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Statsministeren (Stauning) gav i Folketingets Møde den
17. Januar følgende Meddelelse:
»Fra Hans Majestæt Kongen har jeg modtaget et Re
skript med Anmodning om at bringe Indholdet til Rigsdagens
Kundskab.
Jeg skal have den Ære at forebringe dette for det
høje Folketing:
»Vi give Dig herved til Kende, at Vi allernaadigst
ville have Dig overdraget i Vort Navn at bringe Rigsdagen
Budskabet om, at Vor højtelskede Onkel, Hans Kongelige
Højhed Prins Valdemar af Danmark Lørdagen den 14. d. M.
Kl. 830 Morgen er afgaaet ved Døden.
Vi bringe dette Budskab i fuld Forvisning om Rigs
dagens Deltagelse i Vor og Vore Slægtninges tunge Sorg.
Befalende Dig Gud.

Givet i Vort Palæ paa Sorgenfri, den 14. Januar 1939.

CHRISTIAN R.
Til
Vor Statsminister.«
Jeg overbringer herved Folketinget dette Budskab i
sikker Forvisning om, at Regeringen og Rigsdagen som hele
det danske Folk levende deltager i Kongens og Kongehusets
Sorg.«
Derefter udtalte Folketingets Formand (Hans Rasmussen):
»I Tilslutning til det nu oplæste Reskript ønsker jeg at udtale
nogle Ord.
Vi har her i Rigsdagen god Grund til at mindes Hans
Kongelige Højhed Prins Valdemar, fordi han paa udmærket
Maade ved flere Lejligheder i svunden Tid har repræsen
teret Danmark og bidraget til at gøre vort Lands Navn
fordelagtigt kendt ude i det fremmede, ligesom han ogsaa
positivt gavnede danske Interesser og dansk Erhvervsliv.
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Prins Valdemar havde den Lykke at blive velset af alle
her i Hovedstaden og i øvrigt af saare mange ude omkring
i Landet. Han var høj agtet og afholdt af alle dem, der fik
Lejlighed til at kende ham paa nærmere Hold. Dette gælder
ikke mindst de Kredse, der hører til vor Marine, som han
i en lang Række Aar tjente med stor Pligtfølelse.
Prins Valdemar var en yderst nobel Personlighed,
beskeden i sin hele Færd, en fortrinlig Repræsentant for de
gode Traditioner fra sine Forældres Hjem. Hjælpsomhed og
Venlighed var fremtrædende Egenskaber hos ham.
Paa Folketingets Vegne udtaler jeg over for Prins
Valdemars Børn og hans hele Slægt og over for hans Venne
kreds vor Deltagelse i den Sorg, som dette Dødsfald har
fremkaldt.« (F. Sp. 2655).

I Landstingets Møde den 18. Oktober oplæste Formanden
(Zahle) en tilsvarende Meddelelse fra Statsministeren og
føjede hertil:
»Ved sin noble Optræden, ved den Venlighed, hvormed
Prins Valdemar kom alle i Møde, ved den store Hjælpsomhed
og Godhed, som den afdøde Prins ved enhver Lejlighed lagde
for Dagen, vandt han alle Hjerter i saadan Grad, at Bud
skabet om Prins Valdemars Død har fremkaldt Sorg i de
videste Kredse i det danske Folk, og jeg udtrykker Lands
tingets Deltagelse i den Sorg, der ved Prins Valdemars Bort
gang har ramt ikke alene hans nærmeste Familie, Børn og
Børnebørn, men det hele Kongehus.« (L. Sp. 333).

(Tingenes Medlemmer paahørte staaende Statsministe
rens Meddelelse og Formændenes Udtalelser).
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I Tiden mellem forrige Rigsdagssamlings Slutning den
13. April 1938 og denne Samlings Slutning den 2. April 1939
er følgende Medlemmer afgaaet ved Døden:
1. Folketingsmand, Redaktør J. P. Larsen, Helsingør, døde
den 29. April 1938. I Folketingets
Møde den 4. Oktober udtalte Folke*
tingets Formand (Hans Rasmussen):
»Før Tinget begynder sit Ar*
bejde, tager jeg Anledning til at
minde om, at Folketinget siden
Hjemsendelsen i Foraaret har mistet
et af sine Medlemmer, idet vi den
30. April overraskedes af en Med*
delelse om, at Folketingsmand J. P.
Larsen, Helsingør, Aftenen i For*
vejen pludselig og uden forud*
gaaende Sygdom var afgaaet ved
Døden. J. P. Larsen døde under sit
Arbejde paa det Kontor, hvor han
gennem mange Aar havde haft sin daglige Gerning. Et Hjerte*
slag havde gjort Ende paa hans Liv. Vor Kollega blev 65 Aar
gammel.
I sine unge Aar søgte J. P. Larsen at dygtiggøre sig ved
Rejse i Udlandet og ved at deltage i Studiekursus o. s. v.
Ved 30 Aars Alderen begyndte han at deltage aktivt i det
offentlige Liv. I Hillerød, hvor han dengang opholdt sig, kom
han ind i det kommunale Arbejde. Men det var dog særlig i
Helsingør, at han fik Lejlighed til at bruge sine solide Evner
paa en lang Række Omraader. I over 20 Aar var han et skattet
Medlem af Helsingør Byraad.
I 1920 blev J. P. Larsen Medlem af Folketinget. Man lærte
herinde hurtigt at sætte Pris paa hans sunde Ligevægt. Hans
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Indlæg under Tingets Forhandlinger var præget af Grundighed
og Saglighed, nu og da isprængt et Stænk af sjællandsk Lune.
I Udvalgsarbejdet deltog J. P. Larsen med stor Interesse.
Han mødte altid vel forberedt. Og var han Leder af et Udvalgs
Arbejde, erfarede man, at han havde en heldig Haand, som
samtidig kunde være baade blød og fast.
Den socialdemokratiske Gruppe satte J. P. Larsen højt paa
Grund af hans Loyalitet og hans udprægede Pligtfølelse samt
hans redelige og gode Sindelag.
Her i Tinget vil vi mindes ham som den flittige Kollega,
der altid var paa sin Plads, og som paa værdig Maade vare*
tog sit Hverv som Medlem af Rigsdagen.« (F. Sp. 1).
2. Folketingsmand, Formand for De samvirkende Fagfor*
bund Chr. Jensen døde den 3. December 1938.
I Folketingets Møde den 6. December udtalte Folketingets
Formand (Hans Rasmussen):
»Folketinget har atter mistet et af sine Medlemmer. Folke*
tingsmand Chr. Jensen, der var valgt i Københavns Storkreds,
er i Lørdags Aftes pludselig afgaaet ved Døden, ramt af et
Hjerteslag, under et Ophold i Tallin i Estland.
Dette Dødsfald kom som en smertelig Overraskelse for os
alle. Endnu saa sent som i Fredags var Chr. Jensen til Stede
her i Tinget. Han kom henad Mødets Slutning op til mig og
bad om Orlov for et Par Dage i Anledning af en Rejse. Jeg
ønskede ham lykkelig Færd og tilføjede et: Paa Gensyn i kom*
mende Uge.
Rejsen til Estland blev Chr. Jensens sidste. Et slidsomt
Arbejde paa fremskudt Post i en stor Organisations Ledelse og
megen Deltagelse i offentligt Liv har rimeligvis tæret haardt
paa hans Livskraft.
I 1935 blev Chr. Jensen Medlem af Folketinget. Men længe
forud havde han været delagtig i Hovedstadens kommunale
Styre. Inden for dette Styre havde han i særlig Grad Lejlighed
til at hellige sig Hjælpekassevirksomheden, som havde hans
varme Interesse.
I de seneste Aar af sit Liv var vor afdøde Kollega For*
mand for De samvirkende Fagforbund i Danmark. Der er fra
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mange Sider sagt om Chr. Jensen, at han udfyldte denne
meget krævende Post paa en heldig og god Maade. Han var
en loyal Forhandlingens Mand, der ønskede positive Resul?
tater af sin Gerning.
Her i Folketinget naaede Chr. Jensen ikke at komme i
nogen fremtrædende Stilling, og
han stræbte heller ikke efter dette.
Det var det mere stilfærdige, solide
Udvalgsarbejde, det her kom an
paa for ham.
Man kunde ved et første Gangs
Møde med Chr. Jensen faa Indtryk
af noget utilgængeligt, men det var
blot en ganske tynd Skal. Saa snart
man kom i nærmere Forbindelse
med ham, lærte man i ham at kende
et varmhjertet Menneske, som ind?
gød Sympati.
Jeg vil ikke her undlade at
nævne, at jeg et Par Gange i den
senere Tid havde Lejlighed til at appellere til Chr. Jensen
med Henblik paa en Haandsrækning til Fordel for nationale
Opgaver i Sønderjylland. Hver Gang svarede Chr. Jensen mig
straks: Jeg vil ikke staa tilbage paa dette Omraade. Han var
en god Landsmand.
Chr. Jensen vil blive mindet som en fuldgyldig Repræsen?
tant for de mange Tusinder af Arbejdere i dette Land, hvis
Interesse det blev hans Opgave at varetage.
Her i Folketinget vil vi huske ham som den elskværdige
Kollega, der saa brat kaldtes bort under et Ophold ude i det
fremmede.
Vi udtaler vor Medfølelse i den store Sorg, der saa uven?
tet har ramt hans Hustru og Børn og hans mange Venner.«
(F. Sp. 2123).

3. Landstingsmand, Gaardejer Rasmus Rasmussen Flemløse
døde den 4. Marts 1939. I Landstingets Møde den 6. Marts ud?
talte Formanden (Zahle):
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»Siden vi sidst var samlet i Landstinget, har vi modtaget
den sørgelige Meddelelse, at et af os alle højt anset Medlem,
Rasmussen Flemløse, er afgaaet ved Døden i en Alder af kun
59 Aar.
Før Rasmussen Flemløse blev valgt til Medlem af Lands*
tinget, havde hans Hjemegns Be*
boere vist ham Tillid ved at vælge
ham til mange og anselige Tillids*
hverv. Han har først været Medlem
af Sogneraadet og derefter i en Aar*
række dettes Formand, hvilket er en
Stilling, hvis Indehaver erhverver
sig en udmærket Indsigt i kommu?
nåle Forhold. Desuden har han
været Medlem af Assens Amtsraad
siden 1913 og Formand for Amts*
raadsforeningen fra 1936.
Endvidere har Rasmussen Flem*
løse været Skatteraadsmedlem fra
1920, Skatteraadsformand siden 1922
og Landvæsenskommissær siden 1928 og varetaget mange andre
i høj Grad udviklende Hverv.
Da Rasmussen Flemløse den 25. November 1929 indtraadte
i Landstinget, havde han saaledes gennemgaaet en udmærket
Forskole til den Gerning, han her skulde røgte, og de Forvente
ninger, som derfor med god Grund knyttedes til ham, blev
ikke skuffet.
Landstingsmand Rasmussen Flemløse røgtede sit Arbejde
her i Tinget med Omhu og Flid, og hans Udtalelser, der altid
var prægede af saglig Indsigt og grundig Overvejelse, paahørtes
med Interesse. Skønt Rasmussen Flemløse kun i knap 10 Aar
var Medlem af dette Ting, vandt han sig her en anselig Posi
tion, og vi beklager alle, at Døden gjorde en saa brat Ende
paa hans Virksomhed i Landstinget, hvor hans Minde vil be*
vares med Højagtelse.« (L. Sp. 1194).

Den ordentlige Rigsdagssamling
1938—39.
Rigsdagens 91. ordentlige Samling aabnedes den 4. Okto
ber 1938. Aabningsakten fandt Sted i Fællessalen (se Side 18).

I Henhold til Grundlovens § 94 opløstes Rigsdagen fra
den 2. April 1939, og nye almindelige Valg til Folketinget
og Landstinget foretoges henholdsvis den 3. April 1939 og
den 14. April 1939. (F. Sp. 5465 og 5466, L. Sp. 1591).
Der afholdtes 101 Møder i Folketinget og 78 i Lands
tinget.

Ministeriet Stauning.
Efter Rekonstruktionen af 4. November 1935.
Statsminister: Th. A, M. Stauning, f. 73.1)
Udenrigsminister: P, R. Alunch, f. 70.2)
Fina,nsminister: V. Bukl, f. 81.3)
Justitsminister: K. K. Steincke, f. 80.4)
Minister for Landbrug og Fiskeri: Kr, M, Bording, f. 76.2)
Indenrigsminister: Bertel Dahlgaard, f. 87.2)
Minister for offentlige Arbejder: N. P, Fisker, f. 86.5)
Socialminister: Ludvig V, Christensen, f. 78.5)
Kirkeminister: Johannes T. C. Hansen, f. 81.5)
Undervisningsminister: Jørgen P. L. Jørgensen, f. 88.5)
Forsvarsminister: Alsing E. Andersen, f. 93.5)
Minister for Handel, Industri og Søfart: Johannes Kjærbøl, f. 85.5)

x) Udnævnt 30/4 1929; Minister for Søfart og Fiskeri fra 3%
1929 til 31/5 1933; Forsvarsminister fra 31/5 1933 til 4/n 1935.
2) Udnævnt 30/4 1929.
3) Udnævnt 20/7 1 937.
4) Udnævnt 4/n 1935; Socialminister fra 30/4 1929 til 4/n 1935.
5) Udnævnt 4/n 1935.

Medlemmerne af Rigsdagen.
Parti- eller Gruppebetegnelser: S. = Socialdemokrat; V. = Venstre;
KF. = Det konservative Folkeparti; RV. = Det radikale Venstre;
FF. = Det frie Folkeparti; B. = Bondepartiet; DR. = Danmarks
Retsforbund; DK. = Danmarks kommunistiske Parti; SI. = Sles
vigske Parti; NS. = Nationalt Samvirke; DS. = Dansk Samling;
UG. = Uden for Grupperne.

A. Folketinget.
Gruppe

Medlem
siden

Parti eller

7» 74
27io73

KF.
S.

16/u32
27s 06

27i285

S.

22/io35

dag

Folketinget

Fødsels-

Efter Valget til Folketinget den 22. Oktober 1935.

A. Storkredse i København—
Frederiksberg.1)
I. Søndre Storkreds.

Gerda Mundt, Borgerrepræsentant ..
Th. Stauning, Statsminister................
Johs. Kjærbøl, Minister for Handel,
Industri og Søfart...........................
Helga Larsen, Frue.............................
E. Friis, Rodemester...........................
Rasmus Hansen, Redaktionssekretær

27« 84
27s 77
“/s 96

s.
s.
s.

% 97
“/o 94
14/2 94
16/e 84
21/4 03
7» 74

DK.

22/4 18
2Vt 29
16/x 36

II. Østre Storkreds.

Aksel Larsen, Støberiarbejder............
William Prieme, Grosserer..................
C. Westermann, Kommandørkaptajn.
K. E. S. Rager, Ingeniør, Cand. polyt.
H. C. Hedtoft - Hansen, Partisekretær
J. Friis-Skotte, fhv. Minister.............

KF.
KF.
RV.
S.
S.

16/u32
“/u32
7, 33
24/, 29
22/io35

22/4 18
x) Medlemmernes Rækkefølge inden for hver enkelt Amtskreds
(Storkreds) er bestemt efter Partibetegnelsernes alfabetiske
Rækkefølge (jfr. Meddelelse fra Indenrigsministeriet af 13.
Oktober 1935) og inden for Partierne efter den Orden, hvori
Kandidaterne er erklæret for valgt.
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Rigsdagens Medlemmer.

"o

Folketinget

15 15

CL

Vilhelm Rasmussen, Forstander for
Statens Lærerhøjskole.....................
Julius Schrøder, Typograf..................
Under Samlingen (3/i2 38)
afgik ved Døden:
Chr. Jensen, Form, for De samvirkende
Fagforbund.1)
III. Vestre Storkreds.

J. Oskar Andersen, Professor ved Uni
versitetet, Dr. theol.........................
0. P. J. Skjerbæk, Overinspektør for
Børneforsorgen.................................
Valdemar Sørensen, Grosserer............
J. P. Jønson, fhv. Forretningsfører. .
0. E. Einer-Jensen, Hovedkasserer ..
Alsing Andersen, Forsvarsminister...
J. Chr. Jensen, Direktør....................
Victor Fomæs, Driftsleder..................
Nina Andersen, Kontorassistent, Frue

31/7 69 i S.
19/7 79 : S.

9/3 15
n/4 24

i
KF.

22/4 18

KF.
RV.
S.
S.
S.
s.
s.
s.

36
35
1 *712 19
!2°/l 24
2V4 29
U/6 18
22/io 35
V, 36
22/9

22/10

B. Amterne paa Øerne.
Københavns Amtskreds.

Svend E. Johansen, Kontorchef ....
PovlDrachmann, Redaktør, Cand.polit.
Carsten Raft, Redaktør......................
Kristen Amby. Fængselspræst..........
Jørgen Jørgensen, Undervisningsmini
ster, Gaardejer.................................
N. P. Nielsen.................................. '..
W. Villumsen, Typograf.....................
J. S. Smørum, Husmand...................
H. C. Hansen, Forbundsformand.. .

1) Mandatet overgik til Svendborg Amtskreds. Se herom Side 7.
2) I Tilslutning til Danmarks Retsforbund.
3) Var ikke Medlem 22/4 18—6/7 20.
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Rigsdagens Medlemmer.

Folketinget

■73

Frederiksborg Amtskreds.

Victor Larsen, Proprietær..................
Aage Fogh, Konsulent........................
Emil Retoft, Borgmester....................
Marius Jensen, Gaardejer...................

27a
7.
7,
27i

90 ' KF.
96 1 RV.
94
S.
88
V.

Holbæk Amtskreds.

N. P. Andreasen, Parcellist.................
Fr. Andersen, Borgmester..................
Fr. Dalgaard, Landsretssagfører, For
retningsfører ...................................
Hans Clausager, Landbrugslærer,
Gaardejer..........................................

27, 81
27s 77

RV.
S.

24/4 29
26/4 201)

2% 93 1

s-

22/1035

273 74 i

V.

26/4 20

KF.
S.
S.
s.
V.

s/1.26
275 13
7« 20
30/4 382)

Sorø Amtskreds.

Alfred Bindslev, Redaktør.................
H. P. Hansen, fhv. Minister.............
J. P. Jensen, Dyrlæge........................
N. Chr. Ælkær, Skovfoged.................
Amth Jensen, Førstelærer..................

2V. 96
71.72
23/j 69
’78 85
27/, 83

7s 27

Præstø Amtskreds.

A. Chr. Hartel, Proprietær, Cand.
mag....................................................
Johs. Ulrich, Forpagter......................
Kristian Nygaard, Højskolelærer ....
H. P. Hansen, Borgmester.................
Viggo Nielsen, Journalist....................
Carl Petersen, Statshusmand..............
Otto Himmelstrup, Sekretær, Cand.
polit....................................................

: B.3)
i KF.
RV.
27i 75 ! S.
S.
7u 00
S.
V5 94
7s 89
7. 69
27/12 87

712 83

;

V.

x) Var ikke Medlem 21/, 20—xl/4 24.
2) Mandatet overført fra Frederiksborg Amtskreds til Sorø
Amtskreds, efter at Redaktør J. P. Larsen var afgaaet ved
Døden 29/4 38. (F. Sp. 1 og 6).
3) Anmeldt 19/, 39 som Medlem af »Bondepartiet«. (F. Sp. 2720).
4) Var ikke Medlem 3/,—21/s 20.
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1

Bornholms Amtskreds.

Hans Rasmussen, Redaktør...............
Hans Conrad Koefoed, Gaardejer...

27e 73
71! 88 ,

S.
V.

27s 06*)
n/4 37

7s 82
27. 77

KF.
RV.

27, 36
22/4 182)

2 7, 93
"A 91
”/x 93
271273

S.
S.
s.
V.

27u31
712 26
17ii32

l71295 !

s.

l2/io38

Maribo Amtskreds.

J. L. Grønning, Proprietær..............
A. M. Hansen, Statsrevisor................
Knud V. Jensen, Formand for De samvirkende Fagforbund.......................
Sigvard J. Munk................................
Hartvig Frisch, Lektor.......................
N. C. Løje, Proprietær.......................
Under Samlingen (11/io 38)
nedlagdes Mandat af:
Sigvard J. Munk.
I hans Sted indtraadte:
Peder Nørgaard, Underdirektør........

27i»35

Odense Amtskreds.

Christmas Møller, Cand. jur...............
J. C. A. Carlsen-Skiødt, Handelsgartner,
Forfatter...........................................
Oluf Steen, Landmand.......................
C. N. Hauge, fhv. Minister................
L. D. Rasmussen, Statsrevisor..........
L. M. Larsen (Bjerre), Gaardejer ...
Povl Fr. Jensen (Horsebæk), Gaardejer
Søren P. Larsen...................................
Svendborg Amtskreds.

A. C. D. Petersen, Statsrevisor, Gaard
ejer ....................................................
P. Munch, Udenrigsminister, Dr. phil.
J. J. Bjerring, Borgmester...............
U Var ikke Medlem 2% 13—21/9 20.
2) Var ikke Medlem 26/4—21/9 20.
3) Var ikke Medlem 2% 10—2% 13.

KF.
i
66 ’ KF.
92 RV.
S.
70
S.
68
83 1 S79
s.
V.
88

7< 94
7s
“/,
*7.
7,
22/5
22/7
14/7

21/e 20

2V. 20
u/< 24
27s 093)
27s 13
712 26
22/io35
712 26

i

7« 80 ; KF. : “/4 24
25/, 70 RV. ; 27s 09
Wh 78 ! s. l22/4 18
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Rigsdagens Medlemmer.
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P.
D.
A.
J.

Andersen, Redaktør.......................
P. Ditlevsen, Redaktør.................
C. Duborg, Godsejer......................
Chr. Jensen-Broby, Gaardejer . ...

11/

70
96 :
27s 79 i
X71 88

16
28/

S.
S.
V.
V.

122/4 18i)
712 382)
274 29
lV. 19

C. Amterne i Jylland.
Hjørring Amtskreds.

H. F. Ulrichsen, Overretssagfører, Ud
vandringschef....................................
Chr. Christiansen, Forretningsfører...
E. O. Levinsen, Forretningsfører....
Hans Pinstrup, Gaardejer...................
J. S.Vanggaard, Statsrevisor, Gaardejer
E. M. Kjær, Kommunelærer..............

25/ 88 i KF. ll/4 243)
S.
14/9 95
Vi 324)
7. 91 I S.
w/n 32
’/g 92 ; v. i w/n 32
*712.75 ! V. i 27s 10
71 93 : V. ! 27io 35

j

:

Thisted Amtskreds.

V. Fibiger, Proprietær.........................
Marinus Sørensen, Gaardejer..............
J. E. Nørgaard, Gaardejer.................

“/2
71
17/s

86
86
91

KF. | 27< 20
S. i 2/12 26
V.
*711 32

Aalborg Amtskreds.

Ole Bjørn Kraft, Redaktør................
J. Hassing - Jørgensen, fhv. Minister,
Direktør............................................
J. N. A. Strøm, Fabriksarbejder....
C. Bollerup Madsen, Redaktør..........
Jens Sørensen (Sejlflod), Gaardejer. .
Christen Andersen, Husmand.............
N. Elgaard, Redaktør.........................
N. Edvard Sørensen, Statshusmand .

K/12 93 ; KF.

712 26

72

RV. 27io 35
1®//li 32
S.
S. ; 2710 35
S.
7i 30
U/, 78
s.
27t0 85
22/e 35
7. 79 1 V. 1 2712 22
27s 93: V. l27« 29
2V12 98
n/s 84

T) Var ikke Medlem 26/4—21/9 20.
2) Mandatet overført fra København—Frederiksberg, østre Stor
kreds, til Svendborg Amtskreds efter Folketingsmand Chr.
Jensens Død 3/12 38. (Se Side 4). (F. Sp. 2290).
3) Var ikke Medlem 24/4 29—16/n 32.
4) Var ikke Medlem 16/n 32—22/10 35.
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Medlem
siden

Gruppe

Parti eller

dag

Folketinget

Fødsels-

Rigsdagens Medlemmer.

i
Viborg Amtskreds.

Bertel Dahlgaard, Indenrigsminister .
A. C. Mortensen, Redaktør................
Th. Hauberg, Førstelærer...................
Laust Nørskov, Gaardejer..................
S. Brorsen, fhv. Minister, Gaardejer .

71187
22/i 70
7io 87
22/, 83
7i 75

RV. 2«/4
S.
2«/4
S.
274
V. 37o
V. ’”/o

20
20
291)
14
072)

Randers Amtskreds.

J. S. Foget, Sekretær, Gaardejer....
Victor Purschel, Generalauditør........
M. Nøhr, Redaktør.............................
Gustav Pedersen, Forretningsfører. ..
M. F. Mortensen, Statshusmand........
N. P. Nielsen (Mejlby), Karetmager..
Svend Nielsen, Gaardejer...................
Knud Kristensen, Gaardejer..............
Under Samlingen (2% 39)
nedlagdes Mandat af:
Svend Nielsen, Gaardejer.8)
I hans Sted indtraadte:
F. R. Christiani, Ingeniør, Dr. techn.

7? 00 i B.3)
23/s 77 ; NS.4)
7o 91 RV.
s.
7o 93
s.
7s 74
’«/, 80 ■ s.
V.
37s 79
27i»80 ! V.

7o 77

V.

i 22/io35
2«/4 20
! 22/i035
"/« 24«)
24/„ 29
27o 38
u/4 24«)
2«/4 20’)

1
1

w/n 32«)

Aarhus Amtskreds.

Alfred Jensen, Murerarbejdsmand...
H. Hasle, Konsul, Landsretssagfører.
A. Sneum, Kommunelærer.................

x)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

7, 03 I DK. ! 7io 36
7ii00 KF. i 17u32
29/, 79 ' S. ! “/o 24

Var ikke Medlem 16/u 32—22/10 35.
Var ikke Medlem 24/4 29—1/:._ 32.
Anmeldt 19/j 39 som Medlem af »Bondepartiet«. (F. Sp. 2720).
Udtraadte V12 38 som Medlem af Det konservative Folkepartis
Rigsdagsgruppe og anmeldte 11/1 39 Partiet »Nationalt Sam
virke« som politisk Parti og sig selv som dets Repræsentant.
(F. Sp. 2532).
Var ikke Medlem 2/12 26—29/9 34.
Var ikke Medlem 16/n 32—22/10 35.
Var ikke Medlem 24/4 29—16/n 32.
F. Sp. 2797.
Var ikke Medlem 22/10 35—21/i 39.

9

Holger Eriksen, Journalist.................
Leonhard Hansen, Forretningsfører ..
J. Kr. Jensen (Lillering), Gaardejer .

712 94
’7. 87 1
712 87

Skanderborg Amtskreds.

P. Korsgaard, Ingeniør.......................
Hans Nielsen, kst.Hypotekbankdirektør
N. Fisker, Minister f. offentlige Arbejder
Albinus Jensen, Redaktør..................
J. C. C. Kyed, Gaardejer...................

’7v 74
’7« 69
7o 86
Vs 83
«/n 78

:
;
1
!

S.
Ss.

Medlem
siden

Gruppe

Folketinget

Parti eller

Rigsdagens Medlemmer.

Fødsels
dag
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22/io35

’71132
”A 24')

i1
KF. 1 22A 18
s. i 27s 09
s. I 7i324
31/, 232)
s.
V. ”A 24

Vejle Amtskreds.

P. Gregersen, Lærer............................
Valdemar Thomsen, Gaardejer...........
Viggo Hansen, Gaardejer....................
Holger Larsen, Redaktør....................
Richard Jørgensen, Redaktør............
J. A. K. Dalby, Lærer......................
Anton Christensen, Maskinpasser . . .
Inger Gautier Schmit, Frue...............
Laurits Pedersen, Gaardejer...............

“/n 89 DR.
’712 87 ' B.3)
27n 70 KF.
S.
7i 80
S.
”A 82
w/ii 79 DS.4)
S.
7, 87
27i077
27i 86 ;

V.
v-

’71132
’7ii32
2/i326

271 20
22/io35
’7io 37
Vu 37
27o 295)
22/io35

Ringkøbing Amtskreds.

Jens Thomsen, Gaardejer...................
A. Vesterager, Lærer...........................
M. P. Rasmussen (Gylling), Gaardejer
Kr. M. Bording, Minister for Landbrug
og Fiskeri, Gaardejer.......................
Niels Yde, Lærer.................................

B.6)
27o 80
12A 70 KF.
7io 82 , RV.
”A 76 j
7io 78 1

S.
S.

22/io35

27s 18
274 29
21A 20
’71132

x) Var ikke Medlem 2/12 26—24/4 29.
2) Var ikke Medlem n/4 24—22/10 35.
3) Anmeldte 19/2 39 »Bondepartiet« som politisk Parti og sig
selv som Medlem af samme. (F. Sp. 2720).
4) Udtraadte 23/2 39 som Medlem af Socialdemokratiet og
anmeldte »Dansk Samling« som politisk Parti og sig selv
som dets Repræsentant. (F. Sp. 4369).
5) Medlem af Landstinget 11/5 18—24/4 29.
6) Anmeldt 19/j 39 som Medlem af »Bondepartiet« (F. Sp. 2720).

1938/
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0. C. Krag, Kreditforeningsdirektør,
Dr. phil.............................................
J. Sønderup, Gaardejer.......................
C. M. Julin, Landssekretær................

Medlem
siden

Gruppe

Folketinget

Parti eller

Rigsdagens Medlemmer.

Fødselsdag

10

23/e 70
2/2 94
24/s 82

V.
V.
V.

1
i
! n/i 241)
i 27io35
2/1226

% 91
7s 79

DR.
B.2)

16/u32
21/2 35

25/, 82 KF.
7, 70 RV.
S.
n/s 96
S.
3% 79
V.
20/ii02
25/2 94’ V.

22/io35

Ribe Amtskreds.

Oluf Pedersen......................................
L. Elbæk-Jessen, Gaardejer................
Chr. E. Boeck-Hansen, Direktør, Cand.
polyt..................................................
J. K. Jensen (Gørding), Læge..........
L. J. Bomholt......................................
M. K. Sørensen, Overportør..............
Erik Eriksen, Gaardbestyrer.............
Einar Simonsen, Gaardejer.................

16/u32
24/4 29
2% 28
22/io35
22/k>35

Haderslev=Aabenraa=Sønderborg»
Tønder Amtskreds.

Hans Hansen (Rørby), Gaardejer,
Murermester......................................
A. Svensson, Redaktør.......................
Peter Petersen (Røj), Domæneforpagter
Johs. Carl Schmidt, Præst.................
J. P. Nielsen, Bager...........................
P. H. Mortensen, Maskinarbejder....
H. J. Hinrichsen, Arbejdsmand........
Jørgen Gram, Gaardejer.....................

26/9 78
”/nSO
12/4 75
’/. 69
23/4 73
7, 86
«/, 83
19/n87

DR.
KF.
KF.
SI.
S.
S.
s.
V.

24/4 29
16/ii32
22/1035
21/8 20
21/9 20
n/4 243)
24/4 29
22/io35
1

D. Valgdistrikterne paa
Færøerne.
Færø Amtskreds.

A. Samuelsen, Sysselmand..................
1)
2)
3)
4)

V, 73

V.

l7s 13i)

Landstingsmand 10/7 14—lx/4 24.
Anmeldt 19/i 39 som Medlem af »Bondepartiet« (F. Sp. 2720).
Var ikke Medlem 2/12 26—27.
Var ikke Medlem 7/515—22/418, Landstingsmand 21/817—22/418.
Valget paa Færøerne fandt Sted den 11. November 1935.
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B. Landstinget.
Efter Valgene til Landstinget i 1., 4. og 6. Landstingskreds den
13. September 1932 og i 2., 3., 5. og 7. Kreds den 22. September
1936 samt efter Valget af landstingsvalgte den 14. August 1936.

Landstinget

Lan dsti n gs val gte. i)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

T)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

M. Jensen-Aale...................................
Albert Jensen, Urmager....................
J. P. M. Simonsen, Redaktør..........
A. Johansen, Hovedkasserer.............
Johannes P. Nielsen, Forretningsfører
C. F. Sørensen, Sparekasserevisor...
C. E. Christiansen, Borgmester........
C. Th. Zahle, fhv. Minister..............
Martin Sørensen (Peterslund), Gaard
ejer...................................................
H. Jefsen Christensen, Gaardejer ...
M. C. Jensen, Kutterfører................
J. Villemoes, Konsul, Grosserer ....
Svenning Rytter, Præsident for Kø
benhavns Byret..............................
Rasmussen Flemløse, Gaardejer ....
S. C. Nørgaard, Overlærer................
Gudrun Vang Lauridsen, Frue........
C. J. F. Sven, Overretssagfører ....

