 2000 

II. Laun vitavarða .. .. ... 

Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót 

handa núverandi vitaverði Gróttuvitans. 

III. Rekstrarkostnaður vitanna .. .. 

IV. Til Hvanneyjarvitans .. .. .. 2... .... 

V. Til Vatnsnesvita .. .. ... 

VI. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa 

VII. Ýmislegt .. 2... 2 ss se see eee 

Samtals .... 

kr. 

586100 

48000 

25000 

6000 

100000 

1000 

21800 

20800 

55000 

4000 

3000 
6000 

10000 
  

kr 

1053840 

166100 

120600 
      1940540 

 



81 

14. gr. 

Til kirkju- og kenslumåla er veitt: 

38 
19. júní. 

  

Á. 
Andlega stjettin. 

a. Biskupsembættið : 

1.Laun biskups .. 2. 20... me ne en ken ke 

9. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi 

bh. Önnur gjöld: 

1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrú 

ar 1880, 1. gr. IR 

2. Viðbót við eftirlaun þan, er fátækir upp- 

gjafaprestar og prestsekkjur njóta sam- 

kvæmt lögum .... ves. 

3, Framlag til prestlaunasjóðs NA HR 

4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina Íslensku 

þjóðkirkju 2. 22 00 se me re es ek ke ek er 

5. Til håsabdta å prestssetrum .. .. .. .- 

Skilyrði: Húsin verða jarðarhús; þeim er 

við ábúendaskifti skilað sem nýjum med 

fullu álagi; eftirgjald jarðarinnar hækkar 

um 4% af styrkupphæðinni, endaer styrkur- 

inn ekki greiddur fyr en verkinu er lokið og 

sannað, að það sje vel af hendi leyst og hafi 

kostað að minsta kosti eins mikið og styrkn- 

um nemur. 

B. 
Kenslumál. 

I. Háskólinn: 

a. Laun .. .. 0 eee ae re ek ke ke kr 

b. Til kennara i sågu og målfrædi is- 

lenskrar tungu að fornu og nýju .. .. 

Flyt .... 

8000 

260000 

400 

15000 

125000 

6300 

131300   

408,28 | 

11500 

283808,28 

  295308,28



38 
19. júní. 

11. 

82 

  

  

Flutt .... 

c. Styrktarfje: 

1.Námsstyrkur .. .. .. .. .. 12000 

2. Húsaleigustyrkur .. .. .. .. 6000 

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að 

eins veita reglusömum, efnalitlum stúð- 

entum, 175 kr. mest um árið í húsa- 

leigustyrk og 560 kr. mest í námsstyrk. 

Húsaleigustyrk má venjulega aðeins 

veita utanbæjarstúdentum. 

d. Til kensluáhalda læknadeildar .... 

e.Fyrir starf við gerlarannsókn og 

kenslu í efnafræði, 1000 kr. til hvors 

f. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla . 

g. Önnur gjöld: 

1. Til ritara: 

a.Laun .. .. .. .. .. 1000 

b. Dýrtíðaruppbót . .. 700 

1700 

2. Til dyravarðar: 

a. Laun, auk hlunninda, sem 

hann hefir áður notið 1600 

b. Dýrtíðaruppbót . .. 1000 

2600 

3. Ýms gjöld .. .. ........ 4000 

Námsstyrkur til íslenskra stúdenta í er- 

lendum skålum .. .. .. .. .... 

1200 kr. handa hverjum. Sækja mega 

þeir hvern viðurkendan háskóla á Norð- 

urlöndum og í helstu menningarlöndum 

öðrum, en senda verða þeir stjórninni 

skilríki fyrir því, að þeir stundi með al- 

úð eitthvert það háskólanám, sem þeir fá 

Flyt .... 

  

  

  

      

kr. kr. 

131300 295308,2 

18000 

500 

2000 

5000 

8300 

165100 

8000 

468408,28



III. 

83 

  

Flutt .... 

eigi kenslu við Háskóla Íslands. Styrk- 

urinn skal aðeins veittur stúdentunum 

fyrstu 4 námsárin. 

Mentaskólinn almenni: 

a.Laun .. 

b. Önnur gjöld: 

1. Til bókasafns skólans .. .. 400 

2. — eldiviðar,ljósaogræstingar 4000 

3. — skólahússins utan oginnan 2000 

4. — tímakenslu og til prófdóm- 

enda, alt að .. .. .. .. .. 10000 

5. Húsaleigustyrkur handa 36 6- 

lærisveinum, 50 kr. handa 

hverjum .. .. „2 2. 1800 

6. Námsstyrkur, 2000 kr. með 

verðstuðulsuppbót .. .. .. 3600 

7. Læknisþóknun .. .. .. ... .. 200 

8. Til vísindalegra áhalda við 

kensluna .. 2... 2. 2... 600 

9. Ýmisleg gjöld .. .. .. .. 3000 

10. Til þess að gefa út kenslubæk- 

ur handa Mentaskólanum .. 800 

11. Til áhalda við fimleikakensln 100 

12. Til verðlaunabóka .. .. .. 100 

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að- 

eins veita efnilegum, reglusömum og efna- 

litlum nemendum. Húsaleigustyrkur sje 

venjulega aðeins veittur utanbæjarmönn- 

um, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 

menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru 

jöfnu. 

Flyt .... 

  

468408,28 

94140 

26600 
———— 120740 

        589148,28 

38 
19. juni



38 
19 juni 

84 

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri: 

  
  

a. Laun .. 2. 20 eee me eee vere ne 

b. Önnur gjöld: 

1. Til þriggja aukakennara .. 9200 

2. Tímakensla .. „0... 4000 

3. Til bóka og kensluáhalda .. 1000 

4. Til eldiviðar og ljósa .. 5000 

5o.Námsstyrkur .. .. .. .. .. 700 

Utanbæjarnemendur gangi 

að styrk fyrir innanbæjar- 

nemendum, að öðru jöfnu. 

6. Til dyravörslu: 

a.Laun .. 0... 600 

b. Dýrtíðaruppbót .. .. 300 

900 

7. Til skólahússins utan og innan 2000 

8. Til ýmislegra gjalda .. 2000 

V. Kennaraskólinn: 

a. Laun .. .. 2 0 ne eee eee ener 

b. Önnur gjöld: 

1. Tímakensla .. .. .. ...... 2500 

2. Eldiviður og ljós .. .. .. .. 3500 

3. Bókakaup og áhöld .. 500 

4. Námsstyrkur .. 3000 

Utanbæjarnemendur gangi 

að styrk fyrir innanbæjar- 

nemendum, að öðru jöfnu. 

5. Til viðhalds .. 1000 

6. Ýmisleg gjöld 2500 

VI. Stýrimannaskólinn: 

a.Laun .. 2... enke 0 

Flyt .... 

  

  

    

kr. | kr. 

589148,28 

23580 | 

| 

24800 

48380 

24120 

13000 

37120 

15480 

15480 674648,28  
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T 38 
k kr 19. júní 

Flutt .... 15480 674648,28 

b. Önnur gjöld: 
1. Til tímakenslu .. .. .. .- 4000 

2. Til eldiviðar og ljósa .. .. 2500 

3. Ýmisleg gjöld .. .. .. .. .. 3500 
4. Til Sveinbjarnar Egilssonar 

til fyrirlestra .. .. .. .. 2. 300 

—— 10300 
FR 25780 

VII. Vjelstjóraskólinn: 

a. Laun .. 2. 22 me meen veer en ke ne 14400 

b. Önnur gjöld: 

1. Húsnæði m. m. .. .. .. -. 1800 

2. Ljós og hiti .. .... .. .. .. 1200 

3. Ýmiss kostnaður .. .. .. .. 1200 

4. Húsnæði, ljós og hiti skóla- 

stjåra .. .. .. .. .. .. 2. 2800 

— 1000 

Við skólana undir liðunum IllL-Vll, |————. 21400 

að undanskilinni lærdómsdeild menta- | 

skólans, skal setja skólagjöld, að minsta 

kosti 100 kr. fyrir hvern innanbæjar- 

nemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir til- 

lögum skólastjóra, veita undanþágu frá 

skólagjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en 

einkar efnilegir nemendur. 

VIII. Bændakensla : 

1. Til bændaskólans á Hólum: 

a.Laun .. .. .. .. 2. .. .. 10800 

b. Til smíða-, leikfimi- og drátt- 

listarkenslu .. .. .. .. .. .. 1600 

c. Önnur gjöld: 

1. Til verklegs náms, 

alt að .. .. .. .. -- 1000 

2. Til kensluáhalda .. 500 
  1500 

    Flyt 13900 | 121828,28
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Flutt 13900 

3. Til eldiviðar og ljósa 3500 

    

4. Ýmisleg gjöld .. .. 2500 

6000 

2. Til bændaskólans á Hvanneyri: 

a.Laun...... 20... .. 11880 

3. 

b. Til smíða- og leikfimiskenslu 1300 

ec. Önnur gjöld: 

1.Til verklegs náms, 

alt að .. .. .. .. .. 1000 

2. Til kensluáhalda .. 500 

3. Til eldiviðar og ljósa 3200 

4. Ýmisleg gjöld .. .. 2500 
— 1200 

Styrkurinn til verklegs náms við 

bændaskólana á Hólum og Hvanneyri 

veitist nemendum, sem stunda verk- 

nám, samkvæmt samningi, eigi skemur 

en 6 vikur á ári og skila skólanum dag- 

bókum um vinnubrögðin yfir náms- 

tímann, og nemi styrkurinn aldrei 

hærri upphæð á hvern nemanda en 12 

kr. fyrir hverja viku námstímans. 

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, 

samkvæmt skýrslu um námið, og sje í 

henni getið, hve háan vikustyrk hver 

nemandi skal fá. 

Til skólahalds á Eiðum: 

a.Laun .. .. .. .. .. .. .. 11880 

b. Til aðstoðarkenslu .. .. .. 600 

e. Onnur gjöld: 

1. Til búnaðarnáms .. 600 

2. — kensluáhalda .. 500 

1100   

Flyt 13580 

  

    

kr. kr. 

121828,28 

19900 

20380 

40280 121828,28  
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Flutt 13580 

3.— eldiviðar og ljósa 4000 

4. Ýmisleg gjöld .. .. 2500 
6500 

LX. Iönfræðsla: 

a. 

d. 

Til Iðnaðarmannafjelagsins í Rvík, 

til þess að reka Iönskóla í Reykja- 

vík, undir yfirumsjón landsstjórn- 

arimnar .. .. .. 

„Til Iðnaðarmannafjelagsins á Ak- 

ureyri, til kvöldskólahalds .. .. 

;. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Ísa- 

firði, til kvöldskólahalds .. 

Til Iönaðarmannafjelagsins á Seyð- 

isfirði, til kvöldskólahalds .. .. .. 

Styrkurinn til þessara 4 skóla má 

þó ekki fara yfir 44 rekstrarkostn- 

aðar. 

Skólar þessir skulu senda stjórnar- 

ráðinu skýrslu, enda samþykki það 

stundaskrá þeirra. 

X. Verslunarskólar : 

a. 

b. 

Til Kaupmannafjelagsins og Versl- 

unarmannafjelagsins í Reykjavík, 

til þess að halda uppi skóla fyrir 

verslunarmenn, undir yfiruinsjón 

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 34 

kostnaðar .. eee reen ke 

Til Sambands samvinnufjelåganna, 

til þess að halda uppi verslunar- 

skóla, undir yfirumsjón landsstjérn- 

arinnar, þó ekki yfir % kostnaðar 

Flyt .... 

kr. kr. 
      

  

  

40280 121828,28 

20080 
———— 60360 

6000 

1000 

1000 

600 

8600 

6500 

6500 

13000 

      803788,28 

38 
19. júní.



38 
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Flutt .... 

XI. Yfirsetukvennaskólinn : 

XII. 

1.Laun forstöðumanns .. 

2. Til verklegrar kenslu: 

a.Laun þriggja yfirsetukvenna í 

Reykjavík .. .. .. .. 2... 900 

b. Annar kostnaður, alt að .. 400 

3. Styrkur til námskvenna .. BR 

4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting .. 

5. Styrkur til að semja og gefa út kenslu- 

bók handa ljósmæðrum, alt að .. 

Kvennaskólar: 

1. Til Kvennaskólans í Reykjavík: 

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta 

kosti 1800 kr. framlögum annars- 

staðar að en úr rkissjóði .. 19000 

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, 

sem er alt skólaárið, alt að 4000 

ec. Námsstyrkur til sveita- 

stúlkna .. .. .... ... ... ... 800 

2. Til kvennaskólans á Blönduósi: 

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta 

kosti 1000 kr. framlögum annars- 

staðar að en úr ríkissjóði .. 15000 

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, 

sem er alt skólaárið, alt að 2000 

Skólar þessir standa undir yfirum- 

sjón landsstjórnarinnar. 

XIII. Almenn barnafræðsla: 

1.Laun kennara og dýrtíðaruppbót 

2. Til farskóla og eftirlits með heima- 

Flyt .... 

  

  

      

kr. kr. 

803188,28 

1500 

1300 

1000 

1700 

4000 

— 15500 

| 

23800 

17000 

40800 

345000 

345000 860088,28
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Flutt .... 

fræðslu, með sömu skilyrðum sem ver- 

ið hefir, alt að .. - 

3. Til prófdómara við barnapróf : 

4. Umsjón fræðslumála: 

a. Laun fræðslumálastjóra  .. 9000 

b. Skrifstofukostnaður hans .. 1000 

c. Til eftirlitsferða, eftir reikn- 

ingi, alt að .. .. .. .. -. 1000 

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar: 

XV. 

1. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan 

Reykjavíkur, Akureyrar og Hafnar- 

fjarðar .. .. .. . 

Styrkurinn er veittur með því skil. 

yrði, að skólarnir fullnægi reglum, er 

stjórnarráðið setur, og að þeir njóti 

styrks annarsstaðar frá, er ekki sje 

minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrks- 

ins. Unglingaskólar í kaupstöðum og 

fjölmennum kauptúnum få minni 

styrk en sveitaskólar, að öðru jöfnu. 

Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 

um og hefir eftirlit með skólunum. 

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í 

Flensborg . 

3. Til lý öskólans í Bergstaðastræti 

Húsmæðrafræðsla : 

Til kvenfjelagsins Óskar í Ísafjarðar- 

kaupstað, til húsmæðrafræðslu, gegn 

1000 kr. annarsstaðar að .. .. .. 2... 

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út al- 

þýðukenslubækur 

Flyt .... 

  

    

38 
19. júní. kr. kr. 

345000 860088,28 

10000 

4200 

11000 

— 370200 

35000 

15000 

800 

— 50800 

1500 

1200 

1283788,28



38 
19. jåni. 
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Flutt .... 

XVII. a. Til kenslu heyrnar- og málleysingja 

b. 

Stjórnin annast um, að aðstandend- 

ur nemendanna eða nemendurnir 

sjálfir greiði kostnað, ef efni þeirra 

leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 

Utanfararstyrkurhanda forstöðukonu 

daufdumbraskólans, til þess að nema 

nýjar kensluaðferðir .. 

XVIII. Til kenslu blindra barna, sem send eru 

utan til náms, gegn jafnmiklu framlagi 

annarsstaðar frá .. 

XIX. Sundkensla og leikfimi: 

1. Til sundkenslu í Reykjavík .. .. .. 

Styrkur þessi er bundinn því skil- 

yrði, að kensla þessi fari fram að 

minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 

mánuð að haustinu, og að lærisveinar 

Mentaskólans, Kennaraskólans og 

Stýrimannaskólans njóti kenslunnar 

ókeypis. 

„Laun ÓlafsPálssonar fyrirsundkenslu 

þá, sem getur í 1-lið, og til að kenna 

öðrum sundkennurum björgunarsund 

„ Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar .. 

Styrkurinn veitist  bæjarstjórnum 

og sýslunefndum með því skilyrði, að 

annarsstaðar frá sje lagt til sund- 

kenslunnar eigi minna en ríkissjóðs- 

styrknum nemur. 

„ Til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, fyr- 

ir að veita utanbæjarstúlkum ókeypis 

kenslu í leikfimi .. .. .. .. .. .... 

Flyt .... 

  

  

  

kr. kr. 

1283788,28 

13000 

1500 

14500 

1000 

300 

1500 

2000 

600 

4400 
      1303688,28
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XX. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til þess 

að halda uppi 

Reykjavík .. 2. se me eu en ere re re ke 

Til visinda, båkmenta og lista er veitt: 

1. Landsbókasafnið: 

a.Laun .. ... 

b. Til aðstoðarmanns við safnið, og sje hann 

fastur ársmaður, 2000 kr., 

ulsuppbót . 

c. Til að kaupa bækur 0 og handrit. og til b ók- 

bands .. 2... oe eee eee er ek ke ke 

d. Til þess að semja og gefa út handritaskrá 

safnsins .. .. 

  

  

  

  

e. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið BR 

f. Húsaleiga .. 2. 0 me eee mee ek kk ke ne 

g. Ymisleg gjåld .. .. .. 2. 2 22 ere 00 

2. Pjédskjalasafnid : 

a. Laun .. .. . 

b. Til að binda h inn og ; búa um skjöl og „ til að 

útvega og afrita merk skjöl og bækur 

handa safninu .. .. 

c. Til að gefa út skrá yfir Skjalasafnið 0. „fl 

  

  

38 
kr kr. 19. júní 

Flutt .... 1303688,28 

kenslu í trjeskurði í 

1500 

Samtals .... 1305188,2 

15. gr. 

kr. kr. 

23940 

með verðstuð- 

3600 

12000 

3000 

360 

500 

1000 

——— 44400 

16200 

2000 

250 

Flyt .... 18450 44400    



38 
19. jåni. 

10. 

11. 

      

Flutt! 

d. Til að ljósmynda og afrita skjöl og heim- 

ildir, er varða Ísland, í erlendum söfnum 

3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja: 

a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarð- 

ar) . … 

b. Til adstodar, eftir reikningi, alt að 

c. Til að útvega forngripi, alt að .. 

d. Til áhalda og aðgerða .. . . 

e. Til að kaupa íslensk listaverk og listiðnað 

f. Ferðakostnaður til 

búnings á skrásetningu fornmenja, alt að 

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á 

eftir nánari fyrirmælum stjórnar- 

ráðsins. 

rannsókna og undir- 

viku, 

„ Náttúrufræðifjelagið . 

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafn- 

ið 600 kr. á ári. 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að 

safnið sje til sýnis almenningi á ákveðnum 

tíma, ekki sjaldnar en einu sinni á viku. 

Landsbókasafnshúsið : 

a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .. 

b. Til viðhalds og áhalda .. 

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna til- 

lagi úr bæjarsjóði og sýslusjóði .. 

Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptún- 

um, gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða 

sveitarsjóði .. … … 

Til bókasafnsins Íþöku, til bókakaupa … 

Til Hins íslenska bókmentafjelags .. 

Til Þjóðvinafjelagsins .. 

Til Fornleifafjelagsins .. 

Flyt .... 

  

      

kr. kr. 

18450 44400 

1000 

— 19450 

9500 

1200 

1500 

600 

4000 

1200 

FR 18000 

1500 

10000 

2000 

—— 12000 

3000 

1500 

200 

2000 

1000 

800 

103850



14. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

93 

    

Flutt .... 

Styrkurinn greiðist því að eins að Árbók 

komi út. 

. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildar- 

rit að sögu Íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, 

alt að. FAIR 

Til að vinna að textaútgáfu á íslensku forn. 

brjefasafni .. 2... 0 me eee ek ke ne ke 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að 

samskonar registur og við fyrsta bindi sje 

gefið út við hvert bindi af safninu. 

Til þess að gefa út hinar fornu Alþingis- 

bækur frá 1570— 1800 og að vinna að útgáfu 

þeirra .. ... 

. Til þess að gefa út t landsyfirdóma frá 1800— 

1873 . . 

Til Dansk- islandsk Samfund . . 

Til Frædafjelagsins, til ad gefa út jarðabók 

Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 

Styrkur til að gefa út Flóru Íslands .. 

Til leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta 

kosti 1000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykja- 

víkur .. 2... 

Til Listvinafjelagsins … renen 

a. Styrkur til skålda og listamanna … 

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þý da 

Goethes Faust .. .. SEE 

c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, 

til að vinna að útbreiðslu sónglistar .. .. 

d. Til Páls Ísólfssonar orgelleikara, til þess 

að ljúka námi .. .. 

a. Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhanns- 

sonar, til að safna til íslenskrar orðabókar 

með íslenskum þýðingum, enda sje safnið 

eign rikisins .. .. 22 eee eee re ue 0   
    

kr. kr. 

103850 

1000 

1600 

1000 

800 

1000 

800 

1000 

4000 

1000 

15000 

1200 

4000 

2000 

22200 

1000 

7000 138750 

38 
19. júní
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19. júní. 

32. 

33. 

34. 

30. 

36. 

94 

  

Flutt .... 

b.'Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að 

safna orðum úr alþýðumáli .. .... 

Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja 

æfisögur lærðra manna íslenskra á síðari öld- 

um, enda sje handritið eign landsins að hon- 

um látnum .. ... 

. Til Bjarna Sæmundssonar skólaknnara, til 

fiskirannsókna .. .. .. 

. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram 

rannsókn á gróðri landsins .. 

„ Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræði- 

rannsókna .. .. 

„ Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirann- 

sókna .. 

„ Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna 

steinum og jarðtegundum og rannsaka, að 

hverju sje nýtt. 

. Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að máls. 

háttasafni sínu .. ... 

„ Til Sighvats Borgfir Sings, til þess að vinna 

að Prestaæfum sínum .... 

„ Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræði- 

iðkana .. . . . 

Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til 

þjóðsagnasöfnunar .. 

Til Boga Th. Melsteds, til að rita Íslands- 

sögu .. .... … re. 

Til landsskjálftarannsókna AR ve eu es 

Greidist pvi adeins, ad rannsåkn ver Si við 

komið og skýrslur gefnar. 

Til veðurathugana og veðurskeyta .. . 

Til albydufrædslu stådentafjelaganna i 

Reykjavik og å Akureyri .. .. 

Af þessu fje skal greiða stúðentafjelaginu 

Flyt .... 

kr. 

  

kr. 
  

1000 

1500 

138250 

8500 

2000 

1200 

1200 

1200 

4000 

800 

500 

500 

500 

500 

800 

500 

40000 

1500 

      201950



40. 

41. 

42. 

43. 

2. 

  

  

Flutt .... 

á Akureyri 400 kr., til fyrirlestra í Norðlend- 

ingafjórðungi 

7. Til Íþróttasambands Íslands .. 

38. 

39. 

Til listasafnshúss Einars Jónssonar .. 

Til Reykjavíkurdeildar Norræna stúdenta- 

sambandsins, styrkur til að senda fulltrúa á 

stjórnarfundi erlendis .. pe eee re 

Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 

kr., með verðstuðulsuppbót 0. 

enda hafi hann forstöðu og umsjón lista. 

safns síns. 

Til J. C. Poestion í Wien, til þess að vinna 

áfram að ritverkum sínum um Íslensk fræði 

Til Þórarins Guðmundssonar fiðluleikara .. 

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 

hann kenni alt að 6 mönnum á ári, sem heima 

eiga utan Reykjavíkur, ókeypis að leika á 

fiðlu. 

Til Goodtemplarafjelagsins, til bindindis- 

starfsemi .... 0... en ene eee kr ek ne ke 

Samtals .... 

kr. kr. 
  

  

201950 

1500 

5000 

500 

4500 

1500 

1200 

3000 

      219150 

19. 

  

16. gr. 

Til verklegra fyrirtækja er veitt: 

  

„ Til Búnaðarfjelags Íslands 

Til sandgræðslu .. HI 

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim 

Flyt .... 

  

155000 

15000 

170000 

38 
júní.



19. 
38 
júní 

10. 

11. 

12. 

96 

  

Flutt .... 

einum, sem leggja fram helming kostnaðar 

eða meira. 

Til búnaðarfjelaga .. BI 

Styrknum skal skift milli búnaðar! jelag- 

anna, eftir dagsverkatölu, og varið til verk- 

færakaupa og styrktar sameiginlegri starf- 

semi innan fjelaganna. Enda gefa þau 

skýrslu um það hvernig styrknum er varið. 

Til Garðyrkjufjelags Íslands: 

Laun garðyrkjustjóra .. 

„ Til skógræktar: 

aLaun ............ 

b. Til skóggræðslu … 

Til framhalds landmælinga .. 

Til dyralækninga : 

a. Laun handa 4 dýralæknum .. ... 

b. Til Hólmgirs Jenssonar, til dý ralækninga 

c. Til eins manns, til að læra dýralækningar 

erlendis .. .. .. . us es 

Nemandanum ber ad senda stjórnarráð- 

inu tvisvar á ári vottorð frá kennurum sín- 

um um iðni og ástundun. 

Til eftirlits með útflutningi á hrossum .. .. 

„ Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík: 

a.Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum 

tekjum stofnunarinnar, 3500 kr. með dýr- 

tidaruppbåt .. .. .. 2 ss. 0 eee eee 

b. Husaleiga .. FR 

c. Til ljósa, eldsneytis o og , ræstingar … 

Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til 

náms erlendis .. .. .. 2. 

Til Fiskveiðasjóðs Íslands … 

Til Fiskifjelagsins .. 

Flyt .... 

  

  

kr. kr. 

170000 

20000 

5500 

11520 

120C0 

— —-- 23520 

35000 

21780 

500 

800 

RENEE NEN 23080 

600 

6300 

1000 

1700 
FR 9000 

4000 

6000 

45000 

341700    



13. 

14. 

F
a
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Oo 

17. 

18. 

19. 

21. 

22. 

23. 

. Til Sambands 

  ið 

Flutt 

Þar af 500 kr. til kenslu á Ísafirði skip- 

stjóraefna á smáskipum. 

Laun yfirmatsmanna o. Íl.: 

a.5 fiskiyfirmatsmanna 

b.4 síldarmatsmanna 

c. 4 ullarmatsmanna .. 

d.5 kjötmatsmenn … 

e. Ferdakostnadur yfirmatsmanna 

Til þess að leitast fyrir um markað fyrir 

fiskiafurðir erlendis .. 

„ Til gerlarannsókna .. 

Til Gísla Guðmundssonar, til kjötv erkunar- 

rannsókna .. 

Til umbúða og 

kjöti, alt að EIÐ 

Til bryggjugerðar á Eyrarbakka, alt að 1/3 

sölutilrauna á niðursoðnu 

kostnaðar 

Til bryggjugerðar í í Ólafsfirði. alt að „kostn- 

aðar FI 80 

íslenskra heimilisiðnaðarfje- 

laga .. . se eu seer ve 

Af þessum lið. gangi "600 kr. til handa- 

vinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur á Akur- 

eyri, verði honum haldið áfram. 

Til sambands norðlenskra kvenna 

Þóknun til vörumerkjaskrásetjara … 

Handa Ungmennafjelagi Íslands, til efling- 

ar íþrótta og skóggræðslu HAR 

Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, 

hvernig fjenu er varið. 

Styrkur til 

Breiðamerkursandi, 

ábúandans á Tvískerjum á 

til að halda við bvgð á 

sandinum og veita ferðamönnum húsaskjól, 

beina og fylgd .. 

Flyt 

kr. 

21600 

11520 

2880 

6000 

10000 

    

kr. 

341700 

52000 

10000 

2000 

1600 

2000 

10000 

5000 

8006 

500 

1000 

1800 

500 

436100 

38 
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25. 

26. 
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Flutt .... 

Styrkur til ábúandans í Fornahvammi, til að 

halda þar uppi bygð og gisting .. . 

Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxar- 

fjarðarheiði, til þess að halda þar við bygð 

og veita ferðamönnum gisting og beina .. 

. Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, til að 

halda þar uppi bygð og gisting .. 

28. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silf. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

urbergsnåmunnar i Helgustadafjalli, 3500 

kr. með dýrtíðaruppbót .. 

Til Bjargráðasjóðs .. .. .. 

Til landhelgissjóðs .. 4. 

Til slysatryggingar sjomanna .. .. .. .. .. 

Til löggildingarstofu mælitækja og vogar- 

áhalda: 

a. Laun forstöðumanns .. 2... 2... .... 

b. Ferdakostnadur hans .. ..........… 

Til að hjålpa naudståddum Íslendingum er- 

lendis .. FAIR … 

Laun húsagerðar meistara … I 
Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita: 
a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuð- 

ulsuppbót .. FR . 

enda tekur hann enga borgun fyr rir leið. 

beiningu. En vinni hann auk þess við 
húsagerð einstakra manna, skal greiða 
fult dagkaup fyrir, er rennur í landssjóð. 

b. Ferðakostnaður, alt að .. .. 

Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vest- 
mannaeyjum .. 

„ Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli, að frá. 
dregnu eftirgjaldi af Staðarfelli, 1800 kr. 

Samtals .... 

kr. kr. 
  

6300 

800     

436100 

100 

200 

700 

6300 
23000 

20000 
20000 

6620 

1000 

9000 

7100 

30000 

1200 

561920 
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17. gr. 

Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 

eru veittar 4000 kr. 

1. 

II. 

18. gr. 

Til eftirlauna og styrktarfjår er veitt: 

38 
9. Júní. 

  

  

Samkvæmt eftirlaunalögum: 

a. Embættismenn .. .. .. 2... 

b. Embættismannaekkjur og börn .. . 

c. Uppgjafaprestar 2. .. 28 00 00 ne re er 

d. Prestsekkjur .. 

Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna 

eftirlauna: 

a. Embættismenn : 

1. Til Ásgeirs Blöndals læknis .. 250 

2.— Þorvalds Pálssonar læknis .. 300 

3.— Sigurðar Jónssonar fyrv. ráð- 

herra .. .. .. 2. 2... 2. 2. 1500 

  

b. Embættismannaekkjur og börn: 

1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, lækn- 

isekkju .. .. .. .. .. 2. 2. 150 

2. — Magneu Ásgeirsson, læknis- 

ekkju... 200 

3. — Ólivu Guðmundsson .. .. .. 175 

4. — Sigríðar Hjaltadóttur .... .. 400 

5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur . 400 

c, Uppgjafaprestar: 

1. Til Stefáns M. Jónssonar .. .. .. co
 

Lo
 

ot
 

Flyt 325 

kr. 

33820,61 | 
15227,38 
1321,66 
5045,45 

2050   
1325 | 

325 

kr. 

54915,10 

    | 
i 

3375 | 54915,10
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38 —— a I ——..— nn - —— 

19. júní“ kr. kr. 

Flutt 325 3375 54915,10 

2.— Bjarnar Jónssonar .. .. .... 475 

3. — Guðlaugs Guðmundssonar .. 500 

—— 1300 
d. Prestekkjur : 

1. Til Ástu Þórarinsdóttur .. .. .. 130 

2.— Auðar Gísladóttur .. .. .. 300 

3.— Bjargar Einarsdóttur .. .. 500 

4. — Guðrúnar Björnsdóttur . .. 300 

5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300 

6. — Guðrúnar Ólafsdóttur .. .. 100 

{,— Guðrúnar Pjetursdóttur .. 300 

8. — Guðrúnar Torfadóttur .. .. 300 

9. — Ingunnar Loftsdóttur .. .. 300 

10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur .. .. 300 

11. — Kristínar Pjetursdóttur . .. 300 
  

12.— Kristínar Sveinbjarnardóttur 300 

13. — Ragnheiðar Jónsdóttur . .. 106 

14. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 

kr. með hverju barni hennar, 

sem er í ómegð .. .. .. .. 400 

15. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. | 

með hverju barni hennar, sem 

  
eríómegð .. .. .. .. .. .. 700 

16.— Þórunnar Stefánsdóttur .. 400 

17. — Ingibjargar Sigurðardóttur 400 

18. — Steinunnar Pjetursdóttur .. 300 

—— 5736 

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn: 

1. Til Önnu Ásmundsdóttur .. .. 300 

  
2.— 3 barna hennar .. .. .... .. 300 

3.— Bjargar Jénsdåttur .. .. .. 300 

4. — Gudlaugar Zakariasdåttur .. 360 

5.— Hjartar Snorrasonar .. .. 500 

6.— Jénasar Eirikssonar .. .. .. 500   Flyt 2260 10411 | 54915,10
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Flutt 2260 

T.—— Magnúsar Einarssonar .. .. 500 

8.— Elínar Briem Jónsson .. .. 300 

9. — Gyðríðar Þorvaldsdóttur .. 300 

10.— 3 barna hennar .. .. .. .. 300 

11.— Janusar Jónssonar præp.hon. 720 

12.—. Pjeturs Guðmundssonar .. 500 

13.— Steinunnar Frímannsdóttur 450 

„ Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra: 

  

1. Til Árna Gíslasonar .. .. .. .. 300 

2. — Guðm. Kristjánssonar .. .. 300 

3.— Böðvars Jónssonar .. .. .. 200 

4. — Hallgríms Krákssonar .. .. 200 

5. — Jóhanns Jónssonar .. .. .. 200 

6.— Þóru Matthíasdóttur .. .. .. 300 

T.— Daníels Jónssonar .. .. .. 200 

8S.— Jens Þórðarsonar .. .. .. 100 

9.— Friðriks Möllers .. .. .. .. 1200 

10.— Kristínar Jóelsdóttur .. .. 200 

11.— Eliesers Eiríkssonar .. .. .. 200 

12.— Kristjáns Jóhannessoonar, Jó- 

dísarstöðum 0. 800 

13.— Jóhannesar Þórðarsonar .. 300 

„ Rithöfundar: 

1. Til Indriða skrifsofustjóra Ein- 

ATSSONAr .. 2... 2... 3000 

2.— Valdimars Briems .. .. .. .. 1200 

3.— Ólafar Sigurðardóttur frå 

Hlöðum .. .. .. .. 2. 2. 2. 300 

4.— Önnu Thorlacius .. .. .. .. 300 

„ Ekkjur og börn skálda og rithöfunda: 

1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson 300 

2. — Jakobínu Pjetursdóttur „. .. 200 

Flyt 500 

  

      

kr. kr 

10411 54915,10 

5330 

4000 

5300 

25041 54915,10 
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Flutt 500 

3. — Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. 

og til sonar þeirra Þorsteins 

Erlingssoonar 300 kr... .... 

.— Arnbjargar Einarsdóttur, 300 

kr., og auk þess 100 kr. með 

hverju barni hennar, sem er í 

ómegð .. .. .... 

„— Guðrúnar Sigurðardóttur .. 

.— Ölínu Þorsteinsdóttur 

3 barna hennar 

„— Valgerðar Arnljótsdóttur 

9. — Guðrúnar Runólfsdóttur ekkju 

Matthíasar Jochumssonar . .. 

  

i. Ymsir starfsmenn og ekkjur: 

1. 

(S
n 

10. 

A
 

Til Guðrúnar Jónsdóttur fyrv. 

spítalaforstöðukonu .. 

Sigurðar Eiríkssonar, fyrv. 

regluboda .. .. .. ..... 

Petreu Jónsdóttur, 300 kr. og 

að auki 100 kr. með hverju 

barni hennar, sem er Í ómegð 

Hólmfríðar Björnsdóttur, 

ekkju Guðm. Hjaltasonar .. 

Páls Erlingssonar 

Erlends Zakaríassonar .. 

Kristins Jónssonar,  vega- 

vinnustjóra á Akureyri .. .. 