S.
69 S.
8/l 69
S.
13/ 68
s.
/12
27/ic 69
s.
18/a 70
s.
2% 79
s.
19/1 66 RV.

% 65

19/e-

27/
/6
28/
/2
5/
/9

74 RV.
80 V.
71l V.
28/9 80
V.
i
19/1 75|
V.
28/c 79
V.
73 V.
2’/10 79i
V.
24/l 871 KF.

Valget fandt Sted den 14/8 1936.
Landstingsvalgt siden 1/3 32.
Landstings valgt siden 26/9 26.
Folketingsmand 22/4 18—1/1 32.
Landstingsvalgt siden 22/9 36.
Folketingsmand 9/4 95—1/10 28.
Folketingsmand 26/4 20—30/4 29.
Folketingsmand 25/9 09—20/5 13, 22/4 18—2/12 26.
Folketingsmand 26/4 20—22/9 36.

n/5 182)
n/5 183)
1/1 324)
;19/3 34
i 9/i2 35
n/5 185)
K 36
: VioSs6)

12
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Medlei

S

* *
’■t3 C
So
PH

Landstinget

18 M. C. Schaumann, Fabrikant..........
19 J. R. Poulsen, Proprietær................
Under Samlingen (4/3 39)
afgik ved Døden:
Rasmussen Flemløse, Gaardejer.
I hans Sted indtraadte:
Martin Chr. Hansen, Tømrermester.

2 a
o §

KF.
KF.

3% 82 v. 1 5/3 39

1. Kreds.

5
6
71
8j
9
10 !
i

Lisbet Hindsgaul, Frue.....................
Halfdan Hendriksen, Direktør..........
I-T. P. S. Stein, Redaktør.................
C. V. Bramsnæs, Nationalbankdirek
tør ....................................................
K. K. Steincke, Justitsminister ....
Ingeborg Hansen, Landsretssagfører.
Andrea Brochmann, Frue.................
Ludvig Christensen, Socialminister. .
V. Buhl, Finansminister..................
Charles Petersen, Forretningsforer ..
Under Samlingen (31/i 39)
nedlagdes Mandat af:
C.V.Bramsnæs, Nationalbankdirektør.
I hans Sted indtraadte:
A. O. C. Fløtkjær, Forretningsfører.
2. Kreds.
Hans Hansen, Tømrer..................
Holger Andersen, fhv. Præsident .
J. P. Jensen-Stevns, Bankdirektør
Oluf Johansen, Statshusmand....

T)
2)
3)
4)
5)
6)

Land stingsvalgt siden 22/9 36.
Landstingsvalgt siden 22/9 36.
Folketingsmand n/4 24—22/9 32.
Var ikke Medlem 23/9 32—12/10 33.
Folketingsmand 16/n 32—22/10 35.
Folketingsmand 21/9 20—4/3 30.

21/s

12/n
14/7

90 KF.
81 KF.
74 KF.

79
80
17/o 86
’/s 68
28/ 78
/7
16/10 81
16/12 77

S.
S.
S.
s.
s.
s.
s.

15/4

S.

J2/.

"/,
23/»
23/,

n/s

n/s
22/.
*/s

Vs
23/0

26/s

35
323)
32

18
18
36
264)
25
32
28

72 39

85, S. Vio 375)
90 i KF. 22/, 36«)
72! V.
V10 28
94! RV. 22/, 36
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5
6
7
8
9
10
11
12

J. I. Krarup, Forpagter...................
P. K. Thomsen, Overlærer...............
Severin Hansen, Fisker.....................
Johs. Clausen, Proprietær.................
Axel Christensen, Smedemester........
Axel B. Lange, Købmand................
A. P. Hansen, Husmand..................
R. Kantsø, Hovedkasserer................

Medlem
siden

Landstinget

Gruppe

o
£

Fødsels
dag

e

Parti eller

1

1938/
/1939

1

3. Kreds.
Niels Nielsen. Borgmester.................
1
2
3
4
5
6

4. Kreds.
H. Chr. Petersen, Trikotagefabrikant
H. P. Johansen, Kommunelærer....
Rasmus Jørgensen, Gaardejer..........
J. Veistrup, fhv. Gaardejer..............
Johannes Stensballe, fhv. Minister. .
P. C. Petersen, Husmand.................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jørgen Møller.....................................
Albert Andersen, Journalist.............
Johs. Hansen, Kirkeminister............
H. R. Stumph, Redaktør.................
S. Chr. Grove, Redaktør..................
Fr. Kristiansen, Gaardejer................
0. I. Offersen, Karetmager................
S. Rasmussen, Gaardejer..................
Jørgen Otsen, Bogtrykker................
Olaf Nielsen, Direktør.......................
J. P. Bækgaard, Husmand...............
Jens Høyer, Forpagter......................
Jens Rahbek, Gaardejer....................

KF. 22/u37
78 S. 22/9 36
80 S. 22/9 36
1/m>28
78 V.
89 RV. 22/, 36
75 KF. u/5 181)
76 S. u/5 18
S.
2/ii77
3/5 36

3%
19/,
24/e
3/5
28/7
‘/s

% 72

2/6
24/3
3/i
25/»
•/,
10/u

s.

22/9 36

75 KF. 23/» 32
»I S. 23/9 242)
74 V.
6/s 32
70 RV. 20/» 10
74 V. 10/8 20
78 S. 20/9 26

5. Kreds.
’/h77

’/s 88
24/n81
24/i276

’/4 72
29/io9O
’/< 82
2»/i070
12/4 89
n/7 92
25/s 78
23/s 72
23/, 86

s.
s.
s.
s.
s.

RV.
S.
KF.
KF.
KF.
V.
V.
V.

VwSO
22/, 36
Vio 28
n/2 30
22/9 36
22/9 36
22/9 36
n/5 18
lo/io37
22/9 36
n/5 18
4/lo3O
22/9 363)

T) Var ikke Medlem 11/4 24—1/10 28. — Folketingsmand n/4 24
_ 2/ 26.
2) Folketingsmand 26/4—2l/9 2-0.
3) Folketingsmand 30/3 22—24/4 29 og 16/n 32—22/10 35.

1938/
71939

14 K. J. Pedersen, Gaardejer................ 18/x 73
15 Esther Malling Pedersen, Redaktør,
Frue .............................................. u/3 85

Medlem
siden

1

i

dag

--------------Parti eller
Gruppe

Fødsels

Medlem
I

Landstinget

1

Rigsdagens Medlemmer.

1

14

V.

7s 32

V.

22/, 36

6. Kreds.

1 Søren Stegger Nielsen, Amtsskolekon
sulent ...............................................
2 H. Hauch, Gaardejer.........................
3 Holger Unmack, Direktør.................
4 M. Chr. Korsgaard, Proprietær........
5 N. Chr. Nielsen Mann, Husmand. ..
6 J. Møller Nørgaard, Gaardejer........
7 N. Gisselbæk......................................
8 N. K. Kristensen, Gaardejer............
9 Gunnar Fog-Petersen, Gaardejer....
10 N. P. Josiassen, Redaktør................
11 Ki’. Johansen, Husejer......................
12 Laurits Knudsen, Maskinarbejder...
Under Samlingen (31/12 38)
nedlagdes Mandat af:
N. K. Kristensen, Gaardejer.
I hans Sted indtraadte:
Henrik Jensen, Gaardejer.................

2% 87 V. 23/s 24’)
7. 76 V. n/5 18
7/i»70 KF. 23/# 32
27s 83 KF. 22/s 36
“/i 94 V. 23/» 32
25/i272 V. 23/, 32
72 70 V. n/5 18
27io61 V. 27xx 13
7x 81 RV. Vio 202)
19/x 73, S. 23/, 24
4/x 78 S. u/5 18
i’/7 69! s. 26/4 20
i

28/1273

V.

71 394)

71 89

3)

22/, 365)

7. Kreds.

P. S. Niclasen, Redaktør.................

T)
2)
3)
4j
5)

Folketingsmand 1/10 22—11/4 24.
Folketingsmand 20/5 13—22/4 18 og 24/7 18— 26/4 20.
Uden for Partierne, i Valggruppe med Socialdemokratiet.
Folketingsmand n/4 24—24/4 29.
Valget fandt Sted 12. Oktober 1936.
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Parti-Gruppering ved Samlingens Begyndelse.
i
Landstinget.
Folketinget.
Socialdemokrater1)............ 68 I Socialdemokrater1)............
Venstre2)............................. 29 i Venstre...............................
! Det konservative Folkeparti
Det konservative Folke
parti2) .............................. 26 Det radikale Venstre1)....
Det radikale Venstre1).... 14 Uden for Partieme4)........
Det frie Folkeparti...............
5
Danmarks Retsforbund ...
3
Danmarks kommunistiske
Parti...................................
2
Slesvigske Parti.....................
1
Uden for Grupperne3) ..._.___ 1
149

31
22
15
7
1

76

Parti-Gruppering ved Samlingens Slutning.
Folketinget.
Socialdemokrater1)............. 67
Venstre2)........................... 29.
Det konservative Folke
parti2) ............................ 25
Det radikale Venstre1) ... 14
Bondepartiet.......................
5
Danmarks Retsforbund ...
3
Danmarks kommunistiske
Parti................................
2
Slesvigske Parti.................
1
Nationalt Samvirke..........
1
Dansk Samling...................
1
Uden for Grupperne3) .. ___ 1
149

Landstinget.
' Socialdemokrater1)............ 31
I Venstre................................ 22
i Det konservative Folkeparti 15
Det radikale Venstre1) ...
7
Uden for Partierne4)........
1

76

T) Socialdemokraterne og Det radikale Venstre danner een Valg
gruppe.
2) Venstre og Det konservative Folkeparti danner een Valggruppe.
3) I Tilslutning til Danmarks Retsforbund.
4) I Valggruppe med Socialdemokratiet.
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Partiernes Bestyrelser ved Samlingens Slutning.
Socialdemokratiet.
Folketinget: Hartvig Frisch (Formand), Fr. Andersen (Næst
formand), Hauberg (Sekretær), Alsing Andersen,
Fisker, H. P. Hansen (Sorø A.), HedtoftHansen, Hans Nielsen, Hans Rasmussen og
Stauning.
Landstinget: C. F. Sørensen (Formand), Jensen-Aale (Næst
formand), Stumph (Sekretær), V. Buhl og
Ch. Petersen.
Venstre.
Folketinget: Brorsen (Formand), Knud Kristensen (Næst
formand), Arnth Jensen (Sekretær), Clausager,
Elgaard, Nørskov, Inger Gautier Schmit og
Vanggaard.
Landstinget: Hauch (Formand), Stensballe (Næstformand),
Villemoes (Sekretær), Bækgaard, Johs. Clausen,
Jefsen Christensen og Rytter.

Det konservative Folkeparti.
Folketinget: Christmas Møller (Formand), Fibiger (Næstfor
mand), Bindslev, Hasle, Korsgaard, Ole Bjørn
Kraft og A. C. D. Petersen.
Landstinget: Axel B. Lange (Formand), S. Rasmussen (Næst
formand), Hendriksen, Lisbet Hindsgaul, Schau
mann, Stein og C. J. F. Sven.
Det radikale Venstre.
Folketinget: A. M. Hansen (Formand), Steen (Næstformand),
N. P. Andreasen, Rager og Rasmussen (Gylling).
Landstinget: Veistrup (Formand), Gunnar Fog-Petersen
(Næstformand).

Bondepartiet.
Folketinget: Valdemar Thomsen (Formand), Elbæk-Jessen
(Næstformand) og J. S. Foget (Sekretær).
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Danmarks Retsforbund.
Folketinget: Hans Hansen [Hørby] (Formand), P. Gregersen
(Næstformand).
Danmarks kommunistiske Parti.
Folketinget: Aksel Larsen (Formand).

Dansk interparlamentarisk Gruppe 1938—39.
Den 16. December 1938 valgtes til
Bestyrelse:

Statsminister Th. Stauning (Formand), Folketingsmand,
Dr. ph.il. Krag (Næstformand), Landstingsmand Bramsnæs,
Folketingsmand H. P. Hansen (Sorø A.), Folketingets For
mand Hans Rasmussen, Folketingsmand Hartvig Frisch,
Landstingsmand C. F. Sørensen, Medlem af Folketinget Fru
Inger Gautier Schmit, Folketingsmand Vanggaard, Landstingsmændene Axel B. Lange og Holger Andersen, fhv.
Folketingsmand, Dr. A. Fraenkel, Landstingets Formand
C. Th. Zahle, Landstingsmand Gunnar Fog-Petersen og Uden
rigsminister P. Munch.
Til Revisorer valgtes: Folketingsmand L. D. Rasmussen
og Landstingsmand Jensen-Stevns.
Gruppens Sekretær er: Fuldmægtig i Udenrigsministeriet
T. From.
Delegerede i Nordisk interparlamentarisk Raad.

Medlemmer: Statsminister Th. Stauning (Formand),
Folketingsmand, Dr. phil. Krag, Landstingsmændene Axel
B. Lange og Veistrup.
Suppleanter: Folketingsmændene H. P. Hansen (Sorø A.)>
Vanggard, Ole Bjørn Kraft og Rager.
Delegerede i interparlamentarisk Unions Raad.

Medlemmer: Folketingsmand Hartvig Frisch og Folke
tingsmand, Dr. phil. Krag.
Suppleanter: Folketingsmand Ole Bjørn Kraft og Uden
rigsminister P. Munch.

Rigsdagens Aabningsmøde
Aabningen af Rigsdagens 91. ordentlige Samling fandt
Sted i Henhold til kgl. aabent Brev af 16. September 1938
i Rigsdagens Fællessal den 4. Oktober og overværedes af
Ministeriets og Rigsdagens Medlemmer samt herværende Re
præsentanter for fremmede Magter. Endvidere var Pressen
repræsenteret.

Aabningsakten foretoges af Statsminister Stauning, der
fremsatte følgende Udtalelse:
I Overensstemmelse med § 40 i Danmarks Riges Grundlov
har Hans Majestæt Kongen ved Aabent Brev af 16. Sep
tember indkaldt til en ordentlig Rigsdagssamling, der i Hen
hold til Kongens Bestemmelse skal aabnes i Dag. Ved
Reskript af 3. Oktober har Hans Majestæt Kongen dernæst
overdraget mig at aabne denne i Dag sammentrædende
Rigsdag og at foranledige det i saa Henseende videre for
nødne. Dette sker herved. I Kongens Navn erklærer jeg
den ordentlige Rigsdagssamling for aabnet.
Forinden Rigsdagens to Ting konstituerer sig og begynder
Arbejdet, skal jeg fremsætte nogle Bemærkninger om den
øjeblikkelige Situation i og uden for vort Land og i Tilslut
ning dertil omtale nogle af de vigtigste Opgaver, som fore
ligger til Behandling i den kommende Tid.
De internationale Forhold har i længere Tid været meget
urolige, og Forholdet mellem Tyskland og Tjekkoslovakiet
har i nogen Tid foruroliget Verden. Danmark har naturligvis
været henvist til at iværksætte rimelige Sikkerhedsforanstalt
ninger, og der har fra første Færd været Samarbejde og Forstaaelse imellem alle ansvarlige Faktorer.
Ved den Aftale, som nu er sluttet, maa Freden for
mentlig anses sikret, og dermed opfyldes et af alle Mennesker
næret Ønske.
Danmark befinder sig i venskabeligt Forhold til alle
Nationer og har hverken i politisk Henseende eller med
Hensyn til Handelsforholdene Aarsag til Foruroligelse. Det
maa fremdeles være Opgaven at bevare og styrke dette
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Forhold ved at vise en strengt upartisk Holdning over for
Konflikter imellem andre Nationer.
Det maa i høj Grad beklages, at Folkenes Forbund ved
den stedfundne Udvikling er svækket i en saadan Grad, at
det ikke kan øve tilstrækkelig Indflydelse som mæglende
eller fredsstiftende Organ, men deraf kan kun følge, at vi
yder vort beskedne Bidrag til Opretholdelse og Styrkelse
af den internationale Organisation, hvis Idealer stemmer
med den danske Nations Ønsker og Interesser, og vi maa
forvente, at den fremtidige Udvikling atter maa samle
Nationerne om det betydningsfulde Arbejde for Sikring af
Fred og Retfærdighed i Verden.
Den økonomiske Verdenstilstand er ikke undergaaet
væsentlige Forandringer, siden de nye Principper for Verdens
handelen blev anlagt. De store Lande opretholder Kontrol
og Regulering, og Handelsaftaler maa afsluttes for at sikre
Landbrugserhvervet Adgang til Afsætning, og det er saaledes
fremdeles nødvendigt at tilpasse dansk Produktion og Handel
efter de Vilkaar, som forefindes.
Der er imidlertid trods de store Vanskeligheder sket en
væsentlig Bedring i de økonomiske Forhold. Den store Pris
stigning paa de Varer, der skal hjemføres fra Udlandet, er
i Hovedsagen standset og efterfulgt af noget Prisfald. Land
brugsprodukternes Afsætningspris har holdt sig — om ikke
tilfredsstillende højt, saa dog i en Højde, som har bidraget
til betydelig Forbedring af Landbrugets Forrentningsevne,
og endelig har dette Aar bragt en særdeles god Høst.
Nationens Økonomi er i Orden, og Danmarks National
bank har oparbejdet en Valutareserve, som er af særdeles
stor Betydning til Sikring af Produktionens Behov.
Det stedfundne Prisfald paa de udenlandske Raastoffer
og Hjælpestoffer giver Haab om Fremgang for forskellige
Virksomheder, særlig for Byggeriet, der har saa stor Betyd
ning for Beskæftigelsen, og hvis Verdensforholdene falder
til Ro, maa der være Udsigt til Billiggørelse af ProduktionsKapital og dermed til Opgang i forskellige Erhverv og for
øget Beskæftigelse.
Det danske Landbrug er trods den nævnte Bedring
ikke ude over sine Vanskeligheder. Det vil formentlig frem
deles være nødvendigt at sikre dette Erhverv en vis Beskyt-
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telse som i de forløbne Kriseaar og Støtteforanstaltninger
af samme Art som hidtil — Sukkerordning, Kornlov m. v.
Spørgsmaalet om Gældssanering, som efter Landbo
organisationernes Ønske er udsat, vil blive optaget til Be
handling igen, naar Drøftelserne er til Ende.
For de sønderjyske Landbrugere vil det være af Interesse,
at man paatænker en Forlængelse af Loven om Lempelser
for visse Laan til sønderjyske Landbrugere m. fl.
Den forestaaende Rigsdagssamling vil imidlertid blive
præget af to Opgaver, som i første Række paatrænger sig,
nemlig Forslaget til Revision af Rigets Grundlov og Be
stræbelser for at formindske Arbejdsløsheden ved forøget
Beskæftigelse.
Forfatningssagen er som bekendt forberedt ved den ifølge
Lov af 3. Februar 1937 nedsatte Kommission. Til den i
Loven foreskrevne Tid har Kommissionen afgivet en Betænk
ning, og et Flertal i Kommissionen har indstillet et Forslag
om Ændring af en Række Bestemmelser i Grundloven, særlig
af saadanne, der angaar Valgretsalder, Valg af Rigsdag,
Rigsdagens Sammensætning, Arbejdsmaaden for Rigsdagen
o. s. v.
I Tilslutning til dette Forslag, som agtes fremsat for
Rigsdagen, fremsætter Indenrigsministeren Forslag til Valg
lov afpasset efter de foreslaaede Grundlovsbestemmelser, og
Justitsministeren fremsætter Forslag til Lov om Ministres
Ansvarlighed overensstemmende med det Lovforslag, der
har været forelagt i Forfatningskommissionen.
Til den anden Opgave, Bekæmpelse af Arbejdsløsheden,
maa man forvente, at de bestaaende Erhverv kan yde væsent
lig Medvirken. Der er sket Henvendelse derom til de store
Erhverv, Landbrug og Industri.
En væsentlig Forøgelse af Erhvervslivets Indsats vil
kunne ventes gennem det offentliges Støtte til Byggeriet.
Ved Loven om Boligbyggeri stilles i de kommende Aar
16 Mili. Kr. aarlig til Raadighed for Finansiering paa dette
Omraade, og ved et i længere Tid forberedt Lovforslag er
det Hensigten gennem en vis Tidsperiode at gennemføre en
tiltrængt Sanering af usunde Bydele saavel i Hovedstaden
som i andre af Landets Byer. Ogsaa anden Støtte til Fremme
af Byggeri forberedes gennem et nedsat Udvalg. Endelig
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planlægges at yde Socialministeriets Medvirken og Støtte til
Opførelse af Vandrehjem.
Under Forudsætning af Samarbejde med Landbrugs
erhvervet og Hedeselskabet forbereder Socialministeriet
Støtte til Udførelse af de haardt tiltrængte Læplantninger,
ligesom Arbejder med Beplantning eller Kultivering af Hede
arealer søges organiseret i stort Omfang.
Ved Siden af disse Foranstaltninger maa der imidlertid
iværksættes forskellige offentlige Arbejder eller ydes Støtte
til saadanne i et saadant Omfang, at der kan blive Beskæf
tigelse for et større Antal af de mange ufaglærte Arbejdere,
som er uden Beskæftigelse.
Det er saaledes Hensigten igennem Kommunernes
Laanefond at stille Midler til Raadighed for Kommunerne,
formentlig et Beløb paa indtil 30 Mili. Kr., saaledes at plan
lagte Arbejder — Skoler, Aldersrenteboliger o. lign. — kan
komme til Udførelse i den nærmeste Fremtid.
Dernæst har man foruden de offentlige Arbejder, som
paa normal Maade er iværksat eller planlagt, forberedt en
Række større Arbejder, som her skal nævnes:
Til forskellige planlagte Vejanlæg anslaas 15 Mili. Kr.
Til Vejarbejder i Sønderjylland foreslaas anvendt ekstra
ordinært 2 Mili. Kr.
Til 30 Viaduktanlæg ved Jernbaneoverskæringer anslaas
anvendt 15 Miil. Kr.
Ved Anlæg af Færgeleje m. v. i Hirtshals og ved Ind
førelse af Privatbanen til Hjørring Statsbanestation kan
betydelige Arbejder iværksættes, og man paatænker, at
3 Mili. Kr. hertil skal udredes af Staten.
Anlægget af Aggersundbroen, der koster 2 Miil. Kr., kan
iværksættes uden at kræve direkte Statstilskud, og endelig
kan Ministeriet for offentlige Arbejder og andre Ministerier
fremskynde forskellige Arbejder, der er anslaaet til en Sum
af 10 Miil. Kr.
Man vil dernæst optage til Forberedelse og Udførelse,
saa snart det er muligt, det store, af en Kommission udarbej
dede Projekt om en Dæmning til Rømø. Dets Udførelse er
anslaaet til en Sum af 8 200 000 Kr., hvoraf 5 300 000 Kr.
angives at være Arbejdsløn.
Ligeledes vil man forberede Iværksættelse af det store
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Inddæmningsarbejde i Kalvebodstrand, som foreslaaet af en
Kommission. Dette Arbejde er anslaaet at koste 11 300 000
Kr., hvoraf 7 300 000 Kr. angives at være Arbejdsløn. Om
dette Projekt er der indledet Forhandlinger med Københavns
Kommune og Københavns Havn, som formentlig kan deltage
i Udgiften.
Det for Socialministeriet reserverede Beløb af 40 Mili. Kr.
til Iværksættelse af Arbejder for unge og langvarigt arbejds
løse tænkes forøget med 10 Miil. Kr., og foruden de før
nævnte Arbejder, der tænkes optaget, vil man ogsaa syste
matisk søge gennemført Anlæg af Cyklestier og Gangstier
ved Hovedvejene.
Paa Foranledning af den saakaldte Raastof-Kommission
vil man udarbejde Forslag om Støtteforanstaltninger for en
rationel Forbedring af de Forhold, hvorunder Landbruget
opbevarer de hjemlige Gødningsstoffer, idet saadanne For
bedringer formentlig kan indskrænke Forbruget af de kun
stige udenlandske Frembringelser.
Ved den nævnte Række Arbejder i Forbindelse med
Erhvervenes Indsats samt ved fortsat Udstykning af Jord
vil der blive Anvendelse for en saa stor Del af de arbejdsløse,
at man kan imødese en væsentlig Bedring i Forholdene og
samtidig bidrage til, at mange Arbejdere paa ny faar Adgang
til Deltagelse i normalt Arbejde i Erhvervslivet.
Til de nævnte og andre Arbejder vil betydelige Penge
midler efterhaanden blive fornødne. En Del tilvejebringes
ved Tilskud fra Amter og Kommuner og andre Beløb af de
sædvanlige Indkomster til Vejarbejder, men Finansmini
steren vil desuden fremsætte Forslag om Optagelse af Laan
i det Omfang, hvori dette efterhaanden maa anses fornødent.
Idet jeg nu har nævnt forskellige Foranstaltninger til
Imødegaaelse af Arbejdsløsheden, vil jeg ogsaa fremhæve,
at det er særdeles tilfredsstillende, at der ved Overenskom
ster mellem Arbejdere og Arbejdsgivere er sikret Arbejdsro
for den overvejende Del af Erhvervslivet gennem hele det
kommende Aar, og det maa haabes, at der ogsaa fremdeles
kan skabes Betingelser for Arbejdets rolige Gang.
Medens det som nævnt maa være Arbejdsløsheden, For
fatningssagen og visse Forhold, der angaar Landbruget, som
i særlig Grad vil lægge Beslag paa Rigsdagens Tid og Kræfter,
vil andre Spørgsmaal dog ogsaa paatrænge sig.
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Undervisningsministeriet har saaledes iværksat en Under
søgelse af Betingelserne for at etablere en stærkt udvidet
Adgang til Ungdomsskoler og har desuden overdraget til
sagkyndige at overveje Planer om Udvidelse af de for Kunst
samlinger bestaaende Bygninger.
Kommissionen om Fortabelse af de borgerlige Rettig
heder, om Æresoprejsning m. v. har afgivet Betænkning, og
dette Arbejdes Afslutning vil foranledige dels en Lov om
disse Emner, dels Ændringer i Straffeloven. Ved Revisionen
af sidstnævnte Lov vil man paa ny søge Dagbodsystemet
indført.
I øvrigt vil naturligvis forskellige andre Lovforslag frem
komme i Løbet af Samlingen, blandt andet flere Forslag
vedrørende Færøerne.
De i Sommer stedfundne Forhandlinger med Repræsen
tanter for Færøernes Lagting afsluttedes med en Overens
komst, der tilsigter at optage forskellige Opgaver til Løsning.
Saafremt Færøernes Lagting slutter sig til Planen, vil den
nødvendiggøre Fremsættelse af Lovforslag og Bevillingsforslag,
saaledes om Invalideforsikring, Udgiftsfordeling for Særfor
sorg og Underholdsbidrag, Vejanlæg, Hospitalsudvidelser og
Beskatningsforhold.
Det er under usikre og urolige Forhold, at Lovgivnings
arbejde i disse Tider maa udføres, men da Danmark ikke har
Stridigheder til nogen Side, vil det være naturligt at fort
sætte den rolige Udvikling i vort Samfunds Forhold, som
hidtil er foregaaet, og som har bidraget til at skaane vort
Land for Ulykker, som andre Nationer har oplevet.
Jeg opfordrer Rigsdagens Medlemmer til at vise natio
nalt Sammenhold og til at udføre Dagens Gerning ved loyalt
Samarbejde i Folkets og Landets Interesse.
Jeg foreslaar, at vi som sædvanlig indleder vort Arbejde
med et Leve vort Fædreland, Leve Danmark.

(Medlemmerne besvarede Statsministerens Leve med et
trefoldigt Hurra).
Jeg skal derefter anmode Tingene om at konstituere sig
paa sædvanlig Maade under Aldersformændenes Ledelse.

Præsidium og Sekretærer samt
staaende Udvalg.
A. Folketinget.
Folketinget sattes den 4. Oktober 1938 ved i Henhold
til Forretningsordenens § 2 at vælge et Præsidium, bestaaende
af en Formand og 3 Næstformænd, samt 4 Sekretærer.
Valg af Præsidiet foregik ved Forholdstalsvalg i Henhold
til Forretningsordenens § 3; der var anmeldt følgende Valg
grupper: Socialdemokratiet og Det radikale Venstre med
81 Medlemmer, Venstre med 29 Medlemmer og Det kon
servative Folkeparti med 26 Medlemmer. Til Formand
valgtes: Redaktør Hans Rasmussen (S.), til 1. Næstformand:
Gaardejer Vanggaard (V.), til 2. Næstformand: Forpagter
Ulrich (K. F.) og til 3. Næstformand: Statsrevisor A. M.
Hansen (R. V.). (F. Sp. 1).
Til Sekretærer valgtes: Fabriksarbejder Strøm (S.), Høj
skolelærer Kristian Nygaard (R. V.), Førstelærer Arnth Jen
sen (V.) og Kommandørkaptajn Westermann (K. F.). (F.
Sp. 1).
I Mødet den 5. Oktober nedsatte Tinget de i Forretnings
ordenens § 7 foreskrevne 6 staaende Udvalg, nemlig:
1) Et Udvalg for Forretningsordenen bestaaende af Tingets
Præsidium: Hans Rasmussen, Vanggaard, Ulrich og A. M.
Hansen samt følgende valgte Medlemmer: Hartvig
Frisch (Formand), Fr. Andersen (Sekretær), Fr. Dalgaard,
Hauberg, Steen, Julin og Vesterager. (F. Sp. 8).
2) Et Udvalg for Andragender: Gustav Pedersen (Formand),
Nina Andersen, Hinrichsen, Richard Jørgensen, Villumsen, Rasmussen (Gylling) (Sekretær), Elgaard, Simon
sen og Carlsen-Skiødt. (F. Sp. 8).
3) Et Udvalg for Prøvelse af Valg: N. P. Nielsen (Formand),
Holger Eriksen, Hedtoft-Hansen, Jønson, Strøm, N. P.
Andreasen (Sekretær), Elgaard, Nørgaard og Ole Bjørn
Kraft. (F. Sp. 8).
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4) Et Finansudvalg: Holger Larsen (Formand), Fr. An
dersen (Sekretær), Larsen (Bjerre), J. P. Nielsen, Sneum,
Marinus Sørensen, E. Friis, Rager, Rasmussen (Gylling),
Himmelstrup, Jensen-Broby, Kyed, Korsgaard, Hasle
og Victor Larsen. (F. Sp. 8).
5) Et Lønningsudvalg: N. P. Nielsen (Formand), Bjerring
(Sekretær), Einer-Jensen, Holger Eriksen, Chr. Jensen,
A. C. Mortensen, M. K. Sørensen, A. M. Hansen, HassingJørgensen, Søren P. Larsen, Hans Pinstrup, Sønderup,
. Vesterager, H. F. Ulrichsen og Westermann. (F. Sp. 8).
6) Et Udvalg i Henhold til Grundlovens § 45 (Fællesudval
get): Hartvig Frisch (Formand), Fr. Andersen, Albinus
Jensen, J. P. Jensen, Jensen (Lillering), P. Mortensen,
Yde, Steen, Valdemar Sørensen, Erik Eriksen, Løje,
Edvard Sørensen, Fibiger, Skjerbæk og Christmas Møller.
(F. Sp. 9).

B. Landstinget.
I Mødet den 4. Oktober 1938 valgtes et Præsidium,
bestaaende af en Formand og 3 Næstformænd. Efter For
slag af Tingets største Gruppe, omfattende Socialdemokra
tiets og Det radikale Venstres Medlemmer, valgtes fhv.
Minister C. Th. Zahle (R. V.) til Formand. Dette Valg fore
toges uden Afstemning. Derefter foretoges Valg af 3 Næst
formænd i Henhold til Forretningsordenens § 3 og efter
Reglerne i sammes § 40. Til 1. Næstformand valgtes: Spare
kasserevisor C. F. Sørensen (S.), til 2. Næstformand: Præsident
for Københavns Byret Rytter (V.) og til 3. Næstformand:
Direktør Halfdan Hendriksen (K. F.). (L. Sp. 1 og 2).
Til Sekretærer valgtes: Redaktør Stumpli (S.), Amts
skolekonsulent Stegger Nielsen (V.), fhv. Gaardejer Veistrup
(R. V.) og Proprietær J. R. Poulsen (K. F.). (L. Sp. 2).
I Mødet den 5. Oktober nedsatte Tinget de i Forret
ningsordenens § 9 foreskrevne staaende Udvalg, nemlig:
1) Et Udvalg for Forretningsordenen, bestaaende af Tingets
Præsidium: Zahle, C. F. Sørensen (Formand), Rytter
og Halfdan Hendriksen samt følgende valgte Medlemmer:
Ingeborg Hansen, M. C. Jensen, Stumph, C. J. F. Sven
og Veistrup (Sekretær). (L. Sp. 4).
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2) Et Udvalg for Andragender: Albert Andersen, Axel
Christensen, A. Johansen, Kr. Johansen (Formand),
Møller Nørgaard, Ch. Petersen, J. R. Poulsen, Rahbek
og Unmack. (L. Sp. 5).
3) Et Finansudvalg: Gunnar Fog-Petersen (Sekretær),
Gisselbæk, A. P. Hansen, Ingeborg Hansen, Hauch,
Jefsen Christensen, Jensen-Stevns, H. P. Johansen, Kr.
Johansen, Korsgaard, Ch. Petersen (Formand), Schau
mann, Simonsen, Stein og Stumph. (L. Sp. 5).
4) Et Udvalg til Valgs Prøvelse: Gunnar Fog-Petersen,
Ingeborg Hansen (Formand), Jensen-Stevns, H. P.
Johansen, S. C. Nørgaard, Simonsen og C. J. F. Sven.
(L. Sp. 5).
5) Et Udvalg i Henhold til Grundlovens § 45 (Fællesudval
get): Holger Andersen, Andrea Brochmann, Rs. Jør
gensen, Kantsø, Laurits Knudsen, Korsgaard, Esther
Malling Pedersen, Jørgen Møller, Møller Nørgaard,
Johs. Nielsen, Nielsen Mann, H. Chr. Petersen, P. C.
Petersen, Simonsen og Veistrup (Sekretær). (L. Sp. 5).
Til at føre Tilsyn med Pigsdagens Bogsamling valgte
Folketinget Bomholt (F. Sp. 9) og Landstinget H. P, Johan
sen (L. Sp. 5).