Einars Guðmundssonar, fyrr- 

um vegavinnustjóra .... 

„— Kristínar Gestsdóttur, ekkju 

Þorsteins fiskimatsm. Guð- 

mundssonar BR 

Gests Guðmundssonar, fyr- 

verandi vitavarðar .. 

600 

700 

300 

300 

300 

300 

500 

300 

800 

300 

300 

300 

400 

400 

Flyt 4200 

kr. 

25041 

4200 

    

kr. 

54915,10
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— 38 
kr. kr. 19. júní. 

Flutt 4200 29241 54915,10 

11.— Steinunnar Sigurðardóttur, 

ekkju Magnúsar Vigfússonar 400 

—.—.— 4600 

Á styrkveitingar í Il. a—i. greiðist 

dýrtíðaruppbót eftir reglum launalag- 

anna. 

j. Til Ingeborg Sigurjónsson .. .. 2. 2... 1800 

k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. leiktimikenn- 

ATA ss se oe ae een en een ke ku re 1200 

—— 36841 

III. Dýrtíðaruppbót å fjårhædirnar i I. og Il. 

a—. .... un eee ru ve ve 10904,89 

TV. Tillag til ellistyrktarsjóða AR 40000,00 

Samtals .... | - 202660,99 
  

19. gr. 

Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr. 

Af þessari upphæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir 

kunna að hafa við lögreglveftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við lög- 

reglueftirlit með fiskiveiðum í landhelgi o. fl. 

Stjórninni er heimilt að endurgreiða P. J. Thorsteinsson útgerðarstjóra 

alt að 10000 kr. af síldartunnutolli frá árinu 1919, ef ástæður reynast samskonar 

og voru fyrir geiðslunni til Ásgeirs Pjeturssonar í 19. gr. síðustu fjárlaga. 

Ólafi J. Hvanndal myndamótara skal veittur tveggja ára greiðslufrestur á 

rentum og afborgunum af eftirstöðvum, að upphæð kr. 4334,00, af viðlaga- 

sjóðsláni.
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38 20. gr. 

1". júní Til gjalda árið 1928 er veitt: 
Samkvæmt 7. gr... .. .. .. .. kr. 1709813.95 
— 8. — .. 0... 0... — 60000.00 
— 9. — .. 0... 0... — 223000.00 
— 10.— .......... — 297580.00 
— lM.— .......... — 603420.00 
— 12. — .. .. ...... — 695556.00 
— 13. — .. .. .. .. ... — 1940540.00 
—  14.—.. .... .. .. — 1305188.28 
—  15.—.. .. .... .. — 219150.00 
—  16.—.. ...... .. — 561920.00 
— M.— 0... — 4000.00 
— 18. —.......... — 202660.99 
— 19.— .... .. 2... — 100000.00 

—————— kr. 7922329,22 

En tekjur eru áætlaðar: 

DaissViint á. gr. .. .. .. .. 2. kr. 7025000.00 

— 3, —.. .. .... .. — 190050.00 

—  å — .. ...... .… — 576000.00 

— ÓS. — 0... — 22400.00 

———— — 7813450.00 

Tekjuhalli kr.: 108879.22 

21. gr. 

Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í 
honum : 

1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelösum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6% vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8% á ári í 28 ár. 

2. Ált að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, 
til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, 
eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann 
hvern, gegn 6% vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu 
árunum.
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11. 

12. 

13. 

14. 
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Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 

ræktar. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira en 400 

kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6% vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, 

að liðnum 4 fyrstu árunum. 

Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landsímalagningar, gegn 

6% í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 

að 15000 kr. 

Alt að 45000 kr. til Árnessýslu, til endurgreiðslu á skuld hennar við ríkis- 

sjóðs vegna vegalagninga. Lánið veitist gegn 6% ársvöxtum og endurgreiðslu 

á 20 árum. 

Alt að 5000 kr. lán handa bændum í Hrunamannahreppi, til að koma upp 

smjörlíkisgerð við Áslækjarrjómabú. Lánið veitist gegn tryggingu, er 

stjónin tekur gilda, og gegn 6% ársvöxtum og endurgreiðslu á 20 árum. 

Til að koma á fót kjötniðursuðu við hveri í Reykholtdalshreppi í Borgar- 

fjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar, og gegn 6% Í 

ársvöxtum og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr. 

Alt að 120 þús. kr. til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveitunni, 

með 6% ársvöxtum og gegn endurgreiðslu á 30 árum. Verði fje eigi fyrir 

hendi, er stjórninni heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er 

bæjarstjórnin kann að taka í þessu skyni. (Endurveiting.) 

Til Vestmannaeyjakaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 80 þús. kr. 

til 30 ára, gegn 6% vöxtum. Verði fje ekki fyrir hendi, er stjórninni heimilt 

að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er kaupstaðurinn kann að taka í 

þessu skyni. (Endurveiting.) 

Alt að 8000 kr. handa Reykhóla-, Geiradals- og Gufudals-hreppum, til að 

kaupa jörð til læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skal veitt gegn 

ábyrgð sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er 

landsstjórnin tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6% og endurgreiðist með 

jöfnum afborgunum á 30 árum. 

Alt að 11000 kr. handa Árnessýslu, til að kaupa jörðina Laugarás fyrir lækn- 

issetur, með samskonar skilyrðum. 

Alt að 20000 kr. til að koma upp ostagerðarbúum. Lánin eru veitt eftir til- 

lögum Búnaðarfjelags Íslands, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar. 
   

or 

    

Lánin eru ávöxtuð með 6% og endurgreiðast á 20 árum. 

Alt að 30000 kr. til Jóns Ísleifssonar verkfræðings, til að reisa hús með 

nýrri og ódýrari gerð en hjer hefir þekst. Lánið er veiti til 15 ára og með 

6% ársvöxtum, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar. 

Alt að 20000 kr. til Jóns Kristjánssonar nuddlæknis, til að reisa hús með 

nuddlækningastofu. Lánið er veitt til 15 ára með 6% ársvöxtum og gegn 

tryggingu, er stjórnin tekur gilda. 

Alt að 70000 kr. til ræktunarfjelags eða búnaðarsambands, til þess að kaupa 

38 
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sljettil (Frásemaschine). Lánið skal veita eftir tillögum Búnaðarfjelags 
Íslands, gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar, 6% ársvöxtum og 
greiðslu á 16 árum. 

16. Til stofnunar tveggja klæðaverksmiðja, annarar á Austurlandi (Reyðar- 
firði), hinnar á Suðurlandsundirlendinu, 100000 kr., 50000 kr. til hvorrar, 
þó eigi yfir )% stofnkostnaðar, og gegn tryggingum þeim og skilyrðum að öðru 
leyti, er landsstjórnin metur gildar. Af láninu greiðist 6% vextir og endur- 
borgist á 20 árum. 

22. gr. 

Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdótt- 
ur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1923, svo og uppbót á þá 
fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og 
að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og Birni 
Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og enn 
Önnu ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar. 

23. gr. 

Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1922 og hafa 
í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum. 

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnús Jónsson.
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Log 39 
19. juni 

lausafjårkaup. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Að Vjer samkvæmt 29. gr. í lögum 19. júní 1922, um 

breytingu á almennum viðskiftalögum, nr. 31, 11. júlí 1911, höfum látið 

semja texta nefndra laga li. júlí 1911 með þeim breytingum, sem ræðir 

um í tjeðum lögum 19. júní 1922, og gefum hann hjer með út sem 

lög um lausafjárkaup. 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Ákvæðum laga þessara skal þá aðeins beita, er ekkert annað er um samið 

berum orðum eða verður álitið fólgið í samningi eða leiðir af verslunartísku 

eða annari venju. 

Lög þessi gilda ekki um fasteignakaup. 

2. gr. 

Nú eru hlutir pantaðir, þeir er búa þarf til, og á sá að leggja efnið til, 

sem hlutinn býr til, þá skal pöntunin talin kaup. Þó gilda lög þessi ekki um 

húsgerð og önnur mannvirki á fasteign. 

Ákvæði laga þessara um kaup gilda einnig, eftir því sem við á, um skifti. 

3. gr. 

Þegar í lögum þessum er talað um kaup á hlutum, sem tilteknir eru eftir 

tegund, þá er ekki aðeins átt við kaup á tiltekinni mergð, þyngd eða stærð 

hluta af tilgreindri tegund, heldur og við kaup á tiltekinni mergð, þyngd eða 

stærð úr ákveðnum hóp eða magni hluta. 

4. gr. 

Þá er talað er í lögum þessum um verslunarkaup, er átt við kaup, sem 

gerast milli kaupmanna í verslunarrekstri þeirra eða í þágu hans. 

Kaupmaður er í lögum þessum hver sá talinn, sem rekur það starf, að 

selja vörur, sem hann hefir í því skyni keypt, er rekur víxlarastarf eða banka- 

starf, vátryggingarstarf, umboðsverslun eða forlagsverslun, lyfsölu, veitingar,
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39  handidn, verksmidjuidnad eda nåmugråft, mannvirkjagerð eða flutning fólks, 

19. júní muna eða orðsendinga. Þó er sá maður ekki talinn kaupmaður, er rekur veitingar, 

handiðn eða flutninga, svo framarlega sem eigi vinna aðrir að því starfi með 

maðurinn með konu sinni, börn hans honum en konan með manni sínum, 

innan 16 ára aldurs og vinnuhjú hans. 

Um ákvæði kaupverðs. 

5. gr. 

Nú eru kaup gerð, en ekkert fastákveðið um hæð kaupverðsins, og ber 

þá kaupanda að greiða það verð, sem seljandi heimtar, ef eigi verður að telja 

það ósanngjarnt. 

6. gr. 

Nú er í verslunarkaupum reikningur sendur kaupanda og hann mótmælir 
Pe 

ekki verði því, sem tilgreint er í reikningnum, svo fljótt sem hann fær því við 

komið, og er hann þá skyldur að gjalda það verð, sem í reikningnum stendur, 

nema sannað verði, að um annað lægra verð hafi verið samið, eða reikningurinn 

er bersýnilega ósanngjarn. 

1. gr. 

Nú á að reikna kaupverð eftir tölu, máli eða þyngd, og skal þá leggja 

til grundvallar þá tölu, mál eða þyngd, sem varningurinn hafði á þeirri stund, 

er hættan við að varan farist, flyst yfir á kaupanda. 

8. gr. 

Ef kaupverð er miðað við þunga vöru, skal svo meta sem umbúðir beri 

frá að draga. 

Um staðinn, þar sem skila ber seldum hlut (afhendingarstaðinn). 

9. gr. 

Seljandinn á að skila af sjer seldum hlut á þeim stað, þar sem hann átti 

heima þegar kaupin gerðust. Ef hann rak þá atvinnu og salan stóð í sambandi 

við hana, þá á hann að skila hlutnum af sjer á atvinnustöð sinni. 

Ef hluturinn var á öðrum stað á þeim tíma, er kaupin gerðust, og vissu 

báðir samningsaðilar um það, eða áttu að vita, þá skal svo álíta, að hlutnum 

eigi þarf að skila, sem hann þá var.
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10. gr. 39 
Ef seljandi á að senda seldan hlut frá einum stað til annars, til að skila Í9. júní 

honum þar í hendur kaupanda, þá er svo álitið, að hann hafi skilað hlutnum, 
þá er hann hefir afhent hann í hendur flutningsmanns þess, er tekist hefir á 
hendur að flytja hlutinn þaðan, sem hann tekur við honum. Eigi að senda hlut- 
inn á skipi, þá skal telja honum skilað, er hann er kominn á skipsfjöl. 

11. gr. 

Nú eiga seljandi og kaupandi báðir heima í sama bæ, kauptúni eða þorpi, 

og á seljandi að sjá um sendingu selds hlutar til kaupanda, og skal þá hlutnum 

eigi talið skilað fyr en hann er kominn í vörslur kaupanda. 

Um eindaga samninga. 

12. gr. 

Ef ekkert hefir verið ákveðið um það, hvenær kaupverð skuli greitt eða 

seldum hlut skilað, og atvik liggja eigi svo til, að af þeim megi ráða, að þetta 

skuli gera svo fljótt sem unt er, skal líta svo á, að kaupverð beri að greiða og 

hlut að afhenda, hvenær sem krafist er. 

13. gr. 

Nú er frestur ákveðinn fyrir því, hvenær seldum hlut skuli skila, og er 

þá seljanda rjett að skila hlutnum á hverjum þeim tíma, er hann kýs, innan 

þess frests nema atvik liggi svo til, að af þeim sjáist, að tímafresturinn var tiltek- 

inn kaupanda í hag. 

Um rjett til að krefjast, að hönd selji hendi á báðar hliðar. 

14, gr. 

Ef enginn frestur hefir veittur verið af hendi hvorugs aðila, þá er seljandi 

ekki skyldur að láta af hendi seldan hlut, nema kaupverðið sje samtímis greitt, 

enda er kaupandi ekki skyldur að greiða kaupverðið nema hann fái samstundis 

hlutinn til umráða. 

15. gr. 

Nú hefir svo verið um samið, að hlutinn skuli senda frá afhendingarstað, 

og heimila þá ummæli næstu greinar hjer á undan seljanda ekki að láta vera að 

senda hlutinn, en varna má hann því, að kaupandi fái hlutinn í sínar vörslur 

meðan kaupverðið er ógreitt.
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16. gr. 

Nú er um verslunarkaup að tefla og er við sendingu hlutarins frá af- 

hendingarstað til ákvörðunarstaðar notað farmskírteini eða farmbrjef, er svo er 

lagað, að seljandi missi umráð vfir hlutnum þá er farmskírteinið eða farmbrjefið 

er afhent kaupanda, og skal þá kaupverðið greitt um leið og farmskírteinið eða 

farmbrjelið er afhent, samkvæmt reglum þeim, er settar eru í T1. gr. hjer á ettir. 

Um ábyrgð á hættu fyrir seldan hlut. 

17. gr. 

Hættan á því, að seldur hlutur farist af tilviljun, skemmist eða rýrni, er 

á ábyrgð seljanda, þar til hann hefir skilað hlutnum af sjer eða afhent hann 

(sbr. 9— 11. gr.). 

Ef það er ákveðinn hlutur, sem seldur var, og kaupandi átti að sækja 

hann, enda kominn sá tími, er sækja mátti hlutinn, og hann er á reiðum höndum, 

þá ber kaupandi ábyrgð á hættunni og verður því að gjalda kaupverðið, þó að 

svo atvikist, að hluturinn farist eða skemmist af hendingu. 

Um arð af seldum hlut. 

18. gr. 

Nú ber seldur hlutur arð áður en afhendingartími er kominn, og á þá 

seljandi þann ágóða, nema ástæða hafi verið til að ætla, að sá ágóði mundi ekki 

falla til fyr en síðar. 

Þann ágóða, sem af seldum hlut fæst eftir að afhendingartími er kominn, 

eignast kaupandi, nema ástæða hafi verið að ætla, að sá ágóði mundi fyrri 

til falla. 

19. gr. 

Ef maður kaupir hlutabrjef, þá er í kaupinu sá arður, sem ekki var í 

gjalddaga fallinn þega kaup gerðust. 

Nú fylgir hlutabrjefinu rjettur til að skrifa sig fyrir nýju hlutabrjefi, eða 

hlutabrjefið fær þann rjett síðar, þá nýtur kaupandi þeirra hagsmuna. 

20. gr. 

Ef maður kaupir skriflega skuldakröfu, sem ber vöxtu, þá eru í kaupinu 

vextir þeir, sem á voru fallnir, en ekki komnir í gjalddaga, þá er kaup gerðust, 

eða á afhendingardegi, ef afhending á síðar að fara fram en kaup. Ef það sjest 

ekki af atvikum, að krafan hafi verið seld sem óvís krafa, þá á kaupandi að 

greiða umfram kaupverðið og samtímis því svo mikið fje, sem vöxtunum svarar.
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Um drátt af hend seljanda. 

21. gr. 

Nú afhendir seljandi ekki seldan hlut á rjettum tíma, enda sje þetta ekki 

kaupanda að kenna eða neinum ósjálfráðum atburði, sem kaupandi ber ábyrgð 

af hættunni við, og á þá kaupandi kost að kjósa, hvort hann vill heldur heimta 

hlutinn eða rifta kaupið. 

Hafi drátturinn haft lítil áhrif eða óveruleg á hagsmuni kaupanda, eða 

seljandi hlaut að álíta að svo væri, þá getur kaupandi ekki rift kaupið, nema 

hann hafi áskilið sjer, að hluturinn yrði afhentur sjer á nákvæmlega tilteknum 

tíma. 

Í verslunarkaupum er sjerhver dráttur metinn vernlegur, nema það sje 

aðeins lítill hluti hins selda, sem afhending hefir dregist á. 

22. gr. 

Nú er svo um samið, að seljandi skuli afhenda smátt og smátt, og ber 

svo til, að ein sjerstök afhending dregst, þá á kaupandi samkvæmt næstu grein á 

undan aðeins rjett á að rifta kaupin að því er til þeirrar afhendingar kemur. 

Þó getur hann eigi riftað kaup að því er til síðari afhendinga kemur, ef vænta 

má, að drætti á afhendingum muni halda áfram, og hann getur jafnvel rift alt 

kaupið í heild sinni, ef það samband er í milli afhendinganna, að það veiti 

tilefni til þess. 

23. gr. 

Nú er kaup gert um ákveðinn hlut, en hann ekki afhentur á áskildum 

tíma, og á þá seljandi að svara skaðabótum, nema það sannist, að drátturinn var 

ekki honum að kenna. 

24. gr. 

Ef um þá hluti er að tefla, sem tilteknir eru eftir tegund, þá er seljandi 

skyldur að svara skaðabótum, enda Þótt drátturinn sje ekki honum að kenna 

nema hann hafi áskilið sjer að vera undan þessari skyldu þeginn, eða telja verður 

að atvik, sem ekki voru þess eðlis, að seljandi hefði átt að hafa þau í huga, er 

kaupin gerðust, hafi valdið því, að honum var alls eigi auðið að efna það, sem 

hann hafði um samið, og má til slíkra atvika telja það, er svo ber undir, að allir 

hlutir af hinni tilteknu tegund eða þeim vöruhóp, er kaup er um gert, hafa af 

óviðráðanlegum orsökum farist; svo er og ef styrjöld tekur fyrir efndir, eða að- 

    

flutningsbann eða því um líkt. 

25. gr. 

Nú hefir kaup verið rift og svara ber skaðabótum samkvæmt 23. eða 

24, gr., og skulu þá skaðabæturnar nema því sem verð hluta af sömu tegund 

39 
19. jún þ

r
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og gæðum sem hinir seldu hlutir er hærra, þá er afhending átti fram að fara, 
heldur en kaupverðinu nemur, nema sannað sje, að meira tjón eða minna hafi 
af hlotist. 

26. gr. 

Nú er afhendingarfrestur út runninn, en hinn seldi hlutur hefir eigi verið 
afhentur, og verður kaupandi þá, ef hann vill halda fast á kaupinu og eigi rifta 
það, að svara án ástæðulausrar tafar fyrirspurn um þetta frá seljanda. Geri hann 
það ekki, missir hann rjett sinn til að heimta hlutinn sjer afhentan. Sama er og 
Í verslunarkaupum þótt hann hafi enga fyrirspurn fengið, ef hann skýrir ekki frá 
því innan sennilegs tíma, að hann æski að kaupið haldist. 

27. gr. 

Nú hefir seldur hlutur verið afhentur eftir að afhendingarfrestur var lið- 
inn, og verður kaupandi þess vís þá er hluturinn kemur honum í hendur, eða af 
því að seljandi skýrir honum frá því, að hluturinn hefir verið afhentur síðar en 
um var samið, og verður hann þá að skýra seljanda frá því þegar í stað, ef um 
verslunarkaup er að tefla, en ella án óþarfrar tafar, að hann ætli sjer að neyta 
rjettar síns út af drættinum. Geri hann það ekki, missir hann rjett sinn til að 
bera fyrir sig dráttinn. Ætli kaupandi sjer að neyta rjettar síns til að rifta kaup- 
ið, þá verður hann að skýra seljanda frá því án óþarfrar tafar, ella missir hann 
þann rjett sinn. 

Um drátt af kaupanda hendi. 

28. gr. 

Ef kaupverð er ekki greitt í ákveðna tíð, eða kaupandi gerir ekki í tæka 
tíð þá ráðstöfun, sem greiðsla kaupverðsins er undir komin, þá má seljandi gera 
hvort er hann vill, halda upp á hann kaupinu eða rifta það. Sje drátturinn 
óverulegur, verður kaupið þó ekki rift. Í verslunarkaupum er sjerhver dráttur 
talinn verulegur. 

Nú er það, sem selt var þegar komið í vörslur kaupanda, og getur seljandi 
þá ekki rift kaupið, nema annaðhvort sje, að álíta verður, að hann hafi áskilið 
sjer þenna rjett, eða þá kaupandi neitar að taka við hlutnum. 

29. gr. 

Sje svo um samið, að seljandi afhendi smátt og smátt, og andvirði skuli 
greitt við hverja afhendingu, en svo verður dráttur á greiðslu andvirðis, sá, er 
meta má verulegan eftir fyrri málsgr. 28. greinar, þá á seljandi rjett á að rifta 
kaupin á öllu því, er síðar skyldi afhent, nema engin ástæða sje til að óttast, að
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dráttur muni aftur að höndum bera. Þetta á sjer stað, þó að seljandi geti ekki 

samkvæmt síðari hluta 28. gr. rift kaupið er kemur til þeirrar sendingar, sem 

andvirði dróst fyrir. 

30. 

Nú riftir seljandi kaup samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 28. eða 29. 
  

gr. og á hann þá rjett til skaðabóta samkvæmt reglunum í 24. gr. Bæturnar 
g 

skal svo meta að þær svari mismuninum á því, hve miklu kaupverðið er hærra 

tíma. er drátturinn varð, nema sannað verði, 

  

heldur en verð hins selda á þei 

að seljandi hafi meira tjón eða minna af hlotið. 

31. gr. 

Nú er kaupverð ekki greitt, þó að eindagi sje liðinn, eða Í kanpandi hefir 

látið hjá líða að gera slíka ráðstöfun, sem um er getið í 28. gr, en hinn seldi 

hlutur er enn ekki afhentur kaupanda, þá verður seljandi, ef hann vill halda 

kaupinu upp á kaupanda, að svara án ástæðulausrar tafar fyrirspurn frá kaup- 

anda um þetta. Sje um verslunarkaup að ræða, skal seljandi, ef hann vill halda 

kaupinu upp á kaupanda, tilkynna honum það innan hæfilegs tíma, enda þótt 

kaupandi hafi enga fyrirspurn gert um það. 

32. gr. 

Nú er kaupverðið greitt of seint eða ráðstöfun sú, sem um er getið í 28. 

gr., gerð of seint, og verður seljandi þá, ef hann vill rifta kaupið af þeirri ástæðu 

að skýra kaupanda frá því þegar í stað, ef um verslunarkaup er að tefla, en 

annars án óþarfs dráttar. Geri hann það ekki, missir hann rjett sinn til að rifta 

kaupin. 

33. gr. 

Nú lætur kaupandi hjá líða að vitja hins keypta hlutar eða veita honum 

viðtöku á rjettum tíma, eða hann er þess valdandi á annan hátt, að hluturinn er 

ekki afhentur í hans hendur í ákveðna tíð, og skal þá seljandi annast hlutinn á 

kaupanda kostnað þar til er drætti þessum lýkur, eða seljandi neytir þess rjettar, 

sem 28. gr. kann að veita honum til að rifta kaupið. Nú er hluturinn sendur og 

kominn á viðtökustað. og eiga þá fyrirmæli þessi því að eins við, að þar sje ein- 

tekið hlutinn til varðveislu, enda valdi það 

  

hver, sem fyrir seljanda hönd getur 

seljanda eigi verulegum kostnaði eða óþægindum. 

34. gr. 

(teti seljandi ekki haldið áfram að annast hlutinn, án verulegs kostnaðar 

eða óþæginda, eða ráðstafi kaupandi honum ekki innan sennilegs tíma eftir að 

hann hefir fengið áskorun um það, þá er seljanda rjett að selja hlutinn fyrir 

kaupanda reikning; en gera skal hann kaupanda viðvart áður í tæka tíð, ef auðið 

39 
19. júní
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er. Ef hluturinn er seldur á uppboði, sem auglýst er og haldið á viðuna unlegan 
hátt, þá getur kaupandi ekki mótmælt því verði, sem við söluna fæst. Ef eigi er 
auðið að selja hlutinn, eða það er sýnilegt, að söluverðið muni eigi hrökkva fyrir 
sölukostnaði, þá er seljanda rjett að flytja hlutinn burt, ef hann vill. 

35. gr. 
Nú er hlutnum hætt við bráðum skemdum eða geymsla hans hefir í för með 

sjer Ýkjumikinn kostnað tiltölulega, og er þá seljanda skylt að selja hann, þó 
með þeirri takmörkun, sem leiðir að niðurlagi 34. gr. 

36. gr 
Nú hefir dráttur af kaupanda hálfu valdið seljanda útgjöldum til varð- 

veislu hlutarins eða öðrum auknum kostnaði, og á seljandi þá rjett á skaðabótum, 
og getur hann haldið hlutnum til tryggingar fyrir þeim. 

37. gr. 
Ef seldur hlutur er í ábyrgð seljanda, en kaupandi hefir gerst þess valdur, 

að hluturinn verður ekki afhentur á rjettum tíma, þá flyst ábyrgðin yfir á kaup- 
anda, ef um þá hluti er að tefla, sem ákveðnir eru eftir tegund, þó ekki fyr en 
ákveðnum hlutum hefir verið af skift og þeir til teknir handa kaupanda. 

Um vöztu af kaupverði. 

38. gr. 

Ef tiltekinn eindagi er ákveðinn á greiðslu kaupverðs í verslunarkaup- 
um og kaupverðið eigi greitt á rjettum tíma, þá á kaupandi að svara 6% árs- 
vöxtum af kaupverðinu frá þeim tíma. Hafi tiltekinn eindagi á greiðslu kaup- 
verðs eigi verið ákveðinn, þá á kaupandi að svara þessum vöxtum frá þeim 
degi, er afhending fór fram, eða hafi kaupandi verið þess valdur, að dráttur 
varð á afhendingunni, þá frá þeim degi, er sá dráttur hófst. 

Í öðrum kaupum á kaupandi að svara 5% ársvöxtum af kaupverðinu frá 
eindaga þess, hvort sem tiltekinn eindagi er ákveðinn eða eigi. Nú fær kaupandi 
reikning frá seljanda á þeim tíma, er kaupverðið var gjaldkræft orðið, og falla 
þá vextir á frá viðtöku reikningsins, án þess frekari kröfu þurfi um að gera. 

Ákvæði 2. gr. Í tilskipun 27. maí 1859 um vaxtahækkun frá þeim degi, er 
kröfuhafi leitar rjettar síns, skulu eigi gild vera fr amar, þá er vextir eru taldir 
samkvæmt þessari grein,
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Um það, er kaupandi getur eigi staðið í skilum. 

39. gr. 

Nú verður kaupandi gjaldþrota eftir að kaup voru gerð, þá er seljanda 
z 2 

rjett að halda hinum selda hlut, þó að gjaldfrestur hafi áskilinn verið, og sje 

hluturinn sendur frá afhendingarstaðnum, þá má seljandi varna því, að hann sje 

afhentur búinu, uns nægileg trygging er sett fyrir greiðslu kaupverðsins í 
næ <cominn og båid hefir ekki sett slika trygg- 

  

gjalddaga. Ef afhendingartimi er 

  

a 
það skorað, þá má hann rifta kaup, ef hann vill. 

  

þu
 

ngu, þó að seljan 

  

Þessum fyrirmælum einnig beita, ef það kemur fram við fjárnám 

ir eigi efni á að greiða skuld sína, eða    eftir að kaup eru gjörð, að kaupandi h 

st slíkur, að ætla má, að hann geti eigi greitt 
   

fjárhagur hans að öðru leyti reyr 

kaupverðið, þá er það fellur í gjalddaga. 

40. gr. 

Ef bú kaupanda hefir verið tekið til gjaldþrotaskifta, en hvorki er kom- 

inn sá tími, er seldan hlut átti að afhenda, eða gjalddagi kaupverðsins, þá getur 

seljandi skorað á búið að lýsa yfir því, hvort það vil ganga í kaupin, og lýsi 

búið þá ekki yfir því svo fljótt sem auðið er og í síðasta lagi innan fjögra vikna 

eða þá á afhendingardegi eða gjalddaga, ef það tímamark ber fyr að höndum, 

að það vilji í kaupið ganga, þá má seljandi rifta kaupið. 

41. gr. 

Hafi hinn seldi hlutur verið afhentur þrotabúinu eftir að búið var fram- 

selt til gjaldþrotameðferðar, en kaupverðið er eigi greitt, á seljandi rjett á að 

heimta hlut sinn aftur, nema búið lýsi vfir því, að það vilji í kaupið ganga, 

enda greiði þá kauupverðið eða setji tryggingu fyrir greiðslu þess í gjalddaga, 

ef krafist er. Hafi búið látið hlutinn af hendi eða á annan hátt ráðstafað hon- 

um þannig fyrir sinn reikning, að eigi er auðið að skila hlutnum aftur í veru- 

lega óbreyttu ástandi, þá er seljanda rjett að líta svo á, sem búið hafi gengið í 

kaupið. 

Um það er seldum hlut er áfátt. 

42. gr. 

Nú er ákveðinn hlutur seldur og er honum áfátt eða galli á honum, þá 

má kaupandi rifta kaupin eða heimta afslátt af kaupverði að tiltölu. Ef gallinn 

verður að teljast óverulegur, getur kaupandi ekki riftað kaupið, nema seljandi 

hafi svik í frammi haft. 

Nú skortir hluti, þá er kaup gerðust, einhverja þá kosti, er ætla má að 

39 
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áskildir væru, eða það, sem hlutnum er áfátt, hefir gerst fyrir vanrækt seljanda 
eftir að kaup voru gjörð, eða seljandi hefir haft svik í frammi. og getur þá 
kaupandi krafist skaðabóta. 

43. gr. 
Ef um þá hluti er að tefla, sem til teknir eru eftir tegund, og þeir reynast 

gallaðir þá er þeim er skilað, getur kaupandi rift kaupið eða heimtað aðra hluti 
ógallaða í hinna stað, eða heimtað tiltölni gan afslátt af kaupverði. 

Ef telja verður það óverulegt, sem að hlutunum er, þá verður ekki kaup 
rift nje annara hluta krafist í staðinn. nema seljandi hafi haft svik í frammi 
eða vitað um það, sem áfátt var. svo tímanleg: 
aðra hluti ógallaða án ósanngjarns kostnaðar. 

Enda þótt seljanda sje ekki um að kenna það, sem að söluhlutnum er, 
þá er hann þó skyldur að greiða skaðabætur. þó svo, að fara skal eftir fyrir- 
mælum 24. gr. eftir því sem við á. 

  

að hann hefði getað útvegað 

44. gr. 
Nú skal úr því skera, hvort söluhlut sje áfátt, og verður þá að miða við 

það tímamark, er hluturinn fluttist yfir í ábyrgð kaupanda, nema því aðeins, að 
vanhirðu seljanda sje um að kenna, það sem áfátt er. 

45. gr. 
Nú er kaup rift sakir þess, að söluhlut er áfátt. og skal þá einnig fara | 

2 
eftir fyrirmælum 25. gr., er skaðabætur ern ákveðnar. 

46. gr. 
Hafi svo verið um samið, að seljandi afhendi hina, seldn muni smátt og 

smátt, og reynist einni sjestakri afhendingu áfátt, þá getur kaupandi samkvæmt 

d 
42. og 43. gr. að eins rift kaup að því, er til þessarar afhendingar k 

  

ur. Þó 
getur hann einnig rift kaup á því, sem eftir er að afhenda, ef við má búast. að 
þeim muni einnig áfátt verða; og hann getur jafnvel rift alt kaupið, ef atvik 
liggja svo til í sambandi afhendinganna hverrar við aðra. 

47. gr. 

Hafi kaupandi rannsakað söluhlutinn áð    ir en kaup gerðust eða látið fyr 
irfarast án sennilegrar ástæðu að rannsaka hlutinn þó að seljandi skoraði á hann 
um það, eða honum var færi á gefið að rannsaka sýnishorn af söluhlutnum áður 
en kaup gjörðust, getur hann ekki borið fyrir sig neina þá galla á söluhlutnum., 
sem hann hefði átt að sjá við þá rannsókn, nema seljandi hafi haft svik í frammi. 

48. gr. 

Ef hlutur er seldur á uppboði, getur kaupandi ekki borið fyrir sig neinn



  

galla á hlutnum, nema hluturinn svari ekki til þess heitis, er hann var auðkend- 

ákvæði gilda þó 

  

ur með við söluna, eða seljandi hefi haft svik í frammi. Þes 

ekki þá er kaupmaður selur varning sinn á uppboði. 

49. gr. 

Nú býðst seljandi til að bæta úr göllum, sem eru á seldnn hlut, eða láta   

  

annan hlut ógallaðan koma í hans stað. og ve ætta sie við 
Do æ o 

    

það, ef það verður gjört áður en sá "er úti, sem hann var skyldur til að 

bíða afhendingar (sbr. 2 ), end a ;, að hann hafi engan kostn-     
að eða óhagræði af þes; 

Þessi fyrirmæli hafa engin áhrif á rjett kaupanda til skaðabóta. 

50. gr. 

  

Fyrirmæli laga Possara um galla á söluhlut eiga einnig við að sínu leyti 

þá er mergð, stærð eða þungi þess, sem selt var, er minni en áskilið er, ef kanp- 

  

andi má ganga að því vísu, að æti: 

  

sje til að það, sem afhent er, sjen fullar 

efndir þess, sem um var samið. getur kaupandi ekki 

samkvæmt 43. gr. krafist annara afhentir voru. en í 5 

  

stað þess getur hann heimtað, að upp á vantar, hvort 

sem þetta er meiri eða minni hluti þess, sem afhenda átti. 

Sje um verslunarkaup að tefla, og sje söluhluturinn afhentur og kominn 

kaupanda í hendur eða sýnishorn, sem mn var samið, er komið honum í hend- 

ur, þá er hann skyldur til að rannsaka hlutinn s 

ð í annan, er kaupandi þó ekki 

góð  verslunar- 

  

tíska heimtar. Eigi að senda hlutinn úr einum sta 

    skyldur að rannsaka hann fyrri en hluturin ngað kominn, sem hann á að fara 
    ostur á að vei 

  

verið gjörðu 

  

og kaupanda hefir honum viðtöku á þann hátt, 

að honum hefði verið skylt að annast hlutinn samkvæmt 56. gr. 

Komi það í ljós, að söluhlut er ábótavant og kaup andi vill bera það fyrir 

sig, þá skal hann skýra seljanda þegar í stað, ef um varslunarkatp er að       
tefla, en ella án ástæðnlauss dráttar. Nú hefir kaupandi ort s var að hlutn 

um var áfátt, eða hann hefði átt að verða þess var, og skýrir hann eigi seljanda 

    x bí be 

hann eigi síðar borið það fyrir sig, að 

  

frá, svo sem hjer er fyrir mælt, 

hlutnum hafi áfátt verið. 

viðbótar eð 

  

a nýrra hluta í stað 

þeirra, sem hann hefir fengið, skal hann skýra seljanda frá því án ástæðulauss 
3 

Ef kaupandi vill rifta kaup eða kr 

  

dráttar; ella missi hann rjett sinn til þess að hafna hlutnum eða krefjast við- 

bótar. 