I Samlingens Løb blev der forelagt 111 Lovforslag (92
Regeringsforslag, 19 fremkommet ved privat Initiativ). Af
Regeringsforslagene blev 63 fremsat i Folketinget, 29 i Landstinget. Af de ved privat Initiativ fremkomne Forslag fore
lagdes 18 i Folketinget, 1 i Landstinget. — Af de forelagte
Lovforslag er 87 endeligt vedtaget [A], 24 blev ikke be
handlet til Ende eller bortfaldt [BJ.

A.
Vedtagne Lovforslag.
I. Fremsat af Regeringen.
Statsministeren vedrørende:

1. F. t. Danmarks Riges Grundlov.....................................
2. Lov om Afgørelse at de mellem 1) Københavns Bogtryk
kerforening og Dansk Typograf-Forbund, 2) Dansk Litograflaug og Dansk litografisk Forbund, 3) Kemigraflauget
i Danmark og Dansk litografisk Forbund, Afdeling »Kemi
grafen« samt 4) Dansk Litograflaug og Dansk TypografForbund bestaaende Uoverensstemmelser.......................
3. Lov for Færøerne om Ændringer i Lov Nr. 124 af
28. Marts 1923 om Færøernes Lagting, saaledes som
denne er ændret ved Anordning Nr. 325 af 29. Novem
ber 1930 og Lov Nr. 177 af 11. Maj 1935..................
4. Lov om Færøernes Oppebørselskontor...........................
5. Lov for Færøerne om Skibsafgifter................................
6. Lov om udvidet Adgang for danske Fiskerskibe til
Fiskeri i grønlandske Farvande m. v.............................

Side

37

118

121
122
127
128

Finansministeren vedrørende:

7. Finanslov for Finansaaret fra 1. April 1939 til 31. Marts
1940.....................................................................................
8. Normeringslov for Finansaaret 1939—40.......................
9. Lov om Optagelse af Statslaan........................................
10. Lov om Optagelse og Konvertering af Statslaan samt
Udstedelse af Skatkammerbeviser...................................
11. Lov om Tilføjelse til Lov Nr. 149 af 12. April 1938 om
Bemyndigelse til Optagelse af Statslaan til særlige For
anstaltninger ........................................................................

93
133
136

138
141
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Side

12. Lov om Forlængelse af og Ændring i Lov Nr. 107 af
18. Marts 1938 om overordentlig Indkomstskat til Staten
13. Lov om Forlængelse af Gyldigheden af forskellige midler
tidige Told- og Afgiftsbestemmelser m. v.....................
14. Lov om Forlængelse af Lov Nr. 173 af 16. Maj 1933
om midlertidig Afgift af Arv..............
15. Lov om Ændring af Revisionsbestemmelsen i Lov Nr.
202 af 20. Maj 1933 om Grundstigningsskyld..............
16. Lov om Ændringer i Lov Nr. 164 af 16. Maj 1934 om
Lempelser for visse Laan til sønderjyske Landbrugere,
Haandværkere, handlende og Fiskere m. fl., saaledes
som denne er ændret ved Lov Nr. 105 af 7. April 1936,
jfr. Bekendtgørelse Nr. 127 af 22. April 1936.............
17. Lov om Tillæg til Lov Nr. 126 af 21. April 1936 om
Dækning af Udgifter til Foranstaltninger vedrørende
Landbrugets Gæld..............................................................
18. Lov om midlertidigt Løntillæg til Statens Tjenestemænd m. fl..........................................................................
19. Lov i or Færøerne om Indførselsafgilter m. v................

143
146
148

148

149
153
153
156

Ministeren for Landbrug og Fiskeri vedrørende:

20. Lov om Tillæg til Lov Nr. 334 af 22. December 1937
om en Kornordning........................................................... 157
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Forslag til
Danmarks Riges Grundlov.
(Statsminister Stauninq). [A. Sp. 2313. — C. Sp. 85,
1413 og 1563].
Fremsat i Folketinget 5/io (K Sp. 27). 1. Beh. 18/10—2O/io
(F. Sp. 355). Henvist til Udvalg paa 21 Medlemmer (Hartvig
Frisch, Fr. Andersen, Fr. Dalgaard, Holger Eriksen, H. P.
Hansen [Sorø A.] [Formand], Hedtoft-Hansen, Hans Nielsen,
Hans Rasmussen, A. M. Hansen [Sekretær], Hassing-Jørgen
sen, Steen, Brorsen, Krag, Knud Kristensen, Elgaard, Christ
inas Møller, Ole Bjørn Kraft, Hasle, Fibiger, Valdemar Thom
sen og Gregersen). Betænkning (B. Sp. 225 og 421) afgivet
17/i- (Ordfører: Hartvig Frisch). 2. Beh. 25/i—28/i (K Sp. 2964).
3. Beh. 1/2 (F. Sp. 3381). Oversendt til Landstinget. 1. Beh.
8/2—9/2 (L. Sp. 499). Henvist til Udvalg paa 19 Medlemmer
(Holger Andersen, C. E. Christiansen, Gunnar Fog-Petersen
[Sekretær], Ingeborg Hansen, Hauch, Hendriksen, JensenAale, Jensen-Stevns, H. P. Johansen, Kr. Johansen, Lange,
Niels Nielsen, Ch. Petersen [Formand], Rahbek, Rytter, Stein,
Stensballe, C. F. Sørensen og Veistrup). Betænkning (B.
Sp. 1785) afgivet 4/3. (Ordfører: C. F. Sørensen). 2. Beh. 8/3
(L. Sp. 1326). 3. Beh. °/3 (L. Sp. 1369). Tilbagesendt til Folke
tinget. Udvalgets Erklæring (B. Sp. 1937) afgivet 9/3. Eneste
Beh. n/3 (F. Sp. 5373).
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Forfatningskommissionen (Aarbog 1936—37, Side 77) ind
ledede sit Arbejde med Fremskaffelse af en Række Oplys
ninger om andre Landes Forfatningsforhold, og efter at dette
Materiale var gennemgaaet, fremsatte Kommissionens Med
lemmer deres Synspunkter.
Regeringspartierne ønskede Forfatningen ændret saaledes,
at Rigsdagen ikke blev hemmet af to Afdelingers eventuelt
forskellige politiske Styrkeforhold, fremkaldt af Forskellig
heder mellem Tingene med Hensyn til Alder, Valgmaade og
Valgperiode, og de to Partiers principielle Opfattelse var udtrykt
i det af Regeringen i 1934—35 fremsatte Forslag om Foran
dringer i Grundloven (Aarbogen, Side 341). Man var imidlertid
villig til at imødekomme Synspunkter, der var udviklet af de
andre Partiers Repræsentanter, og den 7. December 1937 fore
lagde Regeringspartierne en Skitse til Grundlovsændring, der
tog Sigte paa at skabe en Rigsdag, fremgaaet af det samme
Vælgerkorps, og som indeholdt følgende Hovedpunkter:
1) Landstinget udgaar, og Folketinget ændres til Rigsdagen;
2) Valgrets- og Valgbarhedsalderen sættes til 21 Aar; 3) om
ønskes, er der Villighed til at forhandle om Forhøjelse af
Maksimum for Folketingets Medlemstal; 4) der tilveje
bringes et Lovraad med den Opgave at behandle alle Lov
forslag (bortset fra Finans- og Tillægsbevillingslov), der frem
sættes for Rigsdagen, for at sikre, at tekniske, juridiske og
administrative Hensyn er iagttaget. Lovraadet vælges paa
hver sammentrædende Rigsdag og bestaar af 37 Medlemmer,
hvoraf 21 vælges blandt Rigsdagens Medlemmer, 16 uden for
Rigsdagen; 5) der udarbejdes Forslag til en Ministeransvarlig
hedslov. Bestemmelserne om Rigsretten udgaar; 6) Stadfæstelse
af en Lov kan (ved en i Loven given Bestemmelse) gøres af
hængig af Tilslutning fra et Flertal af de ved en direkte Afstem
ning blandt Rigsdagsvælgerne afgivne Stemmer. Der kan ogsaa
ved Lov træffes Bestemmelse om Iværksættelse af en almin
delig Afstemning blandt Rigsdagsvælgerne, naar der fore
ligger Spørgsmaal af særlig Vigtighed, hvorom det vil være
ønskeligt at kende Vælgernes Mening; efter saadan Vælger
afstemning behandles Sagen paa sædvanlig Maade af Rigs
dagen, saafremt Lovforslag fremsættes; 7) 45-pCt.s Bestem
melsen i Grundlovens § 94 ændres til: Har et Flertal af de
stemmende afgivet deres Stemme for Rigsdagens Beslutning
om Forandring i Grundloven, er denne, efter Stadfæstelse i
Statsraad, Grundlov.
Denne Regeringsskitse fik ikke Tilslutning fra anden Side.
Særlig modsatte man sig 21 Aars Valgretsalder og erklærede
sig utilfreds med det foreslaaede Lovraad.
Det konservative Folkepartis Medlemmer af Forfatnings
kommissionen (Hendriksen, Ole Bjørn Kraft, Axel B. Lange og
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Christmas Møller) meddelte under 20. Januar 1938, at Det
konservative Folkeparti maatte anse det for mest formaalstjenligt, at Partiet i Lighed med Statsministeren for sit Ved
kommende angav Grundlaget for en fri Forhandling med andre
Partier i Kommissionen. Dette var udtrykt i følgende 7
Punkter*):
»1) Det konservative Folkeparti maa mene, at Bevarelsen
af et Tokammersystem i Forfatningen er en folkelig og demo
kratisk Garanti over for Ensidigheder og Yderligheder.
2) Det konservative Folkeparti maa derfor for sit Ved
kommende anse det for formaalstjenligt, at man — med An
erkendelse af Folketingets afgørende politiske Indflydelse —
søger frem til en Ordning, hvorefter et To-Tings-System opret
holdes. Man er med Henblik herpaa villig til at forhandle
om en Omdannelse af det nuværende Landsting baade med
Hensyn til Valgmaade, Sammensætning og Beføjelse, saaledes
at der ikke lægges den Politik, Vælgerne har givet Tilslutning
ved Folketingsvalget, afgørende Hindringer i Vejen.
Christmas Møller erklærer for sit Vedkommende, at han er
rede til at medvirke til Gennemførelsen af en Rigsdagsordning
med eet Vælgerkorps og een Afstemning.
3) Det konservative Folkeparti er af den Opfattelse, at
der i et Samfund, der bygger paa Familien, kan anføres ad
skilligt til Fordel for en Valgretsalder paa 25 Aar, netop det
Alderstrin, hvor de fleste sætter Foden under eget Bord og
dermed faar et større Ansvar. Men ogsaa dette Spørgsmaal
er man villig til at optage til Forhandling.
4) Det konservative Folkeparti ønsker at gøre den prin
cipielle Bemærkning, at en Forfatning ikke kan bygges paa,
at der til enhver Tid er et Rigsdagsflertal for Haanden. Man
maa ogsaa regne med den Mulighed, at Rigsdagen kan være
delt i flere Mindretal, og at et parlamentarisk Flertal ikke altid
vil dække over et ensartet Flertal blandt Vælgerne. Det kon
servative Folkeparti maa derfor kræve Folkeafstemning ind
ført i Forfatningen, men saaledes at en saadan Afstemning
ikke blot som efter Statsministerens Udkast skal kunne iværk
sættes efter Beslutning af Regeringen og Rigsdagsflertallet,
men ogsaa naar Krav derom rejses af et nærmere angivet
Mindretal paa Rigsdagen eller af et vist Antal Rigsdagsvæl
gere, jfr. Socialdemokratiets Grundlovsforslag fra Samlingen
1919—20, Tillæg B., § 40, Sp. 3969—70. En Folkeafstemning,
som kun kan iværksættes af Regeringen eller dennes Flertal,
er efter vor Opfattelse uden forfatningsmæssig Værdi.
5) Det konservative Folkeparti ønsker en Ministeransvar
lighedslov gennemført og forventer en saadan fremsat, jfr.
*) Udhævelserne i Erklæringen. .
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Statsministerens Skitse. Partiet ønsker Rigsretten opretholdt.
Tiltaleret bør efter Partiets Formening ikke blot tilkomme et
af Tingenes Flertal, men ogsaa Mindretal af en bestemt Stør
relse.
6) Blandt andre Spørgsmaal, Partiet ønsker optaget til
Forhandling, og paa hvis tilfredsstillende Løsning man lægger
samme Vægt som paa de under Punkterne 1—5 nævnte, an
føres:
a) at det grundlovsmæssigt fastslaas, 1) at Ændringer i Folke
kirkens indre Anliggender ikke kan foretages uden Sam
tykke af en repræsentativt valgt Kirkeforsamling, og
2) at de til Folkekirken henlagte Midler og Indtægter ikke
formindskes,
b) Udlændinges Ret til at erhverve og eje fast Ejendom her
i Landet (jfr. Grundlovens § 50, 2det Stykke),
c) grundlovshjemlet Sikring af Retsplejens Adskillelse fra
Forvaltningen,
d) Adgang til Domstolsafgørelse i Sager vedrørende Erstat
ning ved Ekspropriation,
e) Sikring af Rigsdagsmænds Taleret i Rigsdagen.
7) Partiet lægger megen Vægt paa, at der i Grundloven
fastsættes Bestemmelser, der har til Formaal at sikre, at Æn
dringer i Forfatningen kun kan ske med Sikkerhed for, at disse
er velovervejede og i hele Samfundets Interesse, herunder at
Ændringerne finder positiv Tilslutning fra Halvdelen af Lan
dets Vælgere.«
Under Forhandlingerne herom gav Regeringspartiernes
Medlemmer Udtryk for deres Vilje til at gaa nærmere ind paa
de fremsatte Synspunkter, særlig, naar yderligere Oplysninger
kom til at foreligge angaaende en Ordning med eet Vælger
korps og een Afstemning.
Disse Oplysninger blev givet i en Skitse, der blev forelagt
den 10. Februar, og som var delt i to Afsnit, hvert indehol
dende en selvstændig Plan*):
»A. Der vælges f. Eks. 136 Folketingsmænd og 68 Landstingsmænd.
Samme Dag som Valg til Folketinget finder Sted — eller
om det for at undgaa Uklarhed blandt Vælgerne skønnes ønske
ligt, da Syvendedagen derefter — foretages ogsaa Valg til
Landstinget.
Folketingsvalget finder Sted efter de nugældende Regler.
Landstingsvalget finder Sted som et Listevalg og Landsvalg,
saaledes at ethvert paa Rigsdagen repræsenteret Parti og en
hver Vælgergruppe, der i Henhold til Valgloven deltager i

*) Udhævelserne i Skitsen.
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Folketingsvalget med Ret til at faa Tillægsmandater, kan op
stille en Kandidatliste, der repræsenterer Partiet (Vælger
gruppen) som Landsparti, og paa hvilken Vælgerne Landet
over faar Lejlighed til at stemme, i det store og hele efter de
for kommunale Valg gældende Regler.
B. Rigsdagens politiske Sammensætning afgøres ved een
Afstemning af Rigsdagsvælgerne. Denne Afstemning benæv
nes Rigsdagsvalget.
Ved Rigsdags valget vælges der f. Eks. 170 Rigsdagsmænd.
Efter Godkendelse af Valgbrevene træder disse 170 Rigsdags
mænd sammen til en Valgforsamling, der af sin Midte vælger
34 Landstingsmænd.
De resterende 136 Rigsdagsmænd udgør Folketinget.
Dette konstituerer sig som Valgforsamling og vælger efter
Forholdstalsvalgmetoden blandt Personer, der inden Rigs
dagsvalget skal være opførte paa særlige, offentliggjorte
Lister — efter Regler som under A. —, og som ikke tillige
maa være Kandidater ved Rigsdagsvalget, yderligere 34
Landstingsmænd.
De herefter valgte 68 Landstingsmænd udgør Landstinget.«
Venstre udviklede sine Synspunkter i en Erklæring af
20. Januar: Partiet maatte principielt anse Bevarelsen af
Tokammersystemet for det heldigste, og allerede af den Grund
syntes Regeringens Skitse at være et daarligt Grundlag for
Kommissionens fortsatte Forhandlinger. Valgretsalderens
Fastsættelse til 21 Aar kunde Venstre ikke tiltræde, heller
ikke Indførelsen af det skitserede Lovraad, der efter Partiets
Opfattelse vilde være en daarlig Erstatning for Landstinget.
Derimod gav man fuld Tilslutning til Tanken om en Minister
ansvarlighedslov. Spørgsmaalet Folkeafstemning var Venstre
villigt til at drøfte, men det maatte efter Venstres Mening
være et nærmere bestemt Mindretals Ret i bestemte Situa
tioner at kunne forlange Folkeafstemning afholdt om en Sag
eller Sagen henlagt til efter nye Valg. Saafremt man kunde
tænke sig at forhandle paa Grundlag af Tokammersystemets
Bevarelse, var Partiet villigt til at gaa med til en Nedsættelse
af Valgretsalderen til Landstinget, ligesom det gerne vilde del
tage i en Drøftelse af, hvorledes man skulde forholde sig, hvis
der maatte opstaa Uoverensstemmelser mellem de to Ting.
Hvis Regeringen imidlertid fastholdt Grundlaget i den fore
lagte Skitse, afventede Venstre et virkeligt Forslag, som man
saa vilde tage endeligt Standpunkt til. — Under de senere
Forhandlinger udvikledes det nærmere, at Venstre eventuelt
kunde gaa til 25 Aars Valgretsalder ogsaa til Landstinget. Det
krævedes, at der skulde opretholdes et Landsting med et Sær
præg derigennem, at det valgtes ved indirekte Valg og for
længere Valgperioder end Folketingets.
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Regeringspartierne betragtede ikke den af Venstre afgivne
Erklæring som et egnet Grundlag for Forhandling, hvorimod
man ikke havde noget imod at prøve, om et tilfredsstillende
Forslag kunde opnaas ved i Forhandlingen at inddrage den af
det konservative Parti forelagte Skitse, særlig dens Afsnit B.

Resultatet af Kommissionens Overvejelser blev et Forslag
til Ændringer i Grundloven, der var stillet af Regeringspar
tiernes og Det konservative Folkepartis Medlemmer*), og hvor
de egentlige Forfatningsbestemmelser var baseret paa Prin
cippet een Vælgerklasse og eet Valg.
Angaaende den foreslaaede Rigsdagsordning indeholdt Be
tænkningen følgende Oversigt og Motivering:
»Ved Valget opstilles dels de, der søger Valg til Rigsdagen
paa samme Maade, som det nu sker til Folketinget, dels de,
der opstilles paa Landslister af de paa den afgaaede Rigsdag
repræsenterede Partier og af de Vælgergrupper, der i Henhold
til Valgloven deltager i Rigsdags valget med Ret til at opnaa
Tillægsmandater. Landslisterne maa ikke indeholde Navne
paa Personer, der er opstillet til det almindelige Valg.
Ved det almindelige Valg vælges 170 Rigsdagsmænd,
medens der af Listerne vælges 34 paa Grundlag af de paa de
forskellige Partier ved Valget afgivne Stemmer og ved An
vendelse af Forholdstalsmetoden, og endelig vælger Færøernes
Lagting et Medlem foruden den kredsvalgte Repræsentant,
der er indbefattet i Tallet 170.
Den samlede Rigsdag omfatter altsaa 205 Medlemmer.
Den deler sig efter Valget i to Afdelinger paa henholdsvis 136
og 69 [nemlig de 34 paa Landslisterne valgte, det af Lagtinget
valgte Medlem og 34 udtaget ved Forholdstal af de 170 umid
delbart valgte].
Med den saaledes foreslaaede Valgordning har man søgt
at imødekomme det fra flere Sider fremsatte Ønske om at
aabne Adgang til Rigsdagen for.Personer, som de forskellige
Partier af saglige Grunde kan ønske at drage ind i Rigsdags
arbejdet, men som af forskellige Aarsager ikke kan antages at
søge Valg paa almindelig Maade.
Den Forenede Rigsdag, samtlige 205 Medlemmer, skal be
handle visse Sager af særlig Karakter, f. Eks. Finansloven,
Statslaan m. v., medens øvrige Lovgivningssager fordeles til
Behandling i de to Afdelinger. Endvidere bestemmes det, at
i de Tilfælde, hvor Enighed ikke kan opnaas mellem de to
Ting, skal Sagen forelægges til endelig Afgørelse i Den Forénede Rigsdag.
*) Landstingsmand M. Chr. Korsgaard var 11. Marts 1938 valgt
til Medlem i Stedet for Axel B. Lange, der havde ønsket at
udtræde af Kommissionen.
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Ved at lovfæste denne Ordning, som paa visse Omraader
har Lighed med den gældende Rigsdagsordning i Norge og i
Island, opnaas formentlig de Fordele, som man har ment
kunde opnaas ved Tokammersystemet, nemlig en mere alsidig
Behandling og Bedømmelse af Sagerne, medens det ene Væl
gerkorps og Reglerne om Den Forenede Rigsdag sikrer de
Fordele, som man har ment knytter sig til Etkammersy
stemet.
Rigsdagens to Afdelinger foreslaas fremtidig betegnet
»Folketing« og »Rigsting«.«
Om Valgretsalderen oplystes det i Betænkningen, at der
var stillet Forslag om at lade denne indtræde ved det 21de
Aar (Myndighedsalderen), men at man kun havde kunnet
samle Regeringspartiernes Repræsentanter herom. Venstres
og Det konservative Folkepartis Repræsentanter havde øn
sket at fastholde 25 Aar som Valgretsalder, dog saaledes, at
de Konservative erklærede sig rede til at forhandle om en
lavere Valgretsalder. Under Forhandlingerne var der da ogsaa
opnaaet Enighed mellem Regeringspartierne og det konserva
tive Parti om en Valgretsalder paa 23 Aar, som syntes at have
vundet nordisk Anerkendelse. — Ligeledes havde Flertallet
samlet sig om Bestemmelser angaaende Folkeafstemning.
I en Særudtalelse gjorde de konservative Medlemmer af
Kommissionen nærmere Rede for deres Synspunkter:
Efter 1915-Grundloven var Rigsdagens to Ting i den Grad
ligestillede Udtryk for den lige og almindelige Valgret, at
enhver Rigsdagsbeslutning forudsatte begge Tings selvstæn
dige Samtykke; viste en Mægling efter Forfatningens Regler
sig uigennemførlig, var — uanset Sagens Vigtighed og Hast —
Rigsdagen ude af Stand til at træffe Afgørelse. Paa denne
Grundskade ved Forfatningen kunde der under en rolig
Udvikling have været bødet gennem Indarbejdelsen af en
Forfatningsskik i Tilslutning til Princippet om Folketingets —
Folketingsvælgernes — overvejende Indflydelse. Men allerede
i 1920 rejste Socialdemokratiet Krav om Afskaffelsen af Lands
tinget og Overgang tli det rene Etkammersystem, og under
de følgende Aars politiske Brydninger blev Landstinget for
den almindelige Bevidsthed i stadig højere Grad enstydigt
med Landstingsflertallet, og vel at mærke et Landstingsflertal,
der var i politisk Modsætning til Folketingsflertallet. »Kon
trasten mellem disse to Flertal tilin tetgjorde i Virkeligheden
alle Forsøg paa at konsolidere 1915-Forfatningens Landsting
som dansk Overhus. Landstinget blev Brændpunktet i den
politiske Magtkamp, og ingen Regering har i 1915-Forfat
ningens Levetid alvorligt søgt at hæve Tinget op over Slagtumlen.« Kravet om en dybtgaaende Ændring i Rigsdagens
Sammensætning var under disse Omstændigheder blevet frem.
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herskende i store og voksende Dele af Befolkningen, og det
kunde sluttelig opvise Tilslutning af et Flertal i begge Rigs
dagens Ting. — Der laa i det anførte tilstrækkelig Begrundelse
for, at Det konservative Folkeparti havde fundet det rigtigt
at søge det principielle Forfatningsproblem løst en Gang for
alle; men Mindretallet maatte desuden fremhæve, at Tiden
»kræver et handlehurtigt Folkestyre, hvor Magt og Ansvar
følges ad«. Mindretallet holdt urokkeligt fast ved, at »Folket
gennem Rigsdagen skal bevare og udøve den lovgivende, kontrolerende og kritiserende Myndighed, der er en fri Forfat
nings Særkende«; men Mindretallet indrømmede, at »Tiden
ogsaa i de demokratiske Lande kræver Forenkling og Kon
centration«. — Mindretallet lagde ikke Skjul paa, at der
inden for Det konservative Folkeparti var divergerende An
skuelser om en Forfatningsændrings Betimelighed og Dybtgaaende. Paa den anden Side havde Rigsdagsgruppen i det
ovenfor gengivne Svar til Kommissionen af 20. Januar en
stemmigt og klart givet Udtryk for den Opfattelse, at Folke
tinget skulde have den afgørende politiske Indflydelse, og at
Rigsdagsgruppen var villig til at forhandle om en Omdannelse
af det nuværende Landsting saavel med Hensyn til Valgmaade
som til Sammensætning og Beføjelse. I Grundsynspunktet
havde Konservatismen saaledes staaet enig. Over for Kravet
om Udslettelse af Landstinget maatte det da blive Opgaven
at skabe en Forfatning, der, samtidig med at den lod Rigs
dagen hvile paa eet Vælgerkorps, bevarede mest muligt af et
To-Tings-Systems gode Egenskaber.
Det var efter Mindretallets Mening lykkedes paa heldig
Maade gennem det foreliggende Forfatningsforslag at bevare
et To-Tings-System med Udelukkelse af den gamle politiske
Strid om Tingenes Sammensætning. Den foreslaaede Ordning
vilde betyde »umiddelbar Samhørighed mellem Magt og An
svar«. Dernæst søgtes Folketinget suppleret med et andet
Ting, der skulde have sit Særpræg af sin særlige Opgave i
Kraft af den Personlighedstype, der maatte antages at blive
afgørende for Tingets Sammensætning. »Navnlig skulde dette
gøre sig gældende gennem Landslisterne, ved hvilke der gives
Mulighed for at kunne opstille Mænd og Kvinder af fortrinlig
Indsigt i Samfundslivets forskellige Omraader, men lidet til
bøjelige til at gøre Tjeneste i den almindelige politiske Agita
tion«. Naar man vilde gøre gældende, at Ordningen blot blev
en Pensionering af aftjente Rigsdagsmænd, kunde Mindretallet
for sit eget Vedkommende svare, at det havde ingen Tanke i
den Retning. »Ordningen skal bruges efter sin aabenbare Hen
sigt, og Mindretallet er af den Opfattelse, at det Parti eller
den Retning, som forsynder sig herimod, kun kommer til at
lide Skade derved«. — Endvidere pegede Mindretallet paa den
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stedfundne Nedsættelse af Rigsdagsmedlemmernes Antal, paa
Adgangen for alle Rigsdagens Medlemmer til at deltage i den
politiske Generaldebat og Finanslovbehandlingen og paa for
skellige praktiske Reformer, der vilde medføre, at Rigsdags
samlingerne blev kortere og Arbejdet mere koncentreret. — Det
erkendtes, at Befolkningen stod delt over for Spørgsmaalet
om Valgretsalderen; men med den Udvikling, der i de fleste
Lande var resulteret i en Valgretsalder paa 20—21, i de
nordiske Lande 23 Aar — i Island endog 21 —, havde Mindre
tallet ment, at man bedst forankrede den danske Valgrets
alder ved den norsk-svenske. — Folkeafstemningen kunde Min
dretallet have ønsket at give større Raaderum, men man
havde ikke kunnet underkende Argumenterne imod, at et
lille Mindretal blandt Vælgerne skulde kunne gennemføre
Folkeafstemninger, der efter Sagens Natur maatte befrygtes
mere at tage Sigte paa at skabe Uro end paa at naa det an
givne Maal.
Blandt de øvrige Ændringsforslag fremhævede Mindre
tallet Forslaget om at tildele Rigsdagen en juridisk Embeds
mand, som bl. a. skulde behandle og udtale sig om alle An
dragender — der vilde formentlig herved i mangfoldige vanske
lige Spørgsmaal være sikret Rigsdagen et Indseende og i givne
Fald et Initiativ af stor samfundsmæssig Betydning —, og for
skellige Ændringer i Grundlovens Afsnit VIII, hvorved Borgerne
opnaaede større Retsbeskyttelse. Udfaldet af Forhandlingerne om
Folkekirkens Stilling fandt Mindretallet ogsaa relativt tilfreds
stillende for de kirkelige Interesser, og hvad angaar Spørgs
maalet om fremmedes Ret til at eje dansk Jord, var den Løs
ning, hvorom Flertallet var enedes: at der snarest skulde ned
sættes et Udvalg til Overvejelse af en lovmæssig Ordning af
dette Forhold, sikkert den eneste mulige.
Sluttelig udtalte Mindretallet Haab om, at Grundlovsrevi
sionen snarest muligt maatte komme til at foreligge som en
fuldbyrdet Kendsgerning, og inden for de i Forslaget angivne
Hovedlinier kunde Mindretallet tilsige Medvirken til en For
handling paa Rigsdagen, hvorved det ogsaa fra Mindretallets
Side vilde være et oprigtigt Ønske, at der maatte »naas en
definitiv Løsning paa det bredest mulige parlamentariske og
folkelige Grundlag«.
Venstres Medlemmer (Brorsen, Elgaard, Krag, Hauch og
Stensballe) mindede i en Særbetænkning om, at Grundlovs
revisionen i 1915, hvorved man vendte tilbage til Junigrund
lovens Principper, gennemgaaende var blevet hilst med stor
Tilfredshed i Befolkningen, ikke mindst af de nuværende
Regeringspartier, men at Socialdemokratiet allerede efter
Afholdelsen af eet Valg havde sat sig i Bevægelse med en
kraftig Agitation for Indførelse af hvad man kaldte en mere
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moderne Forfatning med den nye tyske Grundlov som For
billede, og at Socialdemokraternes nye Krav bl. a. omfattede
Indførelse af Republik og Valgretsalderens Nedsættelse til
21 Aar. I det Grundlovsforslag, som den nuværende Re
geringskoalition fremsatte i 1934—35, var de vigtigste For
andringer Etkammersystemets Indførelse og Valgretsalderens
Nedsættelse til 21 Aar. Dette Forslag kunde ikke gennem
føres dengang, da Venstre og Det konservative Folkeparti,
der havde Flertal i Landstinget, gik imod det. I 1936—37
kunde det samme Forslag imidlertid være gennemført paa
Rigsdagen, men da foreslog Regeringen at nedsætte en Kom
mission til Behandling af Forfatningsproblemet, hvad der fik
Tilslutning fra konservativ Side, medens Venstre fandt Kom
missionsnedsættelse overflødig.
Under Kommissionens Drøftelser havde Venstre udtalt sin
Villighed til Forhandling om visse Punkter i den bestaaende
Grundlov, skønt man nærede den Anskuelse, at det ikke var
Grundlovsændringer, der særlig krævedes i Øjeblikket, men
at Befolkningen var optaget af helt andre Spørgsmaal af
økonomisk og social Karakter. Venstre var f. Eks. villigt til
at nedsætte Valgretsalderen til Landstinget, saa at den blev
25 Aar, og til at skabe Mulighed for Løsning af Uoverensstem
melser mellem Folketing og Landsting, eventuelt ved at lade
Tingene træde sammen til en forenet Rigsdag; ligeledes var
man forhandlingsvenlig med Hensyn til de landstingsvalgtes
Stilling og Maaden at vælge dem paa. For at Landstinget
imidlertid fremdeles kunde bevare et Præg, noget forskelligt
fra Folketinget, burde Tinget have en længere Valgperiode,
være vanskelig opløseligt og vælges ad indirekte Vej, ved Valgmænd som nu. »Paa den Maade blev Grundloven af 1915 ført
å jour, og saaledes ændret kunde det have tilfredsstillet alle
berettigede Krav«. Om disse forskellige Udkast blev der for
handlet i Kommissionen, men Enighed mellem Partierne
kunde ikke opnaas, og det var derfor naturligt, at det fra
Venstres Side blev gjort gældende, at Regeringen, hvis den
vilde fremme Sagen, maatte fremlægge et virkelig gennemar
bejdet Grundlovsforslag til Forhandling i Kommissionen.
Dette skete først i et Møde den 13. Juni, og da Kommissionen
skulde være færdig med sit Arbejde inden 1. Juli, blev der
meget kort Tid til Behandling af Landets vigtigste Lovgiv
ningsarbejde. Ogsaa af den Grund havde Venstre besluttet
ikke at stille Forslag i Kommissionen, men afvente Regeringens
Forslag i næste Rigsdagssamling.
Det Grundlovsforslag, der var stillet af Regeringspartierne
og Det konservative Folkeparti, og hvorved man forlod To
kammersystemet uden at indføre rent Etkammersystem, idet
man konstruerede et baade—og, etablerede efter Venstres
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Opfattelse »et noget indviklet ug kunstigt System«. Stillet over
for et saadant Forslag maatte Venstre anse det for rigtigt, at
Spørgsmaalet om et rent Etkammersystem under de fortsatte
Forhandlinger i Rigsdagen blev draget i Forgrunden, og sam
tidig erklærede man sig for Tilhænger af en Valgretsalder for
Mænd og Kvinder paa 25 Aar. Spørgsmaalene om Tidspunktet
for Rigsdagens Sammentræden og Finanslovens Forelæggelse
kunde der antagelig nok opnaas Forstaaelse om. Hvad Spørgs
maalet Folkeafstemning angaar, maatte Venstre forbeholde
sig nærmere Overvejelse vedrørende Paragraffens Udformning,
men Partiet var Tilhænger af at anvende Princippet om Folke
afstemning i begrænsede Tilfælde.
Ved Siden af de nævnte Emner var det efter Venstres An
skuelse meget vigtigt, at bl. a. følgende Spørgsmaal blev
underkastet den grundigste Behandling: 1. Borgernes lige og
fri Adgang til Erhverv og Arbejde, eventuelt Understøttelse,
uanset organisationsmæssige og andre Forhold, 2. Domsmag
tens og Anklagemyndighedens Uafhængighed af Administra
tionen, 3. Ejendomsrettens Ukrænkelighed, 4. Sikring af
Ytrings- og Organisationsfrihed, 5. Sikring af Kirke- og Skole
frihed samt Kirkemidlernes Anvendelse i Overensstemmelse
med de Formaal, hvortil de i sin Tid er tilvejebragt.
Det af Statsministeren fremsatte Grundlovsforslag stemte
nøje overens med Kommissionsflertallets Indstilling, men for
at opnaa en bedre Oversigt over de foreslaaede Bestemmelsers
Forhold til den øvrige Del af Grundloven havde man fundet
det mest hensigtsmæssigt at fremsætte et fuldstændigt Forslag
til Danmarks Riges Grundlov. Det var, udtalte Statsministeren,
ved Forslaget tilstræbt »at tilvejebringe en handlekraftig Lov
givningsmagt, befriet for de Mangler, der hæfter ved det nu
værende Tokammersystem, idet den foreslaaede Ordning i
videst muligt Omfang forener dette Systems Fordel: en mere
alsidig Behandling og Bedømmelse af Sagerne, med Fordele,
der utvivlsomt knytter sig til Etkammersystemet: det ene
Vælgerkorps og Bestemmelserne vedrørende Den Forenede
Rigsdag og dennes Ret til at træffe Afgørelse angaaende
Uoverensstemmelser. — Grundlaget for den nye Forfatning
maatte være den lige og almindelige Valgret, saaledes som
Meningen er hos det danske Folk, og Bestemmelserne an
gaaende Valg til Rigsdagen maatte derfor hvile paa Prin
cippet: een Vælgerklasse og eet Valg«.
Efter at have gennemgaaet Forslagets Hovedpunkter til
føjede Statsministeren: »Som man vil have bemærket, inde
holder dette Revisionsforslag ikke store principielle Foran
dringer, og det er naturligt, da saadanne faktisk fandt Sted

48

Grundlovssagen.

1938/
/1939

for 23 Aar siden. Hvad der her foreslaas, er nærmest prak
tiske Ændringer, hvormed man imødekommer den Stemning
og Opfattelse, som raader i den store Del af Befolkningen.
Det er en rimelig Imødekommen, som udvises ved Forslaget
om Valgretsalderens Nedsættelse, og det er dog et Skridt,
som maa anses for at være saare besindigt, men som ogsaa
kan forklares under Henvisning til, at man her befinder sig
nøje paa samme Linie som Sverige og Norge. — Man kan
vel sige, at den foreslaaede Ordning med Hensyn til Valg til
Rigsdagen og Rigsdagens Deling er et Kompromis mellem to
Anskuelser. Man kan dog ogsaa sige, at det er to Principper,
som paa en praktisk Maade er svejset sammen til eet, og som
i sig rummer de Fordele, som kunde paavises i hvert af disse
Principper. Jeg skal ikke fortabe mig i ufornødne Betragt
ninger over, hvorvidt den ene eller den anden Anskuelse har
faaet mere eller mindre Medhold. Hvad der har Betydning
nu, det er, at man har tilvejebragt et Grundlovsforslag, der
stemmer med det danske Folks demokratiske Sindelag, med
Kravet om een Vælgerklasse og eet Valg, et Grundlovsforslag,
som forenkler det demokratiske og parlamentariske System,
som giver Rigsdagen forøget Handlekraft, og som sikrer, at
det politiske Arbejde kan blive udført uden ufornødne For
sinkelser, men dog saaledes, at der sikres alle Sager en grundig
og forsvarlig Behandling.«
Ved 7. Behandling i Folketinget gjorde Ordførerne for de
fire store Partier Rede for Partiernes Standpunkter i Overens
stemmelse med de Anskuelser, der havde fundet Udtryk i
Kommissions betænkningen.
Hartvig Frisch (S.) besvarede Hovedspørgsmaalet om,
hvilke Fremskridt der vilde naas ved Forslagets Gennem
førelse, saaledes: »Rigsdagsordningen vil betyde, at man opnaar
alle Fordelene ved et Etkammersystem uden dog at miste
den grundige Behandling af Lovene, som kan finde Sted med
to Afdelinger. Det væsentlige er, at politisk Strid mellem de
to Ting vil være udelukket i Fremtiden. Valgretsalderen vil
blive nedsat til 23 Aar, som man herefter vil kunne kalde den
skandinaviske Valgretsalder. Folkeafstemning vil kunne kræ
ves, men dog med Garanti for, at der virkelig staar en Folke
stemning bag ved Kravet. Rigsdagsarbejdet vil blive lettet ved
den Række praktiske Reformer, der er foreslaaet. Og endelig:
de demokratiske Friheder vil blive sikret paa de Punkter, hvor
en vidtgaaende Frihedsformalisme har vist sig at være et
Svaghedstegn.«
Brorsen (V.) hævdede, at der ikke i Befolkningen sporedes
nogen særlig stor Interesse for Ændringer i Forfatningen.
Venstre fandt hele det opstillede System meget indviklet og
saa saaledes paa Sagen, at enten maatte man bevare et To-
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kammersystem med nogen Forskel i de to Tings Opbygning
eller ogsaa gaa over til et rent Etkammersystem som f. Eks.
det finske. De personlige Frihedsgoder skulde være fast for
ankrede i en ny Grundlov, og der maatte tilvejebringes visse
Beføjelser for Mindretallet i bestemte Situationer. Kunde man
imødekomme Venstre paa disse Omraader, var Partiet villigt
til at gaa over til et rent Etkammersystem med Fastsættelse
af en Valgretsalder paa 25 Aar.
Christmas Møller (K. F.) gjorde opmærksom paa, at man
havde været stillet over for en bunden Opgave, idet hele det
politiske Erfaringsmateriale, der forelaa fra 1866 til 1936, viste,
at hvis man vilde give den almindelige Vælger den øverste
Myndighed i Landet, kunde det til syvende og sidst kun gøres
paa en eneste Maade, nemlig ved kun at have eet Vælgerkorps.
Derfor var det en bunden Opgave ved Siden af det ene Vælger
korps at skabe et Tokammersystem, og det var efter Talerens
Mening lykkedes at løse Opgaven ved det foreliggende Forslag.*)
A. M. Hansen (R. V.) udtalte, at Forslaget ikke i alle
Enkeltheder havde faaet den Affattelse, som Det radikale
*) Ved Sagens 2. Behandling (Sp. 3021—22) gjorde Christmas
Møller nærmere Rede for Grundlaget for sin og Det konserva
tive Folkepartis Forfatningspolitik: »Den bygger paa den
Opfattelse, at den gældende Forfatnings Landsting ikke
længer er en saa betydende Faktor i vort Folks politiske
Tilværelse, at det er forsvarligt at modsætte sig en Forfat
ningsreform, hvis den kan opnaas paa saadanne Vilkaar, at
ingen vigtig Samfundsinteresse lider Skade derved, men vig
tige Samfundsinteresser vinder derved. Men over alle andre
Interesser staar i vore Øjne den at nærme alle Samfunds
grupper, der staar rent og klart paa Folkestyrets Grund, til
hinanden gennem Erkendelsen af, at hvad der end kan være
os imellem, har vi dog det vigtigste fælles, nemlig selve vort
Folkefællesskab. . . . Det er netop dette Fællesskab, vi har
villet give Udtryk for i vor Forfatningspolitik, og vi har netop
villet slaa fast, udtrykkeligt fast, at vi ogsaa har Nutid og
Fremtid, Lod og Skæbne fælles med de danske Arbejdere,
selv om de allerfleste af dem i Øjeblikket tilhører et Parti,
hvis Ideer ikke er vore, og hvis Politik vi paa en Række
Hovedpunkter afgjort maa bekæmpe.« — »Naar jeg ser paa
det Manifest, den socialdemokratiske Kongres nylig har ud
sendt, forekommer det mig soleklart, at det i en endog for
bavsende Grad bekræfter Rigtigheden, ogsaa hvad Tids
punktet angaar, af vor Forfatningspolitik. Jeg mener, at der
er mindre Socialisme, det vil sige Marxisme, i dette Manifest
end i nogen tidligere socialdemokratisk Partiudtalelse —
mindre Socialisme og mere Danskhed .... Jeg faar ogsaa
ud af dette Program, at vi andre, Oppositionen, kunde tage
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Venstre kunde ønske, men at Hovedsagen efter Partiets
Mening var, at Valgdagen alene vilde blive bestemmende for
de lovgivende Myndigheder. »Efter dette Forslag faar vi en
Rigsdag, ganske vist formelt delt i to Ting, men der er samme
Flertal i begge Ting, og hele Rigsdagen vælges af samme
Vælgerforsamling paa samme Dag, og skal Rigsdagen opløses,
opløses naturligvis ogsaa hele Rigsdagen samtidig. Der er
heri ingen Plads for Forrettigheder af nogen Art, og den lige
og almindelige Valgrets Princip er fuldt gennemført, ligesom
Vælgerbefolkningens Flertal er sikret i begge Rigsdagens Ting,
og skulde der trods dette opstaa Modsætning mellem de to
Ting, afgøres Sagen endeligt i Den Forenede Rigsdag. Det vil
saaledes med dette Forslag gennemført være udelukket, at et
Mindretal i Rigsdagen vil kunne standse Reformkrav, som et
Vælgerflertal paa Valgdagen har samlet sig om.«
Ordføreren for Det frie Folkeparti, Valdemar Thomsen,
kunde ikke se Nytten af det foreslaaede Rigsting, og han vilde
langt foretrække rent Etkammer for den foreslaaede Ordning.
Paa den anden Side maatte det erkendes, at Rigstinget vilde
være mindre skadeligt end det nuværende Landsting. Spørgsmaalet om en Valgretsalder paa 23 eller 25 Aar forekom Partiet
mindre betydende. Derimod savnede man Bestemmelser til
Sikring af rene Linier i offentlig Administration og ønskede
Anklagemyndigheden gjort uafhængig af Regeringen, ligesom
man sluttede sig til de af Venstre formulerede Krav ved
rørende Borgernes lige og frie Adgang til Erhverv, Ejendoms
rettens Ukrænkelighed, Sikring af Ytrings- og Organisations
frihed og Sikring af Kirke- og Skolefrihed.
Ogsaa Retsforbundets Ordfører, Gregersen, beklagede, at

os noget nyttigere for end at splitte os i et helt Dusin Partier,
der indbyrdes gør hinanden mest mulig Fortræd og samtidig
hver for sig raaber op om at knække Socialdemokratiets
Magt .... Nej, det, Socialdemokratiets kloge Hoveder er
bange for, er noget helt andet, nemlig det, at Socialdemo
kratiet trods al Stemmemagt ikke kan klare Folkestyrets
Opgaver, og at der heller ikke er andre, der kan det. Og det,
jeg læser i Manifestet, er, at hvis vi andre først faar Samling
paa os selv, saa kan vi straks faa et meget stort Ord at sige,
og — hvis Verdensudviklingen under vort Land Fred og Ar
bejdsro — inden længe det afgørende Ord at sige, og dette
anser jeg ikke blot for muligt, men ogsaa for nødvendigt for
vort Lands Skyld. — Jeg tror, at Tiden kræver en stor Ind
sats af den danske Mellemstand. Men skal det ske gennem
en rolig Udvikling og under fornuftige og fordragelige Til
stande, maa vi gøre det fuldkommen klart for Arbejderne,
at her driver vi ikke Klassepolitik, men Folkepolitik; her
er vi lige i Ret, men ogsaa i Pligt . ..«
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det i Kommissionen opnaaede Forlig skæmmedes af Hensyn
tagen til det Landsting, som Regeringspartierne for længe
siden havde givet absolut og ubetinget Løfte om at afskaffe,
og han haabede, at Tveklangen »een Vælgerklasse, eet Valg«,
inden Forhandlingerne sluttede, maatte blive til den stærkere
Treklang »een Vælgerklasse, eet Valg og eet Ting«. Stod man
imidlertid over for Valget mellem den gamle Grundlov og For
slaget til den nye, kunde Valget ikke være svært.
Aksel Larsen (D. K.) troede, det vilde være en Fordel at
faa den foreslaaede Rigsdag, delt i et Folketing og et Rigsting,
fremfor at have den bestaaende Ordning med et Folketing og
et Landsting, valgt med forskellig Valgretsalder, forskellig
Valgmaade og forfatningsmæssigt ligestillede; paa den anden
Side skulde det synes muligt at naa det tilstræbte Maal: een
Valgdag og eet Vælgerkorps, paa betydelig mere letfattelig
Maade. Ogsaa Valgretsalderens Nedsættelse betegnede et
Fremskridt, men Taleren forstod ikke, at man heller ikke
her havde taget et helt Skridt og var gaaet ned til i hvert
Fald 21 Aar. Han haabede, at Forslaget maatte undergaa
meget betydelige Forandringer paa sin Vandring gennem
Rigsdagen og Udvalgene, saa at det blev »ikke Fremskridt
paa enkelte Omraader og for smaa Fremskridt, men virkelige
Fremskridt over det hele«.
Uden for Ordførerkredsen rettede Victor Purschel (K. F.)*)
en skarp Kritik mod Forslagets Begrundelse og dets Hoved
linier: ved Forfatningen af 1915 var Landstinget dannet saaledes, at det skulde følge Udviklingen, men følge den lang
sommere, end Folketinget gør det. Denne Forfatning vilde
man kassere i det Øjeblik, da dens Idé skulde vise sin Bære
kraft, paa et Tidspunkt, hvor Regeringspartierne maatte kon
statere deres manglende Evne til at gennemføre deres For
fatningspolitik, og hvor det formentlig havde været muligt at
tilføje Socialradikalismen et afgørende Nederlag. Forfatningen
af 1915 havde en teknisk Fejl: at den ikke gav Anvisning paa
Løsningen af en Konflikt mellem Folketing og Landsting; men
denne Mangel var mere af teoretisk end praktisk Interesse.
Det foreliggende Forslag var efter Talerens Mening slet for
beredt og blev nu præsenteret Rigsdagen som en politisk
Overenskomst, der kun kunde fraviges med de tre Partiers
Samtykke. Ud fra Formelen: eet Vælgerkorps og een Valgdag
havde man opbygget et Etkammersystem, der kun havde Ud
seende af Tokammersystem, men man havde glemt at skabe
den fornødne Garanti for Mindretallet, thi Reglerne om Folke
afstemning var blot en Skueret. Den foreslaaede Landsliste
*) Udtraadte 1. December 1938 af Det konservative Folke
partis Rigsdagsgruppe og anmeldte 11. Januar 1939 Partiet
»Nationalt Samvirke« og sig selv som dets Repræsentant.
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betragtede Piirschel som »en Slags udvidet Stillerliste for
Partiet«. Alt i alt fandt han, at Forslaget helt igennem, ved
sin Tilblivelse, sin Begrundelse og sin Udformning, var et saa
daarligt Forslag, at det ikke burde blive til Lov.
Ved Siden af Grundlovsforslagets Principper drøftedes
under 1. Behandling adskillige Enkeltheder, til Dels i For
bindelse med Kritik, der efter Kommissionsbetænkningens
Afgivelse var fremsat af Professorerne Berlin og Poul Andersen,
og foruden de nævnte Talere deltog i Forhandlingen Hasle
(K. F.), J. Oskar Andersen (K. F.), Knud Kristensen (V.),
Inger Gautier Schmit (V.), Kristen Amby (K. F.), Hartel
(F. F.), Skjerbæk (K. F.) og Valdemar Sørensen (R. V.).
Grundlovsforslaget undergik ved 2. og 3. Behandling i
Folketinget et ret betydeligt Antal Ændringer, der dog for
en væsentlig Del var af teknisk eller redaktionel Natur. Hertil
kom en enkelt Ændring i Landstinget (om Adgangen til
Prøvelse af fastsat Erstatning ved Ekspropriationer). I det
følgende gengives Forslaget i den endeligt vedtagne Skikkelse,
dog saaledes at Bestemmelser, som er enslydende med, eller
som kun ved Paragrafhenvisninger eller rent sprogligt afviger
fra de tilsvarende Bestemmelser i Grundloven af 5. Juni 1915
med Ændringer af 10. September 1920 (i det følgende citeret
som Grdl. 1920), ikke er optrykt eller nærmere omtalt. Mere
betydende Afvigelser fra det oprindelige Forslag er ligesom
Motiverne til forskellige Bestemmelser nævnt ved Omtalen af
de paagældende Paragraffer.

I.
§§ 1—3 = §§ 1—3 i Grdl. 1920.
II.
§§ 4—10 = §§ 4—10 i Grdl. 1920. Dog er det i § 4 om
handlede Samtykke til, at Kongen kan være Regent i andre
Lande (ligesom Valget af Konge og Fastsættelsen af Arvefølgen
i Tilfælde af Tronledighed [§ 8]), udtrykkeligt henlagt til »Den
Forenede Rigsdag« (§ 30), hvorhos flere Udtryk i § 7 er søgt
bragt i bedre Overensstemmelse med Nutidens Sprogbrug.
III.
§§ 11—13, 19—20, 23 og 26—27 = de tilsvarende Para
graffer i Grdl. 1920. Det samme gælder i det hele §§ 15 og 16,
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dog at 1ste Punktum i § 16 er blevet sidste Stykke i For
slagets § 15.
I § 14 er Retten til at tiltale Ministrene for deres Embeds
førelse overført fra Folketinget til Den Forenede Rigsdag.
De i § 18 omhandlede vigtige Beslutninger (om Samtykke til
Krig, Fred, Forbund, Handelstraktater m. m.) og ligeledes
Beslutninger i Henhold til § 21 (om eventuelt Samtykke til
Udsættelse af Rigsdagens Møder) er — ved Ændringer i Folke
tinget — henlagt til Den Forenede Rigsdag. Fremdeles be
stemmer § 25, sX foreløbige Love skal forelægges Den Forenede
Rigsdag, hvorfor Bestemmelsen om, at de skal behandles
først i Folketinget, er udgaaet, og i § 26 stilles som Betingelse
for Benaadning af en ved Rigsretten dømt Minister, at »mere
end % af Rigsdagens Medlemmer i et Møde i Den Forenede
Rigsdag stemmer derfor«, medens Grdl. 1920 kræver Folke
tingets Samtykke ved almindelig Flertalsbeslutning.
I § 24 er Ordene »et af Rigsdagen vedtaget Lovforslag«
erstattet med »et endeligt vedtaget Lovforslag«, saaledes at
Ekspropriationsforslag efter § 78, Stk. 3, og Grundlovsforslag,
der maa forelægges paa ny, ikke rammes af Bortfaldsregelen;
endvidere ligger i Udtrykket »endeligt vedtaget«, at Vedtagel
sen i Rigsdagen kan være under Forbehold af Udfaldet af en
Folkeafstemning.
§ 17, om Ansættelse, Afskedigelse og Forflyttelse af
Tjenestemænd, afviger i formel Henseende ret betydeligt fra
§ 17 i Grdl. 1920, men Hensigten med de foretagne Ændringer
har i det væsentlige kun været at føre Teksten å jour med
de Betegnelser for de i Statstjeneste ansatte, som har faaet
Lovkraft under den gældende Grundlov. Paragraffen er for
met saaledes:
»Nærmere Regler om Besættelse af Tjenestemandsstil
linger fastsættes ved Lov. Ingen kan ansættes som Tjeneste
mand uden at have Indfødsret. Tjenestemænd, som udnævnes af Kongen, afgiver en højtidelig Forsikring om at ville
holde Grundloven.
Om Afskedigelse, Forflyttelse og Pensionering af Tjeneste
mænd fastsættes Regler ved Lov, jfr. dog herved § 69.
De af Kongen udnævnte Tjenestemænd kan forflyttes
uden deres Samtykke, dog saaledes, at de ikke derved lider
Tab i de med Tjenesten forbundne Indtægter, og at der gives
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dem Valget mellem saadan Forflyttelse eller Afsked med Pen
sion efter de almindelige Regler. Undtagelser for visse Klasser
af Tjenestemænd, foruden den i § 69 fastsatte, bestemmes
ved Lov.«
Ordene i sidste Stykke »lider Tab i de med Tjenesten for
bundne Indtægter« indsattes i Folketinget i Stedet for Re
geringsforslagets »taber i Lønningsindtægt«. — Udvalgets Fler
tal sluttede sig til den Fortolkning af Statsministeriet, at der
ved Udtrykket »Tjenestemænd« sigtes ikke alene til dem, der
omfattes af den særlige Statstjenestemandslov, men ogsaa til
Tjenestemænd efter anden, dermed parallel Lovgivning, saasom Lovene om Folkeskolens og Folkekirkens Tjenestemænd.
§ 22, om Opløsningsretten, er helt forandret som Følge af,
at Bestemmelserne om Opløsning af eet Ting og de særlige
Betingelser for Opløsning af Landstinget er bortfaldet. Para
graffen har i Forslaget følgende Ordlyd:
»Kongen kan opløse Rigsdagen. Nye Valg skal afholdes
inden to Maaneder efter Opløsningen, og Rigsdagen skal
træde sammen senest en Maaned efter, at Valgene har fun
det Sted.«
IV.
§§ 29—35, der indeholder Reglerne om Rigsdagens Med
lemstal og Sammensætning, Valgrets- og Valgbarhedsbetingelser,
Hovedreglerne for Vadene, Bestemmelse om Valgperioden m. m.,
træder i Stedet for §§ 29—39 i Grdl. 1920. Afsnittet gengives
her i sin Helhed.
§ 29. Rigsdagen bestaar af 210 Medlemmer. Den deles
i Overensstemmelse med de i § 33 indeholdte Forskrifter i et
Folketing med 140 Medlemmer og et Rigsting med 70 Med
lemmer.

Som foran omtalt foreslog Kommissionsflertallet, at Rigs
dagen skulde bestaa af 205 Medlemmer, 136 i Folketinget,
69 i Landstinget. Forøgelsen af Medlemstallet med 5 skete
efter Forslag af Folketingsudvalgets Flertal, som ikke følte
sig bundet til de i Kommissionsforslaget nævnte Tal, der ikke
var nærmere motiveret i Betænkningen.

§ 30. Den Forenede Rigsdag dannes ved Medlemmernes
Sammentræden i een Forsamling.
§ 31. Valgret til Rigsdagen har enhver Mand og Kvinde,
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som har Indfødsret, er fyldt 23 Aar og har fast Bopæl i Landet,
medmindre den paagældende paa Grund af Umyndiggørelse
eller Konkurs er ude af Raadighed over sit Bo.
Det bestemmes ved Lov, i hvilket Omfang Understøt
telse, som i Lovgivningen betragtes som Fattighjælp, medfører
Tab af Valgret.
Det bestemmes endvidere ved Lov, at Personer, som er
straffet paa nærmere angiven Maade, ikke har Valgret.
I Regeringsforslaget var Reglerne om Fortabelse af Valgret
paa Grund af Umyndiggørelse, Konkurs, Frakendelse af bor
gerlige Rettigheder og Modtagelse af Fattighjælp formuleret
i Overensstemmelse med den kommunale Valglovs Regler.
Paragraffen omformedes i Folketinget, hvorved navnlig Van
delsbetingelsen i sidste Stykke blev affattet i Overensstemmelse
med et Udkast af Udvalget angaaende Fortabelse af de bor
gerlige Rettigheder (se Nr. 79).

§ 32. Valgbar til Rigsdagen er enhver, som har Valgret
til denne, medmindre vedkommende er straffet for en Hand
ling, der i almindeligt Omdømme gør ham uværdig til paa
det givne Tidspunkt at være Medlem af Rigsdagen.

Ogsaa denne Paragraf blev ændret efter Forslag af Ud
valget angaaende Fortabelse af de borgerlige Rettigheder.
Ordene »i almindeligt Omdømme« blev indskudt ved 3. Be
handling for at knytte en vis Objektivitet til Begrebet »værdig«.

§ 33. Af Rigsdagens 210 Medlemmer vælges 175 blandt
de i Kredse opstillede Kandidater.
34 Medlemmer udpeges efter Forholdstal paa Grundlag
af den ved Rigsdagsvalget (uden for Færøerne) stedfundne
Stemmeafgivning til at indtræde i Rigstinget. Denne Udpeg
ning sker efter Kandidatlister, der er anmeldt efter de i Valg
loven givne Regler for Opstilling af saadanne Lister. Listerne
maa ikke omfatte Personer, der opstilles i Kredsene som
Kandidater ved Rigsdags valget.
De folkevalgte Medlemmer af Færøernes Lagting vælger
1 Medlem af Rigstinget.
Naar Rigsdagsvalg har været afholdt, sammentræder —
straks efter at de i § 34 omhandlede Afgørelser har fundet
Sted — de i Kredse efter Forholdstal valgte til et Møde og ud-
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peger ved Forholdstalsvalg af deres egen Midte yderligere 35
til at indtræde i Rigstinget.
De øvrige 140 kredsvalgte Rigsdagsmænd udgør Folke
tinget.
De nærmere Regler for Valgene gives ved Valgloven, der
til Sikring af en ligelig Repræsentation af de forskellige An
skuelser blandt Vælgerne fastsætter Valgmaaden og træffer
Bestemmelse om Valgrettens Udøvelse, herunder, hvorvidt
Forholdstalsvalgmaaden skal føres igennem i eller uden For
bindelse med Valg i Enkeltmandskredse. Ved Kredsinddeling
skal der foruden til Indbyggertal tages Hensyn til Vælgertal
og Befolkningstæthed.
Ved Valgloven gives ligeledes de nærmere Regler ved
rørende Valg af Stedfortrædere og angaaende Fremgangsmaaden i de Tilfælde, hvor Omvalg maatte blive nødvendigt.

Efter Indstilling af Folketingsudvalgets Flertal blev for
skellige af de i Regeringsforslagets § 33 optagne Bestemmelser
overført til Valgloven, endvidere udskiltes § 34, og det fastsloges, at de 175 kredsvalgte først skal udpege 34 Medlemmer
af Rigstinget, naar deres Mandater er godkendt. Ved 3. Be
handling foretoges et Par yderligere Ændringer; saaledes til
føjedes Slutningen vedrørende Fremgangsmaaden ved Omvalg.
§ 34. Den Forenede Rigsdag afgør selv Gyldigheden af
de stedfundne Valg.
§ 35. Rigsdagens Medlemmer vælges paa 4 Aar. De faar
et Vederlag, hvis Størrelse bestemmes ved Valgloven.
V.
§ 36 svarer til § 40 i Grdl. 1920. Af Hensyn til Tilrette
lægningen af Lovgivningsarbejdet er Tidspunktet for den or
dentlige Rigsdags Sammentræden dog udskudt fra første Tirs
dag i Oktober til »den første Tirsdag efter den 1. November«.
§ 37 = § 41 i Grdl. 1920.
§ 38 = § 42 i Grdl. 1920; dog er der foretaget et Par
sproglige Ændringer, og Ordene »antaster dens Sikkerhed og
Frihed« er ændret til »antaster dens Sikkerhed eller Frihed«.
I § 39 opstilles og afgrænses de Opgaver, der tilfalder Den
Forenede Rigsdag:
(1) For Den Forenede Rigsdag fremsættes: Forslag om
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Ændringer i Grundloven, Lovforslag angaaende Regeringens
Førelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom eller
Fraværelse og Forslag til Beslutninger i Henhold til herom
gældende Lovgivning, Forslag til Finanslov, Tillægsbevillings
lov og midlertidig Bevillingslov samt Forslag til Lov om
Statslaan, alt for saa vidt de paagældende Forslag fremsættes
af Regeringen.
(2) Alle andre Lovforslag og Forslag til Beslutning af
Rigsdagen forelægges, for saa vidt ikke andet maatte være
bestemt i Grundloven, for Rigsdagens Ting. Regeringen kan
dog under overordentlige Forhold for Den Forenede Rigsdag
lade fremsætte vigtige Forslag til Love og andre Beslutninger;
saafremt Regeringen fremsætter Ønske derom, skal Forhand
lingerne, naar disse Sager behandles, være hemmelige.
(3) Den Forenede Rigsdag kan til enhver Tid udtale sig
angaaende den af Regeringen førte Politik og hermed i For
bindelse staaende Forhold.
(4) Lovforslag og Forslag til Beslutning af Rigsdagen,
om hvilke Tingene efter sædvanlige Behandlinger ikke har
kunnet opnaa Enighed, samt Regeringsforslag, der under
Behandlingen i Tingene har faaet Flertal imod sig*), behandles
derefter i Den Forenede Rigsdag (jfr. § 46).
(5) I Den Forenede Rigsdag forhandles Forespørgsler
stillet i et af Rigsdagens Ting og fra dette henvist til For
handling i denne (jfr. § 55).
(6) Den Forenede Rigsdag kan efter Forslag af Stats
ministeren eller af en Fjerdedel af Rigsdagens Medlemmer til
enhver Tid bestemme, at et Regeringsforslag, der foreligger
til Behandling i Rigsdagens Ting, skal færdigbehandles inden
en vis Frist, og at Forslaget, hvis Fristen oversiddes, da skal
overgaa til Behandling i Den Forenede Rigsdag, hvor det
undergives to Behandlinger.

Ved den Affattelse, Paragraffen fik i Folketinget, tilstræbte
man en klarere Opstilling af Reglerne for de Opgaver, der vil
tilfalde Den Forenede Rigsdag, og en nøjere Afgrænsning i saa
Henseende over for Rigsdagens to Ting.
Til Stk. 3 knyttede Udvalgsflertallet følgende Bemærk*
*) det vil sige Forslag, der maa anses for forkastede, afviste
eller nægtet Overgang til 2. eller 3. Behandling.
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ninger: »Medens der efter det foreliggende Forslag kun kunde
vedtages Udtalelser omhandlende Mistillid til Regeringen,
gives der nu den paagældende Bestemmelse en saadan Form,
at ogsaa Forslag, der udtaler Tillid til Regeringen, vil kunne
forelægges og vedtages. Endvidere kan Rigsdagen ved den
foreslaaede Affattelse selv tage Initiativet til en Udtalelse ved
rørende et eller andet Emne. — Ved en Henlæggelse til Be
handling og Afgørelse i Den Forenede Rigsdag som her foreslaaet af alle Spørgsmaal »angaaende den af Regeringen førte
Politik og hermed i Forbindelse staaende Forhold« udelukkes
det enkelte Ting fra at kunne vedtage politiske Udtalelser, hvad
enten dette maatte være i Form af Forslag til Beslutning eller
som en Paastand paa Overgang til næste Sag paa Dagsordenen,
det være sig i Tilknytning til et Lovforslag eller til et Forslag
til Beslutning [jfr. § 46, Stk. 2] eller under en Forespørgsel
[jfr. § 55, Stk. 3]............... Selvstændige Beslutninger af det
enkelte Ting kan dog stadig tages, men de maa ikke omhandle
»den af Regeringen førte Politik eller hermed i Forbindelse
staaende Forhold«. Denne Bestemmelses vidtrækkende Om
fang vil ogsaa faktisk forhindre Tingene i at kunne vedtage
»Dagsordener« i Tilslutning til private Forslag (Lovforslag
eller Beslutninger).«
Stk. 6 traadte i Stedet for Regeringsforslagets § 46, Stk. 2,
som gav Statsministeren Ret til, hvis han skønnede, at en
ufornøden Forsinkelse i Behandling af Lovforslag fandt Sted
i noget af Tingene, da at paatale dette i Den Forenede Rigsdag,
som derefter kunde bestemme, at det paagældende Lovforslag
skulde optages til videre Behandling i vedkommende Ting eller
i Den Forenede Rigsdag. I sine Bemærkninger til Stk. 6 ud
talte Udvalgsflertallet, at denne Affattelse »giver Den Forenede
Rigsdag Hovedindflydelsen paa Gangen i Lovgivningsarbejdet, og
i Tilfælde af unødige Forsinkelser i et af Tingene kan Bestem
melsen bringes i Anvendelse«.