39 
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53. gr. 
Akvæði 52. gr. um það, að kaupandi missi rjett sinn til þess að bera fyrir 

sig, að söluhlut hafi áfátt verið. gilda þó ekki, ef seljandi hefir haft svik í 
frammi eða sýnt af sjer vítaverða vanhirðu, sem hefir í för með sjer talsvert 
tjón fyrir kaupanda. 

54. gr. 
Nú er ár liðið frá því er seljandi fekk söluhlut í hendur og hann hefir 

ekki skýrt seljanda frá, að hann ætli að bera fyrir sig, að söluhlutnum hafi 
ábótavant verið, og getur hann þá eigi síðar komið fram með neina kröfu af því 
tilefni, nema seljandi hafi skuldbundið sig til að ábyrgjast hlutinn lengri tíma, 
eða haft svik í frammi. 

Fyrirmæli um það, er sölumunum er neitað viðtöku, og wm rifting kaupa. 

55, gr, 

Hati kaupandi fengið hlut í hendur, þann er hann vill neita viðtöku, þá 
er hann skyldur að annast um hlutinn, en krafið getur hann seljanda endur- 
gjalds á þeim kostnaði, er af þessu leiðir. Fyrirmæli 34. og 35. gr. eiga við um 
þetta eftir því sem á stendur. 

56. gr, 
Nú hefir hluturinn verið sendur svo, að kaupandi á kost á að taka hann 

til varðveislu á staðnum, sem hann átti til að fara, en hann vill synja honum 
viðtöku, og er hann þó skyldugur að taka við honum til varðveislu á kostnað 
seljanda. 

Þetta á þó ekki við, ef seljandi er sjálfur á viðtökustaðnum eða þar er 
handhafi farmskírteinis eða annar, sá er fyrir seljanda hönd getur annast um 
hlutinn. Sama er og ef kaupandi getur ekki fengið hlutinn í sínar vörslur án 
þess að greiða andvirði hans eða baka sjer annan verulegan kostnað eða 
óþægindi. 

Hati kaupandi tekið hlutinn í sínar vörslur, eiga við fyrirmælin í næstu 
grein hjer á undan. 

57. ør. 
Sje kaup rift, á seljandi ekki rjett á að fá hlutinn aftur, nema hann skili 

aftur því, er hann hefir fengið af andvirði hans, og kaupandi á ekki rjett á að fá 
andvirði endurgreitt, nema hann skili aftur því, er hann hafði við tekið, í sama 
ástandi og mergð eða stærð að öllu verulegu, sem það var í, er hann tók við því. 

Nú riftir kaupandi kaup eða krefst skifta á hlutum, og á hann þá rjett á 
að halda þeim hlut, er hann hefir fengið, þar til er seljandi svarar skaðabót- 
um þeim, er honum ber, eða setur nægilega trygging fyrir þeim,
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58. gr. 39 

Jafnvel þótt hluturinn sje forgörðum farinn eða breyttur, getur kaupandi 19. jåni. 

þó rift kaupið, þrátt fyrir ákvæðin í næstu grein hjer á undan, ef það, að hlut- 

urinn fór forgörðum eða breyttist, er ósjálfráðri tilviljun að kenna eða ásigkomu- 

lagi hlutarins sjálfs eða ráðstöfunum, sem nauðsynlegar voru til að rannsaka 

hann, eða voru gerðar áður en það kom í ljós eða hefði átt að koma í ljós, að 

hlutnum var svo ábótavant, að af því leiddi rjett til að rifta kaupin. 

Um vanheimild. 

59. gr. 

Nú kemur það fram, að söluhlutur var annars manns eign en seljanda, 

þá er kaupin gjörðust, og getur þá kaupandi krafist skaðabóta af seljanda, og það 

þótt seljandi hafi eigi betur vitað en að hann ætti hlutinn. Ef kaupandi hafði 

fullan grun eða vitneskju um vanheimild seljanda, þá er kaupin gerðust, þá á 

hann engan rjett til skaðabóta. 

Um kaup til reynslu. 

60. gr. 

Ef hlutur er keyptur til reynslu eða með því skilyrði, að kaupandi megi 

skoða hlutinn áður en kaupið er fullgert, og hluturinn hefir verið afhentur, þá 

er kaupandi þó bundinn við kaupin, nema hann skýri seljanda frá innan til- 

tekins tíma, eða innan hæfilegs frests, ef enginn tími var fastákveðinn, að hann 

vilji eigi hlutinn hafa. 

Meðan hluturinn er hjá kaupanda til reynslu eða skoðunar, er hann í 

ábyrgð kaupanda. 

Um tilkynningar eftir lögum þessum. 

61. gr. 

Ef slík tilkynning frá kaupanda, sem um getur í 6., 26., 27., 52., og 54. gr., 

er afhent til flutnings með ritsíma eða pósti eða með öðrum þeim flutnings- 

tækjum, sem gilt þykir að nota, missir tilkynnandi engan rjett við það, að til- 

kynningunni seinkar eða að hún kemur eigi til skila. 

Hið sama gildir um tilkynningar frá seljanda, sem um er rætt í 31. og 

32. gr.
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Um þýðingu ýmsra söluskilyrða. 

62. pr. 
Ef varningur er seldur „frítt á skipsfjöl“ (fob.) á tilteknum stað, verður 

kaupandi að útvega skip eða rúin í skipi til að flytja varni nginn þaðan. 
Seljandi á að annast um og kosta flutning varningsins til hleðslustaðar- 

ins og gera þær ráðstafanir um flutning varningsins á skip, er farmsendanda er 
skylt að gera, eftir því sem lög á 

Nú er varningur kominn á skipsfjöl, og er hann þá úr ábyrgð seljanda. 

    nm stað eða venja er til. 

Þá er um það skal dæma, hvort varningi sje ábótavant, skal dæma eftir 
ástandi því, sem hann var í á þeirri stund, er hann fór úr ál oyrgð seljanda. Sama 
er um mergð, þyngd og stærð þess varnings, er seldur er eftir tölu, þunga 
eða máli. 

Þó kaupandi hafi skip til taks eða skiprúm til að taka við varningnum, I 

leiðir ekki af því, að kaupandi sje skyldur til að rannsaka varninginn fyrri en 

  

hann er kominn á viðtökustað; ekki hamlar Þetta heldur seljanda frá að neyta 
þess rjettar, sem honum 

  

er áskilinn í 15., 28. og 39. gr. 

Kaupandi er skyldur að greiða andvir? 

  

gegn móttöku farmskírteinis 
1 l 

  

samkvæmt því, sem ákveðið er í 

  

í sje svo sjerstaklega um samið. 

63. gr. 
Ef varningur er seldur „flutnings-frítt“ (Cost and freight, ec á f., e f) 

  

skal seljandi annast og ta sending hans til viðtökustaðar. 

Nú er varningur afhentur 

  

tningsmanni eða honum komið á skipsfjöl 
„og er hann úr því í ábyrgð kaupanda. 

  

samkvæmt fyrirmæ 

Þá er um það skal dæma, hvort varningi sje ábótavant, skal dæma eftir 
ástandi því, er hann var í á þeirri stund, er hann fór úr ábyrgð seljanda. Sama 
er um mergð, þyngd eða stærð þess varnings, sem seldur er eftir tölu, þunga 
eða máli. 

Þó að ekki sje sjerstaklega svo um samið, er kaupandi skyldur til að 
greiða andvirði gegn móttöku farmskírteinis samkvæmt því sem ákveðið er í 
T1. grein. 

Þótt andvirði sje ekki í gjalddaga komið, þá er varningur kemur til við- 
tökustaðarins, er kaupandi þó skyldur til að greiða það flutningsgjald, er selj- 
andi hefir eigi greitt, en draga má 

sjer þó vöxtu af því. 

  

það frá kaupverðinu, án þess að reikna 

64. gr. 

Nú er varningur seldur „cif““ (cost, insurance, freight) eða „ecaf““ (coút, 
assurance, fret), og gilda þá fyrirmælin í næstu grein hjer á undan, 

Auk þess á seljandi að annast venjulega vátrygging fyrir k: tupanda hönd 
fyrir þann hluta sendingar, sem hann ber ekki sjálfur ábyrgð á. Láti seljandi hjá



líða að vátrvægja þannig varninginn 
ODv =) 

  

Í 

að tjón, er hann kynni að hafa beðið afig 
vanhirðu seljanda, eða hann getur sjálfur vátrygt varninginn og dregið þann 

la sje kaup eigi fyrir þá skuld rift, þá 

getur kaupandi heimtað bætur fyrir j 

  

kostnad frå andvirdi varningsins. 

65. gr. 

fhentur““ eða „frítt“ (franko) á tiltekinn stað, 
og telst hann þá ekki afhentur fyr en hann er á þann stað kominn. Seljandi á 

Nú er varningur seldur 95 

    

á 
þá að annast um og kosta sending varnings þangað, og ber hann ábyrgð á hon- 
um meðan á sendingunni stendur. 

Þá er um það skal dæma, hvort varningi sje ábótavant, skal dæma eftir 
ástandi því, er hann var í á þeirri stund, er hann kom til skila. Sama er um 
mergð, þyngd eða stærð þess varnings, er seldur er eftir tölu, þunga eða máli. 

Sje orðið „afhent'“ notað í sambandi við „flutningsfrítt““ „c og Í“ „ef“, 
„eit“ eða „caf““, þá hefir merking orðsins „afhent“ engin áhrif á tjeð sölu- 
skilyrði. 

Ef varningur er keyptur með þeim ákvæðum, er gefa nokkurt svigrúm 
um mergð hans, þyngd eða stærð, t. d. „eirka““, „frá — til“ eða því um líkt, þá 
veitir það seljanda frjálst um að kjósa innan þeirra takmarka, nema það sje ljóst 
af atvikum, að svigrúmið sje ætlað kaupanda til hagsmuna. 

Ef orðið „eirka““ er notað eða „hjer um bil“, þá er svigrúmið 10% fyrir 
ofan eða neðan, ef um heilan farm er að tefla, en 5% ella. 

67. gr. 

Nú er seldur „farmur““, og má seljandi þá ekki senda annan varning með 
sama skipi. Geri hann það engu að síður og kaupandi hafi óhagræði af, getur 
kaupandi rift kaup   vort sem kaupandi riftir kaup eða ekki, á hann rjett á 
skaðabótum. 

68. gr. 

Ef svo er til skilið, að varning skuli afhenda eða við honnn taka „í 
byrjun“ („primo““) í „miðju“ („medio““) eða „í lok“ (.iltimo'“) mánaðar, er það 
að skilja, eftir því sem á stendur, um fyrsta til tíunda, ellefta til tuttugasta, eða 

tuttugasta og fyrsta til síðasta dags í mánuðinum. 

Þá er verðskjöl eru seld, merkir „primo““ fyrsta virkan dag í mánuði, 
„medio““ fimtánda dag í mánuði, eða næsta virkan dag á eftir, ef sá dagur er 
heilagur, „ultimo““ síðasta virkan dag í mánuði. 

39 
jun i



39 
19. júní. 

122 

69. gr. 
Hafi seljandi skuldbundið sig til að senda frá sjer varning á ákveðnum 

fresti, skal svo álíta, að varan hafi afhent verið á rjettum tíma, ef henni hefir 
verið komið á skipsfjöl eða önnur þan flutningstæki, er við henni skyldu taka, 
áður en sá frestur er liðinn. 

Sje farmskírteini gert um sendinguna og beri það ekki með sjer, að varan 
hati afhent verið á rjettum tíma, getur kaupandi hafnað vörunni. 

70. gr. 
Ef áskilin er „borgun út í hönd““, er kaupandi skyldur að greiða andvirðið 

Jafnframt og söluhluturinn er boðinn honum til umráða (sbr. 14. og 15. gr.). 

71. gr. 
Hafi kaupandi skuldbundið sig til að greiða andvirði við meðtöku farm- 

skírteinis, eða til að samþykkja víxil jafnframt og honum er afhent farmskír- 
teini, má hann ekki neita greiðslu eða samþykki fyrir það, að varningurinn sje 
ekki enn til skila kominn eða að hann hafi ekki haft færi á að rannsaka hann. 

Þá er greiðslu er krafist eða víxil-samþykkis gegn afhendingu farmskír- 
teinis, verður kaupandi að hafa fengið í hendur reikning yfir varninginn, og hafi 
seljandi skuldbundið sig til að vátryggja varninginn, verður vátryggingarskír- 
teini að fylgja farmskírteini. 

Það, sem hjer er mælt, á einnig við, þegar kaupandi hefir skuldbundið 
sig til að greiða andvirðið við móttöku slíks farmbrjefs, sem um er getið í 16. gr. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Ki. Jónsson.
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Låg 40 
19. júní. 

um 

atvinnu við siglingar. 

i isti i lundi, af guðs náð konungur Íslands og jer Christian hinn Tíundi, í g 
Danmerkur, Vinda og Gauta, hertogi af Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, 

oOo D 

Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, J a Or i: 

Gjörum kunnugt: Að Vjer samkvæmt 19. gr. í lögum 19. júní 1922, um 

breytingar á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við siglingar. höfum 

látið semja texta nefndra laga 3. nóv. 1915 með þeim breytinoum, sem ) Í Ð å 

rædir um i tjedum lågum 19. jåni 192992, og gefum hann hjermeð út sem    

l6g um atvinnu vid siglinga ir. 

1. gr. 

Með takmörkunum þeim, sem settar eru í lögum þessum, skal öllum 

vera heimilt að leita sjer atvinnu við siglingar á Íslenskum skipum. 

1. KAFLI. 

Um rjett til formensku á skipum 6—12 rúmlestir. 

2. or. 

Rjett til að vera formaður á íslenskum vjelbát eða þilskipi, 6 til 12 

rúmlesta að stærð, hefir sá einn, er leggur fram vottorð frá siglingafróðum 

manni, tilnefndum af yfirvaldi um það: 

a. að hann þekki á áttavita, 

b. að han þekki alþjóðlegar reglur til að forðast ásiglingu. 

Svo skal hann og sanna með vottorði læknis, að sjón hans sje ekki sjer- 

staklega áfátt, samkvæmt regl etur, 

Gegn þessum vottorðum hann skír vini frá yfirvaldi, er veitir honum 

rjett til að vera formaður á ða pil 112 estir að stærð.    
landssjóð. 

  

Fyrir skírteini þetta 

11. KAFLI 

Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku á skipum alt að 60 rúmlestir. 

, 
Rjett til að vera skipstjóri á islensku skipi i innanlandssiglingum, ef i 

ad skipið; er yfir 12 rúmlestir en ekki yfir 60 rúmlestir, að stærð, hefir sá 

  

einn, sem fengið hefir skipstjóraskírteini á sm
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40 
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4. gr 

Jóraskírteini fyrir smáskip, er: 

  

Sá einn getví fengið skipst, 

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri íslensk siglingapróf, 

b. hefir verið stýrimaður minst 8 mánuði á skipi eigi undir 12 rúmlestir, 

c. er fullveðja, 

d. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að al- 

menningsåliti, 

>. sannar, ad sjón hons sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 

menn. 

x cu skipi alt að 60 rúmlesta í inn- 

  

Rjett til að vera stýrimaður á íslen 

anlandssiglingum hefir sá einn, sem fengið hefir stýrimannsskírteini á smá- 

skipi. 

6. gr. 

Sá einn getur fengið stýrimannsskítteini á smáskipi, er: 

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri íslensk sielingapróf, 

bh. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt ey að 

almenningsáliti. 

c. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin, sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 

menn. 

1. gr. 

Sá einn getur staðist smáskipapróf, er: 

stað skips á sjávaruppdrátt og hefir nægilega þekkingu 

á sjávaruppdráttum og notkun þeirra yfir höfuð, 

a. kann að mark 

  

7 
b. kann að nota kompås og ber skyn å segulskekkju og misvísan, 

c. kann ad nota skridmæli og vegmæli, 

d. þekkir björgunartækin, hin alþjóðlegu neyðarmerki og alþjóðareglur til 

að forðast ásigling. 

e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem namðsynlegt er fyrir stýri- 

menn. 

f. ritar íslensku stórlýtalanst, 

    g. hefir verið háseti eftir 16 ára aldur að minsta kosti 24 mánuði á skip- 
  

um ekki mi 12 rúmlestir, eða verið formaður á vjelbát ekki minni     

en 10 rúmlestir í 24 mánuði. 

sin frá 

  

Eftir að 2 ár ern lið 

er um getur í 7. er., fara að eins 

að lög þessi öðlast gildi, skal próf það, 

  

   

  

vík. Þangað til skulu prófin 

haldin í Reykjas 

  

Vestmanna 

  

irði, Aknreyri og Ísafirði 

Í ýrimannask á       4 
så 

  

in, og formadur pråfnefndarinnar, Próf



   
   

    

      i Í LÓV åd 

n n prófdómendur 29 júní 

tjórnarráðið skipa formann prófnefndarinnar 

en 

7 d hina tvo eftir tillögn löer 

ári, á þeim tímum árs, sem stj íðið ákveður eftir tillögum bæjarstjórnar. 

  

ð semur fyrir prófvottorð- Stjórnarráð 

um. Hver sá, er staðist hefir prófið, fær vottorð um það að afloknu 

  

prófi. 

   Kostnaður við prófið greiðist úr ríkissjóði. 

TIl. KAFLI. 

Um rjett til skipst, an- og innanlandssiglingum á ís-        
lensku fiskiskipi og rjett verslunar. 

skipi á ínnanlendssiglingum eigi yf 

  

Rjett til að vera skipstjóri í innan. og utanlandssiglingum á íslensku 

i yfir 300 
ystjóraskírteini á fiskiskipi. 

landssiglingum á Íslens verslunarskipi, el 

  

fiskiskipi og í innan     

  

rúmlesta að stærð, hefir sá einn, sem fengið hei 

10. gr. 
   

  

teini á fiskiskipi, sem: 

  

a. staðist hefir fíiskimannapróf eða mannapróf við stýrumannaskólann í 

Reykjavík; 

  

b. hefir verið stýrimaður í á fiskis 
I DD) rn 

råmlestir, cda verið skipstjóri (formaður) á skipi yfir 20 rúmlestir, og 

  

kipi, sem er stærra en 60 

af þeim tíma minst 12 mánuði stýrimaður á gufuskipi, ef um gufu. 

skip er að ræða; 

c. er fullveðja; 

d. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, er svívirðilegt er að 

almenningsáliti; 

e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin, sem nauðsynlegt er fyrir stýri 

menn. 

        og utan- 

  

Rjett til að vera stýrimaður á Íslensku fiskiski i 

landssiglingum og styrimadur å islensku verslunarskipi i innanlandssigling- 

um eigi yfir 300 rúmlesta að stærð, hefir sá einn, sem fengið hefir stýri- 

mannsskírteini á fiskiskipi.
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40 12. gr. 

19. júní. Sá einn getur öðlast stýrimannsskírteini á fiskiskipi, er: 
a. hefir staðist fiskimannapróf eða farmannapróf við stýrimannaskólann 1 

Reykjavík; 
b. hefir verið háseti minst 36 mánuði eftir 16 ára aldur, og af þeim tim: 

annaðhvort 18 mánuði háseti á fiskiskipi stærra en 60 rúmlestir eða 12 
mánuði skipstjóri á skipi stærra en 20 rúmlestir og 6 mánuði háseti á 
fiskiskipi stærra en 60 rúmlestir; 

c. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að 
almenningsáliti ; 

d. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin, sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 
menn ; 

IV. KAFLI. 

Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku á verslunarslipum yfir 300 rúmlesta, 

í utanlandssiglingum. 

13. gr. 
Rjett til að vera skipstjóri í utanlandssiglinsum á íslensku verslunar- 

skipi og skipstjóri í innanlandssi 

  

lingum á íslensku verslunarskipi, sem er 
stærra en 300 rúmlesta, hefir sá einn, sem feneið hefir skipstjóraskírteini í 7: N utanlandssiglingum. Sje um gufuskip að ræða, hefir sá einn rjettinn, sem 
fengið hefir einnig skírteini það, er um getur í 15. prein. 

14, gr. 

Sá einn getur öðlast skipstjóraskírteini í utanlandssiglingum, er: 
a. er fullveðja: 

b. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, er svívirðilegt er að 
almenningsáliti ; 

Cc. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin, sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 
menn; 

d. hefir staðist hið almenna stýrimannspróf við stýrimannaskólann í 
Reykjavík; 

e. hefir verið stýrimaður eigi skemur en 24 mánuði á verslunarskipi í utan- 

  

landssiglingum, og af þeim tíma eigi skemur en 12 mánuði yfirstýri- 
maður, eða einn stýrimaður á verslunarskipi í utanlandssiglingum, eða 
hefir verið 12 mánuði skipstjóri á fiskiveiðaskipi í utan- og innanlandssigl- 
ingum og 12 mánuði stýrimaður á verslunarskipi í utanlandssiglingum.



ka
i 
2
 

=
 

15. gr. 40 
Sá, er öðlast hefir skipstjóra eða stýrimannsskírteini í utanlands- 19. júní. 

siglingum, og auk þess sannar með vottorði, að hani hafi staðist próf í gufu- 

  

vjelafræði fyrir skipstjóra og styrimenn 
| kost á að fá viðaukaskírteini þessu til sönnunar hjá stjórnarráði 

týrimannaskólann í Reykjavík, 

i slands. 

16. gr. 

Rjett til að vera stýrimaður í utanlandssiglingum á íslensku verslun- 

arskipi, eða í innanlandssiglingum á íslensku verslunarskipi, sem er stærra 

en 300 rúmlesta, hefir sá einn, sem fengið hefir stýrimannsskírteini í utan- 

landssiglingum. Sje um gufuskip að ræða, hefir sá einn rjettinn, sem fengið 

hefir einnig skírteini það, er um getur í 15. grein. 

17. gr. 

Sá einn getur öðlast stýrimannsskírteimi á verslunarskipi í utanlands- 

sielingum, er: 

a. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, er svívirðilegt er að 

almenningsáliti; 

b. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin, sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 

menn ; 

c. hefir staðist farmannapróf við stýrumannaskólann í Reykjavík; 

d. hefir verið háseti eftir 16 ára aldur minst 36 mánuði; af þeim tíma 

annaðhvort 18 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi í utanlands- 

  

siglingum eða 12 mánuði fullgildur háseti á fiskveiðaskipi í utan- og 

innanlandssiglingum og 12 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi Í 

utanlandssiglingum. 

Fulleildur háseti telst sá, er fær vottorð skipstjóra um að hann kunni 

til allra algengra verka á skipi. 

V. KAFLI. 

Ákvæði ýmislegs efnis. 

18. gr. 

Ekkert íslenskt skip, sem stærra er en 30 rúmlesta, má afgreiða frá 

nokkurri höfn hjer á landi, til ferða milli Íslands og annara landa, eða 

innanlandssiglingar, nema því að eins, að á því sje til starfa að minsta kosti einn 

stýrimaður auk skipstjóra, og sje um verslunargufuskip að ræða, sem er meira 

en 300 rúmlesta, skulu stýrimenn vera minst tveir.



40 
19. juni. 

     

Þeir, sem fullnæ er sett eru hjer að framan, í 7., 

ir eru talin 

   

   
nds lætur 

  

Skirteini ” 

semja, og skulu 

  

stjóraskírteini skal ID krónur, en stýrimannsskírteini 

Ja í landssj 

Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði 

teinis, og getur hann þá sent Stjórnarráði Íslands kæru sína, sem gerir út 

um málið, en þó hefir kærandi óskertan rjett til að leita dómsúrskurðar. 

Fyrir ski 

  

  
2 kr., og rennur hvorttvegg   

  

lögreglustjóra, um útgáfu skír- 

20. gr. 

Frá þeim tíma að lög hafa öðlast gildi, skulu skipverjar sanna 

siglingatíma sinn með sjó 
    

    

   ð lætur semja og hverj- 

  

sem stjórnarrá! 

um skipverja er skylt að skráningarstjóra, fyrsta sinn sem hann 

  

er lögskráður á íslenskt skip eftir greindan tíma. Skal sjóferðabókin jafnan 

lögð fram, þegar sanna á siglingatíma þann, er um ræðir í 7., 10., 14. og 

17. grein. 

Í sjóferðabókinni skal skýrt frá fullu nafni skipverjans, fæðingar- 

stað, fæðingardegi og fæðingarári; svo skal þar og vera stutt lýsing á útliti 

hans og vexti og sjerkennum, ef einhver eru. 
> D Í ? 

    

í bókinni skal ennfremur frá stöðu skipverjans á skipinu, nafni, 

tegund og stærð skipsins, hvenær hann er skráður á skip og af því og af 

  

svo skal þar og skýrt frá hegðun hans og 

  

hvaða ástæðu hann fór af skipir 

framferði á því. 

Skipstjóra ber að geyma sjóferðabækur skipverja, útfylla þær og 
7 

undirskrifa. Skal sjóferðabók hvers skipverja stimpluð med embættisstimpli 

skrásetningarstjóra, í hvert skifti sem skipverji er skráður af skipi, og skal 

  

hún þá afhent skipverjanum. 

21. er. 

Nú er maður, er fengið hefir skipstjóra- eða stýrimaunsskírteini, dærnd- 

ur fyrir eitthvert verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti, og hefir hann 

þá fyrirgert skírteini sínu. 

22. ør. 

Skilyrði fyrir því, að mega vera skipstjóri eða stýrimaður á fiskiskipi 

í imnanlandssiglingum, eða formaður á vjelabát, ná þó eigi til þeirra, er 

stundað hafa þessa atvinnu, án stýrimansprófs, að því er skipstjóra og stýri. 

menn snertir, eða vottorðs, að því er snertir vjelabátaformenn, áður en lög 

þessi öðlast gildi. Þó skulu skipstjórar og stýrimenn sanna, að sjón þeirra 

sje svo fullkomin, sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn.
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4. til þeirra, sem fengið hafa sl ipstjóra- eða stýri. 40 
2 … +» vv . 1 … … . . a sm a € ANT 

mannsskírteini í utanlandssielngum; heldur eigi til þeirra, sem fengið hafa 19. júní. 

Lög þessi ná eigi 

    

skipstjóra- eða stýrimanns-skírteini á fiskiskipi áður en lög þessi öðlast gildi. 

99 se 
að. ST. 

Þeir, sem próf hafa tekið samkvæmt 2. gr. laga nr. 50, 10. nóv. 1905, 

eða samkv. 4. gr. laga nr. 42, 3. nóv. 1915,    á að fá skipstjóraskírteini 
1" 
lt 

    

ðunum c.—e. I 4. gr. og 
  fyrir smáskip eftir lögnum þessum, ef þeir    leggja fram vottorð um, að þeir hafi v ar minst 1 ár á 1230 rúm- UDSTU pt, 

lesta skipi og farist skipstjórn vel úr hendi að öllu leyti, og skulu vottorðsgef- 

  

endur mælast til þess, að hið umbeðna eini verði veitt. Skal vottorð þetta 
. ; 

gefið af útgerðarmanni (eiganda) skips þess eða skipa þeirra, sem skipstjórinn 

hefir stjórnað. 
i ; meðmæli, og skal bå skirteinid eigi veitt. 

Í 

  

Nú fær skipstjórinn eigi ótví 

Heldur skipstjórinn þá sömu rjettindum og hann áð fSi, en tjett hefir hann 

  

þó til að fá stýrimannsskírtein1 samkvæmt 6. gr. í 1, enda fullnægi 

hann b- og e-liðnm í þeirri erei 

    

Hvarvetna í lögum þesum. talað er um stærð skipa, er átt við 

brúttóstærð. Orðið skip á jafnt 

fram. 

  

p og seglskip, nema annað sje tekið 

      

  

; sje brotið ítrekað, rot gegn lögum þessum 

geta sektirnar hækkað alt að 400 

Sektirnar renna 

  

Brot þessi sæta skal farið með málin sem almenn 

lögreglumál. 
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Tilskipun 

breyting á og viðauka við tilskipun 30. nóv. 1921, um ákvörðun 
tekjuskatts og eignarskatts í Reykjavík. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og 
Danmerkur, Vinda og Gauta, hertogi af Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri. 

Þjettmerski, Láenborg og Aldinbore, 

Gjörum kunnugt: Að Vjer bjóðum hjer með og fyrirskipum, sam- 
kvæmt 23. gr. laga nr. 74, 27. júní 1991, um ákvörðun tekjuskatts og 

eignarskatts í Reykjavík á þessa leið: 

1. gr. 

Í Reykjavík skal útsendingu eyðublaða undir framtal til tekjuskatts og 
- 1 , eignarskatts vera lokið 15. janúar ár hvert, og skal þeim skilað útfyltum í síð- 

asta lagi 15. febr. næstan á eftir. Þeir, sem teka atvinnu á fleirum stöðum 
en einum, þurfa þó ekki að skila framtalsskýrslum fyr en 31. mars. Ennfremur 
er skattstjóra rjett að veita atvinnurekendum frest til framtals til 15. mars. ef 
sjerstaklega stendur á. Skattskrá skal gerð fyrir lok aprílmánaðar, og liggja skal 

hún frammi almenningi til sýnis frá 1. maímán. til 15. sama mánaðar. enda er 
   kærufrestur til síðastnefnds dags. Kærur skal úrskurða fyrir 31. maí og kæru- 

frestur til vfirskattanefndar skal vera til 15. júní, en úrskurðað skal hún hafa 
kærur fyrir jJúnímánaðarlok. " og lokadðagur hvers frests skal 

  

með talinn. 

  

Í Reykjavík skal skora á alla þá, sem ekki hafa sent framtal sitt innan 
lögmælts tíma, með auglýsingu í dagblöðum kaupstaðarins, að telja fram eienir Ð Bb, 7 z ÍS 

sínar og tekjur lögum samkvæmt, innan h: tíma, sem tiltekinn sje í aue- 

  

Tilskipun þessi kemur þegar til framkvæmdar. 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 1. apríl 1922. 

gu hendi og innsigli. Undir Vorri konung! 

  

Magnús Jónsson, 

   



Stjórnartíðindi 1922, A. 3. 151 

Samningur 7. st 
milli 

póststjórnarinnar á Íslandi og póststjórnarinnar í Noregi. 

í Noregi hafa, að fengnu umboði, komið 

  

Póststjórnirnar á ls 

i åkvædi, vidvikjandi brjefum og spjald-    sjer saman um ef 

  

brjefum, sem flutt eru med beinum skipaferdum milli Islands og Noregs, eda 

  

sem aðeins fara um Norðurlönd (Danmörk, Noreg og Svíaríki) : 

I. Burðargjald undir almenn brjef og verðbrjef, er vega 20 gr. eða 

MINNA EP 2... 20 aurar 

40 — 

HAR 60 — 

Brjef, sem vega yfir 250 gr., skal borgað undir að öllu leyti eftir ákvæð- 

ef þyngdin er yt 

  

um alþjóða-póstsamningsins. 

2. Burðargjald undir einfalt spjaldbrjef er .. .. .. 2... .. 19 aurar 

með fyrirfram greiddu svari .. .. .. 30 — 

  

og undir spj 

Undir óborguð eða vanborguð brjef og spjaldbrjef skal heimta burðar- 
> o > 

gjald það, sem á vantar, og auk þess, með rjettri tilvísun, 20 aura og 15 4 

  aura fyrir hverja sendingu, på ekki meira en tvofalt burdargjald pad, er 

á vantaði. 

4. Meðmælingargjaldið er 2. 2... 0... 30 aurar. 

1922 og gildir um óákveð-   Samningur þessi öðlast gildi fyrsta septenbet 

inn tíma. Hvor samningsaðili getur sagt honum upp fyrir sitt leyti með árs 

fyrirvara. 

Í Reykjavík 1. ágúst 1922, og í Kristjaníu 17. ágúst 1922. 

Hin norska póststjórn. 

S. Briem. Sommerschild. 
(L. 8.) (L. 8.) 

Klaus Helsing. 
  

Þetta gjörist hjermeð öllum kunnugt. Du 

  

Atvinnu. og 

S. Briem. 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f
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„eð ed 

ið 20. ór. Tilskipun 

7. 

eftirlit með skipum og bátum og öryggi Pei 

  

X 
Vier Christian hinn Tíundi, af Guðs náð konu 

Vinda og Gauta, hertogi af Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

   

  

Láenborg og Aldinborg. 

    Gjörum kunnugt: Samkvæmt lögum 

með skipum og bátum og dry Vjer skipa svo fyrir um 

  

eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra, sem hjer segir: 

Inngangur. 

    Skoðunarskyld eru öll íslensk skráset 
Lo 

kann að ákveða       sem atvinnumálaráðuneyti 

Skoðunarskyldum skipum er skift í 4 

1. Eimskip. 

2. Seglskip með hjálparvjel. 

Seglskip. 

Opnir bátar; 

  

ou 

  

en hverjum flokki er aftur skift 1: Farþeg 

  

önnur skip. 

Eimskip er hvert það skip 

nægi til siglinga.     Seglskip með hjálparvjel 

megi með þeim eingöngu 

vindur þess, dælur eða því um Líkt. 

   

    

   

   

Seglskip er hvert það skip, sem aðeins hefir segi 
Far þegaskip er hvert það ski 

Vöruskap er hvert það skip, sem að: 

Fiskiskip er hvert það skip, sem hefi 
z 

Opnir båtar eru båtar ån bilfars. 

  

Önnur skip eru þau skip, sem ekki eri 

  

Hafskip er hvert það skip, sem fer á milli g annara 

Strandaskip er hvert það skip, sem fer með ströndun fram. 

Siglingar innanfjarða eru þær, er hjer segir:
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161 fyrir innan limu ,,Gråtta—ÅAkranes 

  

Barðaströr 

Vestfirðir. Állir Vestfirðir hver fyrir sig út að annnesjum þeirra. 
  Strandir. Allir firðir á Ströndum, hver fyrir sig, út að annnesjum beirra 

H únaflói fyri 

Skagafjörður 
   

  

   

   

  

jögurtá-—-Torfavogur“'. 

  

rir sig út að annnesjum þeirra. 

  

stærð skipsins í rúmlestum. 

á skrásetningarskírteini þess í 

  

sem knýja skipið. 

i búnaður þess, sem knúinn er 

   gurinn er 10,5 

      
s. h. 6 

ð setur á 

Í eimvjel a. 

Aðalviðgerð er: 

a) Meiri sem gjörð vegna, fram     
aldur skipsins, en 

     ekki ví sem skin 

  

b) Meiri háttar breytingar eða viðgerðir, svo að viðgerðarkostnaðurinn nemi 

  

   

ce) Bjeu aðalvjelar eða katlar settir í ii] ið, eða fari fram meiri háttar viðgerð 

á aðalkath, t. glóðhol og þálhol. 

Geri erlend stjórnarvöld strang: til íslenskra hafskipa en gerðar 

setur atvinnumála t1ð nánari reglur um þær, eftir     
því sem um semur    

þess 

arar 

  

nx elv fy 
SJe SKYTY frå, 

ER xr g , CUT LT 7 r € 
Breiðifjörður fyrir mnan línu #„Stvkkishólmur-Flatey--Lambanes á 20. 