§ 40 ændrer § 45 i Grdl. 1920 ved, at Kommissioner kun
kan nedsættes efter Beslutning af Den Forenede Rigsdag —
paa dens eget Initiativ eller paa Foranledning af et af Tingene
—, og at Valg til Kommissioner og Hverv skal foretages af Den
Forenede Rigsdag.
§ 41 giver i Stk. 1 og 2 nye Regler om en almindelig
Drøftelse af Rigets Anliggender ved Aabningen af den ordent
lige Rigsdagssamling, en politisk Indledningsdebat, der tænkes
ført paa Grundlag af Statsministerens Aabningstale, det frem
lagte Statsregnskab og en Redegørelse af Finansministeren.
I Stk. 3 udskydes Tidspunktet for Finanslovforslagets Frem-
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sættelse, for at der kan haves bedre Overblik ved Afslutningen
af Budgetlægningen. Disse tre Stykker lyder saaledes:
»Ved hver ordentlig Rigsdags Aabning afgiver Statsmini
steren en Redegørelse for Rigets almindelige Stilling og de af
Regeringen paatænkte Foranstaltninger.
Naar Den Forenede Rigsdag er sat, fremlægges i Den
Forenede Rigsdag Statsregnskabet for det foregaaende Finansaar, og en Redegørelse gives for Statens finansielle Stilling,
hvorpaa en almindelig Forhandling om Rigets Anliggender
finder Sted.
Senest den 15. Januar fremsættes Forslag til Finanslov
for det følgende Finansaar.«
Paragraffens Stk. 4, angaaende midlertidig Bevillingslov,
svarer paa nær et Par sproglige Ændringer til § 47, Stk. 2,
i Grdl. 1920.
Stk. 5, der blev tilføjet i Folketinget, foreskriver, at
Rigsdagssamlingens Slutning finder Sted i Den Forenede
Rigsdag.
§ 42 = § 48 i Grdl. 1920.
I Regeringsforslaget var det foreslaaet at grundlovsfæste
den Praksis, at Regeringen i Tilfælde, hvor det efter Forholdene
skønnes paakrævet at afholde en Udgift paa forventet Efter
bevilling, kan indhente Tilslutning hertil hos Finansudvalget.
Bestemmelsen udgik imidlertid i Folketinget, da Ordene »ind
hente Tilslutning hertil« efter Flertallets Opfattelse mulig
kunde forstaas saaledes, at der herved var givet en Art endelig
Hjemmel for Bevillingens Afholdelse. Man ønskede dog ikke
ved Bestemmelsens Udeladelse at ændre den nævnte Praksis.

§ 43 svarer i det hele til § 49 i Grdl. 1920; dog er dennes
sidste Stykke ikke medtaget, da Valget af Statsrevisorer skal
foretages af Den Forenede Rigsdag, hvor ogsaa Statsregn
skabet med Revisorernes. Bemærkninger forelægges til Be
slutning.
§ 44 = § 43 i Grdl. 1920.
Paragraffen ændredes i Folketinget under Hensyn til NyAffattelsen af § 39.

Ved Bestemmelserne i § 45 om det Antal Behandlinger,
Lovforslag skal undergives dels i Tingene (jfr. § 51 i Grdl. 1920),
dels i Den Forenede Rigsdag, har man tilstræbt at undgaa
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overflødige Behandlinger og at forenkle Behandlingsmaaden.
Paragraffen fik, efter at være omformet noget i Folketinget,
følgende Skikkelse:
»Forinden et for et af Tingene forelagt Lovforslag kan
endeligt vedtages, skal det undergives tre Behandlinger i det
Ting, for hvilket det er forelagt, og to Behandlinger i det
andet Ting, jfr. dog Stk. 2, 2det og 3die Punktum, og § 39,
sidste Stykke. Naar et Lovforslag, efter at være behandlet
i det Ting, for hvilket det er forelagt, oversendes til det andet
Ting, bestemmer dette uden Forhandling, om Forslaget straks
skal overgaa til sidste Behandling eller forinden skal drøftes
i et Udvalg.
Et Lovforslag, der fremsættes for Den Forenede Rigsdag,
skal, inden det endeligt vedtages, undergives tre Behandlinger
i denne. Forslag, der fra Rigsdagens Ting oversendes til Den
Forenede Rigsdag i Henhold til § 46, Stk. 1, undergives een
Behandling. Forslag, der oversendes i Henhold til § 46, Stk. 2,
undergives to Behandlinger.«
§ 46, Stk. 1, Pkt. 1, om Lovforslags Gang mellem Tingene,
er enslydende med 1ste Punktum i Grdl. 1920 § 52. Men sidst
nævnte Paragrafs Bestemmelser om Fremgangsmaaden i Til
fælde af Uenighed mellem Tingene (Nedsættelse af Fælles
udvalg og endelig Afgørelse i hvert Ting for sig) er afløst af
en Forskrift om Sagens Forelæggelse for Den Forenede Rigs
dag. Hertil er føjet en Bestemmelse om tilsvarende Fore
læggelse af Regeringsforslag, der har »faaet Flertal imod sig«*).
For Oversigtens Skyld gengives Paragraffen i sin Helhed:
»Naar et Lovforslag er vedtaget i det ene Ting, bliver det
i den Form, hvori det er vedtaget, at forelægge det andet
Ting; hvis det dér forandres, gaar det tilbage til det første;
foretages her atter Forandringer, gaar Forslaget paa ny til
det andet Ting. Opnaas da ikke Enighed, oversender For
manden for det sidstnævnte Ting Lovforslaget til Den For
enede Rigsdag, hvor det straks henvises til Udvalg.
Til Den Forenede Rigsdag oversendes ligeledes saadanne
af Regeringen fremsatte Forslag, hvis videre Behandling eller
endelige Vedtagelse i et af Tingene ved stedfunden Afstem
ning har faaet Flertal imod sig. Tinget kan ikke til en saadan
Afgørelse knytte nogen Udtalelse.«
*) Se Noten Side 57.
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Stk. 2 blev indsat i Folketinget, og Udvalgsflertallet knyt
tede hertil den Bemærkning, at der ved Tilføjelsen »sikres
Den Forenede Rigsdag den endelige Afgørelse af, om et For
slag skal føres videre eller standses«.
§ 47 sætter en almindelig Frist for Fremsættelse af Re
geringsforslag, idet den bestemmer, at i den ordentlige Rigs
dagssamling kan intet Lovforslag fremsættes af Regeringen
senere end den 15. Februar. Undtagelse herfra kan dog ske,
naar særlige Forhold gør det paakrævet.
Om Omformningen af det i Regeringsforslaget [§ 46] op
tagne Stk. 2 se det ved § 39, Stk. 6, bemærkede.

§ 48 = § 54 i Grdl. 1920.
§ 49, Stk. 1 og 2 = § 55 i Grdl. 1920. Hertil er føjet
som Stk. 3: »Det bestemmes ved Lov, i hvilket Omfang en
Tjenestemand, som indtræder i Rigsdagen, skal eller kan
fritages for at udføre den ham paahvilende Tjeneste, og hvilken
Virkning en saadan Fritagelse skal have paa hans lønnings
mæssige Forhold.«
§ 50 supplerer § 56 i Grdl. 1920 med den Bestemmelse,
at Den Forenede Rigsdags Samtykke udkræves, for at en
Rigsdagsmand kan drages til Ansvar for Ytringer, fremsat i
denne.
§ 51, Stk. 1 = § 57, Stk. 1, i Grdl. 1920. Stk. 2 i § 57
er udeladt under Hensyn til, at Reglerne om Valg til Rigs
dagen ikke giver Mulighed for Afholdelse af Nyvalg for enkelte
Rigsdagsmedlemmer. Derimod er der — ved en i Folketinget
foretagen Tilføjelse — givet Den Forenede Rigsdag ud
trykkelig Hjemmel til ogsaa at træffe Afgørelsen, naar senere
indtrufne Omstændigheder medfører Tab af Valgbarhed
(jfr. § 32).
§ 52 = § 58 i Grdl. 1920.
I §§ 53, 54 og 58 udvides Bestemmelserne i Grdl. 1920
§§ 59, 60 og 64 vedrørende Valg af Formand, Beslutnings
dygtighed og Forretningsorden til at gælde ogsaa for Den For
enede Rigsdag.
Om Andragender bestemmer § 56 (jfr. Grdl. 1920 § 62),
at de, for saa vidt de angaar Sager, der i Grundloven er hen
vist til Behandling alene i Den Forenede Rigsdag, skal ind-
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gives til denne, ellers til et af Tingene, i alle Tilfælde gennem
et Medlem.
§ 55 svarer til Grdl. 1920 § 61, men denne er udvidet
med Bestemmelserne om Forespørgslers eventuelle Henvisning
til Den Forenede Rigsdag (jfr. § 39, Stk. 5) og med det i
Forbindelse dermed staaende Forbud mod »Dagsordener« i det
enkelte Ting. Paragraffen er saalydende:
»Enhver Rigsdagsmand kan i det Ting, hvortil han hører,
fremsætte Forespørgsler til Ministrene for at æske disses For
klaring.
Tinget afgør i hvert Tilfælde, om Sagen skal nyde
Fremme, og i bekræftende Fald, om den vil være at henvise
til Forhandling i Den Forenede Rigsdag. Statsministeren eller
den Minister, til hvem Forespørgselen er rettet, kan dog, naar
Samtykke til Sagens Behandling er givet, men før dennes Paabegyndelse, forlange Sagen henvist til Den Forenede Rigsdag.
I Forbindelse med Behandling af en Forespørgsel i et af
Tingene kan Beslutning ikke tages.«
Ved den Affattelse, Stk. 2 fik i Folketinget, havde Udvalgs
flertallet for Øje, at Forespørgsler i et af Tingene fremtidig
vilde kunne blive en Art Spørgetimer om Emner uden særlig
politisk Karakter.

§ 57 = Grdl. 1920 § 63, bortset fra et Par redaktionelle
Forandringer og en Henvisning til § 39, Stk. 2.
I § 59 er grundlovsfæstet Regler om Den Forenede Rigs
dags Finansudvalg, særlig om dettes Bestaaen uden for Rigs
dagssamlingerne:
»Naar Den Forenede Rigsdag er sat, vælger den et Finans
udvalg. Dette forbliver bestaaende efter Samlingens Slutning
indtil næste Samlings Aabning for i særlige Tilfælde at kunne
raadspørges af Regeringen. Hvis Rigsdagen opløses, bliver
Finansudvalget dog kun bestaaende indtil den Dag, fra hvil
ken Opløsningen regnes.
Det kan ved Lov bestemmes, at særlige Udvalg, nedsat
af Den Forenede Rigsdag, kan blive bestaaende efter Sam
lingens Slutning paa samme Maade som Finansudvalget.«
§ 60 indeholder de nye Bestemmelser om Folkeafstemning
angaaende en Lov eller et Lovforslag, Betingelserne for dens
Iværksættelse og de dertil knyttede Frister (Stk. 2—4), Kra-
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vene om Flertal og Afstemningsdeltagelse (Stk. 5), Und
tagelser for visse Love (Stk. 6) m. m.
(1) Folkeafstemninger til Prøvelse af Love og Lovfor
slag, der er vedtaget af Rigsdagen, kan finde Sted under
Iagttagelse af de i denne Paragraf og i Valgloven givne Regler.
(2) Naar et Lovforslag er vedtaget af Rigsdagen, kan to
Femtedele af Rigsdagens Medlemmer i et Møde i Den Forenede
Rigsdag, sammenkaldt af mindst 15 Medlemmer paa den
Maade og inden for den Frist, der er fastsat i Forretnings
ordenen, ved foretagen Afstemning begære Loven eller Lov
forslaget prøvet ved Folkeafstemning. Meddelelse herom til
stilles snarest Statsministeren, der derefter lader Loven eller
Lovforslaget bekendtgøre. Folkeafstemningen iværksættes
efter Regeringens nærmere Bestemmelse tidligst 12 og senest
18 Søgnedage efter Bekendtgørelsen.
(3) Endvidere skal Folkeafstemning finde Sted, saafremt
mindst en Trediedel af Rigsdagens Medlemmer paa samme
Maade og inden for samme Frist som i Stk. 2 anført fremsætter
Begæring derom, og denne inden for et Tidsrum, der begynder
6 Søgnedage efter Lovens eller Lovforslagets Bekendtgørelse
og strækker sig over 6 Søgnedage, faar Tilslutning fra 15 pCt.
af de Vælgere, der ved det nævnte Tidsrums Udløb er opført
som valgberettigede paa Valglisterne. Folkeafstemningen
iværksættes tidligst 12 og senest 18 Søgnedage efter Opgørelsen
af Vælgernes Tilkendegivelse.
(4) Ved Bestemmelse om Slutning af en Rigsdagssamling
skal der tages Hensyn til de i Stk. 2 og 3 omhandlede Frister.
(5) Ved Folkeafstemningen stemmes for og imod Loven
eller Lovforslaget. Til Lovens eller Lovforslagets Bortfald
kræves, at et Flertal af de i Afstemningen deltagende Vælgere,
dog mindst 35 pCt. af samtlige Vælgere, har stemt derfor.
(6) Finanslove, Tillægsbevillingslove, midlertidige Bevil
lingslove, Statslaanslove, Normeringslove, Lønningslove, Ind
fødsretslove og Love om direkte og indirekte Skatter kan ikke
undergives Folkeafstemning. Det samme gælder de i §§ 7, 8,
9 og 10 omhandlede Love*) saavel som de i § 18 nævnte
*) o: Love ang. Regeringens Førelse i Tilfælde af Kongens
Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse, endvidere Love om
Statens Ydelse til Kongen, Aarpenge til Medlemmer af
Kongehuset m. v.
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Beslutninger, der maatte være i Lovs Form, medmindre det
for disse sidste ved særlig Lov bestemmes, at saadan Afstem
ning skal finde Sted. For Grundlovsændringer gælder Reg
lerne i § 92.
(7) Saafremt en Lov eller et Lovforslag bortfalder i Hen
hold til Folkeafstemning, kundgøres dette af Statsministeren
uden unødigt Ophold. Fra Kundgørelsesdagen er Loven eller
Lovforslaget bortfaldet.
Paragraffen ændredes paa flere Punkter i Folketinget.
Navnlig indsattes i Stk. 2 og 3 Paabudet om Lovens eller Lov
forslagets Bekendtgørelse, Fristerne forlængedes (i Stk. 2, sidste
Pkt., f. Eks. fra 8 å 12 Søgnedage efter Begæringen tU: 12 a
18 Søgnedage efter Bekendtgørelsen og i samme Forhold i
Stk. 3, sidste Pkt.), Stk. 4 tilføjedes, og Statslaanslove optoges
blandt Undtagelserne i Stk. 6.

§ 61 = § 46 i Grdl. 1920.
§ 62 = § 50 i Grdl. 1920.
Som foran berørt undlod Kommissionens Flertal at stille
Ændringsforslag til Grundlovens § 50, men Flertallet var enigt
om, at der snarest muligt nedsættes et Udvalg til Overvejelse
af en lovmæssig Ordning af Udlændinges Adgang til at blive
Ejere af fast Ejendom her i Landet.
Det bemærkes, at en til Grundlovens § 44 (Hvert af Tingene
kan indgive Adresser til Kongen) svarende Bestemmelse ikke
var optaget i Afsnit V, da nævnte Bestemmelse ikke har fun
det Anvendelse i over 50 Aar.
VI.
§ 63 bevarer Bestemmelserne om Rigsretten i Grdl. 1920
§ 66, dog med den Ændring, at Rigsdagens Medlemmer af
Retten fremgaar af Valg i Den Forenede Rigsdag efter hvert
Rigsdagsvalg. For hver af de valgte vælges straks en Sted
fortræder.
§ 64, Stk. 1, er affattet i Overensstemmelse med Æn
dringen af § 14 (Tiltale rejses af Den Forenede Rigsdag). Des
uden er Sager om Opløsning af politiske Foreninger (jfr. § 83)
henvist til Rigsrettens Afgørelse. — I det i Stk. 2 omhandlede
Tilfælde er Samtykket til Tiltale ogsaa overført fra Folketinget
til Den Forenede Rigsdag.
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§ 65 = § 68 i Grdl. 1920.
§ 66 (Grdl. 1920 § 69) er under Hensyn til den siden
Grundloven skete Udvikling formuleret saaledes: »Retsplejen
skal stedse holdes adskilt fra Forvaltningen. Regler herom
fastsættes ved Lov.«
I § 67 er indsat nye Bestemmelser om Rigsdagens
juridiske Sekretær:
»Efter hvert almindeligt Rigsdagsvalg, dog ikke Opløs
ningsvalg i Anledning af Grundlovsændringer, vælger Rigs
dagen inden en Maaned efter sin Sammentræden en juridisk
Sekretær.
Sekretæren skal for Rigsdagen gennemgaa de til denne
indgivne Andragender, og han fremsender efter endt Gen
nemgang hvert Andragende med de af ham dertil knyttede
Bemærkninger til henholdsvis Den Forenede Rigsdag eller det
Ting, hvortil det er indgivet.
Det paahviler ham dernæst at holde sig underrettet om
de Retssager, som kan antages at være af Interesse for Rigs
dagen. Han afgiver efter hver ordentlig Rigsdagssamlings
Slutning en Beretning til Rigsdagen om de Erfaringer, han har
indvundet.
Den juridiske Sekretær kan ikke være Medlem af Rigs
dagen. Hans Løn, Beføjelser og Arbejdsomraade bliver at
bestemme ved Lov.«
§§ 68 og 69 = §§ 70 og 71 i Grdl. 1920.
§ 70 (Grdl. 1920 § 72), der er omformet som Følge af den
stedfundne Udvikling, lød i Regeringsforslaget saaledes:
»I Retsplejen gennemføres Offentlighed og Mundtlighed
i videst muligt Omfang.
Det fastsættes ved Lov, i hvilke Sager og under hvilke
Former Lægmænd skal medvirke i Strafferetsplejen.«
Hertil føjede Folketinget som Stk. 3: »I Misgerningssager
skal Nævninger medvirke.«
Udvalgets Flertal ansaa det for rigtigt, at Nævningers Med
virken ved Misgerningssager stadig grundlovsfæstes. Derimod
medtog man ikke den gældende Grundlovs Regel om, at Næv
ninger medvirker i »Sager, der rejser sig af politiske Lovover
trædelser«, idet der herunder vil falde Sager om Opløsning af
politiske Foreninger efter § 82, hvilke Sager anlægges ved
Rigsretten.
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Det blev i Forfatningskommissionen drøftet, om der ikke
ved en Tilføjelse til Grundlovens § 70 kunde tilvejebringes en
udtrykkelig Bestemmelse i Grundloven med Hensyn til det
gamle Stridsspørgsmaal om Domstolenes Prøvelsesret med Hen
syn til Loves Grundlovsmæssighed. Fra Justitsministerens Side
blev det forsøgt at naa til Enighed gennem en Ordning, der
udelukkede Prøvelsesretten, hvor Lovgivningsmagtens Op
mærksomhed under et Forslags Behandling havde været hen
ledt paa Spørgsmaalet om dets forfatningsmæssige Karakter,
og der saaledes ved dets Gennemførelse — direkte eller indi
rekte — var taget Stilling dertil, medens man, hvor Spørgs
maalet maatte være undgaaet Lovgiverens Opmærksomhed
eller det dog ikke havde været drøftet (maaske fordi man
netop paa Grund af Sagens indviklede Beskaffenhed havde
ønsket at henlægge den endelige Afgørelse til Domstolene),
holdt Adgangen aaben for disse til at tage Sagen op. Et Æn
dringsforslag paa dette Grundlag vandt dog hverken Tilslut
ning fra Regeringspartierne eller Det konservative Folkeparti.

VII.
§ 71, 1ste Punktum = § 73 i Grdl. 1920: Folkekirkens
Forfatning ordnes ved Lov. Hertil føjedes som 2det Punktum:
»Ændringer vedrørende Kirkens indre Forhold kan kun gen
nemføres, efter at Forhandlinger derom er ført med Biskop
perne.« Og som 2det Stykke: »De til Folkekirkens Brug henlagte Midler maa kun anvendes til kirkelige Formaal.«

Der blev i Kommissionen forhandlet om Ophævelse eller
Ændring af Grundlovens § 73, men herom opnaaedes ikke
Enighed. Der var imidlertid Enighed om, at Lovgivning om
Folkekirkens forfatningsmæssige Stilling ikke bør ske, uden at
Lejlighed er givet de bestaaende kirkelige Organer til at udtale
sig om denne Lovgivning. Paa given Foranledning blev det
desuden udtalt fra alle Sider, at de Midler og Indtægter, der er
tillagt Folkekirken, ikke tænkes formindsket, medmindre saadant ved Lovgivningen om Folkekirkens Forhold maatte blive
bestemt.
Folketingsudvalgets Flertal ønskede i selve Grundloven at
fastslaa den Enighed, der var opnaaet i Kommissionen, og
stillede derfor Ændringsforslag om at affatte Paragraffen som
nys anført. I Bemærkningerne hertil udtalte Flertallet, at
man ved Forslaget kun havde ønsket »at grundlovsfæste gæl
dende Praksis«.
§§ 72—75 = §§ 74—77 i Grdl. 1920.
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VIII.
§§ 77, 79—82, 85—88 og 90 = §§ 79, 81—84, 87—90 og
92 i Grdl. 1920.
I § 89 er indføjet »eller andet Familiefideikommis«, saa at
Paragraffen ogsaa omfatter Oprettelse af Familiefideikommisser, der udelukkende er baseret paa Kapital, som ikke er
anbragt i Jordegods.

Efter en i Regeringsforslaget optagen Tilføjelse skulde det
ved Lov nærmere ordnes, hvorledes de nu bestaaende Familiefideikommisser kan overgaa til fri Ejendom, men denne Be
stemmelse blev udeladt i Folketinget. Udvalgsflertallet knyt
tede hertil den Bemærkning, at »Lovgivningsmagten vil komme
til at staa frit paa samme Maade, som den gør nu«.
I § 76, om den personlige Frihed, er Stk. 2—4 = Stk. 1—3
i Grdl. 1920 § 78, kun at »Pengebod eller simpelt Fængsel« er
erstattet med »Bøde eller Hæfte«. Som nyt Stk. 1 er indsat:
»Den personlige Frihed er ukrænkelig. Paa Grund af sin
politiske eller religiøse Overbevisning kan ingen dansk Borger
underkastes nogen Form for Frihedsberøvelse.«

Regeringsforslagets Stk. 1 havde følgende Ordlyd: »Uden
for de i Strafferetsplejen omhandlede Tilfælde kan ingen dansk
Borger, der behørigt opfylder sin Pligt til at bidrage til eget
eller andres Underhold, ved Øvrighedsforanstaltning underkastes
Frihedsberøvelse, medmindre Loven paa Grund af hans unge
Alder eller Mangler ved hans legemlige eller sjælelige Tilstand
hjemler saadant.« Udvalgsflertallet foretrak imidlertid foranstaaende Affattelse, der var enslydende med en af VenstreMindretallet foreslaaet Ændring.
I § 78, om Ejendomsrettens Ukrænkelighed, er Stk. 1 =
Stk. 1 i Grdl. 1920 § 80. Stk. 3 svarer til samme Paragrafs
Stk. 2, men Retten til at kræve Udsættelse af Ekspropriations
forslags Stadfæstelse er overført til 1/3 af Rigsdagens Med
lemmer, og det er tilføjet, at Forslag, hvis Stadfæstelse er
krævet udsat, ikke kan underkastes Folkeafstemning; i For
bindelse hermed er Fristen 14 Dage ændret til: 3 Søgnedage.
Stk. 2 indeholder følgende nye Regler om Adgang til
Prøvelse af en ved Ekspropriation fastsat Erstatningssums
Størrelse:
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»I de Tilfælde, hvor Lovgivningsmagten har henlagt
Spørgsmaalet om endelig Afgørelse af en Erstatningssums
Størrelse til særlige Organer, kan dette Spørgsmaal dog fore
lægges Højesteret, saafremt Regeringen paa Grundlag af
forelagte Oplysninger anser Ønsket om en yderligere Prøvelse
tilstrækkeligt begrundet. Finder Højesteret, at foreliggende
Omstændigheder gør det tvivlsomt, om den fastsatte Erstat
ning er passende, udpeger Retten særlige sagkyndige og uvil
dige Vurderingsmænd, hvis Afgørelse af det omhandlede
Spørgsmaal er endelig.«

Dette Stykke fik sin endelige Form i Landstinget efter et
Ændringsforslag af Statsministeren og Udvalgsflertallet, som
tog Sigte paa at fjerne en fra juridisk Side rejst Tvivl om Be
stemmelsens Rækkevidde.

§ 83, om Foreningsfrihed, indeholder i Stk. 1 samme
Bestemmelse, som findes i Grdl. 1920 § 85, 1ste Punktum, og
Stk. 3 afviger kun fra samme Paragrafs 2det og 3die Punktum
ved, at »ophæves« og »Ophævelse« er ændret til: »opløses« og
»Opløsning«. Stk. 2, 4 og 5 er derimod nye, og for Over
skueligheds Skyld gengives § 83 her som Helhed:
»Borgerne har Ret til uden foregaaende Tilladelse at danne
Foreninger i ethvert lovligt Øjemed.
Foreninger, der virker ved eller søger at naa deres Maal
ved Vold, Anstiftelse af Vold eller lignende strafbar Paavirk
ning af anderledes tænkende eller virker for at berøve Bor
gerne eller Grupper af disse nogen af de Borgerne personligt
ved §§ 72, 75, 76, 82, 83 og 84 tilsikrede Rettigheder*), bliver
at opløse ved Dom.
Ingen Forening kan opløses ved en Regeringsforanstalt
ning. Dog kan en Forening foreløbig forbydes, men der skal
da straks anlægges Sag imod den til dens Opløsning.
Sager om Opløsning af politiske Foreninger bliver at an
lægge ved Rigsretten.
Opløsningens Retsvirkninger bliver at fastsætte ved Lov.«
I Kommissionsflertallets Motiver til Stk. 2 hed det bl. a.:
»Der kan være Foreninger af en saadan Karakter, at det er

*) Trosfrihed, personlig Frihed, Trykkefrihed, Forenings- og
Forsamlingsfrihed.
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rimeligt i selve Forfatningen at foreskrive, at de af Regeringen
skal kunne kræves opløst ved Dom. Dette gælder dels, hvor
Foreningen virker for en Omstyrtning af selve Forfatningen,
altsaa en Ændring af denne ved voldelige eller lignende rets
stridige Midler, eller søger at naa sit Maal ved strafbar Paavirkning af Medborgerne, men ogsaa, hvor den — omend ad
sædvanlig forfatningsmæssig Vej — vil virke for at berøve
Borgerne eller Grupper af disse nogle af de Rettigheder, der
— som Trosfrihed, Trykkefrihed, Forenings- og Forsamlings
frihed — maa betragtes som umistelige i ethvert demokratisk
Samfund. — Siden Menneskerettighedernes Erklæring i 1789
har de deri indeholdte Synspunkter om Borgerfrihed afgivet
Grundlag for hele den paafølgende Kulturudvikling uden Ind
sigelser eller Angreb fra noget betydende Hold; og da det maa
anses for uden for al Tvivl, at der i det danske Folk er Enighed
om, at dette Kulturgrundlag til enhver Tid maa fastholdes,
findes det rigtigt i Landets Forfatning at skabe et Værn for
disse Borgernes Frihedsrettigheder.«
For at imødekomme Kritik, der var rejst mod Bestem
melsen i den af Kommissionsflertallet og Regeringen foreslaaede Skikkelse, blev Affattelsen af Stk. 2 ændret i Folke
tinget. Navnlig udelodes nogle Ord om Opløsning af For
eninger, der virker for »en Omstyrtning af denne Grundlov«,
da det af Motiverne fremgik, at der med disse Ord kun var
tænkt paa Ændring af Grundloven ved voldelige eller lignende
retsstridige Midler og det citerede Udtryk derfor maatte anses
for overflødigt. Endvidere indsattes »bliver at opløse ved Dom«
i Stedet for »kan af Regeringen kræves opløst ved Dom«, saaledes at Indgrebet vil være at foretage af de paagældende
Myndigheder i Lighed med Indgreb over for andre Lovover
trædelser.
§ 84, om Forsamlingsfrihed, afviger fra Grdl. 1920 § 86
derved, at dennes 3die Punktum (angaaende Forsamlinger
under aaben Himmel) er flyttet frem som 2det Punktum og
har faaet følgende Tilføjelse: »maa iagttage de Forskrifter,
som Politiet af Hensyn til den offentlige Orden maatte fast
sætte«. Foran det nye 3die Punktum er desuden indsat Ordet
»Alle«. Paragraffen lyder derefter saaledes:
»Borgerne har Ret til at samle sig ubevæbnede. Forsam
linger under aaben Himmel maa iagttage de Forskrifter, som
Politiet af Hensyn til den offentlige Orden maatte fastsætte,
og kan forbydes, naar der af dem kan befrygtes Fare for den
offentlige Fred. Alle offentlige Forsamlinger har Politiet Ret
til at overvære.«
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Denne Paragraf gik uændret gennem Rigsdagen. Den var
i Motiverne til Kommissionsflertallets Indstilling ledsaget af
følgende Bemærkninger: »Der er fuld Enighed i Kommissionen
om Borgernes Ret til at forsamle sig, men det erkendes ogsaa,
at den offentlige Fred og Sikkerhed kan gøre politimæssige
Foranstaltninger nødvendige, særlig naar det drejer sig om
Forsamlinger under aaben Himmel. Politiet maa, naar der er
Fare for Uorden, kunne forbyde Møders Afholdelse paa visse
Pladser, men i saa Tilfælde maa Forbudet i Almindelighed
omfatte alle Forsamlinger og kun være begrundet i politi
mæssige Hensyn.«
IX.
§ 91 = § 93 i Grdl. 1920, dog med fornødne Ændringer
af Paragrafhenvisninger.
X.
§ 92 = § 94 i Grdl. 1920, dog med de Ændringer i Stk. 2,
1ste Punktum, der følger af de forandrede Bestemmelser om
Rigsdagen.

Midlertidige Bestemmelser.
De tre midlertidige Bestemmelser i Grdl. 1920 er udeladt;
de to første var Overgangsbestemmelser, den tredie skønnedes
ufornøden. Ved 3. Behandling i Folketinget optoges tre
Overgangsbestemmelser:
1. Valg til Rigsdagen i Henhold til Bestemmelserne i
denne Grundlov afholdes paa et saadant Tidspunkt, at Rigs
dagen kan træde sammen til en ordentlig Samling den første
Tirsdag efter den 1. November 1939.
2. I Tiden indtil den nye Rigsdags Sammentræden gæl
der med Hensyn til Rigsdagen vedvarende Bestemmelserne i
Danmarks Riges Grundlov af 5. Juni 1915 med Ændringer af
10. September 1920 §§ 14, 18, 25, 29—39, 43—45, 51—53, 56,
57, 59—65 og 80, Stk. 2.
3. Det samme gælder Bestemmelserne i nævnte Grund
lovs § 66 om Rigsrettens Sammensætning.

Folketingets Udvalg afgav den 17. Januar 1939 en omfat
tende Betænkning. I Indledningen pegedes der paa, at Ud
valget var gaaet til sit Arbejde under Forhold ikke ulig dem,
der tidligere havde præget Grundlovsforhandlinger i Danmark,
idet »ikke blot Junigrundloven, men ogsaa Novemberforfat-
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ningen, den reviderede Grundlov af 1866 og Grundloven af
1915 blev udarbejdet i en Tid præget af truende internationale
Forviklinger, der ogsaa kastede Skygger over vort Land«. Det
havde paa denne Baggrund været et Gode, at hele Udvalget
uden Undtagelse paa eet Punkt havde kunnet samles om den
betydningsfulde Opgave, idet der ikke blandt de mange For
slag, der var fremsat i Udvalget, fandtes noget, som gik ud paa
at opretholde den gældende Forfatning med dens Muligheder
for uløselige Konflikter mellem de to paa forskelligt Grundlag
valgte Kamre. Det havde ogsaa under hele Udvalgsforhand
lingen været klart, at »alle Deltagerne i Arbejdet ønskede at
opretholde det frie Folkestyre, som i en urolig Tid ude om
kring i Verden for alle Danske er blevet en Del af vor natio
nale Egenart«.
Efter en Redegørelse for, hvorledes Udvalgsarbejdet havde
formet sig, og for de indsamlede Oplysninger, bl. a. om de
eksisterende Pengefideikommisser, om Størrelsen af Folke
kirkens Midler og om, hvordan Regelen om Privatanklage
vilde kunne indgaa som Led i dansk Ret, fremsatte Flertallet
(Regeringspartierne og Det konservative Folkeparti) sit Syn
paa Sagen som Helhed og paa forskellige Enkeltheder.
Flertallet havde paa Grundlag af Forfatningskommissio
nens Betænkning søgt en Løsning af Forfatningsspørgsmaalet,
som »forener Tokammersystemets saglige Fordele med Et
kammersystemets større politiske Handledygtighed«. Da der
fra anden Side i Udvalget blev fremsat Forslag om Overgang
til Etkammersystemet, havde man ogsaa været villig til at
drøfte dette, men da Etkammerønsket fra det mest betydende
Mindretals Side knyttedes uløseligt sammen med en Række
Krav om Mindretalssikringer, som den gældende Grundlov
intet kender til, og som alvorligt vilde hemme Rigsdagens
Handlekraft, maatte nærmere Forhandlinger herom opgives.
»I Sammenligning med et saadant beskaaret Etkammersystem
maatte selv de af Flertallet, der principielt er Etkammertilhængere, erkende, at Forfatningskommissionens Grundlovs
forslag gennem de Beføjelser, der er tillagt Den Forenede
Rigsdag, sikrer alle de Fordele, som man har ment knytter
sig til Etkammersystemet.« Disse Fordele saa Flertallet
navnlig i, at hele Rigsdagen vælges paa een Dag af samme
Vælgerklasse, at der ikke ved Mindretalsbestemmelser lægges
Hindringer i Vejen for et af dette Valg udgaaet Flertal, og
at mulige Konflikter mellem de to Ting finder deres endelige
Afgørelse i Den Forenede Rigsdag. Paa den anden Side vilde
Ordningen ved sin Deling af Rigsdagen i to Ting bevare en
Tradition, som har vundet Hævd i dansk politisk Historie
lige fra Junigrundloven; »og ved Indførelsen af Landsliste
valg for den ene Halvdel af Rigstingets Medlemmer aabnes
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Vejen for Personligheder, der ellers vanskeligt vilde faa aktiv
Del i Politik, hvad der maa anses for en Styrkelse af det saglige
Lo vgi vningsarbej de«.
Hvis Junigrundloven med dens fælles Vælgerkorps og frie
Opløsningsret havde faaet Lov til gennem Tiderne at danne
Grundlag for vort politiske Liv, kunde der efter Flertallets
Opfattelse muligvis have udviklet sig en fast Tokammer tradition, som ikke havde givet Anledning til Konflikter.
Men saaledes som Danmarks politiske Historie havde formet
sig, havde Konflikterne mellem de to Ting været saa frem
trædende, saa dybtgaaende og saa hyppige, at det maatte
anses for Hovedopgaven ved Forfatningsspørgsmaalets Løs
ning at fjerne enhver Mulighed for saadanne uløselige Konflikter.
Vejen hertil havde for Flertallet i Udvalget ligesom for Fler
tallet i Forfatningskommissionen været den at give Den For
enede Rigsdag den afgørende Magt saavel i politiske Magtspørgsmaal som i finansielle Spørgsmaal samt i saadanne Sager,
der efter deres Natur er af Vigtighed for hele Nationen. »Det
er ved Udvidelse af dette Forfatningsled, at det er lykkedes
at sammensmelte de politiske Fordele ved Ftkammersystemet
med de saglige Fordele, der er forbundet med et Lovgivnings
arbejde i to Afdelinger.«
Heraf fulgte imidlertid en væsentlig Ændring i den her
skende parlamentariske Tradition, idet Folketingsparlamen
tarismen ved den nye Grundlovs Ikrafttræden vilde blive afløst
af en Rigsdagsparlamentarisme.
Flertallet havde ved adskillige Ændringsforslag søgt at
trække Grænserne mellem Den Forenede Rigsdags og de to
Tings Omraade noget skarpere op, end sket var i Kommis
sionsbetænkningen. Hovedsynspunktet havde været: at holde
Lovgivningsarbejdet i de to Ting inden for de saglige Rammer
og henvise alle politiske Konfliktspørgsmaal til Den Forenede
Rigsdag, herunder ogsaa Forespørgsler af politisk Natur samt
alle Paastande paa Overgang til Dagsordenen.
Naar det havde været ind vendt over for den af Kommis
sionsflertallet og Udvalgsflertallet foreslaaede Ordning, at den
byggede paa rent Flertal og ikke gav nogen Beskyttelse for
Mindretallene, vilde Flertallet hertil bemærke, at det for
Regeringens Førelse er af største Vigtighed, at Magt og An
svar følges, og at Rigsdagens Handlekraft ikke unødvendigt
svækkes. Man pegede dog ogsaa paa, at Forslaget paa ingen
Maade manglede Bestemmelser om Beskyttelse for bestaaende
Mindretal, men skabte en saadan paa Punkter, hvor det var
noget nyt i dansk Forfatningshistorie. »Dels sikrer Bestem
melsen om Folkeafstemning, at en kraftig Opinion baade paa
Rigsdagen og blandt Vælgerne kan kræve en vedtagen Lov

1938/
71939

Grundlovssagen.

73

ud til Vælgernes direkte Afgørelse, selv om den er vedtaget
af Rigsdagen med ikke ubetydeligt Flertal .... Dels findes
der [i § 83] en særlig grundlovsmæssig Sikring af de personlige
Friheder, som ogsaa i høj Grad er en Mindretalsbeskyttelse,
endda imod et nok saa stort Flertal.« Derimod havde Flertallet afvist saadanne Former for Mindretalsbeskyttelse, der
»blot vilde blive Spiren til nye Forfatningskonflikter af den
hidtil kendte Art«.
Største Delen af Flertallets Bemærkninger i Betænkningen
angaaende Enkeltheder, hvorom man stillede Ændringsforslag,
er omtalt i det foregaaende ved Gengivelsen af Grundlovsforslagets Indhold. Ogsaa om forskellige Enkeltheder, hvorom
Flertallet ikke foreslog Ændringer, udtalte det sig i Betænknin
gen i Anledning af Drøftelser, der havde været ført i Udvalget.
Med Hensyn til det af Valdemar Thomsen (F. F.) rejste
Krav om Anklagemyndighedens Uafhængighed var det Fler
tallets Opfattelse, at Gennemførelsen af en fuldstændig Uaf
hængighed vilde skabe en fjerde Samfundsmagt ved Siden af
den lovgivende, udøvende og dømmende. »Herom vil der
naturligvis ikke kunne være Tale, da Anklagemyndigheden
i hvert Fald maa sortere under Statsraadet og allerede der
med have en vis Tilknytning til Regeringsmagten.« Men selv
om man tænkte sig denne Tilknytning saa svag, at den kun
var af formel Natur, vilde man stilles over for en anden
Vanskelighed, idet hele denne Del af Retshaandhævelsen der
med vilde falde uden for ethvert parlamentarisk Ansvar.
»Følgen vilde blive, at Anklagemyndighedens Omraade helt
vilde unddrages Rigsdagens Kontrolret.« Flertallet havde
herefter ikke ment at kunne tilraade forfatningsmæssige Æn
dringer paa dette Punkt.
Et andet Spørgsmaal drejede sig om, hvorvidt det vilde
være rigtigt, naar Den Forenede Rigsdag rejser Rigsretsan
klagen, saa at lade Rigsretsdommerne udtage af den samme
Forsamling. Flertallet erkendte, at en hidtil bestaaende Son
dring vilde falde bort, men ansaa dog denne Sondring for mere
formel end reel og saa derfor ikke nogen Nødvendighed for at
unddrage Den Forenede Rigsdag Valget af Rigsretsdommere.
(Om tilsvarende Synspunkter under Behandlingen af Rigsrets
loven se A. Nr. 73).
Flertallet havde endvidere drøftet, om det ikke vilde være
rigtigt at give § 15, Pkt. 2, der er enslydende med den nugæl
dende § 15, Pkt. 2, og som omhandler de Tilfælde, hvor Kongen
ikke fører Forsæde i Statsraadet, den Skikkelse, den havde i
Grundloven af 1866. Statsministeren fastholdt imidlertid
Ønskeligheden af, at man bibeholdt Bestemmelsen i dens
nuværende Affattelse. I Praksis træder den, der under
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Kongens midlertidige Fraværelse fører Regeringen for ham,
i enhver statsretslig Henseende i Kongens Sted. Da Grund
lovens Forsæderegel derved maa anses for fyldestgjort, fandt
Flertallet det ikke paakrævet at ændre den nævnte Grund
lovsbestemmelse.
Endelig havde Flertallet beskæftiget sig med Spørgsmaalet
om Omfanget af den Kongen tillagte Benaadningsret, og man
ønskede at fremsætte en Udtalelse om, at Kongens Benaadning ogsaa bør kunne omfatte andre Retsfølger af en Straffe
dom end den idømte Straf. I en indhentet Erklæring om
Spørgsmaalet udtalte Justitsministeren: »Naar Udvalgsflertal
let .. . bemærker, at Kongens Benaadningsret bør kunne om
fatte ogsaa andre Retsfølger af en Straffedom end den idømte
Straf, finder man Anledning til at udtale, at dette dog i hvert
Fald kun kan udstrækkes til Dommens offentligretlige Følger.
Justitsministeriet vilde finde det uantageligt, om en Benaadning f. Eks. skulde medføre Generhvervelse af en forbrudt
Arveadkomst eller Bortfald af den forurettedes Krav paa
Erstatning eller Godtgørelse, selv om dette maatte være be
tinget af Handlingens Strafbarhed . . .« Til denne Udtalelse
og den heri indeholdte Afgrænsning til Straffens offentlig
retlige Virkninger kunde Flertallet ganske slutte sig.
Et Mindretal inden for Flertallet, bestaaende af dettes
konservative Medlemmer, henviste i en Særudtalelse foruden
til Flertallets Betænkning til den af Forfatningskommissionens
konservative Medlemmer afgivne Betænkning og mente der
næst at have Føje til at udtale, at det grundige Gennemsyn,
som Forslaget havde været underkastet i Udvalget, saavel
mere redaktionelt som saglig-reelt havde givet Resultater af
uomtvistelig Betydning for Virkeliggørelsen af en tidssvarende
Forfatningsrevisions Formaal: at tilvejebringe en Grundlov,
der i sikker Tilknytning til og Videreførelse af den nationale
forfatningsmæssige Udvikling sammenføjer og sammenstem
mer de i Folket fremherskende Anskuelser, og som, uden
Prisgivelse af noget prøvet og folkeligt anerkendt Gode, er
saaledes tilpasset efter ændrede Forhold og Opgaver, at den
giver Betingelser saavel for Overlæg som for Handlekraft i
Varetagelsen af Statens og Nationens Tarv. Den foreslaaede
Grundlov vilde formentlig dele sine Fremskridt ligeligt mellem
Folk og Regering, gøre baade Folket og Regeringen myndigere
i Udøvelsen af deres Kald og netop derved opfylde de Krav,
Folkestyret maa stille til en Forfatning. — Under disse Om
stændigheder var det Mindre tallets Overbevisning, at »Kon
servatismens Medvirken til Forfatningsrevisionen har været
baade betimelig i folkelig-national Henseende og ved de Ind
rømmelser, der er gjort konservative Synspunkter, af Værdi
for den nye Forfatnings Stabilitet og Nyttevirkning. Ved
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Rigsdagens Opbygning og ved Indførelsen af Folkeafstemning
er konservative Forslag lagt til Grund, og saavel i Forfat
ningskommissionen som i nærværende Udvalg er der vist
konservative Tanker en Imødekommen, der, selv om den paa
nogle Punkter kunde have været rundeligere, dog umiskende
ligt og væsentligt har bidraget til at præge Forfatningsværkets
Aand og Realitet«. Med særlig Tilfredshed nævnte Mindretallet
i denne Forbindelse Ændringerne i §§ 60 og 71.
Ved Afstemningen vedtoges Flertallets Ændringsforslag
enstemmigt eller uden Afstemning. Ændringsforslaget om en
ændret Affattelse af § 71 vedtoges dog med 98 Stemmer mod 2
(Kommunister).
Venstre-Mindretallet gav i sin Betænkning et Rids af For
fatningssagens historiske Udvikling fra Grundlovsrevisionen
i 1915 til Forfatningskommissionens Nedsættelse og en kort
Oversigt over Kommissionens Forhandlinger, særlig de af
Venstre fremsatte Tilbud om Ændringer inden for Tokammer
systemets Ramme og det af Regeringspartierne og Det kon
servative Folkeparti stillede Forslag. Denne Redegørelse
havde væsentlig samme Indhold som Venstres Udtalelse i
Forfatningskommissionens Betænkning (se Side 45). Mindre
tallet tilføjede et Par Bemærkninger om Udtagelsen paa
Landslister af Halvdelen af Rigstingets Medlemmer: Medens
Venstre havde været villigt til at lade Bestemmelserne om
Landstingets Valg af %
Tingets Medlemmer forsvinde fra
Forfatningen, bevægede Regeringsforslaget sig i modsat Ret
ning, idet Halvdelen af Rigstingets Medlemmer vilde blive
udtaget af de ledende inden for de politiske Partiers Organisa
tioner gennem Opstilling paa Lister, hvis Affattelse den al
mindelige Vælgerbefolkning overhovedet ikke vilde faa Ind
flydelse paa. — Stillet over for Flertallets indviklede Forslag
med dets Blanding af Etkammer og Tokammer havde Venstre
valgt at foreslaa rent Etkammer med et Medlemstal paa 160,
25 Aars Valgretsalder og med visse Garantier for Mindretallet
og først og fremmest for Vælgerne mod Overrumpling i be
stemte Situationer. »Selvfølgelig skal efter Venstres Affattelse
Flertallet regere; men for at fremme en sund politisk Udvik
ling maa Mindretallet ogsaa udstyres med Rettigheder til
Fremme af ligelig Hensyntagen fra Flertallets Side over for
alle Vælgergruppers berettigede Interesser.« Ved Siden heraf
indeholdt Forslaget en kraftigere Sikring af de personlige Fri
hedsgoder.
1 nedenstaaende Redegørelse for Mindretalsforslagets Hoved
punkter er fulgt Fremstillingen i Mindretallets Betænkning.
Hertil er føjet Ordlyden af en Del af de vigtigste Bestem
melser.
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Afsnit III.
1. Ifølge § 22 kan Kongen opløse Rigsdagen. Nyt Valg
skal afholdes inden 30 Dage efter Opløsningen, og den ny
valgte Rigsdag skal træde sammen senest Maanedsdagen efter,
at Valget har fundet Sted.
2. I § 25 stilles som Betingelse for Benaadning af en ved
Rigsretten dømt Minister, at mindst % af Rigsdagens Med
lemmer giver sit Samtykke dertil (jfr. det vedtagne For
slags § 26 ovfr. Side 53).

Afsnit IV.
3. § 28 fastslaar, at Rigsdagen bestaar af eet Ting.
4. Valgretsalderen er i § 29 sat til 25 Aar. Som Valgrets
betingelse opstilles bl. a., at vedkommende ikke undlader
»behørigt og efter Evne at opfylde sin Pligt til at bidrage til
eget og andres Underhold, over for hvem han har Forsør
gerpligt«.
5. Betingelserne for Valgbarhed til Rigsdagen er de samme
som for Valgret.
6. Rigsdagens Medlemstal fastsættes ved Valgloven, men
maa ikke overstige 160. Ved Kredsinddeling og Mandatfor
deling skal der foruden til Indbyggertal tages Hensyn til
Vælgertal og Befolkningstæthed (§ 31).
7. Valgperioden er 4 Aar.
Afsnit V.
8. Tidspunktet for den ordentlige Rigsdags Sammentræden
er Tirsdag i Ugen efter 1. November (jfr. det vedtagne For
slags § 36).
9. § 36 giver bl. a. »ethvert Medlem af Rigsdagen Ret til
at stille Forslag til Love og Beslutninger«, og her er indsat
en Frist, der svarer til den i det vedtagne Forslags § 47 op
tagne, idet intet Lovforslag — hverken Regeringsforslag eller
private Forslag — kan forelægges den ordentlige Rigsdag
senere end 15. Februar, undtagen naar særlige Forhold skønnes
at gøre dette paakrævet og Rigsdagen billiger Forelæggelsen.
10. § 41, Stk. 1 og 2, om en politisk Indledningsdebat og
Grundlaget for denne, stemmer med det vedtagne Forslags
§ 41, Stk. 1 og 2; og samme Paragrafs Stk. 3, om Rigsdagens
Finansitdvalg, der bestaar mellem Samlingerne, svarer til
§ 59, Stk. 1. Ifølge Stk. 4 skal Finanslovforslaget fremsættes
senest 15. December. »Der maa ikke ved Bestemmelser eller
Anmærkninger paa Finansloven eller Tillægsbevillingsloven
ske Ændringer i gældende Love eller gives nye Lovregler.«
11. § 45, Stk. 2 og 3, indeholder følgende Regler om Ud
sættelse af et Lovforslags Stadfæstelse:
»Et Mindretal, bestaaende af mindst 2/5 af Rigsdagens Med
lemmer, kan i Tilfælde, hvor der ikke er Tale om bestaaende
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Loves uændrede Forlængelse, kræve, at et af Rigsdagen ved
taget Lovforslag først indstilles til kongelig Stadfæstelse efter
at være vedtaget paa ny i den følgende ordinære Rigsdags samling, medmindre Regeringen ved en Folkeafstemning har
faaet Forslaget godkendt i Henhold til de i § 58 givne Regler.
Herfra undtages dog: Forslag til Finanslove, Tillægsbevillings
love, midlertidige Bevillingslove, Statslaanslove, Normerings
love, Indfødsretslove samt de i §§ 7—10 nævnte Love.*) —
Et Lovforslag, hvis Stadfæstelse af Kongen er udsat, kan ikke
i den paafølgende ordinære Rigsdagssamling gøres til Genstand
for ny Udsættelse eller for Folkeafstemning.«
12. § 49 kræver Samtykke af mindst 2/3 af Rigsdagens
Medlemmer til Tiltale mod eller Fængsling af et Medlem under
Samlingen. Ligeledes til, at et Medlem drages til Ansvar for
sine Ytringer paa Rigsdagen.
13. § 54 giver ethvert Medlem Ret til med Rigsdagens
Samtykke at æske Regeringens Forklaring om ethvert offent
ligt Anliggende og paalægger Regeringen Pligt til at give For
klaring, medmindre særlige Grunde taler derimod og Rigs
dagen godkender disse Grunde. Forhandling herom kan finde
Sted i et hemmeligt Møde.
14. Efter § 58 kan Folkeafstemning om et vedtaget Lov
forslag (ikke: en Lov) kræves af 2/5 af Rigsdagens Medlemmer;
endvidere af mindst 10 pCt. af de paa Rigsdags valglisterne
opførte Vælgere, naar mindst 15 Medlemmer af Rigsdagen
umiddelbart efter Forslagets Vedtagelse begærer, at Forslaget
tidligst indstilles til kongelig Stadfæstelse 30 Dage efter Ved
tagelsen, og Kravet fra Vælgerne da foreligger inden Udløbet
af denne Frist. Er et Lovforslags Stadfæstelse udsat i Hen
hold til § 45, skal Forslaget underkastes Folkeafstemning, hvis
nysnævnte Procent af Vælgerne begærer det inden næste
ordentlige Samling (eller Regeringen beslutter at lade afholde
Folkeafstemning). Bekendtgørelse af Forslaget skal finde Sted.
Afstemningsfristen er fra 1 til 2 Maaneder. Skattelovsforslag
er ikke nævnt blandt Undtagelserne fra Folkeafstemning (se
Noten til Nr. 11). — Til Lovforslagets Bortfald kræves, at et
Flertal af de i Afstemningen deltagende og mindst 25 pCt. af
samtlige Vælgere har stemt imod det.

Afsnit VI.
15. I § 60 tillægges der 2/5 af Rigsdagens Medlemmer Ret
til at kræve Sag anlagt ved Rigsretten mod Ministre.
16. I § 62 er Paabudet om Retsplejens Adskillelse fra For
valtningen formet saaledes: »Retsplejen skal til enhver Tid og
under alle Forhold holdes strengt adskilt fra Forvaltningen.«
*) Tilsvarende Undtagelser fra Folkeafstemning.
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17. § 65, om Offentlighed og Mundtlighed og Lægmænds
Medvirken i Strafferetsplejen, = § 70, Stk. 1 og 2, i det ved
tagne Forslag.
18. § 66 giver følgende Regel om Forelæggelse for Højesteret
af et Lovforslag, hvis Grundlovsmæssighed er draget i Tvivl:
»Naar et Lovforslag er vedtaget ved 3. Behandling og
mindst 15 Medlemmer umiddelbart efter Vedtagelsen over for
Statsministeren rejser Tvivl om Forslagets Grundlovsmæssig
hed, skal der herom inden Forløbet af 3 Søgnedage afholdes
et nyt Møde. Saafremt i dette mindst % af Rigsdagens Med
lemmer stemmer derfor, skal Forslaget forelægges Højesteret
til Prøvelse, før det kan indstilles til kongelig Stadfæstelse.«
19. § 67 udtaler udtrykkeligt, at Lovbestemmelser, som
strider mod Grundloven, ikke maa bringes i Anvendelse af Dom
stolene.

Afsnit VII.
20. I § 68 er det bestemt, at de til Folkekirken henlagte
Midler saavel som de den tilgaaende Værdier ikke maa finde
Anvendelse til andre Formaal end saadanne, hvortil de er til
vejebragt.
Afsnit VIII.
21. Som omtalt ved § 76 i det vedtagne Forslag blev 1ste
Stykke i denne Paragraf — om den personlige Frihed — op
taget med § 73, Stk. 1, i Venstres Ændringsforslag som For
billede. Sidstnævnte Paragraf indeholder som Stk. 2 det op
rindelige Regeringsforslags Stk. 1 (citeret sammesteds).
22. I § 75 (Ejendomsrettens Ukrænkelighed) er indsat føl
gende Stykke:
»I særligt betydende Tilfælde kan, hvis mindst 1/3 af Rigs
dagens Medlemmer efter Andragende til Rigsdagen derom
stemmer derfor, Spørgsmaalet om Fuldstændigheden af en
fastsat Erstatnings Størrelse forelægges til endelig Afgørelse
af Højesteret.«
23. De følgende tre Paragraffer, om Adgang til Erhverv,
Tjenestemandsstillinger og Hverv, er saalydende:
§ 76. »Ingen Indskrænkning i den frie og lige Adgang til
Erhverv kan administrativt eller ved Lov foretages, medmin
dre Indskrænkningen er nødvendiggjort af Hensyn til Almen
vellet. — Ingen Indskrænkning kan begrundes eller foretages
af Hensyn til, om paagældende er Medlem af eller staar uden
for en Forening.«
§ 77. »Alle danske Borgere har fri og lige Adgang til Er
hverv. — Ingen maa ved Trusler eller Tvang hindre eller for
søge at hindre nogen Borger i at indgaa i ethvert lovligt Arbejds- eller Erhvervsforhold.«
§ 78. »Borgerne har lige Adgang til offentlige Tjeneste-
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mandsstillinger og Hverv, uanset om de er Medlemmer af en
Forening eller ej.«
24. § 79 giver enhver dansk Borger, som ved Lovgivning,
administrativt eller ved Indgreb af private Personer mener sig
berøvet sin gnmdlovsmæssige Ret, Adkomst til at faa sin Sag
paakendt ved Domstolene,
25. Bestemmelserne om Forenings- og Forsamlingsfrihed er
enslydende med Grdl. 1920 §§ 85 og 86.
Venstres Ændringsforslag forkastedes med 100 St. mod 27.
(Bondepartiet undlod at stemme).
Et andet Mindretal, Det frie Folkeparti*), fandt Tidspunktet
for Fremsættelse af en Forfatningsændring meget uheldigt
valgt, men nærede i øvrigt den Anskuelse, at der i høj Grad
tiltrænges en Revision af Grundloven, ikke alene med det for
Øje at faa et hurtigt handlende Folkestyre, hvor Magt og An
svar følges ad, men navnlig med det Formaal at skabe Renhed
og klare Linier i Lovgivningsarbejdet og i offentlig Administra
tion. »Kun derved vil det være muligt at gøre Folkestyret
jævnbyrdigt med andre Systemer, og kun derved kan Sund
heden i og Tilliden til den demokratiske Styreform atter til
vejebringes.« Med Henblik paa Tilvejebringelsen af et handle
kraftigt Styre beklagede Mindretallet meget, at det ikke var
lykkedes at naa til Enighed om et rent Etkammersystem, skønt
alle Partier, paa nær Det konservative Folkeparti, havde ud
talt sig til Gunst for et saadant. I en Skrivelse til Udvalgets
Formand af 11. November havde Det frie Folkeparti henstillet,
at Udvalget, inden Partiets foreløbige Ændringer blev be
handlet, tog Stilling til det fra flere Sider fremførte Krav om
rent Etkammer; men dette førte ikke til noget Resultat, og
Mindretallet søgte derfor ogsaa med Hensyn til Rigsdagsord
ningen at faa Ændringer indført i det foreliggende Forslag.
Man havde fra Mindretallets Side intet imod, at Landstinget
blev fjernet — tværtimod —, men man maatte i høj Grad
beklage, at Flertalsforslaget tillagde Partiorganisationerne en
privilegeret Indflydelse ved Valget til Rigstinget.
Som de væsentligste Fejl ved Grundlovsforslaget ud over
de allerede paapegede fremhævede Mindretallet:
1. Der var ikke — som Tilfældet er i den norske Grundlov —
fastsat nogen Regel for Mandatfordelingen, saaledes at Hen
synet til fjerntbeliggende og tyndt befolkede Egne blev fastslaaet i selve Grundloven. Dette maatte Mindretallet anse for
ubetinget paakrævet. »Den ligelige Indflydelse paa Stats*) Folketingets Udvalg afgav Betænkning den 17. Januar. Den
19. Januar anmeldte Medlemmerne af Det frie Folkeparti, at
de havde dannet et Parti med Navnet Bondepartiet.
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styrelsen . . . opnaas nemlig ikke gennem den nu praktiserede
Lighed, men kun derved, at jo tyndere befolket og jo fjernere
beliggende en Kreds er fra Hovedstad og Rigsdag, desto færre
Stemmer bør der kræves til et Mandat.« Mindretallet foreslog
at bevare det nuværende Forhold i Mandatfordelingen ved
af de 170 umiddelbart valgte Rigsdagsmedlemmer at tildele
Jylland 84, Øerne 58, København 27 og Færøerne 1. Inden
for de tre førstnævnte Omraader skulde Forholdstalsvalgmaaden anvendes uden Forbindelse med Valg i Enkeltmands
kredse.
2. Det var heller ikke forsøgt at sætte en Stopper for »den
Sammenblanding af den lovgivende og udøvende Magt, der
finder Sted i en Udstrækning som ingen Sinde tidligere, og
som uvægerligt betyder en alvorlig Fare for Folkestyrets An
seelse«. Mindretallet foreslog i saa Henseende indsat en Be
stemmelse om, at Rigsdagens Medlemmer ud over et Vederlag,
hvis Størrelse fastsættes ved Valgloven, ikke maa modtage
Godtgørelse for Hverv o. lign., hvortil de vælges af Rigsdagen,
bortset fra Dagpenge i særlige Tilfælde.
3. En tilsvarende Brist bestod i, at der ikke i Forslaget
sattes ind over for Sammenblanding af privat og offentlig Virk
somhed. Mindretallet foreslog at raade Bod herpaa ved Op
tagelse af et Forbud mod, at Forvaltningen overdrager nogen
at handle for Statens Regning, naar vedkommende samtidig
driver privat Virksomhed inden for samme Omraade.
4. Ogsaa Anklagemyndighedens forfatningsmæssige Stilling
burde have været taget op til nærmere Undersøgelse, »fordi
der i Befolkningen er ved at danne sig den Opfattelse, at der
ikke er Lighed for Loven«. Større Sikkerhed for en upartisk
Forfølgning af Overtrædelser, der har Forbindelse med poli
tiske Interesser, mente Mindretallet at kunne tilvejebringe ved
følgende Affattelse af § 66: »Retsplejen skal stedse holdes ad
skilt fra og Anklagemyndigheden være uafhængig af For
valtningen. Regler herom fastsættes ved Lov.«
5. Fristerne ved Folkeafstemning (jfr. § 60) fandt Min
dretallet saa korte, at hele Bestemmelsen ingen praktisk Be
tydning vilde faa. Der stilledes derfor Ændringsforslag om
betydelig Forlængelse af Fristerne (i Stk. 2 til 1 å 1 % Maaned,
i Stk. 3 til 2 å 2% Maaned). Ændringsforslagene gik desuden
ud paa at give % af Rigsdagens Medlemmer — i Stedet for 2/5
— Adgang til at kræve Folkeafstemning (Stk. 2) og at give
5 pCt. af Vælgerne — uden Tilslutning fra Rigsdagsmænd —
samme Beføjelse (Stk. 3). Derimod havde Mindre tallet opgivet
Tanken om en Bemyndigélse for Kongen til at fremkalde
Folkeafstemning, da den ikke havde fundet Tilslutning fra
anden Side.
6. Man havde ikke skænket den Betydning, Radiofonien
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havde faaet, nogen Opmærksomhed. Mindretallet foreslog
indsat som 2det Punktum i Trykkefrihedsparagraffen: »Stats
radiofoniens Udsendelser tilrettelægges under ligelig Hensyn
tagen til Ytringsfrihed og Ytringsret for de i Befolkningen
raadende Anskuelser.«
Mindretallet nævnte dernæst en Række Punkter, hvor den
af Flertallet anbefalede Løsning syntes utilfredsstillende:
a. For at imødegaa den Tilbøjelighed, et Flertal har til at
dække en Minister, burde der gives et Mindretal af en
bestemt Størrelse — l/3 af Rigsdagens Medlemmer — Ad
gang til at rejse Tiltale mod Ministre for deres Embeds
førelse.
b. Rigsdagen burde som hidtil samles i Oktober af Hensyn til,
at Medlemmer, der er Landmænd, vanskeligt kan være
borte fra deres Bedrifter i Foraarstiden.
c. Den udvidede Adgang, man ved Forslag om særlige Be
føjelser for Finansudvalget og andre Udvalg vilde give
Ministrene til at afholde ubevilgede Udgifter, syntes i
betænkelig Grad at tendere mod Overrigsdag og Diktatur,
og Mindretallet foreslog — for øvrigt med Tilslutning af
Retsforbundet — at udelade de paagældende Bestem
melser.
d. Folkekirken maatte have Sikkerhed for, at Ændringer i
Kirkens indre Forhold kun kan gennemføres med Tilslut
ning af Repræsentanter for Menighedsraadene, og at dens
Midler ikke blev anvendt til andre Formaal end dem,
hvortil de er tilvejebragt.
e. Mindretallet beklagede, at Flertallet vilde »sikre« For
eningsfriheden ved at indskrænke den og Forsamlingsfri
heden ved at prisgive den til Justitsministerens og Politiets
Bestemmelser, og foretrak at bevare de gældende Grund
lovsbestemmelser paa disse Omraader.
f. Endelig foreslog Mindretallet, at Spørgsmaal om, hvor
vidt en ved Ekspropriation ydet Erstatning er fuldstændig,
skulde (paa Basis af Andragende derom) indbringes til
endelig Afgørelse ved Højesteret, hvis mindst % af Den
Forenede Rigsdags Medlemmer stemte derfor. (I samme
Paragrafs sidste Stykke var den krævede Tilslutning end
videre nedsat fra x/3 til x/4 af Rigsdagens Medlemmer).
Mindretallets Ændringsforslag forkastedes gennemgaaende
med lidt over 100 Stemmer mod 3 å 4. Det under c. nævnte
Forslag fik 7 Stemmer.
Et tredie Mindretal, Retsforbundet, beklagede meget, at
Regeringspartierne og Det konservative Folkeparti før Ud
valgets Nedsættelse havde truffet en Overenskomst af saa
fast og bindende Karakter, at en virkelig Forhandling med
6
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andre Partier i Udvalget og ethvert Hensyn til Ønsker fra
disse Partiers Side paa Forhaand maatte anses for udelukket.
Der var blevet »pillet lidt ved Tidsfristerne for Iværksættelsen
af Folkeafstemning«; men Ændringer af afgørende Betydning
var ikke opnaaet under Udvalgsbehandlingen.
Som Partiets Ordfører havde udtalt ved 1. Behandling,
ønskede man Landstinget afskaffet og Indførelse af Etkammer system. Hvis Retsforbundet imidlertid ved 3. Behandling
skulde blive stillet over for Valget mellem Regeringens For
slag og Bibeholdelsen af den nuværende Forfatning, kunde
der ikke være Tvivl om dets Stilling. »Forligspartiernes For
slag til en ny Grundlov vil afskaffe saa megen gammel Uret,
at Partiet vil medvirke til dets Gennemførelse.«
De af Retsforbundet stillede Ændringsforslag angik hoved
sagelig følgende Punkter:
1. Der ønskedes indført eet Kammer — Rigsdagen — bestaaende af 170 Medlemmer og valgt umiddelbart af de valg
berettigede.
2. Folkeafstemning skulde kunne begæres af 50 000 Væl
gere, naar det drejede sig om et vedtaget Lovforslag, og af
100 000, naar det drejede sig om et Lovforslag, der var fore
lagt, men ikke naaet frem til Afgørelse; et tilsvarende Forslag
havde Socialdemokraterne stillet i 1920.
3. Valgretsalderen foresloges fastsat til 21 Aar, men Min
dretallet erkendte, at en Nedsættelse fra 35 til 23 Aar var et
iøjnefaldende Fremskridt.
4. Endvidere foreslog Mindretallet indsat et Forbud mod
Optagelse af Statslaan og en Bestemmelse om, at de naturlige
Rigdomskilder og de Værdier, som opstaar gennem Samfundets
Vækst, er Fælleseje, og at den enkelte Bruger maa skadesløs
holde de øvrige Borgere ved at svare fuld Grundskyld.
5. Den tvungne Militærtjeneste skulde afskaffes og alle
tvungne Ombud hæves ved Lov.
6. Bestemmelserne om Rigsretten skulde udgaa og Paakendelsen af de mod Ministrene for deres Embedsførelse an
lagte Sager overdrages de almindelige Domstole.
7. Politiske Sager burde fremdeles behandles under Med
virkning af Nævninger.
De fleste af Ændringsforslagene forkastedes med ca. 100
Stemmer mod 4. Forslagene om Valgretsalderen og Folke
afstemning fik dog 6 Stemmer og Forslaget om Etkammer
9 Stemmer.
Kommunisterne kunde ikke erklære sig tilfredse med Lov
forslaget hverken i den oprindelige Skikkelse, eller saaledes
som Udvalgsflertallet havde foreslaaet det affattet, og ved
2. Behandling fremsatte Aksel Larsen følgende Paastand paa
Overgang til næste Sag paa Dagsordenen:
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»Idet Folketinget opfordrer Regeringen til at udarbejde og
forelægge et nyt Forslag til Danmarks Riges Grundlov, hvor
ved Republikken indføres og Folkestyret sikres, gaar Tinget
over til næste Sag paa Dagsordenen.«
For det Tilfælde, at denne »Dagsorden« skulde blive for
kastet, stillede Kommunisterne tillige en Række Ændrings
forslag og Underændringsforslag paa Punkter, hvor Ændringer
forekom dem mest tiltrængt:
1. Der stilledes Krav om Rigsdagens positivt tilkendegivne
Tillid til Ministrene gennem følgende Tilføjelse til § 13:
»Han [Kongen] kan dog ikke udnævne Ministre, som ikke
besidder Rigsdagens Tillid, hvilket skal konstateres ved Af
stemning i Den Forenede Rigsdag, forinden Ministrene eller
vedkommende Minister kan udøve nogen Myndighed. En
Minister, der ikke længer besidder Rigsdagens Tillid, skal
straks afskediges.«
2. Det foresloges, at Rigsdagens ordentlige Samling ikke
skulde kunne sluttes, hvis et Flertal inden for Den Forenede
Rigsdag modsatte sig dette, og at overordentlige Samlinger
skulde indkaldes, naar Regeringen eller Rigsdagens Præsidium
bestemte det, eller saafremt to Femtedele af Rigsdagens Med
lemmer over for dens Præsidium fremsatte motiveret For
langende derom.
3. Kongens Ret til at udsætte Rigsdagens Møder betingedes
af Rigsdagens Samtykke og hans Opløsningsret af Regeringens
Billigelse.
4. Et Par Underændringsforslag tog Sigte paa at sætte
Valgretsalderen til 21 Aar og at slette Bestemmelsen om Fattig hjælps mulige valgretsberøvende Virkning.
5. Kommunisterne fandt Bestemmelsen om, at Rigsdagsmændene alene er bundet ved deres Overbevisning og ikke
ved nogen Vælgerforskrift, principielt og praktisk absolut for
kert og foreslog den udeladt.
6. Det ønskedes grundlovsfæstet, at Lægmænd skal med
virke i Strafferetsplejen som Nævninger eller Domsmænd.
7. Til Paragraffen om den personlige Frihed ønskede man
føjet, at administrative Afgørelser i Henhold til anden Lov,
der gaar ud paa Frihedsberøvelse, Fjernelse af Børn fra Hjem
met o. lign., kun maa ske efter Begrundelse over for de paa
gældende og altid skal kunne indankes for Domstolene.
8. Beføjelsen for x/3 af Rigsdagens Medlemmer til at kræve
Stadfæstelse af et Ekspropriationslovforslag udsat foresloges
slettet.
Endnu skal anføres, at Kommunisterne stemte imod ad
skillige af Forslagets Paragraffer, saaledes §§ 1—3, § 6 og § 22
samt Paragrafferne om Folkekirkens Forhold og om, at Rigsdagsmænd ikke er bundet ved Vælgerforskrift.
6*
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Den omtalte Paastand paa Overgang til Dagsordenen for
kastedes med 130 Stemmer mod 2. De under Nr. 1—3 og 7
nævnte Ændringsforslag, der fik Tilslutning af Svend E.
Johansen, forkastedes med ca. 100 Stemmer mod 3, de øvrige
med 101 Stemmer mod 2; et enkelt (om Valgretsalderen)
bortfaldt.
Ogsaa ved 2. Behandling havde foruden Partiernes Ord
førere adskillige Medlemmer Ordet for at motivere deres
Stilling til Enkeltheder i Forsjaget eller til de forskellige Æn
dringsforslag. Hasle (K. F.) omtalte særlig Spørgsmaalene om
Højesterets Ret til Prøvelse af Loves Gr undlo vsmæssighed og
Erstatningssagers Forelæggelse for Højesteret, Valdemar Sø
rensen (R. V.) Valgmaaden til Rigstinget. J. Oskar Andersen
(K. F.), Julin (V.), Carlsen-Skiødt (K. F.) og Kristen Amby
(K. F.) gjorde Rede for deres Syn paa Kirkeparagraffen. Krag
(V.) kom ligeledes ind paa denne Paragraf og paa Højesterets
Prøvelsesret, kritiserede desuden Forslagets Affattelse paa
flere Punkter og dvælede navnlig ved Forholdet mellem Den
Forenede Rigsdag og de to Ting, der forekom ham meget ind
viklet. Ogsaa Victor Purschel troede, det vilde blive teknisk
overordentlig vanskeligt at administrere den kommende Rigs
dag. Svend E. Johansen (U. P.) saa Forslagets eneste Fordel
i Valgretsalderens Nedsættelse, men dette Fremskridt skulde
betales med Rigstingets Oprettelse, Forøgelse af Partivældet,
Tilbageskridt paa Retsplejens Omraade og Mangelen paa dybtgaaende Reformer paa Erhvervslivets og den personlige Selv
bestemmelsesrets Omraade.
Efter at enkelte til 3. Behandling stillede Ændringsforslag
var vedtaget, begrundede Partiernes Ordførere i korte Udta
lelser deres Stilling til Forslaget som Helhed. Hartvig Frisch,
A. M. Hansen, Christmas Møller og Gregersen anbefalede at
stemme for Forslaget. Ligeledes Aksel Larsen, som ansaa de
Fremskridt, Forslaget bød, for større end dets Mangler.
Derimod opfordrede Brorsen til at stemme imod. Det samme
gjorde Valdemar Thomsen, som savnede fyldestgørende Er
klæring om, at Hovedbestemmelserne i Grundlovens §§ 1—3
vilde blive overholdt, og Victor Purschel. Endvidere moti
verede Svend E. Johansen og Vesterager (K. F.), hvorfor de
vilde stemme imod — det samme havde Carlsen-Skiødt gjort
allerede ved 2. Behandling —, og Bindslev (K. F.) nævnte
Grundene til, at han vilde undlade at stemme.
Forslaget vedtoges ved Navneopraab med 96 Stemmer
mod 32; 3 svarede: Stemmer ikke, og 18 var fraværende. For
stemte Regeringspartierne, Retsforbundet og Kommunisterne
samt 18 Konservative, nemlig Kristen Amby, Boeck-Hansen,
Fibiger, Grønning, Hasle, Korsgaard, Ole Bjørn Kraft, Victor
Larsen, Gerda Mundt, Christmas Møller, A. C. D. Petersen,
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Petersen (Røj), Prieme, Carsten Raft, Skjerbæk, A. Svensson,
Ulrich og Westermann. Imod stemte Venstre, Bondepartiet,
Victor Piirschel, Svend E. Johansen og af de Konservative
Carlsen-Skiødt, Drachmann og Vesterager. — De tre, som
svarede: Stemmer ikke, var J. Oskar Andersen, Bindslev og
Viggo Hansen (K. F.).