43 
nóv.
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20. nåv. 

I. 

Eimskip. 

A 
Á. 

Par þegaskip. 

1. gr. 

ER
 

sa
 

hj
 

= gi
 

ö a þegaskin hvert skal fullnægja kröfum þeim, sem getur 

25. gr. þessarar tilskipunar. skip. 

2. gr. 

Nú fer fram fyrsta skoðun á nýfengnu skipi, eða á skipi að lok- Fyrsta 
inni aðalviðgerð á bolnum, og skal þá leggja fram miðbandsupp- Skoðun. 
drátt skipsins, ásamt nákvæmri greinargerð stærðar þess, efnis m. m. 

3. gr. 

Bolurinn skal vera vatnsheldur og fulltraustur, sbr. 161. gr Traustieiki 
a FV NU 23 249 7. Lalaina SJe skipið úr járni eða stáli, skal í því vera stafnskilja og skilja  Þolsins. 

    

. rr . . Skiljur. hvorum megin framan og aftan við að: ilvjelar. Nú er ið meira en ; 
50 rúmlestir, og skal þá vera í því skutskilja. er í skrúfuskipum liggi 
að skutpípu skrúfuásanna. 

Í hafskipum skulu ennfremur vera annaðhvort vatnsheld ás- 
göng milli skutskilju og aftari vjelskilju, eða skilja skamt fyrir fram- 
an skutskilju. 

Þetta ákvæði nær þó eigi til skipa, þar sem aðalvjelar eru rjeti 
fyrir framan skutskilju. 

Sje skipið lengra en 85 metrar, skulu í því vera eigi færri en 5 
skiljur, og sje það lengra en 100 m., þá eigi færri en 6 sk iljur, með 
hæfilegu millibili. 

Skiljur skulu vatnsheldar vera og svo háar og traustar, sem lög- 
un og stærð skipsins krefja; sbr. 161. Nú eru mikil vandkvæði or BT. 

á, að skutskilja nái efsta þilfari, og nægir þá í stran 

  

skipum, að 
hún sje feld við vatnshelt þilfar undir efsta þilfar. 

  

  Fyrsta sinn sem skoðun fer fram á nýfengnu skipi, eða að lok- 
inni aðalviðgerð á bolnum, skal færa sönnur á það fyrir skoðunar- 
mönnum, að skiljurnar hafi reynst vatnsheldar. 

Á stafnskilju má ekkert op vera nje heldur lásar eða lokar til 
að renna vatni beint úr stafnrúmi; þó mega 

    

æla   pípur, til þess að d 
vatni um úr stafnrúmi, liggja gegnum ed 

  

iljuna, en vera skulu bær 
rammgjörvar og vel um þær búið, og í þeim stíflur á skiljunni sjálfri. 

Opum á öðrum skiljum skal vera auðlokað með lásum. lokun i d an
 

eða hurðum, sem hreifa má frá aðgengu þilfari ofan við efstu



hleðslulínu. Á skiljum þessum barf engar stiflur i pipum þeim, er 

gegnum þær liggja. 

r brotnar, skal vera unt að loka 

  

Geti rúm fylst sjó, er ljóragi: 

götunum með vatnsheldum ljórahler   um. 

Um öll op á efsta þilfari skal svo búið, að þau megi rígbyrgja 

l 

ræsi, Ennfremur skulu reykhåfsskåpur, loftræsi, hås, hettur og 6nn- 

ega, vatnsheld, og å pvi skulu vera nægileg vatns-    eda gjora trygg 

ur virki á þilfari, ramlega fest og svo traust, að eigi bili í hafróti, 

sbr. 161. gr. 

4. gr. 

Umbúnaður Svo skal um búið, að fullkomlega hættulaust sje að fara um þil- 

u    til tryg2- för og milli þeirra, og farþegar sj 
ingar hæ tu 

lausri um- * 

ferð m. m. 

óhultir á efsta þilfari og undir 

ví; þá skulu og stigar og landbrýr vera fulltranst. 

Vistarverur farþega skuln vera vel loftræstar, jafnvel þótt lest 

arop sjeu rígbyrgð. 

landbrýr og því um líkt, sem Aar vistarverur, ganga, g 

  

dB I 

ætlað er farþegum, skal lýsa nægilega 

Skipið skal búið skjólborði með öldustokk eða öldustokk á stoð- 

um, eigi lægri en 90 em. yfir þilfari; milli stoðanna skulu vera járn- 
ISL: 

nt! stengur eða keðjur, með hæfilegu millibili, eða að öðrum kosti traust 

net. 

  Stigar og plankar, sem farþegum er ætlað að ganga, skulu vera 

traustir og eigi mjórri en 40 em.; öðrum megin, að minsta kosti, skal 

vera handrið eða strenedur kaðall. Landbrýr hæfilega breiðar 
= “ OD 

  

og örugg handrið báðum megin. 

Um öll op á þilfari skal svo búið, að farþegum sje óhætt 

fyrir. 

Sje háfermi svo mikið, að fast skjólborð eða öldustokkur veiti 

enga vörn, skal setja örugt handrið úr trje eða öðru efni. 

Nú nær háfermi borða á milli, og ósljett að ofan, og skulu þá 

lagðar yfir það lausabrýr eða því um líkt, til umferðar, og vel 

um búið. 

Opnum, sem eigi hafa að minsta kosti 80 em. háa karma og eigi 

eru ætluð til umferðar, skal loka með hlerum, þegar þau þurfa ekki 

að standa opin vegna vinnu á skipinu, nema handrið sje kringum 

  

þau, eða grindur vfir. 

5. gr. 

Stýritæki. Skipið skal svo úr garði gert, að það láti fljótt og vel að stjórn, 

sbr. 116. gr. 

Stýrið skal vera traust og blaðið nægilega stórt, bæði til að 

halda skipinu í horfi og snúa því. Útsýn frá stýrishjóli má ekkert 

byrgja framundan nje til hliða. 

43 
20. nóv.
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43 Milli stjórnpalls og vjelarúms skal vera ta      
    

  

20. nóv. víð málpípa, og í skipum, sem stærri ern en 100 ví 
vjelsími. 

Hafskip skulu hafa til vara stjóri ja i af tur 

vid styri. 

6. gr. 

A skipinu skulu vera dælur, er nægi til að n 1 stærri Ansturdæl 
rúmunum; nú er skipið stir, og skulu þá dælur ur m. m.     
þessar ganga fyrir eimi eða öðru vi: 

Sjeu Í rúmunum með báðum hliðum skipsins 

     eiga við austri, og beri þær báðar að sam 

minsta kosti ein sográs liggja að 1 þeirra   

Neðan á sográsunum skulu vera síur. 

öll rúm frá efsta þilfari eða öðrum aðoe     

  

Hægt skal vera að dæla burt austri 

ilför, eða veita honum um austurop ofan á Å 

  

Tal 
JY 

slik op vera å vatnsheldum skil     

1. gr. 

Í skipum, sem stærri eru en 50 rúmlestir. skal 

   ein af ketildæin knúin vjelafli (t. d 

  

fylgja nauðsynlegar rásir, slöngur    

    

   
   

pípur til að slökkva eld, hvar sem upp Í 

Dælan skal geta gengið fyrir eimi bæði 

kötlum; stærð hennar og afkast 

gerð. Í mótorskipum skal vera unt 

vjel, óháðri aðalvjelinni, og skal hún jal 

  

Slöngurnar skulu vera fulltranstar og geymda 

  

tutunum. gengum stað, helst sem næst rása 

Í klefum og annarsstaðar, þar sem el 

hentug slökkvitól, og jafnan til taks. 

Á öllum skipum, sem eru meira en 50 rúmlestir. 

  

skjólur, og fer tala þeirra eftir stærð skipanna 

8. gr. 

      Í skipum þeim, sem nota fljótar ext, Ítir regl- Fljótandi 
um þeim, sem atvinnumálaráðuneytið gefur út, um varnir elds. eldsneyti.     
hættu eða gassprengingu. 

9. gr. 
Þær olíutegundir, sem ætlaðar eru til nott 

  

hafa kveikimark undir 100 C., skulu geymdar 

 



negldum eða kveiktum 43 

a Öryggisloka eða afræsi fyrir 20. nóv. an    junum, skulu þau 

ná má olíunni við dagsbirtu eða ljós frá föstum skips- 

  

og skal vera á þeim fyllirás. 

gt að loka milli þess 

   

  

þeirra, sem flutt eru í sprengiefni, 

fara eftir reglum, er settar ern 

þess, hvar þessi rúm eru í skipinu. 

  

ts seta 

  

sem bjagnaðar loftte kki hafa yfir vjela-     kötlunum en 2 

i, ofnhiti, hiti 

eldhættar vörur 

     ggja að minsta 
kost l um ; sje 

1 

  

    

'írá Td Of Teiða Skal i 

  

„nar ska ex
 

= & — 

14. gr. 

Båtar i St a en 50 rúmlestir, skal tala, burðarmagn og gerð 

skipum báta sett eftir rð skips og skipshafnar,     

  

leyfilegrar farþegatölu og förum þeim, sem skipinu er ætlað
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43 Hafskip skulu hafa bjargtæki þan, er hjer segir: 2 { / . q 
20. nov. 1, q, Bjargbáta, er hafi nægilegt burða 

  

magn fyrir skipshöfnina, og 

helming hæstrar leyfilegrar farþegatölu, er i 
b. Adrar fleytur, svo sem: båta, båta pi 

fleka, nægilega stéra, svo ad pær, åsamt bi; argb átu im þeim, sem 

  

með hleyp 

  

um er getið í a, hafi nægilegt burðarmagn 

  

alla skip- 
verja. 

2. Einn bjarghring á hvern bát, sem fyrirskipaður er, þó eigi færri 
en 6. 

3. Eitt bjargbelti handa hverjum skipverja 
Fleytur þær, sem um er getið í b, skulu búnar fleytitæk jum, og 
sje rúmtak þeirra eigi minna % i 
Bjargflekar skulu bånir fleytitæk; 
Bjargbátar þeir, er um getur í a, skulu vera undir bátsuglum, og 

  

fleytur þær, er um getur í Þ, skulu, sje þess kostur, vera undir 
bátsuglum. 

Strandaskip skulu hafa bjargtæki þau, 
1. a. Bjargháta, er hafi nægilegt bur 

hæstrar leyfilegrar farþegatölu, auk 

    

   

  

b. Aðrar fleytur, svo sem: báta, báta með hleyt 
fleka, svo að þær, ásamt bjargbátum þeim, 

hafi nægilegt burðarmagn fyrir tvo fimtu af skipverjum 

  

ið, eða bjarg- 

um er getið í a. 

2. Einn bjarghring á hvern bát, sem fyrirskipaður er. þó eigi færri 
en á. 

3. Eitt bjargbelti handa hverjum skipverja. 
Fleytur þær, sem um er getið í b, skulu búnar fleytitækjum, og 

sje rúmtak þeirra eigi minna en 714% af rúmtaki fleytunnar. 
Bjargflekar skulu búnir fleytitækjum, sbr. #6. gr. 
Bjargbátar þeir, sem um er getið í a, skulu vera undir bátsugi- 

um, og fleytur þær, sem um er getið í hb, skulu, sje þess kostur, vera 
undir bátsuglum. 

Strandaskip, sem fara stuttar ferðir, alt að 10 klst, skulu hafa 
bjargtæki þau er hjer segir: 

Bjargbáta, er hafi nægilegt burðarmagn fyrir eigi minna en 
*/10 hæstrar leyfilegrar farþegatölu, auk ski ipshafnar. 

b. Aðrar fleytur, svo sem: báta, báta með hleypisúð eða bjarg- 
fleka, svo að þær ásamt bjargbátum þeim, sem um er getið í a 
hafi nægilegt burðarmagn fyrir eigi minna en !/, af skip- 
verjum.
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færri 43 

A 20 nóv. 

    

    
minna en 

Bjar;     

  

kul vera undir bátsugl    

  

um 20—-5 

rúmlestir. 

      

   

   
     

ræðum e 

skjólu eða 

einhverri 

Rúmtak 

báta m. m. en tvo. og sje 

skipið 50—100 

i eigi minni en 2,83 mé að rúmt    
setja megi á flot frá hvoru ! d 

    Á hafskipum skal hv 

en Í strandaskipum 0,23 m 

  

Á hafskipum má enginn þeirsa báta, sem hjer r: 

minni en 2,83 m? og 

  

     

    

   

sem í bát mega vera, 

Þó mega ekki 

sje um ræðara. 

Nú er ski 

það megi fl 

svo mörg vatnsheld rúm, að     

  

Í tvö grannrúm hvar ; sm 
Í 

vera skal, og þarf þá eigi að hala meira en helmmg af fleytum þeim, 

dýptar hans, 

mæld stafna 

báturinn er 

  

að beinni línu millum hástokka. * 

mæld að línu milli botna þeirra.
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15, pr. 
Bjargbátur er hver sá bátur, sem smíðaður er úr trje, járni eða 

öðrum málmi og sje flotmag n hans trygt å annanhvorn bann hått, 
er hjer segir: 

a. Með vel festum vatnsheldum lotthyikjum og sje rúmtak þeirra 
eigi minna en 10% af rúmtaki bátsins, 

b. Með vel festum vatnsheldum lofthylkjum eða fostum flevtibeltum 
með sama fleytimagni og greinir í staflið a. Í bátnum skulu ann- 
aðhvort vera lofthylki eða fleytibelti undir bóttum, og skal fleyti- 
magn þeirra nema 714% af því, er krafist er í staflið a, á báts- 
hliðarnar skal þá festa fleytihbeltam, er samsvara því, sem á vant- 
ar fyrirskipað fleytimagn. 

í bjargbátum er fengnir verða ettir að tilskipun þessi öðlast 
gildi, skuli tofthylki vera úr eir, gulmálmi eða öðru jafnendingar- 
góðu efni. Eigi må lofthylki lengra vera en 1,2 m. Varna skal 
galvansverkunum med einangrun. 

í nýfengnum bátum mega loftkassar eigi vera úr sinkuðu járni 
eða stáli. 

Lofthylki úr sinki má alls ekki nota. Plöturnar í lofthylki úr 
eir eða gulmálmi mega eiei vera þynnri en 0,6 mn og berar, ósink- 
aðar plötur í lofthylki úr sinkuðu járni eða stáli ekki þynnri en 
0,7 mm. 

Sje þyktin á plötunum eins og nú var greint, má gera ráð fyrir 
meðaltölinn þeim sem hjer segir: 
Í mi eirplötu 0,6 mm á Þykt vegur 0. 5,3 kø. 
1 m” sinkadrar Jårnplåt u(ber platan 0,7 mm å bykt)vegur 6 ke. 

í lofthylkjum úr eir eða gutmálmi hefir fleytimagnið 956 kø. 
2” i lofthylkjum år sinkudu járni eða stáli hefir flevti- 

magnid suse 940 kø, 
Fleytibelti skuln vera úr fullum korki eða kapoki, eða öðru 

Jafnfleytn efni sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir, og varin 
máliðum, vatnsheldum segldúk. 

Sjen fleytibelti úr fullum korki höfð í stað lofthylkja, þá skal 
rúmtak þeirra vera 25% meira en lofthylkjanna. Sjeu fleytibelti 
úr kapoki höfð í stað lofthylkja, skal rúmtak þeirra vera að minsta 
kosti 15% meira en lofthylkjanna. Kapokið í beltunum skal vera 
vel þjappað. Um kork og kapok má gera ráð fyrir þessum meðal- 
tölum : 

i
i
 

fr
å 

1 ni“ fleytibelta úr korki hefir fleytimagnið ............ 760 kg. 
1 m“ fleytibelta úr þjöppuðu kapoki hefir Meytimagnið ., 840 kg. 

Sje bjargbátur úr járni eða öðrum málmi skal fleytimagn loft-



Búnaður 

bjargháta. 

Gerð bjarg- 

fleka. 
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hylkjanna eða fleytibeltanna vera þeim mun meira, að báturinn hafi 

sama fleytimaen og Þó hann væri úr trje. 

Bjarghátar skulu vera tvístöfnungar eða með litlum skutgafh. 

Bátarnir skulu vera með fullum búnaði og skal bann jafnan til taks. 

þessi skal vera búnaður bjargbáta: Nægilega langar og gildar 

bátsfestar, árar í öll ræði, ræði bundin við bátinn (eða háir) stýrimeð 

aktanmuni og stjórnveli, tveir krókstjakar, neglur bundnar við noglu- 

götin, skjóla eða austurtrog. Ennfremur: tvær varaárar, eiit vara- 

ræði fyrir hver tvö ræði (eða varahár fyrir hvern há), varaneglur 

bundnar við neglugötin, segl og sigla, varpakkeri með kaðb, ós, átta 

viti, báruflevgur með 9 kg. af olíu, blysfæri eða skriðljós og vatns- 

kvartil, er jafnan skal vera fult af góðn drykkjarvatni. Í bjargbátum 

hafskipa skal auk þess vera: 

Dragald með 60 m. kaðli, brauðkassi, fullur af góðn, hörðu 

brauði, svo og bjargbelti handa bátsmanni hverjum, Utan á bjarg. 

bátana skulu festir bjargstrengir. 

Aðrir skipsbátar skulu hafa nægilega langar og gildar båts- 

festar, einn krókstjaka, árar í öll ræði, ræði bundin við bátinn (eða 

hái), stýri með stjórnveli, neglur bundnar við neglugöt,ogansturtroe. 

Í hafskipabátum skal ennfremur vera; tvær varaárar, eitt vara. 

ræði bundið við bátinn fyrir hver tvö, (eða varahár fyrir hvern há). 

dragald, vatnskvartil eða vatnsílát fult af góðu drykkjarvatni, skjólo 

og varaneglur bundnar við neglugöt. 

Bátarnir skulu vera sjófærir og eftir föngum svo fyrir komið 

að helming báta og bjargbáta megi setja út frá hvoru borði. 

Bátar þeir, sem skipi er skylt að hafa, skuli hanga i båtsuglam, 

svo að greiðlogt sje að setja þá á flot. Hjólöld bátanna skaln vera 

hvert á sínum stað og svo um neðri hjólöldin búið, að Þan mest 

skjótlega losa úr bátunum. Þegar ástæður leyfa, skal skipið hafa hát- 

ana úti, búna til að síga á sjó. 

Kaðallinn í hjólöldunum skal vera nægilega langur og gildin, 

Sje farþegaskipi skylt að hafa fleiri bjargbáta en 4 og hangi 

hver þeirra í tveim bátsuglum, þí mega hinir bjargbátarnir vora 

  

með hleypisúð og hanga tveir eða fleiri í hverpiuu tveim bátsnghum. 

enda hafi slíkir bátar fyrirskipa fleytimaen, sæþol og búnað og 

sjen af einhverri þeirri gerð, er atvinnmnálaráðuneytið hefir við- 

urkent. 

16. gr. 

Bjargflekar skulu vera úr trje, járni eða öðru viðurkendu efni. 

Tryggja skal fleytimagn flekans annaðhvort með sjerstökum fleyti 

gögnum eða með gerð flekans sjálfs. 

43 
20. nåv.



    

  

43. 1 

20. nåv. 

2 eigi 

     

  

karnir úr 

feldir 

og ss 

  

yggilega, og er bå einfåld såå levfi- I ryge g i 
a hverjum skal vera dæla úr trje eða málmi. 

Hlekarnir skulu að ofan vera búnir handföns „ strengjum eða 

  

rgreip við brún.    
Meiri hleðsla en sem svarar     

marka á annan skýran hátt 

  

Höggva skal á flekann sjá 

þá, er greinir leyfilegt mannfermi flekans. tölu 

Bjargbeltin skulu vera korkbelti. bjargvesti eða önnur hentug Bjargbelti. 
bjargtæki og svo gerð. að fljótlegt t þeim, enda sje 

  

skorið úr fyrir handvegum. Þau sk min til notkunar, 
án þess þurfi að blása þau upp, og hví 
þau í 

   

  

1 
1 

        
kistum eða klefum er á sje letr 

Bjarg- 
li, er at- hringar. 

Ey 
urkennir 

Korkurinn sk    annað korksmælki má ekki 

jarghringum skal svo fyrirkomið á efsta þilfari, að auðvelt 
. 1 1 

* 
> ad ná til þeirra og kasta 

  

Þeim útbyrðis. Strengur skal festur um 
hvern bjarghring. 

Á skipum, sem eru meira en 100 rúmlestir, skal að minsta k 

  

við tvo bjarghringa festa dufl með veifu á stöng til dagnota, og 
AT blys, er sjålft tendrist i vatni, til nåttnota. 

eru meira en 100 rúmlest al að minsta     Á skipum, sem e 

kosti við einn bjarghring bundin hvell blístra. 5 

A hafskipum skulu tuttugu metra langir strengir bundnir við J 

eigi færri en tvo bjarghringa.
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1 % I AV MÁ 2( nó 7 gildleik: kedjanna må 0. nóv. Legufæri 

  

     
        

  

    

Rúml.     
ö— 10 1 50 1 82 m 13 mm 

2 50— 75 2 D0— 2m — 13—14mm 

      

30— 40 2 2 

10 60 3 50 2 n 100 mm 

60— 80 3 80 2 m 130 mm 

80—100 3 100 2 110-- 22—95 mm liðm 140 mm 

4 . 

ed akkera er miðuð vid st    

   

9 
> 

ud, skal pyngdin vera 25%   

Fyrir skip yfir 100 r 

flokkunarfjelags (sbr. 1 

neiri en reg] ur fjelagsins 

Akkeri og keðjur eða s 

  

, gø 
ad ÞPOL i 

stofu, og skal leggja fram skírteini um prófið. 

Slík          

    

    

Kompásar Skipið skal að minsta kosti 

og athugun ins. Seguls 

segul- 

skekkju. 

ank aðalk 

  

skal færa se 
  

lingali 

åreidanlegur sjerf 

skal halda henni lid 

  

ieoera 

Rannsókn þessa skal endurtaka
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43 Nú er skipstjóri nægilega sjerfróður um þessi efni, og er hann 
0. nóv. þá einhlítur um að gera rannsóknir þessar á skipi sínu, 

Annars skal skipstjóri iðilega athuga segulskekkju kompåsanna, 
og þá einkum er skipið hefir tekið farm, er gæti truflas þá. 

19, gr. 

Á skipum skulu og Vera önnur nauðsynleg leiðartæki, varahlutir Leiðartæki. 
og önnur áhöld, eftir stærð skipsims, tegund og förum þeim, sem því 
er ætlað að vera í. 

Það skal hafa fyrirskipuð ljósmerki, hljóðmerki og háskamerki, Ljós- hljóð- 
sbr. 149. gr. Þar á meðal að minsta kosti 19 eldflaugar, eða sprengj- 08 háska. 
úr, Sem neistum strá. Ennfremur 19 Dúðurskessur, eða einu fallbyssu merld. 
með nægum skotfærum til merkiskota. og sje alt þetta í góðu lagi. 
Strandaskip þurfa þó ekki að hafa meira en 19 eldflaugar, sprengjur 
eða púðurskessur. 

Meðal nauðsynlegra leiðartækja teljast: Tæki tilað marka meðSjókort a. fi. 
stefnu, vegmælir, skriðmælir, djúpsakka, grunnsakka, sjónauki, sext- 
ungur, loftvog, nauðsynleg sjókort, vitaskrá, sjómannaalmanak, þjóð- 
fáni og leiðsöguveifa. Á hafskipum ennfremur: Alþjóðaskýrslur fyr- 
ir farmenn (t. d. Efterretninser for Söfarende), sjóúr, alþjóða 
merkjabók með merkiveifum þeim, er fylgja. Skipstjóra er skylt að 
gæta þess, eftir því sem farir skipsins krefjasi, að sjókort og því um 
kt sje eftir föngum í samræmi við nýjustu athuganir. 

Hafskip, og öll raf. og gaslýst skip, skulu hafa til vara að minsta 
kosti tvö hliðarljósker, og eitt siglnljósker, sbr. 149. gr. 

Alia ljora og pvi um líkt, sem ljós getur skinið út um, skal vera 
unt að byrgja með gluggatjöldum, ljóshlífum, hlerum eða öðru slíku, 
er lögboðin ljós eru tendruð á skipinu. 

20. er. 
Farþegaskip skulu hafa þau lofiskeytatæki, er síðar verða ákveð. Loftskeyta- 

in með sjerstakri reglagjörð. tæki. 

21, gr, 
Skipið skal hafa eitt eintak af siglingareglunum og reglur, umSiglingaregi 

háskamerki o. s. frv. ennfremur eitt eintak at lögunum um eftirlit ur og aðrar 
'neð skipum og bátum og öryggi þeirra og tilskipunum, sem að þeim tilskipanir. 
lúta; þá skal og festa á augljósan stað á skipinu prentaðar eða skrif. 
aðar ákvarðanir þær, er skoðunarnenn hafa sett um far þegallutning 
skipsins o. s. fev., sbr. 152. gr.. svo og um skiftingu skipshafnar í bát- 
ana.



  

22. gr. 

Farbega- Mesta farþegafjölda, sem farþegaskip má flytja, skal ákveða 20. nóv. 
fjöldi. — som hjer segir: 

Strand- Á skipum, sem sigla á degi alt að 8 stundum, má flytja einn far- 

ferðir. — þega á hverjum 0,55 m“ auðum þilfarsfleti, ætluðum farþegum. 

Á alt að sólarhringsferðinn má flytja einn farþega á hverjum 

0,75 mé auðum þilfarsfleti ætluðum farþegum, og skulu þeir allir hafa 

skjól í reisn eða millum þilfara, og ekki vera minna en 1.75 m' rúm 

handa hverjum farþega. 

Á lengri strandferðum en sólarhrings skal vera hvíla uppbúm 

handa hverjum farrýmisfarþega, og hverjum þiljufarþega má þá 

eigi ætla minna en 0,85 m? audan þilfarstlöt í skjól, og að frátöldu 

því rúmi, sem farrýmisíarþegum er ætlað, og auk þess að minsta 

kosti 2 m autt rúm Í reisn eða milli þilfara, 

Þegar eitt eða fleira af farmrúmum skipsins eru auð, má hafa 

þan handa þiljufarþegum, og skulu skoðunarmenn ákveða, hve margir 

megi vera í hverju rúmi, en farþegi hver skal hala að minsta kosti 

0,85 im“ þilfarsílöt og 2 m autt rúm milli þilfara. Farmrúmin skulu 

þá sæmilega lýst og búin loftrásum, auk lestaropanna. 

Salerni. Auk nægilega margra salerna handa farrýmisfarþegum, skal 

hverjum 100 þiljufarþegum ætlað að minsta kosti eitt salerni, sje 

skipið á ferð um nætur, en annars skal vera eitt fyrir hverja 200 far- 

þega; skip í strandferðum þurfa þó aldrei að hafa fleiri salerni en 6 

handa þiljufarþegum. Salernin skulu vera hrein og vel lýstogloftræst. 

Framannituð ákvæði um farþegafjölda ern miðuð við fullorðna: 

2 börn á aldrinum ÍS ára jafngilda einum fullorðnum farbega ; 

börn á fyrsta áti eru ekki talin. 

feðalakista. Öll farþegaskip skulu hafa meðalakista. samkvæmt gildandi 

reglum. 

23. gr. 

Fjoldi og Um hafskip ern þessar reglur: 

vistarverur Uppbúin hvíla með nauðsynlegnun gögnum skal vera handa hverj- 

farþega Í mm farbega. — Hvila hver skal vera að minsta kosti 1,83 m. á lengd 
hafskipum. 

og 0,58 m. á breidd, hvorttveggja innanmál. Botn neðri hvílu má eigi 

vera nær gólfi en 80 cm. ; milli botna efri og neðri hvílu skulu vera að 

minsta kosti 75 em. svo og frá botni efri hvílu að þiljubita. Fyrir 

framan hverja hvílu skal vera að minsta kosti 60 em. breiður gangur. 

Vistarverur farþega skulu eigi vera lægri undir loft en 2 m., vel 

loftræstar, hvernig sem á stendur, og vel lýstar nótt sem dag, að næt- 

urlagi með fastalömpum. Hæfileg tæki skulu vera til hitunar þenn á 

köldum árstíðum, og uppgöngur þeirra svara þörfum. 

43



    

Á efsta þilfari, í tum reisnum skal hverjum 

kosti 0,5 m“ af auðum þiljufleti. Þeir hlutar fa þe ga ætlað að minstc 

    

eða stætt, skulu ekki reikn- 

  

aðir með auðum þiljufleti. 

Farþegum skulu auk þess búin herbergi, annaðhvort í fastri 

FAN Þó má ekki ætla farþegum 

1 fyrir neðan . það, 

reisn, á efsta þilfari eða á neðri 

  

herbergi fyrir f 

  

liggur rjett undir. efstu hle Os dali 10. 

Í vistarverum skal „þeg     

   
   
    

    

a) Áuðan gól 

s. Írv., er 

hverjum.    „3 mð handa 

  

hverjum, sem búinn er staður 
  

á neðsta milli-þilfari, að minsta kosti 2,75 mö loftrými. 
Þegar loftrými er reiknað, eru ekki frádregnar hvílur, borð, 

gi å skipinu, og á má þá 

þeirra þiljufarþega,    
        

   
sy vefnrými þan, er æth gum að staðaldri eða 

til bráðabirgða, skal greina 
e ð skiljum. Skal þar 

og standa skýrum stöfum, hve *gar þar megi vera. 

eigi að vera á skip- Þegar farþegar eru eigi 

Ö arþegar fleiri en 100 mu ner     

    

   

     

    

   

salerni (sæti). Sum salernin sal ætla hví J fram yfir eitt 

skulu eingöngi ið konum. Salernin skulu vera sæmilega varin 

  

fyrir veðri og sjó, og b naudsynlegum skolatækjum. Sjeu sæti i ð A) t J J 

  

ð milligerð. Fyrir framan a X æp Þat aðg reind 1 

hvert salerni skal vera skýla. 

Á skipinu 1 skal vera 

  

  

Krefjast má þess 

  

Aðrir næma sjúkdóma, þegar 2 ] 

nota þessi herbergi, nje önnur farþegar mega þá 

þau, sem höfð hafa 

arki i ekki a 

  

Að ferðinni lokinni skal 

sótthreinsa þan vandlega æknir eftirlit með bví F f 

  

tthreinsa, og rúmföt og því um lí g varúðar gæta, að sótt- 
kveikjur be 

reglum. 

24. gr. 

Rúm handa skepnum skal aðskilja frá vistarverum farþega og 

  

„að góð loftrás og frárensli sje frá slíkum 5 skipshafnar, og gæta þes 

  

hafa  meðalakistu samkvæmt gildandiMeðalakista.
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rúmum. Hverjum stórgrip skal ætla 1,3 m? auðan þilfarsflöt, utan 43 

þess, sem farþegum er ætlaður. Öðrum gripum skal ætla þilfarsflöt 20. óv. 

að tiltölu við stærð þeirra. 

Á lengri ferðum en tveggja eykta, skal koma skepnum svo fyrir, 

að auðvelt sje að færa þeim fóður og vatn. 

23. gr. 

Vistarverur Í öllum skipum skulu vera svefnklefar handa skipshöfninni. 

skipshafnar. Rúmmál og gólfflötur hvers svefnklefa skal vera í samræmi við regl- 

  

ur gr. um klefa farrýmistarþega. 

'fir dyrum hvers klefa skal letra greinilega hve mörgum mönn- 

um hann er ætlaður. Ef mötuskáli er á skipinu, má rúmmál og gólf- 

flötur svefnklefa þeirra, sem eru í sambandi við hann, vera 25% 

minna en annars er ákveðið. Hver skipverji skal hafa sjerstaka 

hvílu, eigi minni en 1,83 m. á lengd og 0,58 m. á breidd. Enginn 

Milli hvílubotna og milli efsta 

hvílubotns og þiljubita má eigi vera minna en 0,75 m. Hæð undir loft 

má eigi Vera minni en 24 m. 

hvílubotn má vera nær gólfi 

  

Nái eiei dagsbirta til klefanna, um ljóra eða aðra glugga, skulu 

þeir raflýstir. Þar sem olíulampar eru hafðir, má olíubyðan ekki 

vera brothætt. Klefarnir skulu annaðhvort sjálfir hafa loftrás eða 

vera í sambandi við vel loftræst grannherbergi. 

Að minsta kosti eitt salerni skal ætla skipverjum. 

Fyrirmæli þessi ná eigi til skipa, sem smíðuð eru áður en til- 

skipun þessi öðlast gildi, en sj 

  

u svefnherbergin eigi talin viðunandi, 

má Þó krefjast þess, að þeim sje breytt til batnaðar, sbr. 177. gr. | d } . 5 

  

Öll herbergi, svefnherbergi eða önnur, sem ætluð eru skipverjum, g 

skulu jafnan vera hrein og pokkaleg. 

B. 

Farþegabátar í siglingum innan fjarða. 

26. gr. 

Almenn Um farþegabáta í siglingum innan fjarða gilda ákvæðin í A., 

ákvæði. as svo miklu leyti, sem þeim verður þar við komið, þó með þeim 

takmörkum er segir í 27.—29. gr. 

Farþega. Þegar kveða skal á um leyfilega farþegatölu á fjarðabáti, skal 

fjöldi. —peikna svo, að til hvers farþega svari 0,55 m? af auðum lárjettum 

varpfleti skipsins um hástokk.



148 

43 27. gr. 

20. nóv. Ákvæðin um vatnsheldar skiljur, hæð skjólborðs eða öldustokks, Ákvæði, sem 

austurdælur knúðar vjelafli, ráðstafanir um farma, sem eitraðar 81 ná til 
   

lofttegundir geta myndast í, báta, vistarverur skipverja, 

salerna, gilda eigi um fjarðabáta. 

28. gr. 

         

Fjarðabátar þurfa eigi að hafa nema einn kompás, enda sje Kompás og 

hann góður, og vel fyrir komið, sbr. 149. gr. háskamerki. 
mm: 
Fjarðabátar þurfa ekki að hafa önnur háskamerki en þokulúður. 

  

   

      

Í fjarðabátum skulu vc Bjargtæki og 

öllum skipverjum. slökkvitæki. a) Bjargbelti eða önnur bj 

b) Tveir bjarghringar. 
, 

Ennfremur verða bátarnir at viðurkendri 

gerð, með einni varahleðsln, fr kh 
lll SLOKKVI 

tæki á skipinn. 

C. 

Vöruskip. 

30. gr 

Eimskip hvert, sem eingöngu er ætlað til vöruflutninga, skal Vöruskip 
    

fullnægja skilyrðum þeim, sem tekin eru fr I —4l. pr. 

31. gr. 

Bolurinn skal vera vatnsheldur og fulltraustur, sbr. 161, ør, U 

1 tár og reiða skal fara eftir 9 mye 
ö. BT. 

  

32. er. 

Um fyrstu skoðun, vatnsheldar skiljur, stýritæki, dælur sta skoð- 
Skiljur, 

ýritæki 

o. fl. 

  

slökkvitæki, gilda sömu ákvæði og á farbegaskipum (sbr. 23 SC 

  

og 5.—9. gr.). Ákvæði 3. gr. um tölu skilja í skipum lengri en 85 m 

gilda þó ekki um vöruskip. 

33. gr. 

Um flutning á eldfimum efnum gilda sömu reglur og á farþegaFldfim efni. 

skipum, sbr. 10—12. gr.



Båtar. 

Bjargbelti 

og bjarg- 

hringar. 

egufæri 

og 

kompåsar. 

Leiðartæki. 

  

43 
= ati 1 . 20. nóv. en 50 nlestir, skal rúmtak báta þeirra, er V- 

ð ilegt til þess að þeir geti borið alla skipverja.        

     lestir, skal það eigi hafa færri báta en tvo, 

ímlestir, skal að minsta kosti annar þeirra 

vera bjargbátur; sje það meira en 500 rúmlestir skulu bátarnir eigi 

vera færri en þrír, og að minsta kosti tveir þeirra þá bjargbátar. 

Bátarnir skulu hansa í bátsuglum, svo að greiðlegt sje að setja 

  

þí 
sem er minna en 200 rúmlestir, getur eigi haft tvo báta, 

þá einn bjargbát, sem geti borið alla skipverja, og skal 

  

honum þá svo fyrir komið, að auðvelt sje að setja hann á flot frá 

skulu vera með fullum pånadt, Um rúmtak bátsins, 

  

Bátar 

tölu þeirra, er hann má flytja, gerð hans, stærð og búnað, gilda sömu 

reglur og teknar eru fram í 14. gr. um báta á farþegaskipum. Hafi 

skip 2 bjarg 
1 báta, þarf eigi nema annar þeirra að hafa fleytitæki, er 

  

samsvari af tak hans. 

  

Sje skipið minna en 50 råmlestir, skal það hafa bát eða pramma 

með fullum búnaði, hæfilega stóran, að áliti skoðunarmanna. 

  

bjargbelti handa hverjum manni á skip- 

inu og eigi minna en tvo bjarghringa. Á hafskipum skal vera bjarg- 

  

anda hverjum manni á skipinu, og eigi minna en fjórir bjarg 

  

Skoðunarmönnum er 

ef þörf þykir. 

að heimta fleiri bjarghringa, 

Bjargtækin skulu vera þar, sem auðvelt er að grípa til þeirra, ef 

slys ber að höndum. 

Um bjargbelti, bjar: 

  

ringa, efni þeirra og burðarmagn gilda 

sömu ákvæði og tekin eru fram í 16. gr. um farþegaskip. Við tvo 

bjarghringa skal festa duf! með veifu á stöng, til dagnota, og blys, 

er sáli tendrist í vatni, til náttnota. 

Á hafskipum skulu 27,5 ím. langir strengir vera bundnir við eigi 

færri en tvo bjarghringa. 

36. ør. 

Um akkeri og kompása gilda sömu ákvæði og tekin eru fram um 

farþegaskip í 17. og 18. gr., sbr. 149. gr. og 161. gr 

37. gr. 

Skipið skal hafa öll nauðsynleg leiðartæki, varahluti og annað
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43 í hæfi við stærð þess, tegund og farir þær, sem því er ætlað í að 
20. nóv. vera. 

Skipið skal hafa fyrirskipuð ljósmerki, hljóðmerki og háskamerki, Ljós- hljóð- 
sbr. 149. gr., þar á meðal að minsta kosti 12 eldflaugar eða sprengjur, 98 háska- 
sem neistum strá; ennfremur 12 púðurskessur, eða eina fallbyssu með mers. 
nægum skotfærum til merkiskota, og sje alt þetta í góðu lagi. 

Strandaskip þurfa þó eigi að hafa nema eitt háskamerki til dag 
nota, auk þokulúðursins, og tylft af einhverjum þeim háskamerkj 
um til náttnota, er að framan eru nefnd. 

Meðal nauðsynlegra leiðartækja, auk þeirra, sem áður eru greind, Sjókort 
teljast vegmælir, skriðmælir, djúpsakka, grunnsakka, sjónauki, sext- o. Íl. 

     ungur, loftvog, nauðsynleg sjókort, vitaskrå, mannaalmanak, þjóð.   

fáni og leiðsöguveifa. Á hafskipum ennfremur: alþjóða skýrslur 
fyrir farmenn (t. d. Efterretninger for Söfarende), sjóúr, alþjóða 
merkjabók með merkiveifum þeim, er fylgja eiga, hliðarljósker og 

rm
 

  

sigluljósker til vara, sbr. 149. gr. Sjókortin skulu jafnan vera í sam- 
'æmi við nýjustu skýrslur. 

38. gr. 
Hafskip til vöruflutninga skulu hafa þau loftskeytatæki, er síð Loftskeyta- 

ar verða ákveðin með sjerstakri reglugjörð. tæki. 

39. gr. 

Skipið skal hafa eitt eintak af siglingareglunum og reglum um Siglinga. 
háskamerki o. s. frv., og ennfremur eitt eintak af lögunum um eftir. reglur. 
lit með öryggi skipa og báta og tilskipunum, sem að þeim lúta. þá  ? fl. 
skal og festa á augljósan stað í skipinu ákvarðanir um skiftingu 

skipshafnar í bátana. 

Um skepnur gilda sömu ákvæði og tekin eru fram í 24. gr. að Skepnur 
því leyti, sem við á. 

41. gr. 
Ákvæði þau „sem tekin eru fram í 25. gr. um hvílur skipshafn- Vistarverur 

ar, salerni o. fl, gilda einnig um vöruflutningaskip. skipshafnar. 
Vöruskipum skal heimilt, þegar sjerstaklega stendur á, t. d. Fólks- 

við flutning verkafólks, að flytja nokkra farþega milli hafna innan- flutningur. 
lands, þó aldrei fleiri en 22. gr. segir; bjargtæki og bátsrúm skal 
vera eins og segir Í 16. gr. Þó skal tala bjargbáta miðuð við skips- 
höfnina eingöngu. 

Hvert skip, sem er stærra en 20 rúmlestir, skal hafa meðala-Meðalakista. 
kistu, samkvæmt gildandi reglum.
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D. 43 
| , FR . BN 20. nóv. 
Vörubátar í siglingum innan fjarða. 

42. gr. 

Almenn Um vörubáta í siglingum innan fjarða gilda ákvæðin í C., að 

ákvæði. svo miklu leyti, sem þeim verður við komið, þó með þeim takmörk- 

unum, er nú skal greina: 

Akvæði, sem Ákvæðin um vatnsheldar skiljur, austurdælur knúðar vjel- 
ii ná til NN … . … … . . , . , , 

e181 nå til afli, slökkvidælur og önnur slökkvitæki, báta, akkeri með því, sem £ fjardabåta. . 97. . . . „ HR , 
þeim fylgir, vistarverur skipverja og lyf, gilda eigi um þessa báta. 

Bjargtæki. Hver bátur þarf eigi að hafa nema einn bjarghring, og 

bjargbelti handa hverjum manni á bátnum. 

Kompás Bátarnir þurfa eigi að hafa nema einn kompás, enda sje hann 

og háska- sóður og vel fyrir komið. Eigi þurfa þeir að hafa önnur háskamerki 
merki. þr 
"en þokulúður. 

E. 

Fiskiskap. 

43. gr. 

Fiskiskip. Eimskip hvert, sem ætlað er til fiskjar, skal fullnægja kröfum 

þeim, sem um getur í 44. gr. til ól. gr. 

44. gr. 

Traust- Bolurinn skal vera vatnsheldur og fulltraustur, sbr. 161. gr. Um 

leiki bols, vá og reiða skal fara eftir 13. gr. 
rár og reiði, 

45. gr. 

Fyrsta skoð- Um fyrstu skoðun, vatnsheldar skiljur, stýritæki, dælur og 

un, skiljur slökkvitæki gilda sömu reglur og um farþegaskip, sbr. 2., 3., 5. til 

9, gr. Ákvæði 3. gr. um tölu skilja í skipum lengri en 85 m. gilda þó 

ekki um fiskiskip. 

Bátar. 46. gr. 

o. fl. Fiskiskipi hverju skulu fylgja nægir bátar til að bera alla skips. 

höfnina. Þeir skulu eigi minni vera en fjórrónir og hafa hver fjögur 

ræði, bundin við bátinn. fjórar árar, siglutrje og segl, tvær neglur, 

festar við neglugatið, og nægilega langa og gilda bátsfesti. Ennfrem- 

ur til vara tvö ræði, bundin við bátinn, og tvær árar. Þá skal og 

vera í hverjum bát dragald, austurtrog og vatnskvartil, fult af
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góðu drykkjarvatni. Sje skipið meira en 200 rúmlestir, skal það eigi 
2 

hafa færri báta en tvo, og sje annar þeirra bjargbátur. 
At Fari skipið milli landa, gilda sömu reglur um bátana og á far- 

þegaskipum. Bátarnir skulu vera franstir og hanga í bátsuglum, þar 

bátunum svo fyrir komið, að sem því verður við komið. Annars skal 

greiðlegt sje að setja þá á flot. 

Stærð bátanna skal reikna eftir reglunum í 14. gr. 

47. gr. 

Skipid skal hafa bjargbelti handa hverjum manni å skipinu og Bjargbelti 

eigi færri en fjóra bjarghringa. Bjargtækin skulu höfð þar, sem 68 bjarg- 
hringar. x auðvelt er að grípa til þeirra, ef slys ber að 

og bjarghringa, efni þeirra, búnað og burðarmagn, gilda þær reglur, 

höndum. Um bjargbelti 

sem teknar eru fram í 16. gr. Við einn bjarghringinn skal festa dufl 

með veifu á stöng, til dagnota, og blvs, er sjálft tendrist í sjó, til 

náttnota. 

Fari skipið milli landa, skulu bundnir 27,5 m. langir strengir 

við eigi færri en tvo bjarghringa. 

48. gr. 

Um akkeri og keðjur gilda sömu reglur og á farþegaskipum, sbr. Legufæri. 
17. og 161. gr. 

49. gr. 

Skipid skal ad minsta kosti hafa einn kompås auk aðalkomp- Kompásar 

ássins. 

Kompásarnir skulu vera góðir og nákvæmir, sbr. 149. gr. Segul- 

skekkja þeirra skal rannsökuð eigi sjaldnar en einusinni ár hvert, og 

auk þess skal skipstjóri iðulega athuga hana. Segulskekkjunni skal 

haldið innan hæfilegra takmarka með jöfnunartækjum. 

50. gr. 

Á skipinu skulu vera öll nauðsynleg leiðartæki, sbr. 37. gr. þó heiðar. 

    verður þess eigi krafist, að það hafi sjóúr. Siglingar m. m 
skulu á skipinu vera, sbr. 39. gr. siglinga 

reglur. 

öl. gr. 

Öll herbergi, sem skipshöfninni eru ætluð, skulu jafnan veraVistarverur 
hrein og þokkaleg. Á þeim skulu vera hágluggar eða ljóragler svo  skips- 
mörg, að dagsbirta verði næg. Ljósfæri skulu vera í þeim; sjeu það hafnar. 

steinolíulampar, má olíubyðan ekki vera brothætt.
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Loftræsingunni skal svo hagað, að nóg aðstreymi sje af hreinu 

lofti og frástreymi af óhreinu, 

  

dyrum sje lokað. Áð klefum undir þiljum skulu liggja að minsta 
ed 

  

kosti tvö loftræsi upp úr þilfari, annað aðstreymi af hreinu 

lofti, hitt fyrir 

ana, mega loft 

  

Sje gangur fyrir framan klef- 
JY 2 

n. ef I klefahurdunum eru 

un    
stillispeldi, annað uppi og hitt niðri. 

Á klefum á þiljum uppi skulu vera að minsta kosti tvö loftop 

með stillispeldum, á hurð eða vegg, annað uppi 02 hitt niðri — eða 

ryggileg loftræsing. Ef gangur er fyrir framan klefana, 

    

ganga upp úr honum til þess að viðra hvorttveggja. 

Í skipum, sem eru meira en 50 rúmlestir, skal vera sjerstakt rúm, 

nálægt svefnklefunum, til þess að geyma Í vinnuföt o. fl. 

Alla klefa skal vera unt að hita nægilega; þó má eigi nota stein- 

olíuofna. 

Í hásetaklefum skal ætla hverjum manni, sem þar á vist, 1,6 mé“ 

flatarmáls í miðja hæð, og eigi minna rúmmál en 8,4 m/. Sje borðað 

annarsstaðar en í klefunum, má minka mál þessi um 2590 (1,2 m? og 

  

al ætla hverjum manni eigi 
>) og 2,1 mö rúmmáls. Gólfflöt- 

  

ninna en 112 m? flatarmáls ; midja I 

urinn må eigi vera minni en 0,6 m” á mann. Lægsta deild sem út kem- 

ur við deilinguna ræður tölu þeirra manna, sem Í klefunum mega vera. 

Sje fyrsti tugstafur deildarinnar 8 eða 9, þá skal hann jafngilda 

heilli eimngu. 

Hæð undir loft má eigi vera minni en „ Hver skipverji skal 

hafa sjerstaka hvílu, eigi minni en 1,83 m. á lengd og 0,58 m. á 

breidd. 

Enginn hvílubotn má vera nær gólfi en 0,5 m. Milli rúmbotna og 

  

rúmbotns og þiljubita má eigi vera minna en 0,75 m. 

    

Sje skipid meira en rúmlestir, skal þar vera hreint, bjart og 

vel loftræst salerni. 

  

Fólks- 

flutningur. Meðalakistu skal skipið hafa samkvæmt gildandi reglum. 

Meðalakista. 

í 41. gr., annari málsgrein, gilda einnig um fiskiskip. 

  

F. 

Önnur skip. 

Gt
 

Do
 . gr. 

Almenn Um önnur skip skal fara eftir reglunum í þessum kafla (1) að 

   
ákvæði. „vg miklu leyti sem við á eftir gerð skipsins og hlutverki, samkvæmt 

nánari fyrirmælum atvianumálaráðuneytisins. 

43 

það þótt ljórum, hágluggum og 20. nóv.
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II. 

Seglskip með hjálparvjel. 

A. 

Farþegaskip í strandasiglingum. 

53. gr. 

Skipið skal fullnægja þeim skilyrðum, sem tekin eru fram í Almenn 
2—18., 20.—22., 24 —25., 54.—55. gr. ákvæði. 

54. gr. 

Å skipinu skulu vera nauðsynleg leiðartæki, skriðmalir og veg- Leiðar- 
mælir, sökkur, sjónauki, sjókort, loftvog og stefnutæki, sjómanna. tæki. 
almanak, siglingareglur og vitaskrá, ennfremur hin fyrirskipuðu 
ljósmerki, hljóðmerki og háskamerki, 19 eldflangar eða púður- 
skessur. 

55. gr. 

Siglur, reiði og segl skulu traust vera, og seglin hæfilega stór.Siglur, reiði 
og segl. 

B. 

Far þegabátar í siglingum innan fjarða. 

56. gr. 

Skipið skal fullnægja þeim skilyrðum, sem tekin eru fram í 
26.—29. gr. Sigla, reiði og segl skulu traust vera og seglin hæfilega 
stór. 

Vöruskip og fiskiskip. 

57. gr. 
Seglskip med hjålparvjel og cingingu ætlad til voruflutninga 

eða fiskjar, skal fullnægja skilyrðum þeim. sem tekin eru fram i 
58.—72. gr. 

58. gr. 

Nú fer fram fyrsta skoðun á nýfengnu skipi, eða á skipi að lok- Fyrsta 
inni aðalviðgerð á bolnum, og skal þá leggja fram miðbandsupp- skoðun. 
drátt skipsins, ásamt nákvæmri greinargerð stærðar þess, efnis m. m.



Traustleiki 

bolsins m.m. 

Rár og reiði 

Anstur.- 
dælur. 

  

   

  

Bolurinn skal vera va! 

  

Sje skipið úr járni e vera skiljur í því. Tala þeirra, 

hæð og styrkleiki, skal vera í samræmi við r 

  

zlur bær, er gefnar eru 
£ Í ir viðurkent, sbr. af flokkunarfjelagi, er atvinnumálaráðuneytið he 

161. gr. Skiljurnar skulu vera vatnsheldar. Fyrsta sinn er skoðun fer 

fram á nýfengnu skipi eða að lokinni aðalviðgerð á bolnum, skal færa 
   

  

  
sönnur á það fyrir skoðunarmönnum, að skiljurnar hafi reynst vatns- 

heldar. 

  

Á stafnskilju má ekkert op vera. Sje farmi svo varið, að þess 

þurfi við 
       

   ferminen hans eða 

  

ferming, þá er þó leyfilegt að hafa 

    

gátt á skiljunni, ; ið, svo að vatnshelt sje, með 

  

plötu, festri með skrúfnöglum. Eigi mega heldur vera á skiljunni lás- 

       ar eða lokar, til þess að renna vatni : þó mega píp 

    gegni s 
   

ur til þess að dæla vatni um úr stafnr 

  

vera skulu þær rammgjörvar og vel um þær búið og í þeim stíflur á 

skiljunni sjálfri. 

kum eða 

  

Opum á öðrum skiljum skal vera anðlokað, með lásum, Í 

  

hurðum, sem hreifa má frá aðgengn þilfar ofan við efstu hleðslu 

línu. Á skiljum þessum þarf engar stíflur í pípum þeim, er gegnum 

þær liggja. 

Geti rúm fylst sjó, er - brotnar, skal vera unt að loka 

  

götunum með vatnsheldum ljórahlerum. 

60. gr. 

Frá siglum, seglum. rá og reiða skal tryggilega gengið. Allar rár 

og því um líkt,     brandar og brandan 

  

stigreipin úr stálvír, stigreipum, handreipum og hnokkareipum. o Á Í & i 

  

157 fan tal 
sRði GTan tat    skulu þau varin vera. Öll stieren 

minsta kosti einu sinni ár hvert og vr: 

  

sókninni og niðurstöðu hennar sk 

getið er í 148. gr. Í sömu |! 

gerð er á fastareiða skipsins. 

  

      alt ad 

200 råmlesta, skulu dælur þessar ganga fyrir vjelafli eða handafli. 

Á skipinu 

Í nýjum skipum, sem ern meira en 200 rúmlestir 

  

  

að austurbrunninum. 

Um skip, sem eru meira en 200 rúmlestir o 
1 

um öll þau skip, sem ern meira en 400, gilda ennfremur þess 

    

20. nóv.



hædi med vjel 

   

    

ennur, er 

1 brunni, þá skal að 

Öl seglskip með hjálparvjel 

  

ól af viður- Slökkvi. 

en dælur og 

slökkvitól.     
   

    

pr 
i€ 

eða eitt slökkvit 

   

  

T ndri gerð. Hverju 

       hvar sem 

  

í skipinu og ha 

um brúsum eða 

   
frá föstum 

      

      

  

þá vera á 

Fni. Sprengiefni 

ar eru 98 ætandi 

vörur. 

    

  

    
hafa í rúmum Þjappaðar 

lofttegundir. 

i 

fr 

  

v. nær til be 

l eda verja á annan hátt     
um eða árekstri í bafróti. 

„Bátar í skip- 
skipið meira en 50 r og gerð þ 

um yfir 50 
þeirra, er því fylgja, sett eftir s og gerð, tölu pýmlestir.     



skipverja og þeim förum, sem skipinu er ætlað að vera Í. Bátarnir 
.. A # a. . KI 

skulu vera með öllum nauðsynlegum búnaði og vera svo fyrir komið, 

að þeir verði greiðlega settir á flot. 

Á strandaskipum skal vera bátur (bátar), er rúmi alla skipverja. 

Á hafskipum skal vera bjargbátur (bjargbátar), er rúmi alla 

skipverja. Nú getur skip, sem ekki er stærra en 100 rúmlestir, ekki 

haft bjargbát, og getur þá atvinnumálaráðuneytið leyft, að annar 

bátur komi í staðinn, enda sje hann búinn fleytitækjum, er samsvari 

714% af rúmtaki hans. Sje skipið meira en 200 rúmlestir, skal það 

þar að auki hafa venjulegan víkabát. 

Bátarnir skulu, sje þess kostur, hanga í bátsuglum, enda sje 

þeim ekki sjóhætt. 

Enginn hinna fyrirskipuðu báta á hafskipum skal vera minni að 

rúmtaki en 2,85 m', þegar skipið er 150 rúmlestir eða meira. Vika- 

bátar þurfa þó ekki að vera stærri en 2,5 mö. Sje skipið 100—150 

rúmlestir, skal hver bátur vera að minsta kosti 25 m“ að rúmtaki. 

En að minsta kosti 2 mö, sje skipið minna en 100 rúmlestir, eða fari 

með ströndum fram. 

Um það, hvernig reikna skuli rúmtak bátanna, töln þeirra 

manna, er þeir mega flytja, og um gerð bjargbátanna gilda sömu 

reglur og um báta farþegaskipa, sbr. 14. og 10. er. 

Bátarnir skulu vera sjófærir og búnaður þeirra tikækur. 

Bjargbátar skulu hafa nægilega langar og gildar bátsfestar, tvo 

krókstjaka. árar í öll ræði og tvær varaárar, ræði bundin við bátinn, 

eitt vararæði fyrir hver tvö ræði (eða varahá fyrir hvern há), siglu 

og segl, stýri með aktaumun og stjórnveli, kompás, bárufleve með 

4 kg. af olíu, blysfæri eða skriðljós, dragald eða stjóra með 60 m. 

stjórafæri, vatnskvartil eða vatnshylki, er jafnan skal vera fult af 

góðu drykkjarvatni, brauðkassa fullan af góða hörðu brauði, tvenn- 

ar neglur bundnar við neglnsöt, skjólu eða austurtrog, öxt og bjarg- 

belti handa bátsmanni hverjum, sbr. 64. er, Utan á bjargbátana skulu 

festir bjargstrengir. 

Aðrir bátar í hafskipun skulu hafa nægilega lansar oe gildar 

bátsfestar, einn krókstjaka, árar í öll væði og tvær varaárar, ræði 

bundin við bátinn og eitt vararæði fyrir hver tvö ræði, eða varahá 

fyrir hvern há, stýri með aktaumum og stjórnveli (eða stýriár), báru- 

fleyg með 3 kg. af olíu, tvennar neglur bundnar við neglugötin, skjólu 

eða austurtrog. Vikabátar á hafskipum, sjeu þau meira en 200 rúm- 

lestir, skulu auk þess hafa dragald og hylki fylt góðu drykkjarvatni. 

Bátar á strandaskipum skulu hafa bátstesti, árar í öll ræði og 

eina varaár, ræði (eða hái), stýri með stjórnveli eða stýriár, neglur 

og skjólu eða austurtrog. 

43 
' 

nov.
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20. nóv. reglur. Þó skal skipið h 
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Nú er skipið 20--50 rúmlestir og gilda þá eigi framanskráðarBátar í skip- 

  

ry 8 EA . SR 
fa båt, eda pramma, sem geti boriå alla skip- um 20 -50 

rúmlestir. verja. Þessi bátur (prammi) skal hafa árar í öll ræði (eða hái). 
stýri með stjórnveli eða stýriár, neglur og skjólu eða austurtrog. 

64. gr. 
skipið skal hafa eitt bjargbelti á hvern skipverja og að minsta Bjargbelti 

i en Og bjarg- kosti tvo bjarghringa. Þó mega bjarghringar aldrei vera fs     
  

  

, 4 , . a EN - . . - ingar. bátar. Sírandaskip þurfa þó ekki að hafa nema einn bjarghring, sjeu hringar 
sl } eigi fleiri en fjórir. Bjargtækjum skal svo fyrirkomið, 

  

    tt jafnan tiltæk, Um J 

    

og gefnar eru Í 16. gr. um farþegaskip. 

  

hafskipum skal 27,5 m. löng lína bundin við ekki færri en tvo 
af bjarghringunum, auk þess skal 

  

a ta við þá dufl með veifn 
stöng til dagnota, og blys er sjálf tendrist í vatni til náttnota. 

65. gr. 
Tala akkera og þyngd, tala, lengd og gildleiki keðjanna má ekki Legufæri. 

vera minni en eftirfarandi tafla segir: 

IRúml. Akkeri Keðjur Kaðlar 
skipsins Tala Þyngd Rg. Varp Tala Lengd Gildl. Lengd Gildi. 

  

10 15 2. 50— 75 2 82m  13—14 mm 

15 20 2 75—100 2 S2m  14—16 mm 

20— 30 2 2 56 —82m 16—17 mm 

30— 40 2 2 

10— 60 3 50 2 

60 80 8 60 2 

80—-100 3 100 }    
Þyngd akkera er miðuð við stokkakkeri; sjeu patentakkeri not- 

uð, skal þyngdin vera 2! 

  

meiri en taflan segir. 

Fyrir skip yfir 100 rúmlestir skal farið eftir reglum viðurkends 

flokkunarfjelags (sbr. 150. gr.), þó þannig, að þyngd akkera sje 20% 

a og keðjur í hlutfalli við það. 

| 

  meira en reglur fjelagsins segj 

Akkeri og keðjur eða stálstrengi á hafskipum skal reyna á próf 
stofu, og skal leggja fram skírteini um prófið. 

Slík prófstofa vc 

einhverju þeirra flokkunarfjelaga sem talið er í 150. pr. 

    
vera viðurkend af Board of Trade eða
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Kompåsar Skip stærri en 12 rúmlestir skulu að minsta kosti hafa einn 
og athugun ; komma: 

segul- 

skekkju. 

einn kompås. 

  

ckju kompåsånna, 

z»ulskekkju > 

30. 

þó minst einu sinni 

  

   

      

   

    

aðalkompássins inn í 

nóv. 1914) eða í sjer 

Aðalkompásinn skal 

minstri se: 

  

ir kompásar skulu 

    Jöfnunartækjum. 

sjerfróður um þessi 

rannsóknir þessar á 

    

Jórt við og við athuga segnulskel: Annars skal skipst kompás 

anna, og þó einkum er skipið hefir tel farm, sem gæt truflad på 

  

og vera Önnur nauðsynleg leiðartæki, Leiðartæki Á skipmu sk 
o. fl.         stærð skipsins, tegund og förum þeim, 

    

        

i sl agirir af ÓÐ trandaskip hafa þjóð 

SKI 

  

fána, sökku stefnu, nauðsynleg 

  

sjók rr o líkt. Skipstjóra er o 

    skylt að gæta þess, eftir því sem farir skipsins krefja, að sjókort og 

    

   
Á hafskipum skal ennfrer 

merkjabók með merkiveif 

  

fyrir farmenn (t. d. Efterretni 

  

Ljós- hljóð- Skipið sk 

og háska- merki, sb 
merki. 

oa Fe
 vw 

  

20 rúmlestir skulu meðal háskamerkjanna 

úðurskessur, Haf 

  

20. 

43 
nóv.



  

skip skulu | sta kosti tólf eldflaugar, eða tólf púður- 

skesgur. 

  

teistum strå, og 1     
staðinn sa með nægum skotfærum 

alt þetta í goðu 

  

til merkiskota, og sje 

Siglinga. 

reglur 

og aðrar 

tilskipanir. 

  
„Vistarverur 

Hvílur. 

  

ps > 718 ft emi m2 gólf 
LOLLPYDIiI, UV, ii“ gOii- 

skal lægstu manntölu 

x og eru að veiðum hjer 

  

Ívílu skal ætla hverj- 

 m.,nje mjórri en 0,55 m., hvorttveggja 

um miðja hvílu. Botn neðri hvílu má     

Nú eru 

30 em. há. 

  

að, skulu hvíl- 

urnal , enda skal bar 

  

farið 

Sje ; 

stórar og góðar ö 

  

skulu vistarverur hafðar svo 

  

eftir áliti skoð- 

  

unarmanna. 

sjerstaklega stendur á, 

  

farþega milli hafna    
23. gr. segir; bjargtækin og bátarnir
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skulu vera sem segir i 16. ør. Pé skal tala bjargbåta midud vid skips- 

höfnina eingöngu. 

Ti. er. 

Ljós og loft- Öl herbergi, sem skipverjum ern ætluð, skulu jafnan vera hrein 

rúm Í vist ;g þokkaleg. Á þeim skulu vera hágluggar eða ljóragler, svo að dags- 

SVAR. þa verði þar næg. Ljósfæri skulu vera í þeim; sjeu það steinolíu- 

lampar, má olíubyðan ekki vera brothætt. Loftræsingunni skal svo 

hagað, að nóg aðstreymi sje af hreinu lofti og frástreymi af óhreinn, 

og það þótt ljórum, háginggum og dyrum sje lokað. Áð klefum undir 

þiljúm skulu Hegja að minsta kosti tvö loftræsi upp úr þilfari, annað 

fyrir aðstreymi af hreinn lofti, hitt fyrir frástreymi af óhreinu. Sje 

gangur fyrir framan klefana, mega loftræsi þessi hegja að ganginum, 

ef í klefahurðunum eru stillispeldi, annað uppi og hitt niðri. 

Á klefum á þiljum uppi skuln vera að minsta kosti tvö op með 

stillispeldum, á hurð eða vegg, annað uppi og hitt niðri, eða önnur 

jafntryggileg loftræsing. Ef gangur er fyrir framan klefana, skal 

loftræsi ganga upp úr honum, til þess að viðra hvorttveggja. 

Í skipum, sem eru meira en 50 rúmlestir, skal vera sjerstakt 

rúm nálægt svefnklefunum, til þess að gewma í vinnuföt og fleira. 

Alla klefa skal vera unt að hita nægilega; þó má eigi nota steinolíu- 

ofna. 

Salerni. Sje skipið meira en 50 rúmlestir, skal vera þar hreint, bjart og 

vel loftræst salerni. 

12. gr. 

Meðalakista. Hvert skip, sem er stærra en 20 rúmlestir, skal hafa meðalakistu 

samkvæmt gildandi reglum. 

il. 

Seglskip. 

13. gr. 

Seglskip hvert skal fullnægja skilyrðum þeim, er getur Í 14.— 

90. gr. 

74. gr. 

Fyrsta Nú fer fram fyrsta skoðun á nýfengnu skipi, eða á skipi að lok. 

skoðun. inni aðalviðgerð á bolnum, og skal þá leggja fram miðbandsupp- 

drátt skipsins, ásamt nákvæmri greinargerð stærðar þess, efnis m. m. 

43 
20. nóv.
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Bolurinn skal vera vatnsheldur og fulltraustur, sbr. 161. gr.  Traustleiki 
skal bolsins og Sje skipið úr járni eða stáli, skulu vera í því skiljur, og AÐ 

skiljur. 
fjöldi þeirra, hæð og styrkleiki, fullnægja kröfum einhvers viður- 

kends flokkunarfjelags, sbr. 161. gr. 

Skiljurnar skulu vatnsheldar vera. Fyrsta sinn er skoðun fer 

  

fram á nýfengnu skipi eða að lokinni aðalviðgerð á bolnum, skal 

færa sönnur á það fyrir skoðunarmönnum, að skiljurnar hafi reynst 

vatnsheldar. 

Á stafnskiljum má ekkert op vera, nje heldur lásar eða lokar til 

að renna vatni beint úr stafnrúmi. Þó mega pípur, til þess að dæla 
   

vatni um úr stafnrúmi, lc ja Í gegnum skiljuna, en vera 

  

skulu þær 

ranmgjörvar og vel um þær búið, og í þeim stíflur á skiljunni 

  

Opum á öðrum skiljum skal vera auðlokað með lásum, lokum 

eða hurðum, sem hreila má frá aðgengu þilfari ofan við efstu hleðslu- 

línu. Á skiljum þessum þarf engar stíflur í pípum þeim, er gegnum 

þær liggja 

Geti rúm fylst sjó er ljóragler brotnar, skal vera unt að loka 

götunum með vatnsheldum ljórahlerum. 

  

Hrá silum, rám, reiða og seglum skal tryggilega gengið, og skal Rá og reiði. 

það alt fulltraust. Allar rár, brandar eða þvíumlíkt, skulu búnar 

traustum stigreipum, handreipum og hnokkareipum. Sjeu stigreipin 

  

úr stáli, skulu þau varin vera. Öll stigreipi og ráfestar skal ofan taka 

að minsta kosti einusinni ár hvert, oí nsaka gaumgæfilega. Frá 

> beirri, 

r getið er i 148, Br i sönnu bók skal og skýra frá hverri rannsókn, 

    

A rannsókninni og niðurstöðu hennar skal skýrt í eftirlitsbó 

Skipið skal hafa fullnægjandi austurdælur. Austur- 

dælur. 

Skipið skal hafa nægileg slökkvitól samsvarandi stærð sinni; Slökkvitól. 

það skal hafa 2—6 skjólur, eftir 

  

      

    

Þær olíutegundir, sem ætla 

C, skulu ge 

tu til notkunar í skipinu og hafa Olíuhylki 

  

kveikimark undir 10 í traustum brúsum eða 

hylkjum. Hy negldum eða kveiktum sam- 
Fa an og halda vel; isloka eða afræsi fyrir gasteg
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undir. Sje olíunni rent beint úr sjálfum hylkjunum, skulu þau sett 

þar sem ná má olíunni við dagsbirtu eða ljós frá föstum skipslömpum. 

Nú eru olíuhylki undir þilfari, og skal þá vera á þeim fyllirás. 

Sje hæðarglas á þeim, skal það varið, og vera hægt að loka á milli 

þess og hylkisins. 

79. gr. 

        

Sprengiefni Um legu og búnað rúma þeirra, sem flutt eru í sprengiefni og eld- 
og ætandi fimar eða ætandi vö skal fara eftir reglum, sem settar eru 

vorur. um bad. 

Í eftirlitsbåkinni skal geta pess, hvar bessi råm sjeu i skipinu. 

80. gr. 

Pjappadar Ílát, sem þjappaðar lofttegundir eru í, má eigi hafa í rúmum 

loftteg- þar sem sólarhiti, ofnhiti o. s. frv. nær til þeirra. 
undir. Hægt skal vera að festa ílátin eða verja þau á annan hátt högg- 

um eða árekstri í hafróti. 

Sl. gr. 

Bátarískip- Sje skipið meira en 50 rúmlestir, skal tala bátanna, gerð og 

um yfir 50 samanlagt burðarmagu ákveðið eftir tölu skipverja, stærð skipsins 
rúmlestir. og förum þeim, sem því er ætlað í að vera. Bátarnir skulu vera full- 

búnir og svo fyrirkomið, að greiðlegt sje að setja þá á flot. Stranda- 

skip skulu hafa bát (báta), er geti borið alla skipverja. 

Hafskip skulu hafa bjargbát (bjargbáta), er geti borið alla skip- 

verja. 

Geti skip, sem er minna en 100 rúmlestir, ekki haft bjargbát, 
getur atvinnumálaráðuneytið leyft því að hafa í staðinn bát með 

fleytitækjum, er samsvari 76% af rúmmáli hans. 

Sje skipið meira en 200 rúmlestir, skal það ennfremur hafa góð- 
an og hentugan vikabát. 

Ef unt er, skulu bátar þessir hauga í bátsuglum, enda sje þeim 
ekki sjóhætt. 

Ákvæði 14. gr. um mai nfjölda á hverjum bát, reikning á rúm- 
máli bátsins, kröfur um bjargbáta og búnað allra báta, gilda og um 
seglskip. 

Bátarískip- Framanskráð ákvæði gilda eigi, ef skipið er 20—50 rúmlestir, 

um 20—50 en skipið sk 

rúmlestir. 

  

þó hafa hæi 

  

gan bát eða pramma, er geti borið skip. 