I Landstinget anbefalede C. F. Sørensen (S.) Grundlovsfor
slaget til velvillig Behandling og Vedtagelse. Det var ikke
skrevet, saaledes som Socialdemokraterne vilde skrive en
Grundlov ud fra en socialistisk Opfattelse, men det bød Vilkaar, hvorunder det danske Folk fra de højeste til de ringeste
kunde leve og virke som frie Borgere, og Paragraf for Paragraf
var Befolkningens politiske, økonomiske og aandelige Rettig
heder og Pligter forankret. Han tvivlede derfor ikke om, at
Forslaget vilde faa Vælgernes Tilslutning.
Ogsaa Ordføreren for Det radikale Venstre, Veistrup, ansaa
det for nødvendigt hurtigt at naa til en Forfatningsændring,
og man stod nu med Muligheden for at gennemføre en Forfat
ning fri for Privilegier af nogen Art, en Forfatning, hvor
Befolkningens Vilje uden Indskrænkning vilde kunne gøre sig
gældende i Lovgivningen gennem dens Repræsentanter paa
Rigsdagen. Til at deltage i Arbejdet paa Udformningen af en
saadan Forfatning følte de Radikale sig forpligtet baade af
politiske og saglige Grunde.
Hauch, som talte paa Venstres Vegne, mente derimod, at
der ikke var noget i Vejen for at gøre Tidens Gerning under
den bestaaende Forfatning. Venstre vilde af al Evne søge at
hindre, at det foreliggende Misfoster af et Grundlovsforslag
blev vedtaget, og Partiet regnede med at kunne faa til
strækkeligt Følgeskab hertil fra Vælgerne, som sikkert vilde
vise, at de ikke havde haft Bud efter et saa uklart og vidt
løftigt Grundlovsforslag, der ogsaa indskrænkede deres direkte
Indflydelse. Venstre var imidlertid villigt til i Udvalget at
optage Forhandling for at finde et Grundlag, der maatte være
i Stand til at samle Rigsdagens fire store Partier, og selv om
der maaske ikke kunde næres synderligt Haab om Optagelse
af Realitetsforhandlinger i Landstinget, vilde Taleren dog
pege paa, at de Ændringer i Forfatningen, som man i Folke
tinget havde fremhævet som de væsentligste politiske Frem
skridt: Udelukkelse af langvarige Konflikter mellem Tingene,
Fjernelse af Aldersforskellen ved Valgene til de to Ting og
Afskaffelse af den hidtidige Form for Valg af landstingsvalgte
Medlemmer, angik Punkter, hvorom Venstre stadig havde er
klæret sig rede til Forhandling.
Lange, som gjorde Rede for de Synspunkter, der næredes
inden for Flertallet af den konservative Landstingsgruppe,
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kunde heller ikke tilsige Bistand til Gennemførelse af det fore
liggende Forslag. Dette opfyldte ikke et almindeligt og stærkt
Folkekrav, men omfattedes af Vælgerne med stor Ligegyldig
hed, og det naturlige Grundlag for en Forfatningsændring
syntes ham derfor at mangle. Taleren stod stadig paa det
Standpunkt, som var udtrykt i den konservative Rigsdagsgrup
pes Erklæring af 20. Januar 1938: at Bevarelsen af et Tokam
mersystem er en folkelig og demokratisk Garanti over for
Ensidigheder og Yderligheder, men det foreliggende Forslag
kunde kun betragtes som et Etkammersystem, og Rigstinget
vilde ikke byde den nævnte Garanti, men blive en ekstra
Reserve for det rene Flertalsstyre. Man kunde næppe heller
regne med, at Rigstinget vilde faa et Særpræg i Kraft af en
særlig Personlighedstype, eller at der gennem Landslisterne
vilde kunne sikres den Side af Erhvervslivet, som repræsen
teres af Lederne og Indehaverne af Landets Erhvervsvirksom
heder, en nogenlunde ligelig Repræsentation i Forhold til
Fagforeningerne. — Den foreslaaede Nedsættelse af Valgrets
alderen fandt Taleren upaakrævet, medens han ansaa en Valg
retsalder paa 25 Aar for naturlig efter vore Forhold. Reglerne
om Folkeafstemning vilde formentlig kun blive en Skueret,
og det var kun lidt, der var naaet med Hensyn til Adgang til
Domstolsafgørelse i Sager om Erstatningsfastsættelse ved
Ekspropriation, ligesom Betydningen af de stedfundne Æn
dringer i Kirkeparagrafferne var omtvistet. — Lange tilsagde
sluttelig sin Villighed til at deltage i en Forhandling, der
kunde føre til et Resultat, som i højere Grad end det fore
liggende vilde kunne samle Partierne og deres enkelte Med
lemmer om sig.
I Modsætning til Lange nærede Hendriksen, der var Ord
fører for et Mindretal af den konservative Landstingsgruppe,
ingen Betænkelighed ved helt og fuldt at anbefale Grundlovs
forslaget, der efter hans Mening bød paa værdifulde For
bedringer i politisk og saglig Henseende og vilde medføre
Forenkling af Rigsdagsarbejdet. Kun den i Folketinget sted
fundne Forøgelse af Antallet af Rigsdagsmedlemmer fra 205
til 210 forekom ham uden saglig Begrundelse. Taleren bestred,
at Forslaget ikke byggede paa et Tokammersystem, og Ind
vendingen mod Valgretsalderens Nedsættelse til 23 Aar fore
kom ham helt urimelig. Han beklagede dybt, at det ikke
havde været muligt at skabe Enighed om en ny Grundlov;
efter Udtalelserne af Venstres Ordfører syntes der desværre
ikke at være levnet meget Haab herom, thi Forhandlingerne
i Udvalget maatte føres paa Grundlag af det foreliggende
Forslag.
I Forhandlingen ved 1. Behandling deltog yderligere
Krarup (K. F.), S. Rasmussen (K. F.) og Rytter (V.) med Indlæg
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om de kirkelige Bestemmelser og Niclasen (U. P.), som bl. a.
udtalte, at Grundloven, »Grundlaget for det hele«, selvfølgelig
bør være ens for alle Dele af Riget, og at det er Færingernes
Pligt som danske Statsborgere at vise Troskab og Loyalitet
over for Danmark og holde Rigets Grundlov. Endvidere
Jensen-Stevns (V.), som gjorde den Opfattelse gældende, at
man ved Forslagets Udarbejdelse ligesom havde sat al Energi
ind paa at skabe Betingelser for en stærk Regering, men der
imod næsten ikke havde sat Grænser for Regeringsmagten og
heller ikke tilsikret Borgerne de grundlovsmæssige »Friheds
rettigheder«. Rigstinget forekom ham at være et meget svagt
Punkt i Forfatningen, og den Personlighedstype, man havde
sat sin Lid til, var paa Forhaand mistænkt; og Bestemmelserne
om Adgang til Folkeafstemning var dels praktisk ubrugbare,
dels saa snævre, at alle Skattelove var unddraget Folkeafstem
ning. Hvad dernæst de enkelte Borgeres Rettigheder angaar,
var det ikke lykkedes at fastslaa Domstolenes Kompetence
til at hævde disse; man maatte snarere frygte, at Domstolenes
Energi vilde svækkes, efter at et Forsøg fra konservativ Side
paa at opnaa en udtrykkelig Afgørelse var strandet i Kom
missionen paa Regeringspartiernes Modstand.
Statsministeren, som ved Forslagets Forelæggelse havde
beklaget, at Sagen ikke havde formaaet at samle Partierne,
erklærede i Anledning af Hauchs og Langes Udtalelser, at der
selvfølgelig var Villighed til Forhandling, og han ønskede Held
med de forestaaende Forhandlinger, men der kunde formentlig
ikke med de Partier, som havde samlet sig om Forslaget, »for
handles tilbage til siettere Betingelser« end dem, Forslaget
indeholdt.
Landstingets Udvalg modtog en Deputation fra Landsfor
eningen af Menighedsraad, som udtalte Ønske om, at Ændringer
vedrørende Kirkens indre Forhold kun burde kunne gennem
føres, efter at Forhandling derom var ført med Biskopperne
og der var givet Menighedsraadene Lejlighed til at udtale sig
(jfr. § 71, Pkt. 2), og som endvidere ønskede § 71, Stk. 2,
affattet saaledes: »De til Folkekirken henlagte Midler saavel
som de den tilgaaede Værdier bevares, og Udbyttet af disse
kan alene anvendes til Folkekirkens ordinære Udgifter.«
Fra forskellig Side i Udvalget fremsattes Ønske om en
Affattelse af § 73, som direkte hjemlede Adgang til ved særlig
Lov at fastsætte Regler om Bidrag til Folkekirken i Tilfælde,
hvor af Ægtefæller kun den ene tilhører Folkekirken. Stats
ministeren ansaa imidlertid en saadan Ændring for overflødig,
da Grundloven ikke hindrer, at der ved almindelig Lovgiv
ning gives Regler for den Bidragydelse, der paahviler Folke
kirkens Medlemmer, og hertil kunde Udvalget slutte sig.
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Udvalget nedsatte et Underudvalg med den Opgave at
undersøge Muligheden for at komme til Enighed om Forslagets
Affattelse. Underudvalget afholdt 3 Møder, men det viste sig
ugørligt at komme til Resultater, der kunde antages at føre
til Enighed.
Flertallet (Regeringspartiernes Medlemmer og Hendriksen)
tiltraadte de Synspunkter, som Folketingsudvalgets Flertal
havde givet Udtryk i Betænkningen, og indstillede Forslaget
til Vedtagelse med en enkelt Ændring, gaaende ud paa at
fjerne den fra juridisk Side rejste Tvivl om Rækkevidden af
den i § 78, Stk. 2, omhandlede Adgang til Prøvelse af fastsat
Erstatning ved Ekspropriation. — Hendriksen henviste des
uden til de Udtalelser, som hans Partifæller havde fremsat i
Folketingsbetænkningen, og gav disse sin fulde Tilslutning.
Venstre-Mindretallet udtalte, at det trods Statsministerens
Ytring ved 1. Behandling om det i høj Grad ønskelige i, at
Landstingets Partier alle kunde samles til enig Vedtagelse
af en ny Grundlov, havde maattet erfare, at der ikke fra
Regeringspartiernes Side var Villighed til at bringe noget
virkeligt Offer derfor. Det eneste Ændringsforslag, der var
stillet, fastholdt endog fuldt ud det Princip, at det er Re
geringen og den alene, som afgør, hvorvidt Spørgsmaalet om
en Erstatnings Størrelse skal kunne indankes for Højesteret.
Under disse Omstændigheder havde Mindretallet i Udvalget
som foreløbigt Ændringsforslag stillet det af Venstre i Folke
tinget forelagte Grundlovsforslag, der imidlertid var blevet
pure afvist af Statsministeren og Flertallet. Idet Mindretallet
dybt beklagede, at det ikke havde været muligt at vinde Øren
lyd for Forslagets Grundtanker, fremhævede det, at Forslaget
indførte et rent, klart og arbejdsdygtigt Etkammer med 160
Medlemmer, som alle havde Mandat direkte fra Vælgerne, og
gav Valgret fra 25 Aars Alderen, at der sattes rimelige Grænser
for diktatorisk Magtudfoldelse fra en Flertalsregering derved,
at Vælgerne fik tilstrækkelig Adgang til at udtale sig ved en
Folkeafstemning, at Forslaget endvidere skabte Mulighed for
Afgørelse af Spørgsmaal vedrørende Grundlovens Overholdelse
og paa klar og udtømmende Maade fastslog de almindelige
borgerlige og personlige Frihedsrettigheder, hvis Sikring grund
lovsfæstedes. Paa det kirkelige Omraade sikredes Bevarelsen
af de kirkelige Midler for de Formaal, hvortil de var tilveje
bragt, og i Tilfælde af Ekspropriation aabnede Forslaget Ad
gang til Erstatningsspørgsmaalets Prøvelse ved Højesteret,
naar blot 1/3 af Rigsdagens Medlemmer stemte derfor. — Fler
talspartiernes Forslag ansaa Venstre for ganske uantageligt
og indstillede det til Forkastelse.
Et konservativt Mindretal, bestaaende af Holger Andersen,
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Lange og Stein, havde ud fra den Opfattelse, at det under
Hensyn til den almindelige politiske Udvikling her i Landet
— ikke mindst i saa urolige og bevægede Tider — maatte
anses for i høj Grad ønskeligt, at en ny Forfatning kom til at
hvile paa saa bred Basis som muligt, søgt at faa Klarhed over,
hvorvidt det var gørligt at finde en Ordning, der eventuelt
kunde samle hele Udvalget. Disse Bestræbelser byggede, under
fuld Anerkendelse af den lige, almindelige Valgret og Folke
tingets førende Stilling i det politiske Liv, paa Bevarelsen af et
virkeligt Tokammersystem, hvor begge Ting var principielt lige
berettigede og der i Tilfælde af Konfliktsituationer mellem
disse gaves positive Anvisninger til Uoverensstemmelsernes
Fjernelse. »Bestræbelserne maatte saaledes i første Linie tage
Sigte paa en anden Placering af RigstingeU . . . »Rigstinget
(Landstinget) tænktes valgt ved særlige fra Folketingsvalget
adskilte, indirekte Valg, foretaget i større Kredse af lignende
Art som de nuværende Landstingskredse, for derigennem
ogsaa at sikre den lokale Repræsentations berettigede Interesser og
i det hele give dette Ting et særligt Præg, som det af Flertal let
foreslaaede Rigsting ifølge hele sin Struktur maa komme til
at savne. Bestemmelserne om de tingvalgte Medlemmer af
Landstinget skulde udgaa.« Men efter Forhandlingerne i det
nedsatte Underudvalg viste det sig hurtigt, at det ikke var
muligt paa Basis af de fremsatte Tanker at komme til Enighed
om noget konkret Lovforslag, og Mindretallet havde derfor
maattet opgive Haabet om at finde en Løsning, der kunde
samle hele Udvalget, og ved hvilken det kunde yde sin Med
virkning.
Da det saaledes havde været ugørligt at naa til en fælles
Indstilling angaaende de principielle Hovedlinier i en ny
Grundlov, havde Mindretallet ikke ment at burde fremsætte
detaillerede Forslag vedrørende selve den politiske Opbygning
af Forfatningen, men indstillede at stemme imod det fore
liggende Forslag. Efter Mindretallets Opfattelse var dette i
forfatningsmæssig Henseende en Forringelse af den nugældende
Grundlov, »ikke mindst derved, at det i Virkeligheden indfører
et camoufleret Etkammersystem og saaledes betyder et Brud
paa hele den hidtidige politiske Udvikling i Danmark. Det er
med ringe Ændringer en Kopi af den norske Forfatning uden
noget Forsøg paa at indarbejde nye Tanker i denne og tilmed
uden de i samme indeholdte Kauteler. Formelt et Totings
system, reelt et Etkammer — dette er for enhver, der ser
objektivt paa den foreliggende Forfatningsreform, en ube
stridelig Kendsgerning''.
Mindretallet maatte for sit Vedkommende fastholde den
af Det konservative Folkepartis Repræsentanter i Forfatnings
kommissionen den 20. Januar 1938 afgivne Erklæring som det
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eneste holdbare Grundlag foi en virkelig konservativ Forfatningspolitik. I denne Erklærings Punkt 1 og 2 (se Side 39), der blev
fremsat paa hele Det konservative Folkepartis Vegne, kom
Mindretallets Opfattelse klart til Udtryk. Men Mindretallet
maatte hævde, at den foreslaaede Ordning paa ingen Maade
svarede til de principielle Retningslinier, der var angivet her,
men at den derimod var et tydeligt Udtryk for Princippet om
»en Rigsdagsordning med eet Vælgerkorps og een Afstemning«.
»Det er faktisk en saadan, der gennemføres i det foreliggende
Forslag, og dermed er den i Indledningen til ovennævnte
Erklæring af 20. Januar 1938 tydeligt udtalte ledende Tanke
om et virkeligt Tokammersystem som folkelig og demokratisk
Garanti over for Ensidigheder og Yderligheder opgivet.«
Det foreslaaede Rigsting vilde efter Mindretallets Mening
ikke kunne faa nogen selvstændig Betydning ved Siden af
Folketinget. Halvdelen af dets Medlemmer skulde udgaa
direkte af Folketinget og var saaledes kun det samme med
et andet Navn. Den paa Landslisterne opførte anden Halvdel
skulde udpeges af Partiorganisationernes Centralledelser, hvad
der var ensbetydende med en overordentlig Styrkelse af Parti
vældet og en tilsvarende Formindskelse af Vælgernes Ind
flydelse paa Valget af Rigstingets Medlemmer. Tendensen til
at øge Partiorganisationernes og Partimaskineriets Magt og
Indflydelse paa Bekostning af de direkte, uafhængige Vælgere
kunde Mindretallet kun se paa med de største Betænkelig
heder, og en yderligere Udvikling af denne Tendens vilde
indebære Farer for det frie, demokratiske Folkestyre, som det
efter Mindretallets Opfattelse vilde være meget urigtigt at
undervurdere. Erfaringerne udefra talte et i saa Henseende
alvorligt Sprog.
Mindretallet knyttede dernæst nogle Bemærkninger til
nogle af de ikke egentlig forfatningspolitiske Bestemmelser i
Forslaget.
Udvidelsen af Rigsrettens Kompetence til at omfatte Paa
kend elsen af Sager om Opløsning af politiske Foreninger fandt
Mindretallet afgjort uheldig. Saadanne Sager burde behandles
paa ganske almindelig Vis af de sædvanlige Domstole, i sidste
Instans af Højesteret. »Rigsrettens stærkt politiske Islæt, der
er naturligt og rigtigt, naar det drejer sig om Sager anlagt
mod politiske Ministre, gør den efter vor Mening uegnet til
Behandling og Paakendelse af Sager, over for hvilke de
politiske Dommere ingenlunde altid vil kunne have den ønske
lige uafhængige Indstilling.«
Til § 71, angaaende Folkekirkens Stilling, havde Mindre
tallet i Udvalget stillet Ændringsforslag, der byggede paa den
foran omtalte Henvendelse fra Landsforeningen af Menighedsraad. Mindretallet kunde ikke se, at der skulde være noget
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til Hinder for at sikre Menighedsraadene Ret til at udtale sig i
Tilfælde af Ændringer vedrørende Kirkens indre Forhold,
naar man gav Biskopperne en tilsvarende Ret; den særlige
Fremhævelse af det rent gejstlige Element paa Bekostning af
det kirkelige Lægfolk var principielt stridende mod Prote
stantismens Grundtanke. Og den af Landsforeningen af
Menighedsraad ønskede Ændring af § 71, Stk. 2 (se foran),
betragtede Mindretallet som en simpel Retfærdighedshandling
over for den danske Folkekirke. — Mindretallet beklagede, at
dets Ændringsforslag i disse Henseender var mødt med Afvis
ning af Flertallet.
Det af Flertallet stillede Ændringsforslag angaaende Retten
til i Tilfælde af Ekspropriation at forelægge Spørgsmaalet om
en fastsat Erstatnings Størrelse for Højesteret var i det væsent
lige kun en Præcisering af den i Folketinget vedtagne Formu
lering og rørte efter Mindretallets Opfattelse ikke ved Kærnen
i Spørgsmaalet: enhver Borgers Ret til at faa alle Spørgsmaal
vedrørende en Ekspropriations Lovlighed, derunder en fastsat
Erstatnings Størrelse, forelagt for Domstolene. Mindretallet
havde i Udvalget stillet Forslag om at give § 78, 2det Stykke,
en Affattelse, der sikrede Borgerne en ubetinget, af Regerin
gens Skøn uafhængig Adgang til Domstolsafgørelse paa dette
Omraade. Ogsaa dette Forslag blev imidlertid afvist, og man
havde da anset det for unyttigt at stille det til 2. Behand
ling i Salen.
Ud fra sine principielle Synspunkter indstillede Mindre
tallet Forslaget til Forkastelse.

Det af Flertallet stillede Ændringsforslag vedtoges uden
Afstemning.
Ved 3. Behandling erklærede C. J. F. Sven (K. F.), at han
ved den forestaaende Afstemning vilde undlade at stemme,
uden at der heri laa nogen som helst Meningsforskel mellem
hans og Langes Standpunkt ved Bedømmelsen af det fore
liggende Forslag.
Forslaget vedtoges ved Navneopraab med 43 Stemmer
mod 32; 1 svarede: Stemmer ikke. For stemte Regerings
partierne, Niclasen og 4 Konservative, nemlig Hendriksen,
Korsgaard, Krarup og Unmack. Imod stemte Venstre og 10
Konservative, nemlig Holger Andersen, Lisbet Hindsgaul,
Lange, Olaf Nielsen, Jørgen Otsen, H. Chr. Petersen, J. R.
Poulsen, S. Rasmussen, Schaumann og Stein. Stemmer ikke
svarede C. J. F. Sven.
Forslaget sendtes derefter tilbage til Folketinget. Under
»eneste« Behandling her gjorde Jens Thomsen (B.) gældende,
at Regeringen og ca. 83 pCt. af Folketingets Medlemmer stod
bag Kravet om rent Etkammersystem, og at der derfor burde
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skaffes Tid til en grundigere Overvejelse baade i Tinget og
ude blandt Vælgerne, saa at Forslaget kunde blive tilfreds
stillende for de 83 pCt., ikke som nu for de 17. Han foreslog
derfor, at Sagen vistes tilbage til Udvalget. Forslaget herom
forkastedes med 88 Stemmer mod 2. — Ved den endelige Af
stemning om Grundlovsforslaget vedtoges dette med 90 Stem
mer mod 23 (2 stemte hverken for eller imod).

Finansloven
for Finansaaret fra 1. April 1939 til 31. Marts 1940.
(Finansminister V. Bukl). [A. Sp. 1. — C. Sp. 689 og 1581].
Fremlagt i Folketinget 5/10 (F. Sp. 9). 1. Beh. 12> 13» 14/10,
2, 3, 4, 9, 10, 15, 1G, 17, 22, 23, 24, 29, 30/^ 1, 2^g
gp
99, 180, 957, 971, 1043, 1175, 1230, 1385, 1386, 1448, 1590,’
1655, 1704, 1794, 1820, 1905, 1976 og 2006). Henvist til
Finansudvalget (se Side 25). Betænkning (B. Sp. 81)
afgivet 16/i2- (Ordfører: Fr. Andersen). 2. Beh. 20/i (F. Sp.
2797). Ændringsforslag til 3. Beh.. (B. Sp. 961). 3. Beh.
7» 8/3 (F. Sp. 4942, 4962 og 5063). Oversendt til Landstinget.
1. Beh. 10/3 (L. Sp. 1495). Henvist til Finansudvalget
(se Side 26). Betænkning (B. Sp. 1969) afgivet n/3. (Ord
fører: Ch. Petersen). 2. Beh. n/3 (L. Sp. 1578). 3. Beh. n/3
(L. Sp. 1586). Loven stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid.
Nr. 136).

Oversigt over Statens Driftsbudget for Finansaaret 1939—40.
Efter Lovforslaget

At overføre...

Indtægt

Udgift

Indtægt

I

Udgift

Kr.

Kr.

Kr.

I

Kr.

129 948 ....................... !
25 680796 ....................... !
2 177 707 ....................... :
612 436
528 718 487
3 177 246
2 881 753

616 043
511 266 487
3 177 446
2 866 753

517 926 729

340191
26 289 034
1 814 558

1000 000
155 200
2175 000
819 486
6 110 255
19 320 775

......................
......................
....................... i
....................... |
....................... '
....................... i

57 569 167

535389 922

1 000 000
155 200
2 175000
1 052436
6 341223
19 506425
58 674067

Finansloven.