þessi skal hafa árar í öll ræði, ræði bundin 

við bátinn eða tvo hái fv 

verja. Bátur (pra 

  

  rir hvert ræði, stýri með sveif eða stýriár, 

neglu og skjólu eða austurtrog. 

43 
20. núv.
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82. or. 

Skipið skal hafa bjargbelti og bjarghringa á vel aðgengum stað, Bjargbelti 
og bjarg- eitt bjargbelti á mann, og eigi færri en tvo bjarghringa. Þó skulu . 
hringar. 

bjarghringar aldrei færri en bjargbátar. 

Á strandaskipum þarf eigi nema einn bjarghring, sjeu eigi fleiri 

en 4 menn á skipinu. Um gerð og búnað bjargbelta og bjarghringa, 

sjerstaklega efni þeirra og fleytimagn, sjá 16. gr. 

Skipið skal hafa akkeri, keðjur og strengi, sem segir í 17. gr.  Legufæri. 

Um kompása gilda ákvæði 18. gr. Kompásar. 

85. gr. 

Skipið skal hafa nauðsynleg leiðartæki, varahluti og önnur Leiðartæki 

áhöld, eftir stærð sinni og förum þeim, sem því er ætlað í að vera o. fl. 

Það skal hafa þjóðfána, nauðsynleg sjókort, vitaskrá, sjómannaalma- 

nak, svo og sökku og tæki til að marka stefnu, ennfremur að minsta 

kosti 50 kg. af jurta- eða dýraolíu til að lægja hafrét, skriðmæli, 

djúpsökku, sjónauka, skipskiukku, loftvog og hæfileg varasegl. 

Hafskip skulu auk þess hafa vegmæli, sjóúr, sextung, alþjóða. 

merkjabók með merkiveifum þeim, er fylgja 

Nú er skip minna en 30 rúmlestir, og skal það þá hafa tvær búkk- 

árar. 

86. gr. 

Skipið skal hafa fyrirskipuð ljósmerki, hljóðmerki og háska-Ljós- hljóð- 

merki, sbr. 149. gr. og håska- 

Hafskip skulu hafa eigi færri en 12 eldflaugar eða 12 púður- merki. 

skessur. Í stað eldflauganna má hafa sprengjur, er neistum strá, og 

fyrir púðurskessurnar fallbyssu með nægum skotfærum til merki- 

skota, og sje alt þetta í góðu lagi. 

Sje skipið meira en 20 rúmlestir, skal það hafa venjuleg hliðar 

ljósker til vara, sbr. 149. gr. 

87. gr. 

Skipið skal hafa eitt eintak af alþjóðlegum siglingareglum ogSiglingaregi- 

reglum um háskamerki m. m., ennfremur eitt eintak af lögum um Ur og aðrar 

eftirlit með öryggi skipa og báta og tilskipunum, sem að þeim lúta. tilskipanir. 

Í hafskipum skal festa á augljósan stað spjald með leiðarvísi um 

skiftingu skipshafnar í bátana.
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43 

lur þær um 20 núv. 
ZX Tam: DR 

ra Í góðu lagi. Reg Vistarverur    ? 
svefnklefa, sen 1 er., gilda og fyrir seglskip á fiski- 

  

veiðum, en nar í 25. gr. 

    

Salerni. Sje skip meira en 100 skal það hafa salerni, bjart, 

hreint og vel loftræst. 

60. ør 

Meðalakista. Hvert skip, sem er meira en 20 rúmlestir, skal hafa meðalakistu 

     mkvæmt gildandi regi 

  

» eða meir, skal þess 

  

Opnir bátar Þegar 

iustur, að stýrið sje 

  

hrokkið upp af, þótt 

  

bátnum fylgi traustar árar og að minsta kosti 

  

eða háirnir traust og hentug og sömu- 

  

Þó að báturinn hafi nægileg segl til    al : TX le 

segi, sje það na 

  

1 að minsta kosti tvær traustar árar.     hann samt 

  

hafa nægilega mörg austurtrog eftir stærð 

ljósker, bárufleyg, stjóra og streng 

  

   

Á. 

Kimvjelar. 

92. gr. 

  

i skipum skulu vera fulltraustar og     
  

Tr 
o 

  

g öryggi svo um þær búið samkvæmt nánari ákvæðum eftirfarandi greina, 
vjela. ; 1 

hættulaus lifi og heilsn skipverja, ef bær njåta    
eti í slys af þeim hlotist fyrir vjel- 

ferð, nema sjálfskaparvíti sje.
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93. gr. 

Hitaflötur eimketilsins, þ. e. ketilhylkið, hol eða pípur, sem eld- Hitaflötur 

ur eða reykur leikur um, skal allur hulinn vatni, og skal minsta kKetilsins 
vatnshæð vera eigi neðar en 10 em. — ef þvermál eimketils er minna 
en 2 m., þá eigi neðar en 7,5 em. — fyrir ofan efsta hluta hitaflatar. 
og það þótt skipið hallist 6?. 

Þessi ákvæði ná þó eigi til: 

1) Yfirhitara, sem eigi eru hlutar af katlinum sjálfum. 

2) Þeirra hluta af hitaflötum plötukatla, sem aldrei geta gló- 

hitnað, hvernig sem kynt er, vegna smæðar sinnar og legu, eða af því 

að þeir eru varðir fyrir hita; eigi getur talist hætta á glóhitun, sje 
hitaflötur sá, sem hulinn er vatni, 20 sinnum stærri en ristarflötun 
inn, og dragsúgur hafður, eða 40 sinnum stærri en ristarflöturinn. 
og vjelsúgur hafður. 

3) Pípukatla, sjeu pípurnar alt að 10 em, að innanþvermáli, og 
hringrás vatnsins svo sterk, að þeir hlutar hitaflatar. sem eru ofan 
við minstu vatnshæð, geti aldrei glóhitnað, hvernie sem kynt er. 

Hvergi í hitafleti ketils má vera steypujárn eða kopar. Undan 
skildar eru þó ketilpípur, sem eru ekki meira en 10 em. að innan þver 
máli; mega þær vera úr kopar. 

Þegar reiknuð er stærð hitaflatar, skal í plötukötlum taka utan. 
þvermál pípnanna, en í pípukötlum innanþvermál. 

Eigi má hafa plötukatla með soðnum plötum, er eimþrýstingur  Soðnair 
mæðir á að innan, nema suðan reynist fullþjett við þrýstiraun (sbr. Plötur let J 
173. gr.), og engin varanleg aflögun komi þá fram; traustastuðull 
á soðnum plötum í ketilhylkinu, má ekki vera hærri en 70%. 

94. gr. 

Málmvísir og greinilegt málnmerki á katlinum 

  

/na Vanaleg 
vanalega vatnshæð í katlinum, og skal það vera sýnilegt, þótt ketill. vatnshæð 
inn annars sje varinn. 

Í 93. gr. er bilið milli minstu vatnshæðar og efsta hluta hitaflat- 
ar ákveðið; vanaleg vatnshæð skal vera meiri, einkum í hafskipum. 
Merki og vísi vanalegrar vatnshæðar skal miða við lárjetta hleðslu 

línu skipsins; ef rannsaka þarf, hvort þau sjeu á rjettum stað, má 
fylla ketilinn vatni upp að vanalegri vatnshæð og mæla svo fjarlægð- 
ina að efsta hluta hitaflatar. Skoðunarmenn skulu gæta þess, að 

   
vatnshæðarglasið sje svo langt, að vatnshæðina megi athuga på 
skipið hallist eða taki dýfur í öldugangi, eða þótt skipið sje hliðhal 
eða stafnhalt. Í síðastnefndu tilfelli er rjettara að hafa tvo vísa 

  

/analega vatnshæð, annan fyrir mesta og hinn fyrir minsta stafnhalla
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I eftirlitsbåkinni skal geta þess við hvern stafnhalla vatnshæ 43 z 

r midud. "0 nóv. 

95. gr. 

Vatnshædar Til þess að hægt sje að athuga vatnshæðina í katlinum, skal 
glös og S vera á honum vatnshæðarglas og tveir reynilásar eða reynilokar. 

reynilásar. 
Á pípukötlum og plötukötlum með glóðhol í báða enda og plötu- 

kötlum, sem ern meira en 3 m. að þverm ál, skulu tvö vatnshæðarglös 

sett tvíhverfis sem næst miðlínu ketilsins, þó svo. að athuga megi 

bilið milli vanalegrar vatnshæðar og efsta hluta hitaflatar þó öldu- 

gangur sje. 

p
r
 

plötukötlum skal vatnshæðarglösunum svo fyrir komið, að 

vatnið aðeins sjáist í þeim þegar það er fullum 5 em. fyrir ofan 

fsta hluta hitaflatar. Neðri reynilás má ekki vera neðar en 7,5 

  

fyrir ofan efsta hluta hitaflatar. 

Á almennum skipskötlum, sem aðeins þurfa að hafa eitt vatns- 

relas, skal því komið fyrir á miðþriðjungei vatnshæðarlínunnar; 

  

verði því eigi við komið, er rjettara að hafa tvö vatnshæðarglös. 

ttnshæðarglösin skulu búin nauðsynlegum stíflum eða blásturs- 

lásum (eða -lokum) úr eir, og einnig hlífum, sje háþrýstingur í katl- 

inum. Bestar eru glerhlífar með ístevptn vírneti. Sjeu vatnshæðar- 

as , „Klingers“ höfð, þarf eigi hlífar. 

teynilásar og glasalásar skulu þannig gerðir, að hægt sje að 

reka. beint í gegn um þá til þess að ná burtu ketilsteini og öðrum 

óhreinindum. Sjen þeir á sameiginlegri standpípu, skal hún vera úr 

mjög traustu efni (kopar eða stáli); sje standpípan eigi á katlinum 

lfum, skal víddin á rásinni milli hennar og vatnsholsins í katlin- 

um eigi vera minni en 5 em., en að minsta kosti 4 em., sje þvermál 

ketilsins minna en 2 m.; bæði þessi rás og rásin til eimholsins í 

katlinum skulu vera með stíflum á sjálfum katlinum, enda skulu op 

þeirra vera á kyrrum stað í vatns- og eimhol. Rennilás skal vera 

neðst á rásinni til vatnsholsins. 

Tækjum þeim, sem að framan eru nefnd, skal vera svo fyrir kom- 

ið, að sá. sem sætir vatnshæðarinnar, geti hæfilega athugað þau og 

sint þeim. Loki glasalásarnir sjer eigi sjálfir og verði þeim eigi 
"x7 

greiðlega lokað frá kyndistöðvum eða palli, skal vera taug i bå, er    

þeim verði lokað með. 

96. er. 

Veititæki. Eimketill hver skal vera í sambandi við eigi færri en tvö hvort 

öðru óháð veititæki og geti hvort þeirra um sie hækkað vatnið í katl- 

inum þótt fullur eimþrýstingur sje í honum og fullur kraftur á annað
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veititækið skal mega hreifa með handafli. Sjeu aðalkatlar notaðir 

til að hreifa aukavjelar og þvíumlíkt, þegar skipið heldur kyrru 

fyrir, eru veitidælur hreifðar af aðalvjel eigi 

  

   

  

Leyfilegt er að láta fleiri en einn ketil v 

ef það er þess megnugt að veita bæði hverjum katli     
kötlunum í einu nægilegt vatn, án þess hitt veititækið komi 

   cv 

  

ja tvær hvor annari ” veiti- Frå veititækjunum skulu li 

pipur i hvorn ketil, og skulu pær å katlinum sjålfum hafa veitiloka, 

  

er lokast af sjálfu sjer og afstýra því, að vatnið renni úr katlinum 

gegnum veitipípurnar; milli veitiloka og ketils skal ennfremur ve 

stífla (lás eða loki) ; bæði stíflan o 

traustu efni og þannig fyrir komið, 

  

þeim. Á stíflunni skal vera lítill rennilás, svo að hægt sje að athuga 

  

heldni hennar. Sje annað veititækið veitidæla hreifð af aðalvjel. 

skal vera örvggisloki á lokahúsi veitidæl: innar.   

  

    Sje skipið í förum milli landa og hafi katla með háþrýs 

skal eitt af veititækjunum geta dælt eimsvalavatninu á katlana beint 

frá utankula eimsvalanum. 

97. gr. 

A. eimkatli hverjum skal vera að minsta kosti einn öryggi    sloki,Öryggislokar 
en tveir, ef wistarflötur ketilsins er meiri en 0,45 m?. Faro 

  

lokana skal vera af fjöðrum, sem þrýsta á þá, annað hvort beint eða 

með vogarstöngum. 

Fargið má eigi vera meira en svo, að gufan fari að opna lokana 

þegar afl hennar nemur meiru en ketilþrýsting, þ. e. mesta þrýsting, 

sem í katlinum má vera samkvæmt prófun skoðunarmanna, sbr. 173. 

gr., og eigi má auka fargið úr því með því að spenna fjöðrina meira 

  

Stillir skal vera á fjöðrunum, svo að spenna þeirra geti ekki aukist. 

Ein varafjöður skal vera fyrir hverjar tvær. Fjaðrirnar skulu vera 

við hæfi. 

Að öðru leyti skulu örvggislokarnir þannig gerðir, að eimurinn 

geti aldrei kastað þeim af, jafnvel þó fargið 

  

bresti,   

vera úr 

  

Lokahúsin, lokarnir sjálfir, sæti þeirra þollar sl 

  

mjög traustu efn. Lokahúsin skulu vera á sjálfum katlinun, svo 

að hálsinn milli húss og stjettar verði sem sts i skulu búin 

    

rásum fyrir eimvatnið; í þessum vera stíflur. 

A. öryggislokunum skulu vera tæki, er náð verði til frá 

  

kyndistað eða vjelarúmi. Hafi skipið en eitt þilfar, skal að 

minsta kosti einn öryggisloki á hverjum aðalka 

  

hafa lettitæki, sem 

náð verði til frá efsta þilfari. Ljettitækin mega ekki þrýsta ofan á
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lokana svo að farg þeirra aukist við. Hægt skal vera að lyfta öryggis. 43 

lokum aukakatlanna frá kyndistöðvum þeirra. 20. nóv. 

Á öll kötlum skulu ljós örvggislokanna öll til samans ver 
Á öllum kötlum skulu ljósop örvggislokanna öll til samans vera 

svo stór, að þrýstingurinn í katlinur fari ekki meira en 10% fram út 

ketilþrýstingunni, þó að kynt sje í 20 mínútur við þann súg, sem 

völ er á. að lokuðum öllum stíflulokum og við rjetta vatnshæð. 

Þegar kynt er undir kötlum við dragsúg, er þessu ákvæði full- 

nægt svo fremi samanlögð ljósop örvggislokanna eða samlagt flatar- 
á . 

ma þeirra lokaopa, sem eimur á útkvæmt um þegar öllum ör 

  

  lokum er þvft samtímis, er eigi minna en segir í töflu þeirri, er hjer 

fylgir, en hún sýnir í fermillimetrum samanlagt ljósop lokanna á 

hvern fermeter ristaflatar, er svarar til ketilþrýstingsins í kg/em* 

auk loftþyngdar. 

TAFLA. 

sting í katlinum Flatmál öryggislokanna í mm? á     Yfirþrý 

i kg/cm? hvern m? ristarflatar. 

2 6000 
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Yfirprýsting í katlinum Flatmál öryggislokanna í mm? á 
í kglem? hvern mé? ristarflatar. 

27 655 
98 646 

29 641 

30 og þar yfir 639 

Sje ketillinn gerður fyrir vjelsúg, skal samanlagt ljósop örvgg 

islokan:a aukast að sama skapi sem eimmagnið verður þá meira en 

við dragsúg. 

Sje ketillinn gerður fyrir fljótandi eldsneyti eingöngu, reikn- 

ast samanlagt ljósop öryggislokanna eftir ristarfleti, sem er 114 

sinnum sá, sem ketillinn mundi hafa ef honum væri ætlað að brenna 

kolum. 

Enginn öryggisloki á eimkatli má vera minni en 4 em. að þver 

máli. 

Rásirnar fyrir eiminn frá katli til örvggisloka og frá þeim og 

út mega hvergi hafa minni þverskurðarflöt en samanlagt ljósop ör- 

yggislokanna. 

Æimhylki og vfirhitarar og þvíumlíkt, sem hægt er að loka úr 

sambandi við ketilinn og undirorpnir eru beinni áverkan elds eða 
reykjar, skulu hafa sjerstaka örvggisloka oe brunahlífar þar sem 

þeirra er þörf. 

98. gr. 

Á kötlum með flötum eða íhvolfdum hliðum eða botnum skulu 

vera loftlokar, ef þeir hlutar katlanna eru eigi svo traustir eftir 

stærð sinni, að þeir þoli loftþrýstinginn. 

99. gr. 

Á eimkatli hverjum skal vera að minsta kosti einn sæmilegur (7 o 

þrýstimælir og á kötlum með háþrýstingi eða eldhólf í báðum endum 
að minsta kosti tveir, sem fulltrevsta má, þegar þrýstingur nemur 

ketilþrýsting. Öðrum þrýstimælinum skal svo fyrir komið, að hann 

verði athugaður frá kyndistöð. Mæla þessa skal mega loka úr sam- 
bandi við ketilinn með lásum. Á mælunum skal vera skýrt rautt st ryk 
við ketilþrýsting, en kvarðinn skal ná það lengra sem 25% ketil- 
þrýstingsins nemur. Á þrýstimælispípunni ska! vera vatnsbogi. 

Nái kyndistöðin ekki alveg að vjelarúmi. skal í því vera þrýsti ð 3 j Í . 

mælir, er sýni þrýstinginn í kötlunum. 

Loftlokar. 

Þrýsti. 

mælar.



  

Sæti fyrir Á eimkatli hverjum skal vera lás með lóðrjettri málmstjett 4,75 

mæla skoð- „á þykt og 38 mm.að þverm: 
unarmanna. 

   
svoað á hann megi festa þrýstimæli 

skoðunarmanna. Stjettir af þessari stærð má setja á reynilása. Ofan 

il er, skal vera lás með 15 

  

á ketilhylkinu eða ofan á eimhyikinn, ef 
lí skoðunar- 

  

þml. pípuskrúfu á endanum til samband 

manna. 

101. gr. 
Li 3 ny i mol way kt skulu vera med bem mann Mannsmugur Katlar, eimhylki og þvíumlí 

smugum, er þarf til að skoða þan innan. Áðgeng skulu þau og vera 

  

til að skoða að utan, sbr. 172. gr. Sjeu þan af þeirri gerð eða 

    

stærð, að ekki verði komist inn vera á þeim svo mörg 

ræstiop, að athuga megi þan innan, ntan frá. Smuguhlerar og aðrir 

slíkir mega ekki vera Úr steypujárni, 

Stíflur á Í pípu hverri, sem liggur úr 

pípum frá ketilinn. 

kotlum 

    

   ÁA hverjum vera þess að loka 

fyrir eimsambandið við aðalvjelina. Loki þessi skal vera úr mjög 
kað bæði frá traustu efni og skal honum á þilskipum vera auðlo!       

kyndistöð eða vjelarúmi og efsta þilfari, sbr. 104. gr, 

104. gr. 

Hradstiflu- Í nýfengnum eimskipum, þar sem háþrýstingur er í kötlum og 

lokar. vjelarúm innilukt. og í eimskipum, þar sem aðalvjelar få aðalvið. 

gerð, skulu vera lokar til hraðslita eimsambandsins milli katla og 

aðalvjela; þessir lokar skulu vera sem næst kötlunum og sje bem 

annaðhvort sjálflokað, eða hægt að loka þeim bæði frá vjelarúmi og 

ketilrúmi og frá efsta þilfari. 

Sjeu lokar þeir. er heimtaðir eru í 103. gr., hraðlokandi stíflu- 

       

  

lokar og verði hraðstíflað með 1 bæði vi ti og ketilrúimi 

og efsta þilfari, er skilyrðum 103. gr. þessarar fullnæet. 

105. er. 

búinn botnlási (eða lok:     Botnlásar og Hver plötuketill 

fleytilásar. burt vatni af ketilbotninum. og fleytilá     
  

ofan af vatninu í katlinum niður að 5 em. fyrir ofan efsta hluta 

hitaflatar ; báðir lásarnir skulu vera á katlinum sjálfum og úr traustu 
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austlega 

  

raðtölu ketilsins eða annað     

        

umlíkt, þar sem vatn er Forkatlar, 

með eldi- €imar o.fl.    

  

*rðar ern 

Ti     

Eimpípur. 

  

heimtað að h: 

  

þess, 

  

unum, og að á þeim sjeu
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110. gr. 
Sambönd Sje ketilþrýstingur ekki sami í aðalkötlum og aukakötlum, en 20. nóv. 

katla með ísnum svo skipað, að eimur með hærri þrýstingi geti af vangá leiðst 
mismunandi.  - - x botni « atia giálfloka í mí a er vene 

inn i ketil med lægri brystingi, skal setja sjålfloka 1 pipuna, er geng- 

þrýsting. ur til ketilsins með lægri þrýstingnum; ennfremur skal sá ketill hafa 

varaloka (lítinn öryggisloka), svo að eimurinn streymi út í vjela- 

rúmið eða ketilrúmið, þegar þrýstmgurinn í pípunni er orðinn 

hærri en lægri ketilþrýstingurinn. 

111. gr. 

Aukavjelar Sje eimur með lægri þrýsting en ketilþrýstingi leiddur gegnum 

gerðar fyrirloka, lása, þrýstiljeita eða þvílíkt fil vjela, strokks, ofns, eim- 

lægri stóar eða þvíumlíks, og ef hylki það, sem við eiminum tekur, er eigi 

þrýsting. nógu traust til að þola fullan ketilþrýsting, þá skal vera á því öryeg- 

isloki, sem hleypir út öllum þeim eimi, sem að streymir, jafnskjótt 

og hæsta leyfilegum þrýstingi er náð. 

112. gr. 

Sjólokar frá Allar pípur, er frá vjelum ganga, og hafa afrás á skipshlið eða 

vjelunum. skipsbotni við lægstu vatnslínu eða undir henni, skulu hægja að sjó- 

lokum, (lokum eða lásum), sem greiður aðgangur er að, á sjálfri 

skipshliðinni, skipsbotninum eða á nægilega sterkri treystu úr hald. 

góðu efni, er sje rígnegld á hann. Handföng eða handhjól á sjólok- 

unum skulu ná jafnhátt gólfi, eða hægt að komast að þeim um op 

á því. 

113. gr. 

Stíflur í Sje pípum þannig skipað, að sjór eða ketilvatn geti runnið í 

pípum frá lestina, ef af vangá væri skilið við opna stíflu, skulu annaðhvort Í 

50 eða pípum þessum vera tvær stíflur, hvor annari óháðar, eða ein stífla í 
kötlum. Lo rip ER EA … … 

sambandi vid sjålfloka; undanskilin er þó öskuslökkvipípan, sem 

liggur frá sjóloku og nær upp fyrir gólfplöturnar. 

Hlífar á Pipur, sem liggja um kolarúm og farmrúm, skulu trygðar gegn 

pípum um skemdum með hlífum eða á annan hátt. 
kolarúm og 

farmrúm. 

114. gr. 

Reglur um Aðalvjelar og aukavjelar skulu svo gerðar, að á hvern hluta 

öryggi þeirra reyni eigi meira en óhætt er, og það þótt vjelarnar gangi með 

vielaliðs. py krafti. Skal vera auðvelt að komast að þeim, til þess að hirða 

þær og líta eftir þeim, og sjeu þær svo búnar verjun, að vjelalið 

sje óhult fyrir ganghlutum þeirra, þótt í hatróti sje. 
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0. nóv. Ganghlutir, er skaga fram, svo sem tengsli, naglahansar, ræ rr, 

  

og pviumlikt, skulu verjadir å öruggan hátt. 

eng tæki, svo og    

  

Ganghjól, er hreyfa vindur, eða önnur hra 
| , 

ihlutar, skulu, þar sem þörf gerist, búin hlífum eða öðrun 

  

verjum við hæfi. 

116. gr 

Hafi aðalv í farþegaskipum meira en 400 hestöfl, skal henni 

  

fylgja eimræsir. in 

117. gr. 

Í hafskipum skulu meðfram veg 
   

åsgongum þe
i um vjelarúms og 

vera handrið, grindur eða þvíumlíkt, sem vjelaliðið geti stuðst við. 
þegar vont er í sjóinn. 

Loftrás skal vera góð í vjelarúmi og ketilrúmi. Uppganga ska 

vera greið úr rúmum þessum. Sjeu vjelarúm oe ketilrúm aðskilin 
eða snúi kyndistöð frá vjelarúmi, skal vera sín uppganga úr hvoru. 
Hafi aðalvjel meira en 400 hestöfl. skulu vera tvær uppgöngur úr 

vjela- og ketilrúmum. 

Aðaleimpípur mega helst ekki liggja rjett yfir nppgöngum. Nú 

  

á hagar svo til, að ekki verður hjá því komist, og skulu þá vera utanum 

  

þær sterkar verjupípur eða hlífar, svo fyrirkomið yfir uppgöngnn- 
um, að þótt pípa rifni, geti eimurinn streymt til hliðar, án þess að 
varna mönnum uppgöngu. 

Í Litlum inniklefum má ekki hafa smiðinafl nje aðra opna kol- 

  

eða kokselda, nema reyknum sje búm hæfileg út 

    gr. 
að draga upp ösk 

fest; á vinduásnum 

skal hamla grípa hömluhjól. 

Nýfengnar hlekkjafestar á farmvindum skal reyna með tvöföld    
skal gió 

  

um þunga við þann, sem þeim er ætlað að þo og við 
hita þær og athuga; skal jafnan geta þess í eftirlitsbókinni hvenær 

það er gert. 

Um vjelar og katla skal svo búið. að ei eti hreifst langskipa 

  

2 

eða þverskipa. 

Hlífar á 

ganghlutum 

Eimræsir. 

Almennar 

reglur um 

vjela. og 

ketilrúm. 

Smiðjuafl. 

Öskuskjóla 

og festar. 

Farmvindu 

festar. 

Vjela- og 

katlaskorður



Oryggis- 

reglur i 

skipum, er 

hafa eða 

flytja fljót- 

andi elds- 

neyti. 

Lausamnunir. 

Túrbínu. 

stöðvar 

Almenn 

ákvæði 

Almennar 

reglur 

um gerð 

og setning 

hreifla. 

í eimskipuin, ser 

  

andi eldsneyti, skal fv     lgja þeim reglum 

  

og: gassprengingu, sem gefnar eru al 
sm . . 

enska Board ot Trade eða einhverju 

nefnd eru í 150. er. 

lausamunir, vara- 

engd farar 

  

   R h að framan 

miklu leyti sem þær eiga þar v 
um er atvinnumálaráðuneytið setur. 

Um þær eimvj kt eru sanevjelar þess, gilda 

    væðin hjer að levti sem þan geta átt við 

gerð vjelanna og starfshát 

  

NR Terra Fe IOX SYV 2 AT að Knvja skipið áfram eða til 

að framan um slíkar aflvjelar 

  

gerð vjelanna og starfsháttum. 

  

= > i 1 > | » 1 7 sem gæta hans eda koma nålægt honum, geti 

sjålfskaparviti sje. Hann skal svo smidadur,    ram á einsta hluti hans, þótt hann gan; 

vera auðvelt að komast að honum til gæslu og eftirlits; skal setja 

hann svo og búa hl 

  

ghlutar reki 

  

þótt í hafróti sje. 
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43 Hr 
2 1ÓV 
#0. nóv. handsveif i 

Ræsing 

hreifils. 

Gang- 

skiftir. 

Hlífar á 

gang- 

hlutum. 

Granghlutar hre 

nagitanausar, rær, 

að vatnskápum strokkanna skulu ha 

  

1 Svalavatns- 

   n vera nauðsynleg  Tásir. 

  

úðinnt og skulu á þe 

þegar frost er; þessi ákvæði gilda og um afrásir 

  

; knýi hreifillinn svalavatnsdæluna, 

  

kjölsú án
 end: 

Strympa. 

  

     

   
   
   

klædd. 

varinn með Hreiflar 

irstöðu aud- 

að taka hettuna af; skulu 

eða hlenmum. 

135—-145.     Raf- 

kveikja. 

ákvæðum      

     

   

varahlutum eftir s 

vjelarúmi, Sjerstök 

fyrir að elds- ákvæði 
um skip 

yfir 50 

rúmlestir. 

  

unni 
runni1o 

  

þeim mönnum, skal vera unt 

    og næpi-     
x 

að ræsa h 

skal varið gegn 

æli með rauðu 
   

álþrýstingsmark.



43 
20, nåv, 

skal    
   af honum sjå 

zal á alt = tr kinkkuestund 
skal á alt að tveim klukkustund 

      

  

dæla vera í hrei 

  

eta þjappað 

  

inum annan aðalbre 

  

Almennar 

reglur um 

vjelarúm. 

hestplötum eða varið 

  

    

    

öllum skipum 
”      strympu, hljåddeyli eda a%ra 

á líkan hátt, en alt óvarið trjávirki í 

Tvær loftrásir skulu liggja 

  

niður við gólf til loftræsingar vjel 
ge lofti um hið efra. 

kki, Ofan og neðan á ljóskerunum     
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43 vera pípur eða göt, svo loftrás verði næg. Skulu þau sett hátt á veggi 

20. nóv. vjelarúms og varin áföllum og sterkum hita. 

Við eftirlitsviunu og í vjelarúmum þar sem ekki er höfð stöðug 

sát á aðalhreifli má nota skriðljós með sterkri látúns- eða blikkbyðu 

og hjálmi úr sterku gleri (blýgleri) og alvarið vírneti. 

Krókar skulu vera í vjelarúmi til þess að hengja skriðljósin á. 

128. gr. 

Í hreifilskipum með lokuðu vjelarúmi skal vera fullnægjandi Slökkvitól. 

slökkvitól, er nota megi samstundis, t. d. froðusnakkur eða kolsýru- 
x 

snakkur med naudsynleg varahlöðum (að minsta kosti 2) sbr. 

62. ør g 21 
í 

  

lokuðum hreiflum og hylkjum og þvíumlíku, þar sem tundur- 

eimur getur myndast, má ekki hafa bert ljós eða eldspýtur, þegar 

opnað er til eftirlits. 

Í vjelarúmi, nærri hinu fyrirskipaða slökkvitæki, skal fest upp á- 

minning um gætilega meðferð elds og ljósa. 
  Fyrir skip, sem eru meira en 50 rúmlestir, gilda ennfremur eft- 

irfarandi ákvæði: 

Vjelknúin austurdæla skal geta dælt beint frá lægsta stað vjela- Sjerstök 

rúms undir gólfi. ákvæði um 
skip yfir 50 

rúmlestir. 

  

olía 0. s. frv. ekki safnast saman í lekabyttur eða þvíum- 

líkt, skal svo um búið, að hún renni beint í síu austurdælunnar og 

   geti ekki safnast fyrir undir gólfi. 

  

Blístra sú, eða gúf em fyrirskipuð er til hljóðmerkja, skal 

Jafnan vera hljóðbúin, þegar aðalhreifill gengur eða á að ræsa hann. 

Um hreifla, sem notaðir eru við vindur eða til annars en knýja Vindur. 

skipið, gilda ákvæðin hjer að framan, að svo miklu leyti, sem þau 

samrýmast gerð og starfsháttum hreifilsins. 

ivetflinum eldsneyti eða lige i Eldsneytis- 

held. Í veitipípunni skal PÍPU. 

  

Pípa hver, sem veitir 

hylkja, ef fleiri ern, skal vera vel vönduð og 

  

vera stífla (lás eða loki) við sjálft hylkið, og bugða á henni, svo að 

hún geti látið nægilega undan. 

Í þilskipum, sem hafa meira en 20 hestafl 

  

fil, skal og vera 

stífla í pípunni, þar sem hún lggur um í vjelarúmið; að minsta kosti 

annari stíflunni skal vera hægt að loka frá þilfari. 

Allir lásar, lokar og þvíumlíkt, skulu vera trausti 

Harðgúm má ekki hafa i þjettis í eldsneytispipum



  

Hylki fyrir Sje elds1 reyti hreifilsi 

eldsneyti hærra logamarki en steinolía og sje Í skipinu meira en 100 kg. af því, 

Funke skal geyma það í hylkjum, gerðum úr plötum, negldum eða soðnum 

saman svo að held sjeu; þau skulu vera vel föst, hafa öryggisloka 

eða afrás með 

  

gastegundir. Sje eldsneytinu rent 

beint úr hylkjunum sjálfum, skal koma þeim þar fyrir, sem nógu 

bjart er af dagsljósi eða fastalömpum skipsins, svo að ekki þurfi að 

bera að óvarið ljós, er hætta kynni að stafa af, þegar eldsneytinu er 

rent úr hylkinu. 

  

Um gerð þeirra aðalhylkja, botnhvlkja og háhylkja, sem ætluð 

eru til eldsneytisgevmslu og sambygð eru skipinu, skal fara eftir 

reglum einhvers hinna viðurkendu flokkunarfjelaga, sbr. 150. gr. 

Neysluhyvlki það, sem komið er fyrir í vjelarúmi trjeskips, eða 

bæði saman, ef tvö eru, mega ekki taka meira en hjer segir af stein- 
   

olíu, sólar-olíu eða öði 

  

neyti, er hærra logamark hefir en stein- 

olía: 

15 kg. ef hestöfl aðalhreifils (í tvískrúfuskipum beggja aðalhreifla 

eru Ekki yfir .. 22 20 0 nn aen en re ve re se 50 

150 kg. ef bau eru .. .. .. 2. 22 0 en ve ke eee. 50100 

2253 — — — 2 100-150 

300 —- — 42 150 

Í járnskiy 

  

neysluhylkið, eða hvort þeirra, ef tvö eru, 

il 12 stunda neyslu af slíku eldsneyti.    taka sem svarar 

Sje ekki hægt að tæma neysluhylkin, hvort sem er í trje- eða 

Járnskipum, beint í sjóinn, eða í eitt af botnhylkjum skipsins, mega 

þau ekki taka nema tvo þriðju af eldsneytisþunga þeim, sem ákveð- 

inn er hjer að framan. 

Fyllirás. Ef hylkin eru undir 

þau hæðarglas, 

vera pípa eða lás me 

    

þá skulu þau hafa fyllirás, og hafi 

varið og hægt að stífla það. Á hylkinu skal 

5 15 þuml. pípuskrúfu, svo að setja megi þrýsti. 

  

dælu skoðnna 

  

Slatta af steinolin 

  

g í traustum brúsnm, tunnum eða 

tum skal koma fyrir á svo svölum stað, sem unt 

  

þvíuml. Þessum 

er, og skal vera hæ 

  

ð binda þau svo eða festa á annan hátt, að eigi 

haggist í hafróti. 

132 gr. 

Hylki fyrir Sje eldsneyti hreifilsins bensin, gasolin, måtornafta eða aðrir 

eldsneyti þvílíkir vökvar með lá i . 

með lágu af þv yma það í hylkjum, er fullnægja kröfum 181. gr.; þó 
logamarki. ' rr. 

mega ekki vera á þeim 

   kipinu meira en 50 kg. 

  

  

ir gastegundir, nje hæðar- 

a, sólarolía eða aðrir vökvar með 20. 

43 
nóv.



43 
20. nóv. 

180 

glös, og skulu örvggislokarnir á þeim hafa afrás með ör 
yggisneti. 

Í þilskipum skulu hvlkin vera í sjerstökum rúmum, sem búin 

eru út til þess. Rúmin skulu vera vel loftræst, en aflukt með 

  

öðrum rúmum. Í farþegaskipum með bensínhreifli    
öðrum hlutum skipsi vatnsheldii 

  

hylkin vera aðskilin 

skilju. Vökvum þessum má aðeins veita til hreifilsins um pípur, og 

skulu á þeim vera báðar stíflur þær, sem nefndar eru í 130. gr. 

Neysluhylkið má ekki taka meira 

Neysluhylkinn (neysluhylkjununm ) 

  

og auðskoðuðum stað, svo langt frá 

lömpum vjelarúms, sem kostur er á. 

Undir neysluhylkinu skal vera olíuheld lekabytta. 

Neysluhylkið með pípurásum sínum og öðrum búnaði, skal vera 
  traust og vandað og halda vel. $je hæðarglas á því, skal það vera 

   

    

vel varið, og stíflu þess við hylkið anðlokað. 

Slatta af vökvum þessum má geyma í ti 1 brústun, sem 

komið er fyrir á þann hátt, er segir í vr. 

138. gr. 

Kjett er í skipum, þar sem eldsneyti hreitilsins er bensín, gas- Nánari 

Var með logamarki, að ákvæði um 
iy bensin-    NERE i ' | … su . hreifla. 

Hvlki skal gert úr traustum eirplötum, látúnsplötum eða sink- 

uðum járnplötum, og skulu samskeytin | 

  

eld og kveikt 

  

eða soðin. Það skal traustlega fe 

  

við skipið og skvamphömlur í 
því. Hylki skal vera í sjerstöku rúmi, helst í stafni, og rúminu lokað 

að aftan, með vatnsheldri skiljn. Til þess að minna geti safnast af 
hættulegum gastegundum, skal laga hylkið eftir rúminu. Sje rúmið 

  

hærra en hylkið, skal setja vatnsheldan pall undir það. 

Í trjeskipum skal verja loftið í rúminu og vatnshelda pallinn 
með plötum úr blýi, eir eða járni. Á rúminu skal vera afrás til að 
hleypa vökvanum útbyrðis, ef leki skyldi koma að hylkinu. Verði 
þessu ekki við komið, skal hafa dælu til þess að ausa rúmið. 

Samskeyti bylkis og fyllirásar og hylkis og rásarinnar til hreif. 

  

ilsins verða að vera fullheld og hvikishliðarnar styrktar með plötum 
við stjettir þessara pípna. Pípan frá hylki til hreifils skal gerð úr 
glódeigðum eir, helst úr einni lengju; sjeu lengjurnar fleiri en ein, 
skal brasa þær saman. Í pípunum skulu vera tvær stíflur, önnur við 
hylkið, og hin við blöndung hreifilsins. Liggi pípan gegnum vistar 
verur, skal vera önnur pípa utan um hana, opin í báða enda.



va lekabytta og å henni afrås med 

  

inu þegar blöndungurinn er skoð- 

   er talið hentugt að veita öllu eða nokkrum hluta 

2 af svalavatni vatnskåpunnar til strympunnar, eda hafa pipurnar sam- 

miðja, hvora innan í annari. Sje hljóðdeyfirinn hafður fast við hreif- 

ilinn, má koma fyrir að strvmpan hitni hættulega, með svala- 

  

búnaði á hljóðd 

     Kveikineistinn má e kva nema inn í sprengihol strokksins, 

svo að 

  

sem myndast kynnu við leka á 
      pipunni öndungnum. Á þessu ríður einkum þar sem strokkar 

    

  

eru fleiri en einn, í líta eftir einum meðan hinir 

  

starfa. 

  

gum og loftræstum    
venjulega eru notaðar í skipum. 

1 

    

st hafa 

  

nefnd ern í 128. gr., skal he 

  

skipum, sem þessi grein ræðir um. 

154. gr. 

   
Diesel- 

hreiflar. „að svo miklu leyti, sem þeim verður við 

) eftir þeim reglum, er atvinnumála- 

c 

Rafbúnaður. 

135. gr. 

Málspenna. Venjulega skal hafa rakstraum, og skal venjuleg vjelspenna 

volt, sbr. þó 142—144. gr. 

ifla má ekki setja þar sem eldfimar lofttegund- 

  

Setning og 

mörkun ; geta myndast eða eldfim efni eru geymd. Þráðvefjur allar skal ein- 
rafala og 

rafhreifla. 

  

vel, og skulu allir óstraumfara hlutar úr járni eða öðrum 

málmum vera vel straumtengdir skipinu. 

A rtafalana skal fe: 

  

auðsæ spjöld, er á sje mörkuð spenna, 

málstraumur og snúningshraði þeirra. Á rafhreiflum skal marka 

spennu, kilowattatölu og snúningshraða. 

20 

43 
núv.
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43 136. gr. 

20. nóv. Aðalgreinispjöldin skulu vera úr góðu eldtraustu eimangrunar- Aðalgreini- 

efni og svo fyrirkomið, að unt sje að líta eftir þeim og dytta að,  SPJöld. 

án þess að hrófla þeim. Verði því ekki við komið, skal kveikja saman 

allar raftaugar aftan á spjaldinu. 

Í hverri stöð skulu vera mælar fyrir straum og spennu, og eiga Mælitæki 
straums og þeir helst að vera annaðhvort á aðalgreinispjaldinu eða rjett við það, 

spennu. 
en altaf í nánd við rafalinn. 

137. gr. 

Allar raftaugar, sem liggja frá rafalnum til mótora, lampa og Raftaugar. 

annara taftækja, skulu vera úr tinuðum eir, og leiðni þeirra svo 

mikil, að 57 m. langur og 1 mm“ gildur vír veiti ekki meira en 1 

ohms viðnám við 15? C. 

Raftaugar skal einangra með harðgúmi eða öðru jafngóðu efni 

og auk þess verja þær með rakatraustu sívafi. Sjeu lagnirnar í mikl- 

um raka, skulu þær auk þess vafðar blýi eða trygðar á annan ör- 

uggan hátt. Harðgúmið skal svo gert, að þó að taugarnar hafi legið 

24 stundir í vatni, þá þoli þær í hálftíma 2000 volta riðstraum milli 

vÍírs og vatns, sem eigi má vera heitara en 250 C. 

Hæsta straumraun, sem leyfileg er á eirtaugar, er sem hjer 

segir: 

Mesta leyfileg Målstraumur 

Gildleiki straumraun markadur å 

mm? í amp. brædivar f amp. 

0,75 9 6 

1, 11 6 

1,5 14 10 

2,0 20 15 

4 25 20 

6 31 25 

10 43 35 

16 75 60 

25 100 80 

35 125 100 

50 160 125 

70 200 160 

95 240 190 

120 280 225 

150 325 260 

185 380 300
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Mesta leyfileg Målstraumur 43 

Gildteiki straumraun markadur å 90. nóv. 

mm? í amp. bræðivar í amp. 

240 450 360 

310 540 430 

400 640 500 

500 760 600 

625 880 700 

800 1050 850 

1000 1250 1000 

Bæði fastar og lausar taugar skulu vera að minsta kosti 1 mm? 

að gildleika. Þó má vírinn á og í ljósfærum og í hengitaugum vera 

0,75 mm? að gildleika. 

Allar lagnir skulu vera tvítauga, þ. e. a. s. að skip eða vatn 

Tvítauga- má eigi nota Í taugar stað. Taugarnar skulu vera svo aðgengar sem 

lagnir. nt er. 

Taugarnar má ekki festa með kengjum, heldur hespum, sem 

eru skrúfaðar á. og skal vera trje eða annað svipað einangrunarefni 

milli þeirra og taugarinnar, ef hún er ekki varin járni eða blýi. 
z 

rnvardar taugar må ekki festa á járn, án þess að hafa trje eða    

eddar nema rjett við aðalgreini- 

  

Taugar mega hvergi vera ól 

spjaldið og rafalinn. Blývarðar taugar, sem ekki eru járnvarðar, þarf 

ekki að kl 

ekki að klæða. Annars eiga taugarnar að Uggja í pípum úr kopar, 

járni eða þvíumlíku eða vera klæddar trje, þar sem ekki er of 

mikill hiti. 

Sjeu taugarnar klæddar trje, skal því svo fyrir komið, að auð- 

velt sje að taka það burtu. Það skal fest með skrúfum, en ekki nögl 

æða, þar sem áverkahætta er engin. Járnvarðar taugar þarf 

um, og svo um búið, að vatn geti ekki safnast um taugarnar. 

Ef taugarnar liggja í svo traustum járnpípum, að ekki er hætta 

á að naglar eða þvíumlíkt rekist í gegnum þær, mega tveggja skauta 

taugar liggja Í sömu pípu. En sjeu pípurnar veikari, mega tveggja 

skauta taugar til greinar með meira en 10 amp. ekki vera í sömu 

pípu. Þar sem pípur kvíslast, skulu vera kvísladósir. Pípurnar skulu 

liggja þannig, að vatn geti ekki safnast í þær. 

Efra enda pípna skal loka, svo lofthelt sje. 

Þar sem ójárnvarðar taugar liegja gegnum skiljur, járnbita eða 

þvíumlíkt, skal til hlífðar setja utan um þær hólka úr trje eða öðru 

) 
skiljur, skal hafa stúkur úr látúni, en liggi þær gegnum þilfar, skulu 

þær vera í látúns- eða járnpípum, er sjeu vel festar í þilfarið og nái 

föstu einangrunarefni. Þar sem taugar Lg 

  

   a gegnum vatnsheldar



20 

43 
nóv. 

svo hátt upp úr því, að vatn standi ekki hærra. Pípunum skal loka 

með því að bræða raflakk í opið eða gera þær vatnsheldar á annan 

hátt. Þar sem taugar þverast og sjeu þær hvorki varðar járni nje 

blýi, skal festa trje eða annað eirang 

þær geti ekki snortist. 

Þar sem taugarnar 

  "unarefni milli þeirra, svo að 

   
farmrúm eða kolarúm, skulu 

þær vera í járnpípum jerstökum járnhlífum. Í farm- 

rúmum, þar sem eigi er hætt við hnjaski, skulu þær járnvarðar. 

Taugar skulu skrúfaðar traustlega saman í greinidósum eða 

  

kveiktar vandlega; kveikinguna skal einangra og helst svo vel, að eigi 

sje miður en taugarnar annarsstaðar. 

Í blýstrengjalögnum skal brætt fyrir allar greinidósir, straum- v del DB . 5 

rofa, inntök í lampa og þ. u. 1 með raflakki eða gera þau á annan 

hátt vatnsheld, þegar þau eru á saggastöðnin. 2 SYS 35 

I steinoliuskipum skulu taugar, er 4 
i 

  

ganga um les arúmin, varð 

blýi og stálvafðar eða stálstímaðar 

  

138. gr. 

Alstaðar, þar, sem grennri taugar eru skeytt: i 

vera tvípóla bræðivör. Þó þarf þessa ekki, þar sem bræðivarið 

ari tauginni tryggir mjórri taugina. Bræðivörin 

traust einangrunarefni. Nú er þeim komið fyrir á li, 
og skal þá vera hylki úr látúni eða öðru óbrennandi efni utan um 
þau, enda skulu þau sett þar, sem auðvelt er að komast að þeim. Í 
kolarúmum, steinolíusáum og öðrum rúmum, þar sem eldfimar loft- 

tegundir geta myndast, má ekki setja bræðivar. 

Í farmrúmum mega aðeins vera bræðivör fyrir þær taugar, sem 

liggja til ljósfæra, sem þar eru notuð; þeim skal svo fyrir komið, að 

farmur hylji þau ekki, og sjen þan í lokuðum, traustum kassa úr 

járni eða látúni. 

Bræðivar taugar má eigi vera stærra en taflan í 137. gr. tiltekur. 

Á bræðivörin skal marka þann málstraum, sem þau eru gerð fyrir, um, oC 

  

og skal svo um búið, að ekki sje unt að se 

stakra breytinga, nema á aðalgrei 

la stærri vör í án sjer- 

       i: fact ør vo tr sem fastar og heví J ö    
anlegar taugar eru tengdar saman, 

stykkjum. Sje um lausataug að ræða 

hafa var. 

Eitt bræðivar má eigi hafa fyrir stærri lampagrein en svo, að 
málstraumurinn sje 10 amp. 

    

    
Bræðivör.
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139 or 139. gr. 43 

Straumrof- Straumrofar og stranmsnarar skuli þannig gerðir, að hitni ekki 20. nóv. 

ar 08 í þeim, enda skal festa þá á eldti 
straum. „ a KN sta , es: . 

þá skal vera hylki úr látúni eða öðru óbrennandi efni, sje þeim kom- 

     aust einangrunarefni, en utanum 

        

snarar. Í 
ið fyrir utan aðalgreinispjalds. Tækin skulu svo gerð, að handföngin 

staðnæmist eigi fyr en komið er alla leið og straumurinn annaðhvort 

rofinn eða tengdur. Undanþiggja má þó straumrota og snara á aðal- 

greinispjöldum. 

Stranmrofa, straumsnara, tengla, forspyrnur m. m., má ekki 

setja í þau þar sem hætt er við eldfimum lofttegundum. For 

spyrnur til þeirra tc — ræsisspyrnur, hitun- 

artæki m. m., skulu vera þannig gerð, að þau hitni ekki utan meira 

en 1500 C., við vanalega notkun. Þau skulu klædd að utan með ó- 

brennandi efni. 

Straumrof- Straumrofa fyrir skipsljóskerin skal svo gera og setja, að vörð- 

ar og bræði-yrinn eða aðrir, sem þar eru yfir settir, geti auðveldlega komist að 
F Å 

   

    

vör fyrir þan, en öðrum sje meinað að eiga við þá. Tvípóla var skal vera 

skipsljós. fyrir hverju fyrirskipu ljóskeri. og má það ekki tryggja aðra 

lampa. 

140. gr. 

Boglampar. Boglampa má ekki nota þar sem hætt er við að eldfimar loft- 

tegundir geti myndast, eða þar sem eldfim efni eru geymd. Slíka 

lampa má ekki hengja í taugarnar, þeir skulu vera einangraðir frá 

járninu Í skipinu og á þeim skulu vera hjálmar með vírneti eða ker 

utan un þá. lokuð að neðan svo að glóðaragnir geti ekki dottið niður. 

Glólampar. Utan um elólampa, sem hafðir eru í sömu rúmum og eldfim 

  

skulu vera glerskjól eða vírnet svo að þeir geti ekki komið að 

efnunum. 

ólampa í taugarnar. Ekki má hengja nema einn g 
    hörgarúminu, kolarúmum eða því um líku, þar sem hætt er við 

nar lofttegundir myndist, má aðeins nota loftlausa glólampa 

    

kjól. 

  

Einangurs meiri en 1 milllamp., miðað við 

113 viðnám. målspennuna, hvorki i taug, milli tveggja vara, eftir síðasta var, 
in 
| 

  

irsspyrnan mili taugar og vatns eða milli   

minsta kosti 1000 ohm sinnum sú tala, er 

000 ohm þegar 

  

    svo skal spyrnan vera Í 

beru lofti eða í rúmum, sem að jafnaði eru 

  

að mælt sje í þurviðri eða rúmið sje 

  

rök, gildir þetta þó 

ekki rakt.
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43 Mæla skal þannig að afturskant sje ten 

20. nóv. mælt með málspennunni er hún hefir verið að mi 

    

á tauginni. 

142. gr. 

Raftæki og raflagnir, sem truflað geta ásana eða sjóúrin, Truflun 

ja sama straum kompása. 
2 

skal setja nægilega langt frá þeim. Taugar,     
   

    

. a 
Ja fast hvor við aðra. Í fram og aftur, skulu ligg;   

skeytatækjum, skal háspennutaugum utan sti 

komið, að engin hætta sje á, að ski 

gæti stafað af þeim, skulu sett sy 

merkjum. 

    

    

hætt: 
ætta 

með greinilegum varúðar- 

  

Nauðsynlegustu varahlu til minni háttar viðgerða á Varahlutar. 
rafstöðinni skulu vera til í skipinu. 

144, gr. 

Ef vikavjelar eru knúðar af rafhr 

að 250 volt, sje þess gætt, er s 

  

má spennan vera alt Máispenna 

vir Í næstu grein. fyrir 
vikavjelar. 

  

145. gr. 

Um þá hluta rafveitu í skipum, sem hafa må 120—250 volta Reglur um 
spennu á, samkvæmt ákvæðum 144. gr., gilda þessar reglur: lagnir með 

Veita með meiri spennu en 120 volta má ekki vera Í straumsam- 120—250 
BN . . volta mál- bandi við veitu með lægri spennu, og e l notast til ljósa. 

  

. , EA iv ' . . .… Spennu. 
Allir spennufara jårn og låtånshlutar, sem ekki ern einangraðir, 

skulu þannig varðir, að ekki verði vi komið í ógáti. Þetta ákvæði 

  

nær ekki til rafalarúms og þess hluta af vjelarúmi, sem rafall er í. 
Allir járn- og látúnshlutar, sem ekki era straumfara. en hætt . > 

vid snertingu, skulu vera vel straumten; 

  

dir skipinu. Tæki, sem ekki 
eru å adalgreinispjaldi, må ekki setja å sama spjald og tæki med 

  

lægri spennu, heldur skulu þau sett á sjerstök spjöld, og sýna øreini- 

lega hvaða spenna þeim heyrir. 

Af reiðigögnum, hreiflum, ræsum og öðrum slíkum áhöldum skal 

  

mega taka spennuna meðan litið er eða gert við þau. 

Í stöðinni skal vera ohmmælir 

  

mæltæki svo að hægt 

sje að mæla einangursspyrnuna milli veitunnar og skipsins. 
Bræðivör, sem ekki er unt að taka spennuna af, skal búa svo að 

skifta megi um þan hættulaust, þótt spennan sje á, að minsta kosti 

með sjerstökum tækjum. 

  

Fastataugar skal einangra með harð i, draga blýi og járn- 
vefja. Taugar með alt að 13 mm. blý-þvermáli má vefja sinkuðum 

járnvír, er eigi sje minni en 1,8 mm. að þvermáli,



Segul- 

skekkju- 

bækur. 

umsambandi við skipið. Mi I 

  

Jårnvaf tauganna skal vei 

  

í t all ag sjerstaklega 

  

Taugar má aðeins tengja eða greina 

she! 

  

dri járn- eða látúnsdós, sem er 

  

eru til þess 

    

arsakir fram yfir það, j 

af því leiði eigi meiri hita en við sívinnuna samkvæmt töflunni. 

Segulskekkjubækur og 

skipsljósker og le 

    

J. FA 
kjubækur     Segulsk 

    

stjóra. Í 

  

ð umsjón og ábyrg 

Á titilblaði Í    
skipsins og nafn skipstjóra. 

  

hxrað< s g hvaða breyt- 

ru gerðar á ferðinni; jafnframt er 

  

ingar á fyrirkon 

skýrt frá öllu, er áhrif hefir 

  

   

    

    

      

Bókin er í tvem hlutum. segul- 

skekkjutöflur, s, sem 

koma í ljós við fullkomna segulskekkjurannsókn (snúning skipsins) 

Ennfremur skal tilor 0 ram, og 

Sje rafstöð í Jæði meðan 

hí starfar ekki im það skal skrifa í 

  

bókina. 

Í annan hluta bókarinnar skal rita 

     s snúnings, til þess að 

43 
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    ulskekkjunni å efnum. Við hverja athugun skal 

' Mánaðardag, stund og stað, svo og hliðhalla og stafnhalla 

  

Þr i i: al ml : 
kompåsstefnu og segulskekkju, 

    ad hægt sje ad reikna segulskekkjuna 

neita en 12 rúmlestir, má ha faDagbók sem 

) Eigi að síður  segul-    annig að í dagbókina sje vituð Skekkjubók. 

öðrum daglegum skýrslum. 

148. gr. 

Hvert skip eða far, sem þessi tilskipun nær til, skal hafa eftir- Eftirlits 
Iitsbók. bækur. 

Fjórar eru tegundir eftirlitsbókar, ein ha ida öllum eimskipum, 

  

önnur handa seglskipum með hjálpar „ þriðja handa seglskipum 

og ða handa opnum bátum. 

  

Eftirlitsbókin skal vera gegndregin og með blaðsíðutölum og 

löggilt af lögreglustjóra. 

hv ba) 
og Dvenær það 

NI 
skal geta 

tegund skipsins og aðrar 

emargerd, sem 

frv. nl 
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þa
 eftirlitsbókina skal skips stjóri, með aðstoð og samábyrgð vjel- 

jóra um vjelarnar, í nákva 

   þeirra skoðana, sem skipstjóra annað 

þessari tilski 

botni, stýri, austurtækjum, 

að gera samkvæmi 

    

   

     

    

  

   

m eða hann sjá 

  

að, í. d. skoðana á skips- 

er 1 
kötlum, skrúfuásum og    um Pen, 

aðrar rannsóknir og aðgerðir, sem 

vjelunum, þó aðeins um 

öryggi skipa og báta. € 

rafi framið. Enn sl 

galla, sem komið hafa Jos. i 

sinni, að rjett sje það, sem bókað 

vjelstjóri um hn 

    

   

    

Aðalniðurstóður skoðana yfirskoðana o 

lögin um öryggi skipa og báta greina, svo og skoðanir 

raunir 0. s. frv., sem gerðar eru af skoðunarmönnum 

skipa, skulu þeir rita í efi sín 

  

festu að rjett sje. 

Undanþágur eða sjerstaka 

ar, skal rita í     
reglustjóra. 

  

Skírleim fyrir Í A 4 1 % 
her og nompasa, 

Ljósker og Ljósker og kompásar 

kompásar. stöð, t. d. „Orlogsværftets 

of Trade“, „Deutsche Seewarte' 

  

stöðvum, sem atvinnumálaráðnner 

  

sp 13207 
po ekki um ljósker þan og 

. jan. 1923. 

  

kommnåsa, sem seti 

sem flokkuð eru í flokkunar- 

  

iokkuð 

skip. — fjelögum þeim, sem 

  

V 

  

iðurkendum af atvinnumálaráðu 

neytinu:
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43 Lloyds Register of British and Foreign Shipping, 
20. nóv. British Corporation for the Survey and Registry of Shipping, 

Bureau Veritas, 

Norsk Veritas og 

Germanischer Lloyd, 

  

hafi, meðan þau halda flokki, fullnægt kröfum þessarar tilskipuna 

  

um styrkleik bols og vjela, hæð, styrkleik og heldni skiljanna. vara- 
  hluti og verkfæ n heyra til bol skipsins með því sem honum 

  

fylgir. Um legufæri skal farið eftir fyrirmælum 17. gr. 

VII. 

Reglur um skodun skipa. 

     

  

og í 

þeirra, skal skipuðum skoð 

  

unarmönnum, sbr. 6. er. 
a 2 
Skoðun má fara 

Beiðni um 

skoðun. 

  

     1 
um skoðun Sem 

  

; skal skoðun þá fara 

ið tefjist ekki að þarflausu. 

skip og önnur skip, sem eru stærri en 60 rúmlestir, skalTala skoðun. 

    

     skoða af larmönnumn. 

  

siglineafróður, en einn haf asmiði. 

Skip, sem eru minna en 60 rúmlestir, skal skoða af 2 skoðunar- 

a d    

en hinn hafa þekkingu á 

  

mönnum. Skal annar vera vijelfró 

skipasmíði. 

  

  

Skoðunargerðir á skipum eru tvennsl 

skoðun. 

Í. Aðalskoðum fer fram: 

    

a) Áður en skip leggur úr höfn hjer á landi í fyrsta sinn, er smí! 

    

" verið hjer á landi eða breytt hefir verið svo mjög, að mæla 

  

he 

þurfi það af nýju, eða fengið er frá öðrum löndum, hvort heldur 

  

nýsmíðað eða notað, til skrásetningar undir íslenskan fána eða 
til útgerðar hjer á landi,



Nånari regl- 

b) Á öllum farþegaskipum einusinni á ári. 

€) Á öllum Öðiiun skipum annað hvert ár. 

Aukaskoðanir á skipum eru tvennskonar, almennar og sjerstakar. 

Il. Álmenn aukaskoðun skal gerð eimu sinni á ári á skipum 

  

eim, er ræðir um í Í. C., það ár sem aðalskoðun eigi er gerð á þeim. } g g 

[II Sjerstök aukaskoðun skal gerð í þessum tilfellum: 

a) Þegar skip hefir sætt meiri háttar viðgerð, hvort heldur er á bol 

verið í það sett, en eigi kveður    

kyldi gerð sam- 

kvæmt 1. C 
1 
DD) Pe 'ar annars þykir ástæða tilað rannsaka öryggi ákveðinna hluta 

  

skips eða búnaðar þess. 

Milli skoðana mega ekki líða meira 

Þegar skip er skoðað í fyrsta sin 
c T þá LR 2 Da V á 1 7 % 

aðalviðgerð hefir farið fram á bolnum, 

  

uppdrátt þess oo lýs   ingu með nákvæmni greinargerð fyrir stærð 

efni ýmsra hluta þess o. s. frv. 

eða eftir að aðalviðgerð hefir farið fram 

við fyrstu skoðun uppdrætti og 

mönnum þurfa þykir, sbr. þó 
24 ið fyrstu skoðun á nýfengnu skipi eða eftir aðalviðgerð á boln 

  

um skal færa sönnur á það fyrir skoðunarmönnum, að skiljur þær, 

sem talað er um í 3. gr., hafi reynst vatnsheldar. 

Á l Á hafskipum ska 

  

ennfremur færa sönnur á það fyrir skoðunar- 

mönnum, að akkeri og hlekkjafestar eða stálkaðlar hafi verið reynt 

  

neyvtinu, Board of Trade 

  

á prófstöð, viðurkendri af atvinnumála 

eða af eimhverju þeirra flokkunarfj. 

  

aga, sem nefnd eru í 150. gr. 

Leyni skipið, þess eða annar útbúnaður, sem lög um ei 

  

lit með skipum og og örvggi þeirra ná til, einhverjum göllum. 

sem skipstjóra eða vjelstjóra er kunnugt um, eru þeir skyldir til að 

skýra skoðunarmönnum frá þeim, þegar þeir eru spurðir um það við 

skoðunina. 

Við skoðun er skoðunarmönnum heimilt að heimta aðgang hvar 

   

sem er í skipinu, og þyki þeim Þurfa, að heimta aukinn eimþrýsting 

og að aðalvjel sje látin ganga alt að tveim stundum, þannig að skip- 

stjóri meðan á skoðuninni st láti beita hana öllum þeim 

  

stjórntökum, sem krafist verður með sanngirni. 

152. gr. 

Við skoðunina skulu skoðunarmenn ennfremur reyna og athuga 

t hvort fyrirmælum tilskipunar þessarar um gerð og búnað o. s. frv. 
a. = DD 

skips og vjela sje fullnægt og åkveda, 
oO 

  

43 
20. nóv.
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a) hvort skipið er hæft til farþegaflutnings og í hverjum förum 
það megi vera; 

b) mesta farþegafjölda, sem þ 

  

na d 

og hvar þeir megi vera í     ce) fjölda stórgripa, sem það má flytja, 
skipinu. 

Farþega 

  

Jölda og stórgripafjölda er leyfilegt að ákveða mis- 
munandi eftir förum þeim, sem skipið er í. 

  

    á öllum pum l ennfremur ganga úr skugga um það við Skoðun 

nir og þeir hlutar vjela og bols, sem gang-katla, vjela 
í re is ; : xx sr :… bols. nagn og fleytimagn skipsins einkum er undir komið, sje í 98 ol 

i 

  

skodunina, ad eimkatl 

  

Einu sinni á ári skal skoða katlana utan og innan, sbr. 172. ør. z Ð > 

sömuleiðis skipsbotn ad utan, styri og styrisjårn, skrifuåsana og leg     

  

þa
d þeirra og allar neðansjávar sjólokur. Hafi endar skutpípnanna olíu- 

heldar þjettidósir og    

  

ásarnir á ári hverju dregnir aftur 

  

þarf eigi fullkomin skoðun að fara fram 
oftar en þriðja hvert ár, hafi ásarnir reynst í lagi. 

Nú er skip í viðurk skal 
þá skoðuninni að gild    
sönnun á því, að skipið hafi haldið flokki. 

Skoðanir þessar skal gera áður en eða un leið og ský 

  

in, annaðhvort at 

  

sipuðum skoðunarmönnum eða af sjerstökum 
skoðunarmönnum, sem atvinnun leytið, eða rjett yfirvöld 

  

   
í eftirlitsbókina er ritað     endis telja áreiðanl     

  

fullnægjandi vottorð um niðurstöðu slíkrar skoðunar, sbr. 148. gr., 
þurfa skoðunarmenn ekki að gera hana. 

154. gr. » 
47 

sbr. 173. gr., eru þessar reglur: Þrýstiraunir 
Með þrýstingi skal reyna katla, sem nýir eru eða hlotið hafa eimkatla. 

  

Um þrýstiraur 

aðalviðgerð, áður en þeir eru látnir í skipið, eða áður en þeir eru 
klæddir. Auk þess skal reyna með þrýstingi hvern ketil fjórða hvert 
ár, þangað til tólf ár eru liðin frá því hann var látinn í skipið, og 

  

    an af annaðhvert ár, sbr. þó 150. gr., um flokkuð skip. 

  

Ef ekki er unt að ketilinn utan og innan, skal reyna hann 

  

með þrýstingi við hverj: yöum. Eins skal gera þrýstiraun ef skoð- 
unarmönnum virðist ketillinn vera í því ástandi, að hætta geti staf 

€ 

að af að nota hann áfram. 

  

Jar aðaleimpípur og nýjar aukaeimpípur skal reyna með Eimpípur. 

    

þrýstingi, áður en þær eru vafðar, hinar síðarnefndu þó því aðeins, 
að þær sjen gerðar fyrir háþrýsting og sjen meira en 75 mm. að



    

    

órða hvert ár. Þá skal og reyna 43 
1 » 7. " a 9 þv 

gar skoðunarmenn telja það nauð. 20. név. 

l að krefjast þess, 

   
"ar. 

  

koðunarmönnum virðist þau v         
xx mata has áfnar 

a0 nota þál airam.       

        

inn plötum. Fyrir önnur 

lofthylki oe lottrásirnar er hylkisþrýstingurinn     

  

b} stjórntök frá fullu afli fram til fulls afls aftur eða til stöðvunar, 

rannsaka skal hve langan tíma tekur að stöðva 

  

x 
skipið, þegar fullur skriður er á; 

    

    

ce) hina sjerstöku loftþjóppunardælu á 

    

stjórnstað 

  

ennfremur hitastig svalavatns við útrásina 

st 

*kur að ausa það og hve 

  

og lofts í skugga.    
ræsingu vjelarúms, hve langan tíma 1 

  

vel hreifilstöðin í heild sinni samsvarar reglum þessum.



20. 
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Loftræsingar- og lýsingarraunin skal venjulega standa tvær 

  

klukkustundir, en hre þarf ekki að ganga með fullu afli 

allan þann tíma, og sje fast lag komið á að 174 stund liðinni, þarf 

  

raunin ekki að standa lengur. 

Sje stöðinni ábótavant, skal bætt úr göllunum svo að við sje 

unandi. 

    

Annanhvern skulu skipstjórar, með hjálp skipshafnar, Vatnsheldar 

skoða allar vatnsheldar hurðir og hlera, stíflulása og stífluloka og hurðir og 
hlerar. 

  

umbúnað þeirra, austurtæki, dælar, báta og búnað þeirra, og bjarg- 

bátum fyrir borð 

  

fleka. Um leið og fer fram, skal lyfta 

og rannsaka, hvort þeir eru heldir, og greitt að setja þá á flot. Skips- 

höfninni skal skift niður í bátana; festa skrá yfir þá skiftingu 

  

á augljósan stað, og skipshöfninni vera hún kunn. 

Nú hindra sjerstal ástæður einhverja af þessum skoðunuin,     A 

  

t. d. að lyfta bátunum fyrir borð, og skal þá greina í eftirlitsbók- 

inni, hversvegna skoðunin hefir dregist. DB 

Bjargbelti og bjarghringa skal athuga nåkvæmlega, eigi sjaldnar 

en einusinni å åri. 

3 vid bessar skodanir, skal bæta 

  

Ur öllum göllum, sem koma í | 

ss í eftirlitsbókinni, hvenær skoðunin     svo fljótt sem unt er, og geta 

- göllunum. fór fram, og hvenær bæ 

  

156. gr. 

Utgerðarstjóri beiðist skoðunar þegar hún á að fara fram. Sje Skoðunar- 

  

tíð, skal útgerðarstjóri skipsins greiða beiðnir og 
mt Sektir fyrir 

„. . vanrækslu. 
ustjóra af löggiltum skoðunarmönnum, og fá þeir hið d = Ð j U SÅ 

ekki um hana beðið í tæka 

il skoðunin skal þó gerð samkvæ 

  

sekt, samkvæmt lögum, í ríkissjóð 
   skipun lög:egl 

  

  

ákveðna gjald fyrir starf sitt. 

157. gr. 

Ef útgerðarstjóri eða skipstjóri krefst yfirskoðunar á skipi, Yfirskoðun. 

nefnir lögreglustjóri í þá skoðun tvöfalda tölu sjerfróðra manna; fá 

þeir hver eitt eintak af tilskipun þessari, tm leið og þeir eru nefndir. 

g1 hina fyrri skoðun í öllum greinum, 

  

Staðfesti yfirskoðunarmenn 

skulu þeir skýra frá, hver atriði hennar þeir fallist á og hverjum 

þeir breyta. 

Yfirskoðunarmenn skulu láta rjettu vfi skýrslu um 

  

skoðunina. 

Rjett yfirvald getur og krafist yfirskoðunar þegar því þyki 3 

åstæda til.



    

     

   

  

    
    

    

   

  

   
   

  

   

  

   

  

Sjerstok Þegar sjerstök ástæða er til, er rjettu yfirvaldi heimilt að láta 20. nóv. 

skoðun. vera ski a út úrskurð um það, og til- 

greina þar nsemdirnar styðjast 

þótt kært sje 

skoðunarskyldu skipi. Við 

gr., skal þessi eftirlitsbók og 

sýnd skoðunarmönnum, og 
  

ær skoðanir, sem um getur 

ina, og hvort beir gal Mar, 

ka tíð. Í    

  

kulu skoðunarmenn 

fullkomna skýrslu 

rannsóknir, sem 

í ljós. Af skoðunar- 

ra RN intak og 

yfirvaldi, skal fá út- 

Skoðnnar- Skoðun 
skýrslur. 

    

sem atvinnumálaráðu- 

Frekari 

reglur um 

skoðun. 

legistry of Shipping, 5 

E> hag Veritas Bureau Veritas, 

lanna og lansamuni, varahluti og áhöld, er 

  

í skoðunarmenn annaðhvort gera 

43
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kröfur samkvæmt þágildandi reglum framanskráðra flokkunarfje- 

laga, eða hins enska Board of Trade. 

Útgerðarstjóri má velja um, hvorum af þessum reglum bann 

vilji heldur láta fylgja. 

162. gr. 

Skip og bátar, sem flokkuð eru af fjelögunum, sem nefnd voru Flokkuð 

í 161. gr. og halda flokki, eru talin fullnægja kröfum þessarar til- skip. 

skipunar um traustleik bols og vjela, hæð, traustleik og heldni skilj- 

anna. Ef færðar eru sönnur á það fyrir skoðunarmönnum, að skipið 

hafi verið flokkað og haldi flokki, þurfa þeir eigi að gera skoðun 

um þau atriði, sem nú hafa verið nefnd, nje láta sýna sjer miðbands- 

uppdráttinn og uppdrátt vjelarinnar með skýringum. 

163. gr. 

Skoðunarmenn skulu ganga úr skugga um, að skipið hafi með- 

alakistu samkvæmt gildandi reglum og eitt eintak af viðurkendum 

„Leiðarvísi um hjálp í viðlögum““ eða af viðurkendri lækningabók 

fyrir farmenn. Skoðunarmenn skulu og líta eftir því, að fullnægj- 

andi vottorð læknis eða lyfsala um stærð og innihald meðalakist- 

unnar fylgi henni. Skal þessa getið í eftirlitsbókinni. 

B. 

Seglskip með hjálparvjel. 

164, gr. 

Skoðun seglskipa með hjálparvjel fer fram eftir sömu reglum 

og teknar eru fram í l5l.— 163. gr. um eimskip, að því leyti, sem 

þær eiga við. Ennfremur skulu skoðunarmenn ganga úr skugga um, 

að reiði og segl sjeu í lagi, samkvæmt fyrirmælum 65. gr. 

165. gr. 

Fiskiveiðaeftirlitinu er jafnan heimilt að ganga úr skugga um, 

að slík skip sjeu í góðu lagi og skoða eftirlitsbók þeirra.



Skodun 

á fleytum. 

C. 

Seglskip. 

166. gr. 

Skoðun seglskipa fer fram eftir sömu reglum og teknar eru fram 

í 164—-165. gr., að svo miklu leyti, sem þær eiga við. 

D. 

Opnir bátar. 

167. gr. 

Hver bátur, sem lögin um eftirlit með skipum og bátum og ör- 

vegi þeirra ná til, skal skoðaður af lögskipuðum skoðunarmanni, er 

fróður sje um skipasmíði: 

a) Þegar hann er nýfenginn eða aðalviðgerð hefir farið fram á 

bolnum, áður en farið er að nota hann; 

b) einusinni á ári, áður en fiskveiðar byrja. 

Skoðunarmaður skal reyna og athuga, hvort gefnum reglum um 

gerð bátsins og búnað o. s. frv. sje fullnægt. 

168. gr. 

Þegar ekki er beðið um skoðunina í tæka tíð, sbr. 156. gr., ber 

útgerðarstjóra bátsins að greiða sekt, samkvæmt lögum, í ríkissjóð. 

Skoðunin skal þá gerð samkvæmt skipun lögreglustjóra af löggiltum 

skoðunarmanni, og fær hann hið ákveðna gjald fyrir starf sitt. 

E. 

Aðrar fleytur. 

169. gr. 

Gröfuskip, byrður, eimvingla og aðrar fleytur, sem eigi ganga 

fyrir eimi nje öðru vjelafli, skal skoða: 

a) Þegar þær eru nýfengnar eða aðalviðgerð hefir farið fram á bol 

eða vjelum, og áður en farið er að nota þær; 

b) annaðhvert ár. 

Reyna skal eimkatla með þrýstingi, þegar skoðun fer fram, sam- 

kvæmt reglunum í 154. gr. 

Þau ár, sem skoðun á eigi að fara fram, skulu útgerðarstjórar 

fleytnanna, að ári liðnu frá síðustu skoðun, sýna lögreglustjóra 
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vottorð tveggja lögskipaðra eftirlitsmanna, ritað í eftirlitsbókina, 

  

er sanni, að vjelarnar og það, sem þeim tilheyrir — að meðtöldum 

    vinnuf 

  

eimkötlum, sjólokum o. s. frv. — sje ve rt og að öðru leyti 

sje fleytan, vjelar hennar og búnaður alt í lagi. Sje þessu eigi full- 

nægt, skal skoðun fara fram. 

F. 

Skoðun og þrýstiraun eimkatla, eimpínna og eldsneytishylkja 

í öllum skipum. 

170. gr. 

Hvenær sem eimketill er fyrst reyndur hj 

  

á landi, skal sá, er 

skoðunar beiðist, áður senda skoðunarmönnum uppárátt og lýsingu 

ketilsins í tveimur eintökum, Ef þess er kostur, skal uppdrátturinn 

gerður og undirritaður af smiðnu bæði uppdráttur og 

  

lýsing gera skýra grein fyrir gerð máli bans á alla vegu, J rv > vw ö 

| efni og samskeyting, stærð rista     
  vatnshæð, stærð hitaflatar fyrir ofan Í     

í kg./em? eða í loftþyngdum (loftþyngd = Í kg./em*) svo og hvaða 

ár ketillinn er smíðaður. 

Geri uppdráttur ekki nægilega grein fyrir því er þari t til: 

vitneskju um traustleik einstakra hluta ket 

    og hitaflatar o. … mega skoðunarmenn krefjast þess að hann 

  

sje leiðrjettur, eða nýr og rjettur uppdråttur fenginn beim i hendur. 

Lysinguna og uppdråttinn skulu skodunarmenn få til afnota vid 

starf sitt og staðfesta með áritan sinni, að þeim hafi verið sýnd þau. 
; an 

Skulu þau fest við hin tvö eintök skoðunarskýrslunnar (sbr. 160. 

). Við hverja skoðun, sem síðan er gerð, skal eintak útgerðarstjóra 

  

af síðustu skoðunarskýrslu með viðfestri lýsingu og uppdrætti ketils 
     

ins lögð fram. Sje katlinum breytt, skal leiðrjetta uppdráttinn og lýs   

  

inguna, eða gera nýjan uppdrátt og í tveim eintökum, og 
    

    afhenda skoðunarmönnum hvorttveggja fyrstu skoðun eftir 

breytinguna svo sem áður segir. 

Þegar nýir öryggislokar eru mældir í fyrsta sinn, geta skoð- 

unarmenn ennfremur krafist þess að fá í hendur sjer til leiðbein- 

ingar fullnákvæman uppdrátt af þeim, staðfestan af smiðnum. 

171. gr. 

Eftir máli því, er uppdrátturinn greinir, á stærð og 

hluta ketilsins, reikna skoðunarmenn, samk 

  

þar að lúta, styrkleik ketilsins, er samsvari þeim setilþrýsti 

tilgreindur er, sbr. 161. gr. 

Skoðun og 

Þrýstiraun 

katla. 

   



      

hlutar ketilsins 1 svo traustir sem krafist er 

  

Sjen einhv 

í reglunum í 161. gr., skal lækka ketilþrýstin 

ekki á þá um Ir fr 
NM Skoðunarmenn 

A . Ch 

1 svo, að hann reyni “ 

  

   a eins að, ef það kemur í ljós við skoð- 

narta hans hefir minkað á ein-     un 

um stað eða fleirum, sbr. 172. gr. 

„172. Er 
o. s, frv 

      

gr. eftir að 

sem byrjað hefir verið að smíða eftir 1. jan. 1993, skal ly ta katlinum 

   eigi sjaldnar en 6. hvert 

  

Þegar skoðun fer fram utan og innan vtra og innra 

  

wort þær sjeu holar, ryð og aðra 

  

DM horð ketilsins og skorður 

' eyðing, aðe 
2 1 

eða þvíuml. eru á þeim hluta ketilsins, sem eldur eða reykur leika 

   ta öll samskeyti og athuga vandlega hvort dalir, bólur 

um. Þótt ketillinn sje skoðaður að utan, þarf ekki að taka ntan af 

honum. nema bar sem grumur er að leki um samskeyti eða annar- 

eða önnur veila í Hós. skal bora göt á 
   

staðar. Komi veru! 

baun mál skal færa inn í eftirlits- 

eiei sje örngt að nota ketilinn með 

kl 

  

z 
sem verið hefir, skal reikna á ný st 

  eik ket-        þeim ketilþrýstingi 

ilsins. sbr. 161. gr., og færa ketilþrýstinginn niður eftir því sem 

þe
 

  

eikningurinn sýnir að nauðsynlegt sje. sbr. 171. gr. 

173. gr. 

Alla katla skipsins með búnaði 

raunir. go, s. fry. skulu skoðu 

beirra, eimhylkjum, yfirhiturum       

renn reyna með þrýsti þeim tíma sem     

getur í 154. gr.    

    

   

    

    

Þegar þrý ;m frekast er unt bláse 

loftinu úr katli 

hvort ketillin 

til muna eða aflag: 

, 
af vatni; skal bå athuga 

síðar segir, reynist lekur 

  

'eti verið að nota hann með 

aður. L 

raunina, Öðru 

1 
ekinn     þe ketilþrýsti ing 

  

sonur leki komið     

  

í ljós, svo að am við þrýsting þann, 

sem hafður hefir verið eða reiknaður, og skal þá hætta við þrýsti- 

raunina og gera refir verið við gallana, eða 

— ef útgerðarstjóri kýs heldur — færa ketilþrýstinginn svo niður,
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me
 að ekki komi fram verulegur leki eða 

n 
þrýstiraun síðan fer fram. 

  

Sje ketillinn reyndur erlendis, 

eftir styrkleik ketilsins, sbr. 171. gr., og ef 

arinnar, sbr. 174. gr., og reyniþrýstingi 

  

    tir niðurstöðu þrýstir: 

"r síðar segir. Li StÖd 

  

Um leið og þrýstiraunin fer fram, s nsaka hvort öryggis- 

lokarnir og farg þeirra er Í samræmi in samkvæmt 

    

þrýstimæli skoðunarmanna og markinu á þrýstimæli keti 

Fari þrýstiraunin fram á landi, 

  

láta þann hluta hennar, sem 
Tr lýtur að rannsókninni á fargi öryggislokanna, bíða, þangað til ketill- 

  

inn er kominn á sinn stað í skipinu. 

Í fyrsta sinn sem ketill er reyndur með 

  

öryggislokana og aðalhluta þeirra, og mæla tæki þau, sem höfð eru 

til að takmarka fargið; málin skal rita í skoðunarskýrsluna. 

Reyniþrýstingur á nýjum kötlum skal vera tvöfaldur ketilþrýst- 

ingur; við síðari þrýstiraunir skal hann vera 174 sinnum ketilþrýst- 

ingurinn. 

Niðurstöðurnar af skoðun ketilsins, rannsóknum og þrýstiraun 

um skal rita í eftirlitsbókina. 

174. gr. 

Þegar skoðaðir eru nýir katlar, si   íðaðir í Öðru landi, má 

sleppa þrýstiraun, ef fullar sönnur ern færðar á, að þrýstiraun hafi 

verið gerð að þess lands lögum og að niðu 

  

rstaðan hafi verið fullnægj- 
andi; þó skal vottorðið greina þau atriði, sem þarf til þess að ganga 
úr skugga um, hvort katlarnir svara þeim fyrirmælum, sem hjer gilda. 

175. gr. 

vjelunum e 
Í nýjum skipum og skipum, þar sem aðalviðgerð á 

hefir farið fram, skal rannsaka eimpípurnar vandlega, og á kveiktum 

og samsoðnum pípum sjerstaklega kveikinguna og suðuna.   

Með þrýstingi skal reyna aðaleimpípur og kapp r, sem 
eru meira en To mm. að þvermáli og ætlaðar eru fyrir há þrýsting. 
Skal raun þessi gerð á þeim fresti, er segir í 154. pr. 

Í nýjum eimpípum skal reyniþrýstingur 

þrýstingur; við síðari þrýstiraunir 114 
    Inn vera tvöfaldur keti 

sinnum ketilþrýstingurinn. 

  

   

Niðurstöðuna af rannsóknum og þrýstiraunum eimpípnanna skal 
rita í eftirlitsbókina. 

176. 

Hylki fyrir fljótandi eldsneyti og fyllirásir þeirra og aðrásir 
til hreifilsins skal reyna með þrýstingi samkvæmt reglunum. Reyni- 

Katlar, 

smíðaðir í 

öðrum 

löndum. 

Þrýstiraun 

eimpípna. 

Þrýstiraun 

hylkja.
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brystingurinn er 0,2 kg/cm? i hylkjum, sem taka meira en 50 kg. af 43 

steinolíu eða þvíuml., sbr. 181. gr. og 0,4 ke/em* í hylkjum, sem 20. nóv. 

taka meira en 25 kg. af bensíni eða þvíuml., sbr. 182. gr. Taki hylki 

alt að 50 kg. af steinolíu, eða alt að 25 kg. al bensíni, þarf ekki að 

reyna það með þrýstingi. ef skoðunarmönnum þykir ekki ástæða 

til þess. 

Þrýstiraun skal gerð af skoðunarmönnum, eða að minsta kosti 

að þeim viðstöddum. 

Niðurstöðu þrýstiraunarinnar skal rita Í eftirlitsbókina.     

G. 

Undan þága. 

177. gr. 

Atvinnumálaráðuneytinu skal vera heimilt að gera vægari kröf- 

ur. heldur en reglurnar alment gera, til skipa, sem eru íslensk eign 

eða í smíðum fyrir íslenskan reikning fyrir 1. júlí 1922, þó ekki um 

haffærni skipsins, ferðbúnað þess nje lífsöryggi manna. Heimilt er 

og í einstöku tilfellum, ef bráð nauðsyn krefur, að veita slíkar und- 

anþágur fyrir skip, sem keypt eru frá útlöndum. 

Gefið á Amalíuborg 20. nóvember 1922. 

Undir vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson.
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aðalgreinispjald, hovedströmfordelings 

  

tavle, main switch bc 

aðalviðgerð, | general 

  

redreparaticn, 

repairs. 

     vg gelig, acce:    aðgengur, tilgæi 

afkast, ydeevne, efficieney. 

aflogun (ketils), 

mation. 

afrás, afræsi, aflöbsrör, discharge pipe. 

     

  

1 

afturskaut, negativ pol, ne ole. 

åsgong (flt.), a 

aukavjel, hjælpemaskine, en 

gine. 

austurop, spygat, se 

mbus- bálhol, forbrændingskammer, eo 

tion chamber. 

bárufleygur, oliedæmper, oil-bag. 

davit. håtsugla, haad-david, hi 

  

   

  

redni bjarg-båtur, 

-belti, 

baad,  life-boat; 

  

D 

redningsbælte, life-belt ; 

  

reip, redningsline; - 

midler; -vesti, redning 

  

rettor. 

boglampi, buelampe, arc lamp. 

bolur, skrog, body. 

botnlás (-loki), 

hlow-off eock. 

     bræði smeltesikring, (safety) fuse , 

bunupípa, straalerör, jet pipe. 

burdarmagn, bæreevne, capacity. 

  

da, beholder, sjå olfubyda. 

formforandring, defor- 

    

it, make- 

    

     

     

deep-sea-lead. 

anchor. 

træk, natural 

nding rod 

   space. 

steam drum. 

  

    condenser; sjå 

condensed     

steam erane. 

nsmodstand.     

 



sifikationsselskab. 

(skip) heldu 

klassen. 

  

older 

   evne, power of flotation. 

forketill, varmer, steam heater. 

rna, forlaesmodstand. 

    

fro öusnakkur, skumslukkei 

fyld: 

  

lingsrör. 

sangbúinn, klar til brug. 

wheel. ganghjól, drivhjul, driving 

  

  
ganghlutur (vjelar), rægende del. 

gangskiftir, gangskiftningsapparat, re- 

versal gear. 

glasalás, vandstandshane, water 

  

anneal. 

  

furnace. fyrkana 

glódeigja. 

lende    

    

glow lamp. 

  

forgreningskasse, branching 

grunnsakka, lod, lead. 

gröfuskip,  nddybningsfartöj, hopper 

dredger. 

gúfa, sirene, sirene. 

gulmálmur, snlmetal. 

hand becket. 

  

etol, thole pin. 

    vulkaniseret gummi, vulcani 

, distress signal 

   højtryk, high pressure. 

heldni, tæthed, tightness. 
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zaulk. 

pendelledning. 

kalfatre, 

  

hreifli, vjelum, reykháfumi), 

    

hedeflade, heating surtac 

ackle. 

delinje, load line. 

hleypisúð, bátur med h., klapbaad, 

collapsible boat. 

hliðhalli, list. 

  

lapside, 

      

allur, med slagside. 

hljóðdeyfir (á hreifli), lyddæmper, si- 

lencer. 

  

ömerki, lydsignal, sound signal. 

nokpert, flemish horse. 

  

vanghlutur. 

  

areifill (hreif, hreifils, flt. hreiflar), 

Motor 

hylki tank. 

vandstandsglas, gauge glass. 

hörntuhjól. palhjul, ratehet-wheel. 

orgur, akkumulator, battery. 

ki, 

hí storage 

Tr 1 4 101 kompensatlonsmidier. 

kedelv 

kedelsten, 

se 

boiler shell. væg 

  

botler sediments. 

      

kedeltryk, boiler pres 

kulsvrespröjte. 

kom pás stefna, devieret styret kurs. 

kveikimark, antændelsespunkt, point of 

ignition. 

tændgnist, ignition spark. 

kvísladós, forbindelseskasse, funetion 

box 

    

lamnagrein, pegruppe. 

landbrú, landgang, gang-hoard. 

cock. á 1 lás, hane, 

  

löbebro, gangway. 

logbog, log-book. 

leidartæki, redskaber til navigering. 
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leiðni, ledningsevne, conductibility. 

  

tingartc Jofnunartæki. 

  

leidsoguveifa, lodsflag, pilot flag. 

ljettitæki, letteapparat. 

liéragler, lysningsglas, sidelight. 

ljórahleri, stormklap, dead-cover. 

lióri, koðje, seuttle. 

ljósmerki, lyssignal, light signal. 

ljósop (örvggisloka), lysaabning, clear 

space. 

loftkassi, luftkasse. 

loftloki, luftventil, air valve. 

loftrás, loftræsi, luftrör, air pipe. 

ventilate. loftræsa, ventilere, 

  

logam: 

lokahus, 

flammepunkt, flashing point. 

ventilhus, valve box. 

loki, ventil, valve. 

yfting, promenadedæk. 

lögn, (elektr.) ledning, line. 

målmstjett, metalflange, metal flange. 

målspenna, driftsspænding. 

målstraumur, normalstrom, normal load 

current. 

målbrystingur, maksimaltryk, 

mannfermi, personbelastning. 

mannsmuga, mandehul, manhole. 

margfald, produkt. 

merkiskot, signalskud, signal gun. 

miðbandsuppdráttur, middelspanteplan, 

midship section. 

motuskåli, messe, mess room. 

neysluhylki, forbrugstank. 

olíuhyða (lampa), petroleumsbeholder. 

olíuhyiki, olietank, oil-tank. 

óstraumfara (ób. lo.), ikke strömförende. 

pípuketill, vandrörskedel, water tube 

boiler. 

pípuskrúfa, rörsnit, gas thread, fine 

thread. 

prófstofa, prófstöð, próvekammer. 

púðurskessa, kanonslag, puff-ball. 

raðtala, löbenummer. 
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all, dynamo.    
   esti, toplent, topping lift. 

vafhreifill, elektromotor, electro-motor. 

rafkveikja (hreifla), elektrisk tænding, 

electric ignition. 

raftundur, elektriske tændingsmidler. 

rafvirki, elektriske batterier. 

rakstraumur, jævnstrøm, continuous cur- 

rent, 

rås (slåkkvitækja), ledning, conduit of 

pipes. 

råsarstutur, paaskruningssted. 

raunprystingur, pråvetryk, testing pres- 

sure. 

reiðigagn, brugsgenstand. 

reisn, overbygning, deck ereetion. 

(vatni), aftappe. 

rennilás, aftapningshane, drain coeck. 

rennitæki, aftapningsmiddel. 

reykháfskápa, skorstenskappe, funnel 

casing. 

reynilás (-loki), prövehane (ventil), test 

cock. 

ridstraumur,  vekselstrom,  alternating 

current. 

rigbyrgja, skalke, batten down. 

rignegla, fastbolte, bolt. 

ristarflötur, risteflade, grate surface. 

ró (flt. rær), mötrik, nut. 

rúmlest, ton. 

rúmtak, kubikindhold, volume. 

ræði, aaregaffel, row-lock. 

ræsa, sætlte í gang, start. 

ræsisspyrnur, igangsætningsmodstande. 

ræstiop, rensehul, sludge hole. 

sammiðja (ób. lo.), koncentrisk. 

saumfarslína, spundingslinje. 

segulskekkja, deviation. 

segultruflun, magnetisk paavirkning. 

sextungur, sekstant. 

sía, brusekasse, strum-box. 

sinkaður, galvaniseret, zinked.



   

  

   

astning. 

uefni, selvantændeligt stof. 

selvlukkende ventil, self-elos- 

ralve. ing 

sjálflosa (ób. lo.), selvudlöselig. 

  

söforbindelser, sea con- 

skilja, skod, bulkhead. 

skipshöfn, skibsmandskab, erew. 

skipverjar, (alle) ombordværende, (all) 

onboard. 

skjåla, pos, bucket.    
skjólborð, skanseklædning, bulwark. 

skorajárn, riflede jærnplader. 

skriðljós, lygte, lantern, 

skriðmælir, log. 

skrúfuás, skrueaksel, propeller shaft. 

1     skutga eð s-i,     , bredgattet. 

skutpípa, stævnrör, stern tube. 

skutskilja, 

bulkhead. 

agterskod, after (steerage) 

skvamphömlur (fit.), skvalpeplader. 

smiðjumerki, fabrikmærke. 

smuguhleri, mandedör, manhole door. 

     små lubricator.     J apparat, 

snuningur (skips), svajning, swing. 

snyrting, toilet(rum), lavatory. 

sográs, sugeledning, suetion pipe. 
2 

spennufara (ób. lo.), under spænding. 

sprengihol, eksplosionskammer. 

sprengja, bombe, bomb. 

sprettvinna, intermitterende drift. 

stafnhalli, styrlastighed, trim of avessel. 

stafnrúm, forreste rum, fore-peak. 

collision kilja, kollistonsskod, 

  

armeret, steel braid-ar- 

moured. 

stefna, kurs, course. 

stefnutæki, midler til at sætte kurs. 

205 

43 
, . 20. nóv. 

afspærrings- 

steinolíusár, petroleumstank. 

stífla, afspærringsmiddel, 

ventil, stop-valve. 

  

stopventil, stop valve. 

   ip, fodpert, foot-rope. 
    stillir (á örvggisloka), stopper, (valve) 

guard. 

    

stillispel (í hurð), regulærbar ventil 

(1 dör), regnlable air-hole. 

stjett, flange. 

stjórntök, manövre. 

  

stjórnvölur, rorpind, rudder tiller. 

strandaskip, sjá inng. 

straumleki, strómtab, leakage of eur 

rent. 

strómbelastning, straumraun, current 

load. 

i, stromafbryder, switeh. 

strömskifter, throw-over 

  

switch. 

strympa (á hreifli), udblæsningsrör, ex- 

haust pipe. 

stúka, stopbösning, stuffing box gland. 

ár, styreaare. 

  

ritöflur, styretabeller. 

svalavatn, kólevand, cooling water. 

sýnd hestöfl, 

indicated 

indicerede hestekræfter, 

horse powers. 

tengill, stikkontakt, plug switch. 

tengsl, kobling, coupling. 

traustastudull, styrkefaktor. 

mellemstykke. treysta (kvk.), 

tundureimur, antændelig damp. 

tvíhverfis, symmetrisk. 

óla, dobbeltpolet. 

  

tvístöfnungur, baad af hvalbaadform. 5 

umfar, plankegang, strake. 

eimsvali, overfladekondensa- 

tor, surface condenser. 

vandstand, vanaleg vatnshæð, normal 

normal water level.
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20 nóv. 
vandsæk, water 

  

pocket. 

vatnshol (í katli), vandrum, water 

vandstand, water level. 
2 

vatnskápa, Á vandtröje, water jacket. 

var, sikring, fuse. 

varahlað (slökkvitóls), reserveladning. 

varahleðsla == varahlað. 

varinn, klædt. 

varpakkeri, dræg, grapnel. 

varpflötur, projektion 

  

ir, patentlog. 

feed. 

fodepumpe, 

veita (katli fode, 

ieed pump. 

  

födeventil, feed valve. 

föderör, 

  

feed-pipe. 

reititæki, fódemiddel, feeding appara- 

(10.), brutto. 

dækket. 

  

beskvttel: esrör, proteet ion 

boat. 

    

vindná ás, , winch- 

shaft. 

si (á þilfari), 

hestöfl), 

tromleaksel, spila 

  

opbygning. 

virkur (virk effektiv, effec- 

tive. 

vistarvera, opholdsrum. 

vielafl, maskinkraft, engine-power. 

vjelsimi, maskintelegraf, engine room 

telegraph. 
1 vjelskilja, maskinskod, engine room 

bulkhead. 

vjelspenna, driftspænding. 

kunstig træk,    

  

bjettihringur, stopbåsning, (sjå s 

(í loka), spindel, spindle. 

  

ink traadbevikling. 

trykpumpe, foreing pump. 

reducing- iljetti, trykformindsker, £ 

valve. 

þrýstimælir, trvkmaaler, pressure gauge. 

move, pressure test. brystiraun, tryk 

bverast (um ra krydses. 

ætandi (vörur), ætsende, etching. 

r, lönning, main-rail. 

a, sikringsstopper. 

  

sikkerhedsventil, safety 

valve. 

Öskuslökkvipípa, askeslukningsrör. 

öskustó, askegrav, ash-pit.
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Konungsbrief 18. des. 
um 

setning Aþingis. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guds náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtset alandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vjer viljum hjermeð veita yður sem forsætisráðherra 

Vorum umboð til þess í Voru nafni að setja Alþingi, er koma á saman til 

reglulegs fundar fimtudaeinn 15. febrúar 1993. 

Gefið á Amalíuborg, 13. desember 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
TS) 
il. DD.) 

Sig. Eggera.
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Opid brjef, 
er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 15. febråar 1922. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: AS Vjer samkvæmt 18. er. Í stjórnarskrá konungsrík. 
isins Íslands 18. maí 1990 allramildilegast höfum ákveðið að láta Alþingi 
koma saman til reglulegs fundar fimtudaginn 15. febrúar 1923. 
Um leið og Vjer birtum þetta, bjóðum Vjer öllum þeim, sem setu eiga 

að hafa á tjeðn Alþingi, að koma nefndan dag til Reykjavíkur, og verður þar 
þá sett Alþingi eftir að guðsþjónustugjörð hefir farið fram í dómkirkjunni. 

Gefið á Amalíuborg, 13. desember 1922. 

Undir Vorri konunglegu hendi oe innsigli. 

Christian R. 
(E.5.) 

  

Sig. Eggerz,
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Stjórnartíðindi 1929, Á. 4. 20 

Bráðabirgðalög 2 kt 
um 

  

skiftimynt úr eiynikkel. 

Vijer Crhistian hin konungur Islands og Danmerkur, 

Vinda og Gat 

1 Tíundi, 
„ hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stór    ri, Þjettmerski,     

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Öherrann hefur tjáð Oss, að vegna þess að 

á nauðsynlegri skifti. 

  

nm le tim innanleg 

  

in tíma hefur FR tilf       

  

   

  

mynt á Íslandi, sjer Í0-eyringum og 25. eyringum, svo vandræði 

  

tum, 6 hjåkv æmilegt ad slå sjerstaka 

cgtulegt Albingi 

i á stjórnina, að sera ráðstaf- 

hafa orðið í daglegu 

      
kemur saman; enda skoraði 

anir í þessa átt. Fyrir því brýna nauðsyn Hl að gefa út 

bráðabirgða! f 

maí 1920. 

Því bjóðum Vii 

er. stjórnarskrárinnar 18. 

   
   Slegnir skulu Í0-evringar og 2 gar úr eirnikkel. 

2. gr. 

Eirnikkelpeningar þessir skulu að stærð, þunga og málmblöndun vera 

sem hjer segir; 

  

Þvermál Þyngd brúttó 
millimetrar -  grom Málmblöndun 

Peningur, sem gildi 25 aura, 17 | 75 hlutar að þyngd af eiri 
Peningur, sem gildi 10 aura, 15 ! 25 hlutar að þyngd af nikkel. 

Peningarnir skulu vera kringló 

  

'áróttir í röndinni. 

4. gr. 

Peningar þessir Íðelegur gjaldeyrir í ríkissjóð og manna Í 

  

milli, fyrir alt að 5 króna upphæð í einn, þar til þeir ern orðnir mjög mikið, eða 

í eru þeir eigi lengur löglegur gjaldeyrir É 

  

ólöglega skaddaðir. Gaenvart ríki C 

er þeir ern orðnir svo slifnir, að ekki verður sjeð, fyrir reikning hvaða ríkis 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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45 þeir eru slegnir, en gagnvart öllum öðrum hætt 
2. okt. 

  

eyrir, þegar mótunin er svo máð, að hún er orði 

  

Stjórninni er heimilt að 

1 lögum þessum, úr landi. | 

  

tot á slíku banni varðar 

  

I 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað 

Eítir þessu eiga allir hlutaðeigendur 

Gefið á Amalíuborg, 2. október 1922 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli, $ 

    

JNL. JONSSON. 

    

I r; utanrrikismålanna he 1 október I á erið tifað und 

svofeldan samning: 

F s ZA == Parsem stjórn Danmerkur og 

stjórn Íslands óska að setja ákvæði 
z 

um 

  

36 hí art Þar 2 
rjálp pa, vella fer 1 vissurn 

  

tilfellum  naudståddum sjómönnum 

frá hvoru landinu um 

  

undirritaðir, að þar til 

 



unelegu umboði, gert  svofeldan 

samning : 

Þá er sjómaður úr öðru samnings- 

ríkinu, hefir haft þjónustu á skipi 

frá hinu samninesríkinn, og verður 

síðan eftir hjálparlaus fyrir skipbrot 

eða aðrar orsakir í einhverju landi 

öðru en ríkjum þessum, eður í ný- 

lendum þess, eður í landi þess ríkis, 

er skipið hefir fána sinn frå, bå er 

ríki 

skyld tl þess að liðsinna sjómanni 

Þessum, þangað til hann ræður sig á 

stjórnin þessu síðastnefnda 

skip aftur eður fær aðra atvinnu eð- 

ur kemur aftur til fóðurlands síns 

eða deyr. 

Þó er ráð fyrir bví gert, að sjó- 

maður sá, er svo cr ástatt fyrir, sem 

áður er sagt, eigi að nota fyrsta tæki- 

færi, er byðst, til þess að færa sönn- 

sína, mr á um neyð og orsakir, er 

valdið hafa, fyrir hlutaðeigandi vf- 

irvaldi í víki því, er styrks er leit- 

að hjá, og á hann auk þess að sýna 

fram á, að neyð hans eigi eðlilega 

  

því, að þjónustu hans á 

AÐ 

missir „sjömaðurinn það tilkall, 

hann átti til hösinnis. 

Þessa liðsinniskröfn á hann held- 

var lokið. öðrum kosti 

er 

ur eigi, þá er hann hefir strokið frå 

skipi eða verið tekinn frá því fyrir 

glæp eða afbrot, eður þá er hann 

hefir verið skilinn eftir vegna þess, 

að hann hefir verið óhæfur til þjón- 

ustu fyrir sjúkdóm eða meiðsl, er 

hann hefir bakað sjer sjálfur. 

nær Styrkurinn til viðurværis, 

fatnaðar, læknishjálpar, lyfja og 

ferðakostnaðar, og greftrunar- 

kostnaðar, ef hann deyr. 

Ef Færevingur á í hlut skal hann 
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meddelt kongelig Bemyndigelse kom- 

men overens om fölgende: 

Naar en Sömand fra en af de kon- 

traherende Stater, efter at have gjort 

Tjeneste ombord paa et Fartöj, til- 

hörende den anden Stat, formedelst 

Skibbrud eller af andre Aarsager 

bliver 

  

efterladt i hjælpelås Forfatn- 

ing i en tredje Stat eller dennes 

Kolonier, eller i den Stats Territo- 

rum, hvis Flag Fartöjet förer, skal 

sidstnævnte Stats Regering være for- 

pligtet til at understøtte Somanden, 

indtil han faar ny Hyre eller anden 

Beskæftigelse, eller indtil han an- 

kommer til den Stat, hvor han hører 

hjemme, eller indtil han dör. 

Herved forndsættes imidlertid, at 

en Sömand, son er 1 det 1 foregaaende 

Afsnit omhandlede Tilfælde, benyt- 

ter den første Lejlighed, som tilbyder 

sig til for vedkommende Tjeneste- 

mand i den Stat, af hvilken Under- 

stöttelsen begæres, at godtgøre sin 

trængende Forfatning og de Aarsa- 

ger, som har hidfört den, hvorhos 

han maa paavise, at hans Hjælpelös- 

Fölge af, at 

Fartöjet er op- 

hed er den naturlige 

hans Tjeneste 

hørt. I Mangel deraf ophörer Sö- 

mandens Ret til Understöttelse. 

Saadan Ret har 

paa 

Sømanden heller 

ikke, naar han er römt eller er af- 

skediget fra Skibet paa Grund af en 

Forbrydelse eller  Forseelse, eller 

naar han er efterladt paa Grund af 

Tjenesteudygtighed, forvoldt ved 

selvforskyldt Sygdom eller Beskadi- 

gelse, 

Understöttelsen omfatter Under. 

holdning, Beklædning, Lægehjælp, 

Medicin og Rejseudgifter, og i Til- 

a6 
28. des.
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46 sendur til Færeyja; aðrir Danir fælde af Dödsfald, Begravelsesom- 

28. des. skylu sendir til annara hluta Dan- kostninger. 

merkur. Hjemsendelsen sker for Færingers 

Samningur þessi öðlast gildi 1. Vedkommende til Færðerne og for 

janúar 1923, og heldur áfram að andre Danskes Vedkommende til det 

vera í gildi, þangað til aunarhvor övrige Danmark. 

semjanda með  ársuppsagnarfresti Nærværende Overenskomst skal 

lætur hinn semjandann vita, að það træde i Kraft den 1. Januar 1923 og 

sje ósk hans, að hann skuh úr gildi forblive gældende, indtil en af de 

falla. kontraherende Parter med et Áars 

Þessu til stadfestingar hafa undir- Varsel for den anden Part maatte 

ritaðir ritað undir samning þenna, forkynde sin  Hensigt at lade den 

og sett á hann innsigli sín. træde ud af Kraft. 

Gefið út í Kaupmannahöfn i Til Bekræftelse heraf har under- 

tvennu lagi 9. október 1929. tegnede  underskreveet nærværende 

Jverenskomst og forsynet den med 

Harald Scavenius, deres Segi. 

(L. 8.) Udfærdiset in duplo í Köbenhavn 

dem 9. Oktober 1992. 

Sveinn Björnsson. 

(L. 8.) Harald Scavenius, 

(L. 8,) 

Sveinn Björnsson, 

(E.8) 

„Þetta ejörist hjrermeð öllum kunnugt. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðunevtið, 28. desember 1992. 

KI. Jónsson. 

  

Vigfús Eanarsson.