§ 1- Domænerne....................................
§ 2. Statsvirksomhederne....................
§ 3. Rentekonto....................................
§ 4. Overskud af Universitetets og
Statens højere Almenskolers Fond
samt af Bispetienderne...............
§ 5- Skatter og Afgifter......................
§ 6. Overskud af Klasselotteriet ....
§ 7- Adskillige Indtægter....................
§ 8. Statsydelse til Hans Majestæt
Kongen..........................................
§ 9. Det kongelige Hus’s Aarpenge. .
§ io. Rigsdagen......................................
§ 11- Statsministeriet.............................
§ 12. Udenrigsministeriet. . . ’................
§ 13. Ministeriet f. Landbrug og Fiskeri

Efter Finansloven

Indtægt

14.
15.
16.
17.

§
§
§
§
§
§
§
§

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Merindtægt at overføre til § 26 II. H

Udgift

Indtægt

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

517 926 729

57 569 167
32 893 527
177 300 040
14 788 501

535 389 922

58 674 067
33 757 596
177 379090
17 614 256

7 614 423
»
28 842 791
3 290 302
78 167 431
34 983 489
26 989 924
32 466 691
18 990 200
517 926 729 | 513 896 486
...................
4 030 243
517 926 729 517 926 729

i
I
i
!
i

535 389 922
..................... ;
535 389 922 1

7 716 544
»
28 950 676
3 303 102
78 455 400
34 981 207
27 094 110
44 298 683
18 990 200
531 214 931
4 174 991
535 389 922

Finansloven.

§
§
§
§

Overført.. .
Indenrigsministeriet......................
Socialministeriet...........................
Ministeriet for offentlige Arbejder
Ministeriet for Handel, Industri
og Søfart.......................................
Grønland........................................
Justitsministeriet..........................
Kirkeministeriet............................
Undervisningsministeriet.............
Krigsministeriet............................
Marineministeriet..........................
Finansministeriet..........................
Pensionsvæsenet...........................

Udgift

Efter Finansloven
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Efter Lovforslaget
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Oversigt over Bevægelserne paa Statens Statuskonti i Finansaaret 1939—40.
Efter Finansloven.

Netto

Brutto
Indtægt

Udgift

Indtægt

Udgift

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

A. Ejendomme og Anlæg vedrørende
Statsvirksomhederne........................
B. Andre faste Ejendomme og Anlæg.
C. Aktiver tilhørende forskellige Fonds
D. Aktiver under særlig Bestyrelse.. .
E. Udlaan o. lign., som dækkes gennem
særlige Statsforskrivninger..............
F. Aktiver tilhørende de under Passiv
post 3—5 anførte Fonds................
G. Tilgodehavender og Udlaan..........
H. Værdipapirer.....................................
J. Finansministeriets Mellemregning
med Ministerier og Institutioner ..

At overføre...

16 964 948 i
5 315 143
11 435 102
364 970

43 248 212
22 756 952
14 749 860
479 505

»
»
»
»

26 283 264
17 4.41 809
3 314 758
114 535

3 515 000

56 310000

»

52 795000

»
8541348 !
!
»

»
23 292 746
18050 800

»
»
»

»

46136 511

i
i

’>

178 888 075

»
»

:
,i

»
14 751 398
18 050 800

ii

1
»
1 132 751564

Finansloven.

§ 26 I. Aktiver.

Indtægt
Kr.

Overført.. .

46136 511

!

l938/i939

Netto

Brutto
Udgift

Indtægt

Udgift

Kr.

Kr.

Kr.

178 888 075

»

' 132 751564

26 II. Passiver.

51 897 046
2 630 000
»
121 602 417
14 303
»
1 004 067
1 148 602
»
40 000 000
105 859 612 1 106139 000
1
»
»

»
121 602 417
»
144 535
40000 000
»

49 267 046
»

14 303
'

»

»

279 388

Finansloven.

Statsgælden.......................................
Skatkammerbeviser og Bankgæld .
Skyld til forskellige Institutioner..
Kapitaler under særlig Bestyrelse..
Særlige Statsforskrivninger.............
Henlæggelser til særlige Formaal..
Finansministeriets Mellemregning
med Ministerier og Institutioner. .
H. Overskud i Henhold til Driftsbud
gettet ..................................................
J. Statens Nettoformue:
I. Overskud af Statens Fonds ..
II. Forskellige Kapitalindtægter..
III. Værdiforskydninger..................
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

»

»

1i
4 174 991

»

7 185 702
10 500 460
13 000 000 i
»
75 600
»
345128193 i 345 128193

4174 991

1

»

»
3 314 758
»
13 000 000 1
i
»
75 600
182 312 301 1 182 312 301

<x>

*4

Statens Driftsregnskab for Finansaaret 1937—38.
Bevilling
Udgift

Indtægt

Kr.

Kr.

Kr.

511 140
»
»
528 748
518 984 409
3160 713
5 365 122

»
»
»
»
»
528 550 132

»
»
»
»

702 817.28
»
»
524 962.63
534 179 846.52
3161 587.23
6 031 915.571

0.

Kr.

»
18 361 328.98
5 397 944.68
»
»
»
»

1000000
»
■ 1000 000.
155 200
155 200.
»
I
2 240 000
»
2 262 732.53
1 280 027
»
1 224 133.64
6 406 146
»
6 427 453.31
43 525 719
»
42 213 678.48
81 323 260 544 601129.23 77 042 471.62

.

»

»
20 337 350
6 378 818

Udgift
0.

1938

At overføre. ..

Indtægt

F in a n slo v e n .

§ 1. Domænerne...............................
§ 2. Statsvirksomhederne...............
§ 3. Rentekonto...............................
§ 4. Overskud af Universitetets og
Statens højere Almenskolers
Fond samt af Bispetienderne.
§ 5. Skatter og Afgifter.................
§ 6. Overskud af Klasselotteriet. .
§ 7. Adskillige Indtægter...............
§ 8. Statsydelse til Hans Majestæt
Kongen.....................................
§ 9. Det kongelige Hus’s Aarpenge
§ 10. Rigsdagen.................................
§ 11. Statsministeriet........................
§ 12. Udenrigsministeriet.................
§13. Ministerietf.Landbrug o.Fiskeri

Regnskab

|

Indtægt

Regnskab

Udgift
Kr.

Kr.

1938/i939

Bevilling

Indtægt
Kr.

Udgift
0.

Kr.

0.

1

Merindtægt at overføre til § 26 II. H.

528 550 132
»
»

81 323 260
36 104 581
164 951 272
17 295 097

•
»

»
»
»
»
»
»
»
»
528 550 132
»
528 550 132

i

10 010 261
»
21 509 833
3 302 276
76 707 978
38 244 882
30 921 801
27 843 767
19 236 789
527 451 797
1 098 335
528 550132

544 601 129.23 77 042 471.62
»
35 232 340.98
»
164 827 724.17

»

17 073 975.27

»
1 9 880 414.65
»
»
»
21346 242.97
»
3 338 726.35
»
75 889 789.84
»
38 213 481.92
»
30 756 084.62
»
28 043 545.68
»
19 496 829.03
544601 12913 521 141 627.10
23 459 502.13
»

544 601 129.23 544 601 129.23

F in a n slo v e n .

Overført. . .
§ 14. Indenrigsministeriet................
§ 15. Socialministeriet......................
§ 16. Ministeriet for offentlige Ar
bejder ........................................
§ 17. Ministeriet for Handel, Indu
stri og Søfart...........................
§ 18. Grønland...................................
§ 19. Justitsministeriet.....................
§ 20. Kirkeministeriet.......................
§ 21. Undervisningsministeriet........
§ 22. Krigsministeriet.......................
§ 23. Marineministeriet.....................
§ 24. Finansministeriet.....................
§ 25. Pensionsvæsenet................ .
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Statens Status pr. 31. Marts 1938.
I. Aktiver.
A. Faste Ejendomme og Anlæg vedrørende
Statsvirksomhederne...............................
B. Andre faste Ejendomme og Anlæg . .
C. Aktiver tilhørende forskeli. Fonds m. m.
D. Aktiver under særlig Bestyrelse (jfr.
Passivpost D.).........................................
E. Udlaan o. lign., som dækkes gennem
særlige Statsforskrivninger (jfr. Passiv
post E.).....................................................
F. Aktiver tilhørende Fonds under Passiv
post F........................................................
G. Tilgodehavendeog Udlaan m. v...........
H. Værdipapirer.....................
I. Kassebeholdning......................................
J. Finansministeriets Mellemregning med
Ministerier og Institutioner..................
K. Aktivposter til særlig Afskrivning ...

Kr.

ø.

670 169 904. 14
519 943 055. 18
263 471 555. 31
30 525 419. 93

239 018 607. 19

7
132
134
3

536.28
992.69
263.73
539.24

600
240
342
520
»
»

I alt Aktiver... 2 000 832 873. 69

II. Passiver.
Kr.
ø.
A. Statsgælden............................................... 1 197 484 606. 26
B. Skatkammerbeviser og Bankgæld....
57 582 372. 87
C. Skyld til forskeli. Institutioner uden for
Mellemregning med Finansministeriet.
2 155 171. 96
D. Kapitaler under særlig Bestyrelse (jfr.
Aktiypost D.)..........................................
30 525 419. 93
E. Særlige Statsforskrivninger (jfr. Aktiv
post E.).....................................................
240 546 018. 41
F. Henlæggelser til særlige Formaal (jfr.
Aktivpost F.)...........................................
38 267 902. 74
G. Finansministeriets Mellemregning med
Ministerier og Institutioner..................
46 247 918. 53
H. Overskud fra Driftsregnskaberne ....
17 880 224. 19
I. Henlagt til ekstraordinære Afskrivnin
ger...............................................................
15 320 980.78
«L Statens Nettoformue..............................
354 822 258. 02

I alt Passiver... 2 000 832 873. 69
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Finansministeren indledede sin Forelæggelsestale med en
Redegørelse for Hovedindholdet af Statsregnskabet for 1937
—38. Indtægterne havde alt i alt udgjort 544,6 Miil. Kr.
(Merindtægt 16,1 Mili. Kr.), Udgifterne 521,1 Miil. Kr.
(Mindreudgift 6,3 Miil. Kr.), saa at der fremkom et Drifts
overskud paa 23,5 Mili. Kr. Heraf var afsat 7,3 Mili. Kr. til
Afskrivning paa Rentetilskud til sønderjyske Landbrugere,
5 Millioner tænktes anvendt til Dækning af ekstraordinære
Udgifter ved Bekæmpelse af Mund- og Klovesygen og 3 Millio
ner til Imødegaaelse af Tab paa forskellige Udlaan, særlig
Haandværkerlaan og Fiskeriredskabslaan, medens Resten,
8,2 Miil. Kr., vilde blive holdt til Disposition sammen med
den fra forrige Regnskabsaar henstaaende Driftssaldo paa
9,7 Mili. Kr., saa at der fremkom en samlet Reserve paa
17,9 Mili. Kr. til Støtte for Driftsbudgettet i paakommende
Tilfælde. — I Sammenligning med Driftsregnskabet for
1936—37 viste Udgifterne en reel Stigning paa ca. 57 Miil. Kr.
(hvoraf ca. 29 Millioner hidrørte fra Bevillinger af ekstra
ordinær Natur, 22 Millioner overvejende skyldtes Prisstig
ninger og 6 Millioner Forhøjelse af Tjenestemændenes Regu
leringstillæg), Indtægterne en Stigning paa 53,4 Mili. Kr.,
hvoraf godt 23 Millioner faldt paa de ekstraordinære Indkomst
skatter. Finansministeren oplyste i denne Forbindelse, at
der i 4-Aaret 1933—36 havde været en Fremgang i Befolk
ningens ansatte Skatteindtægter paa op imod 800 Mili. Kr.,
nemlig i Hovedstaden en Stigning paa 23 pCt., i Provins
byerne 24 pCt. og i Landkommunerne 44 pCt.*) — Under
§ 26 havde Staten atter i 1937—38 kunnet gennemføre en
omfattende Anlægsvirksomhed og yde Støtte til en Række
Formaal af beskæftigelsesmæssig Betydning uden ny Gælds
stiftelse; til Statens egne Anlægsarbejder var saaledes opført
over 52 Mill. Kr. (deraf 35 Millioner til Statsbanerne). Den
samlede Gæld var i Aarets Løb nedbragt med 8 Mill. Kr.
Ministeren gennemgik derefter Finanslovforslaget for
1939—40, der med en samlet Indtægt paa 517,9 Mill. Kr.
og en samlet Udgift paa 513,9 Mill. Kr. fremtraadte med et
Driftsoverskud paa 4 Mill. Kr. De nævnte Tal afveg ikke
meget fra Totalbeløbene paa Driftsbudgettet for 1938—39,
men inden for de enkelte Afsnit var der væsentlige Forskyd
ninger. — Statsvirksomhederne viste alt i alt et Underskud
paa 25,7 Mill. Kr., der paa det nærmeste svarede til det for
*) Ved Lovforslagets 1. Behandling gav Finansministeren en
nærmere Redegørelse for Stigningen i de kommunale Skatter
og Statsskatterne i Tidsrummet fra 1928—29 til 1937—38
og for den samlede økonomiske Bæreevne, som er Grund
laget for Beskatningen (F. Sp. 1609—16).

102

Finansloven.

1938/
/1939

Statsbanerne budgetterede Underskud; i Sammenligning med
1936—37 var Underskuddet her steget med ca. 11 Mili. Kr.,
idet en Indtægtsstigning paa godt 3 Mili. Kr. langtfra havde
kunnet holde Trit med de forøgede Udgifter, hvoraf største
Delen (11 Millioner) beroede paa Lønforhøjelser og Prisstig
ning for Brændsel, Olie m. m., 3,3 Miil. Kr. faldt paa Forrent
ning og Afskrivning. Paa Rentekontoen var Underskuddet
omvendt dalende, hvad der for en væsentlig Del hang sam
men med Renteindtægten af de senere Aars betydelige
Kapitaltilførsel til Anlægsbudgettet gennem Arveafgiften og
Driftsoverskuddene. — Af Udgifterne paa de forskellige
Ministeriers Budgetter dvælede Ministeren særlig ved Alders renteudgifterne, der nu med en Stigning paa godt 5 Mili. Kr.
var naaet op til 58,4 Mili. Kr. for Statens Vedkommende,
og ved Militærudgifterne, der viste betydelig Nedgang baade
paa Krigsministeriets og Marineministeriets Budgetter som
Følge af, at der ikke paa disse — saaledes som paa Finans
loven for 1938—39 — var opført Bevillinger til ekstraordinære
Anskaffelser af Krigsmateriel. De samlede Udgifter til
ekstraordinære Militæranskaffelser i de tre Finansaar 1937—40
vilde, oplyste Ministeren, udgøre ca. 32,5 Mili. Kr., fordelt
med 15,5 Mili. Kr. paa Krigsministeriet og ca. 17 Mill. Kr.
paa Marineministeriet. — Hvad Indtægtssiden angaar, gjorde
Ministeren opmærksom paa, at man ved Budgetteringen
havde regnet med Opretholdelse af baade den overordentlige
Indkomstskat og de midlertidige Told- og Forbrugsafgifter
samt Arveafgiftens Forhøjelse indtil Udgangen af 1939—40;
der maatte i øvrigt paaregnes et formindsket Udbytte af
Merindkomstskatten, ligeledes lavere Toldindtægter, hvorimod
de øvrige Forbrugsafgifter foresloges forhøjet. — Af Anlægs
udgifterne faldt som sædvanlig største Delen paa Statsbanerne
og medgik overvejende til Fortsættelse af allerede paabegyndte
Anlæg; blandt nye Anlægsarbejder pegede Ministeren særlig
paa Dobbeltsporet Randers—Aalborg. Af Udgifterne til
Anlæg under den almindelige Statsforvaltning vedrørte hen
holdsvis 4,6 og 2,5 Miil. Kr. Krigsministeriets og Marine
ministeriets Afsnit (Kaserner og andre Bygningsarbejder
m. m.), og 2,6 Mill. Kr. vedrørte Undervisningsministeriet
(bl. a. 1 Mill. Kr. til en Nybygning for Tandlægeskolen og
Den farmaceutiske Læreanstalt og % Mill. Kr. til Polyteknisk
Læreanstalts Nybygning). Under sin Omtale af § 26 nævnte
Ministeren yderligere, at der var opført ca. 18 Mill. Kr. til
Overtagelse af Aktiemajoriteten i Københavns, Lolland-Falsters og Bornholms Telefonselskaber.
Om Udsigterne for Finansaaret 1938—39 udtalte Finans
ministeren, at Nettoresultatet, hvis intet uforudset indtraf,
sandsynligvis ikke vilde komme til at ligge under det i Finans
loven paaregnede Overskud paa 2,6 Mill. Kr.
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Ved Forslagets 2. Behandling forelaa i alt 34 Ændrings
forslag, der alle var tiltraadt af hele Finansudvalget. Med
Undtagelse af en Bevilling paa % Mili. Kr. til en Nybygning
for Horsens Statsskole og 200 000 Kr. til et nyt Inspektions skib til Fyr- og Vagervæsenet (samlet Udgift ca. 700 000 Kr.)
var Ændringsforslagene gennemgaaende af mindre finansiel
Betydning.
To Samraadsspørgsmaal, der var rejst af Korsgaard
(K. F.), gav Anledning til nogen Forhandling. Det ene angik
Sagkundskabens Bedømmelse af Muligheden for at bevare
Hirtshals Havns Sejlbarhed over for Sand vandring. Herom
udtalte Ministeren for offentlige Arbejder, at »Havnen kan
holdes aaben og vil blive holdt aaben, selv om vi kommer til
at staa over for større Vanskeligheder end dem, vi i Dag er
ude for«. Det andet drejede sig om Udgiften ved et 3. og
4. Spor København—Roskilde, hvorom Ministeren under
Samraadet havde oplyst, at Udvidelsen rundt regnet vilde
koste 12 Mili. Kr., og hvis Anlægget skulde betjenes som
S-Bane-Strækning, det dobbelte. Med Hensyn til dette
Spørgsmaal hævdede Ministeren, at de nuværende 2 Spor
kan tage Trafikken fra og til Korsør, Køge og Kalundborg,
og at et 3. og 4. Spor udelukkende vilde blive anvendt til
Afvikling af Lokaltrafikken mellem København og Roskilde.
Man burde efter Ministerens Opfattelse bruge den nye Roskilde
vej, der løber parallelt med Banen, og »indlede og udbygge
et intimt Samarbejde mellem Baner, Biler og Sporveje til
Gavn for Publikum«.
Til 3. Behandling blev der stillet 525 Ændringsforslag,
som var tiltraadt af hele Udvalget paa nær 3 Forslag angaaende
Foranstaltninger i Hirtshals og Hjørring i Forbindelse med
Hirtshals—Kristianssand-Rutens Forbedring. Disse Bevil
linger havde ikke faaet Tilslutning af Korsgaard (jfr. foran).
De vedtoges enstemmigt med 77 Stemmer; 4 Medlemmer
undlod at stemme. Et Ændringsforslag om 125 000 Kr. til
Kronprinsens og Kronprinsessens Rejse til De forenede
Stater mødte Modstand fra Kommunisterne; det vedtoges
med 80 Stemmer mod 1 (2 stemte ikke). De øvrige Ændrings
forslag vedtoges uden Afstemning.
Paa Rentekontoen formindskedes Beløbet til Forrentning
af den indenlandske Gæld med 1,1 Miil. Kr., medens Beløbet
til Forrentning af den udenlandske Gæld forhøjedes med
1 Million.
Af Skatterne forhøjedes Indkomstskatten med 5 Millioner,
Indførselstolden med 6% Million, Formueskatten, Tillægs
skatten og Cigaretafgiften hver med 1 Million, Tillægsafgiften
paa Spiritus og Omsætningsafgiften af stærke Drikke hver
med 800 000 Kr., Ølskatten med 600 000 Kr. og Chokolade-
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afgiften og Tillægsafgiften paa Benzin hver med % Mili. Kr.
Det samlede Beløb af Skatter og Afgifter bragtes derved op
til 528,7 Miil. Kr. Heraf paaregnes 43,8 Mili. Kr. at indgaa
ved ekstraordinære Skatter paa Indkomst og Formue, nemlig
12,8 Mili. Kr. ved Forhøjelse af Indkomstskatten og henholds
vis 17 Millioner og 14 Millioner ved Merindkomstskatten og
Tillægsskatten.
Af de øvrige Ændringer skal blot nævnes: 1,7 Miil. Kr.
paa § 16 som Tilskud til sønderjyske Kommuner — særlig i
Grænseegnene — til Udførelse af Vejarbejder (samlet Bevil
ling 2 Mill. Kr.), 11 Miil. Kr. paa § 24 som Løntillæg til
Tjenestemænd i 1939—40 og følgende Bevillinger paa § 26:
2,5 Miil. Kr. til Anskaffelse af et nyt Kabel Aarhus—Aalborg,
1 Mili. Kr. til Opførelse af en ny Ministerialbygning ved
Frederiksholms Kanal, 200 000 Kr. til Opførelse af en Funk
tionærbygning ved Fødselsanstalten i Jylland (samlet Udgift
ca. 370 000 Kr.), 400 000 Kr. til Fortsættelse af Bygnings
arbejderne ved Statshospitalet i Sønderborg, 328 000 Kr. til
en Idrætshal og Svømmehal ved Statens Gymnastikinstitut
(samlet Udgift 656 000 Kr.), % Mill. Kr. til en Nybygning
for Universitetets normal-anatomiske Museum m. v. (samlet
Udgift 2% Mill. Kr.), 280 000 Kr. til en Bygning for Direk
toratet for Patent- og Varemærkevæsenet, 565 000 Kr. til
Udvidelse og Modernisering af den militære Klædefabrik,
800 000 Kr. til Opførelse af en Nybygning for Materielinten
danturen (samlet Opførelsessum 1,8 Mill. Kr.), 1,2 Mill. Kr.
til Modernisering af Høveltelejren og Opførelse af en Vinter
kaserne for 1. Regiment, Depotbygninger m. m. (samlet
Udgift 4,2 Mill. Kr.); endvidere en Række Laan til Opførelse
af tekniske Skoler, til en Bygning for »Den handelsviden
skabelige Læreanstalt«, et ortopædisk Hospital i Aarhus m. m.
Alt i alt er paa Finanslovens § 26 bevilget (ud over de Beløb,
der dækkes ved Afskrivninger og Realisationer) 26,3 Mill. Kr.
til Anlægsarbejder ved Statsvirksomhederne og 17,4 Mill. Kr.
til Anlæg ved andre Statsinstitutioner. Som Udgifter til
Udlaan er opført 23,3 Mill. Kr., hvoraf 8,5 Mill. Kr. dækkes
ved Indfrielser paa tidligere Udlaan.
Til Afdrag paa den faste Statsgæld er i Finansloven regnet
med en Nettoudgift paa 49,3 Mill. Kr., men samtidig paa
regnes den løse Gæld forøget med 21,6 Mill. Kr. gennem
Bevægelserne paa Anlægsbudgettet.
Under Finanslovens 1. Behandling, der begyndte kort
Tid efter Tjekkoslovakiets Kapitulation og under Indtrykket
af den spændte europæiske Situation, rejste baade Brorsen (V.)
og Christmas Møller (K. F.) Spørgsmaalet om Forsvarets
Tilstrækkelighed og de to Regeringspartiers Syn paa For-
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svarsordningen af 1937. Christmas Møller udtalte bl. a., at
de Konservative snarest vilde rejse Krav om Ændring og
Udbedring af den bestaaende Militærordning, men vilde gøre
det ved at søge Forhandling om Sagen, og han betonede, at
man fra konservativ Side vilde anse det for overmaade
lykkeligt, om Spørgsmaalet om Nationens Forsvar blev
draget ud af den almindelige politiske Strid.
I sine replicerende Bemærkninger til Partiernes Ordførere
(F. Sp. 183—84) udtalte Statsministeren, at den paabegyndte
Diskussion om det militære Beredskab søgte sit Udgangs
punkt i de nylig stedfundne Begivenheder, men han kunde
ikke se, at disse egentlig opmuntrede til at holde noget stort
Militærapparat eller kunde begrunde en Udvikling, der fik
Karakter af Oprustning. Statsministeren erkendte imidlertid
— som det ogsaa var sket i en Radiotale den 30. September —,
at man burde drage Lære af de alvorlige Begivenheder, men
ikke blot en Lære om Oprustning eller Nedrustning. Det
havde derfor været Ministerens Hensigt at anbefale en for
domsfri Drøftelse af de forskellige Spørgsmaal, som opstod
ved en Betragtning af hele den internationale Konflikt;
eksempelvis nævnte Statsministeren Danmarks Stilling i
Folkeforbundet, det nordiske Samarbejde og Danmarks mili
tære Beredskab. Han haabede, at en Indbydelse til en saadan
Drøftelse vilde vinde Bifald, og at navnlig de, der havde
fremsat Ønske om en Forhandling angaaende Militærspørgsmaalet alene, vilde anerkende, at den nævnte Form var endnu
bedre og saa rummelig, som Forholdene i Øjeblikket gav
Anvisning paa, at den kunde være.
Ogsaa Udenrigsministeren kom i sin Tale samme Dag
(F. Sp. 1.94) ind paa dette Emne. Han fandt det naturligt
at give en nærmere Redegørelse for Danmarks Stilling inden
for Folkeforbundet i det Rigsdagsudvalg, som nu maatte
forventes nedsat, og føjede hertil, at en Overvejelse af vor
Stilling under en Storkrig selvsagt omfattede en Overvejelse
af vort Militærvæsens Betydning for Bestræbelserne for at
holde os uden for Krig mellem andre Stater. »Det er givet,
at der her vil foreligge en Række praktiske Opgaver. Om der
til Løsning af disse Opgaver kræves noget mere eller noget
mindre militært Beredskab, er et Skønsspørgsmaal. Lange
Tiders Erfaringer har lært os, at der er Forskel i vor Vurdering
i saa Henseende, men Diskussionen om, hvis Skøn der er det
rette, bør, hvor bestemt man end hævder egen Opfattelse,
kunne føres uden at sætte Lidenskaberne i saa stærk Bevægelse,
at det for hele vor Stilling saa værdifulde nationale Sammen
hold svækkes derved.«
Den 24. Oktober meddelte Statsministeren de store
Partier, at Regeringen havde besluttet at nedsætte et Udvalg
paa 21 Medlemmer til Drøftelse af de ovennævnte Spørgsmaal.

106

Finansloven.

1938/
/1939

I sit Svar erklærede Venstre, at en Del af de nævnte
Opgaver efter Partiets Opfattelse »mest naturligt behandles
i det udenrigspolitiske ^ævn«. Venstre vilde imidlertid ikke
nægte at deltage i de paatænkte Overvejelser, men ønskede
dog at fremhæve, at Udvalget burde tilendebringe Arbejdet
saa betids, at eventuelle Lovgivningsforanstaltninger, der
staar i Forbindelse med de Emner, Udvalget skulde beskæf
tige sig med, kunde gennemføres i den indeværende Rigsdags
samling.
Det konservative Folkeparti svarede bl. a. (F. Sp. 5127):
»Vi er af den Anskuelse, at de Spørgsmaal, det paatænkte
Udvalg skal beskæftige sig med, vel har Sammenhæng, men
dog er af forskellig Karakter: nogle af dem kræver længere
Tid til Drøftelse og Overvejelse; med Hensyn til andre er
det nødvendigt at handle hurtigt og give Befolkningen hurtig
og klar Besked. Med Hensyn til disse sidste Spørgsmaal maa
man forbeholde sig Ret til, uanset Forhandlingerne i Ud
valget, at forelægge dem for Rigsdagen og dermed for Offent
ligheden.
Navnlig mener Det konservative Folkeparti, at Landets
militære Beredskab lider af saadanne Mangler, at øjeblikkelig
Udbedring og Udbygning af Landets militære Beredskab er
en Nødvendighed, og Det konservative Folkeparti maa derfor
fremhæve, at det anser det for bydende nødvendigt, at der i
Løbet af kortest mulig Tid paabegyndes de i saa Henseende
nødvendige Foranstaltninger.«
Udvalget kom til at bestaa af følgende Medlemmer:
Hartvig Frisch, H. P. Hansen (Sorø A.), Hauge, HedtoftHansen, Rasmus Hansen, J. P. Nielsen, Fr. Andersen, Stumph,
C. F. Sørensen, A. M. Hansen, Steen, Rager, Brorsen, Krag,
Himmelstrup, Hauch, Stensballe, Lange, Ole Bjørn Kraft,
Holger Andersen og Westermann.
De Emner, der blev fremdraget af Partiernes Ordførere,
var i øvrigt for en stor Del de samme ved 1. og ved 3. Behand
ling — Forfatningsspørgsmaalet, Beskæftigelsesspørgsmaalet,
Erhvervenes, særlig Landbrugets Vilkaar, Skatterne og den
økonomiske Stilling i det hele. Den følgende Oversigt over
Partiernes Syn paa den politiske Situation hviler ganske
overvejende paa Ordførernes Udtalelser under »General
debatten« i Folketinget den 7. og 8. Marts 1939.
Hartvig Frisch (S.) gik gerne til Valg paa Spørgsmaalet
om den nye Grundlov, som Socialdemokraterne ansaa for
en god Grundlov; det var et godt Udkast, der kom fra Kom
missionen, og det var forbedret under Sagens Gang gennem
Rigsdagen. Med lige saa stor Glæde gik Socialdemokraterne
til Valg paa den af Regeringen førte Politik, der paa alle
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Samfundslivets Omraader havde tjent Helhedens Interesse.
For denne Politiks store økonomiske Resultater havde
Finansministeren nylig gjort Rede. Ogsaa udenrigspolitisk
havde Regeringen gjort Tidens Gerning. »Det har været en
Fortsættelse af den fællesnordiske Politik, hvis Linier blev
lagt ved Fællesmødet i København i Sommer og ført frem
ved Folkeforbundsforsamlingens Møde i Gene ve. Her blev
Stillingen til Sanktionsparagraffen klargjort paa en Maade,
der tydeliggjorde Nordens Freds- og Neutralitets vilje.« Paa
Forsvarspolitikkens Omraade havde Regeringen allerede ved
Militærlovene af 1937 taget Konsekvenserne af den ændrede
europæiske Situation. Maalet var klart begrænset til Neutrali
tetsbevogtningen, men denne begrænsede Opgave skulde
søges løst paa ærlig Maade, saa at de dertil nødvendige
Midler blev stillet til Raadighed. Der havde nu i 21 Mands
Udvalget fundet en fordomsfri Drøftelse Sted af et Stof,
der omfattede baade Udenrigspolitik, herunder Forholdet
til Nordens Folkeforbundspolitik, og de egentlige militære
Spørgsmaal; disse Forhandlinger havde endnu ikke kunnet
afsluttes. Det stod naturligvis Det konservative Folkeparti
frit for at rejse Forsvarsspørgsmaalet ved Valget, saaledes
som det var bebudet i Pressen. Dette understregede den
Kendsgerning, at Forsvarsspørgsmaalet for de Konservative
ikke var et sagligt Spørgsmaal, men en Tro, »nemlig en Tro
paa, at der altid skal mere til«, og Partiet syntes derfor
uskikket til at slutte et sagligt Forlig om denne Sag med
noget andet Parti. — De to Regeringspartier havde gennem
et snart 10-aarigt Samarbejde vist, at de kunde tale sig
overens og staa fast ved det. Derimod var Venstres Skæbne
efter 1933, da Venstre gjorde en sand Bedrift ved Kanslergadeforliget, et iøjnefaldende Eksempel paa, hvorledes det
gaar et Parti, som ikke tør staa ved sine egne Handlinger.
Partiet var selv gaaet ind for Statsstøtte til Landbruget og
for Planøkonomi, og alle Venstres Krav gik nu ud paa Pris
forhøjelser, paa Bindinger til Eksportmarkederne, paa Stats
støtte, ogsaa til den eksporterede Varemængde, men alligevel
vilde man fortsætte den gamle Lektie om den økonomiske
Liberalisme — som om den eksisterede nogetsteds paa Kloden.
Over for den megen Splittelse inden for de gamle Oppositions
partier var det en Lykke for Landet, at Socialdemokratiet
til Gengæld viste en stadig Fasthed, idet det for længst var
vokset ud af den egentlige Arbejderklasses Rækker. Social
demokratiet havde gennem sin Samfundspolitik formaaet
at forene i Stedet for at splitte og stod som det virkelige
Samlingstegn i dansk Politik. I instinktiv Følelse heraf
vendte ogsaa ethvert nyt Splittelsesforsøg, der pyntede sig
med Etiketten Samling, imod Socialdemokratiet. — Taleren
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sluttede med nogle Betragtninger om den Agitation, der af
de store Oppositionspartier blev drevet paa Arbejdsløsheds
spørgsmaalet. Man ringede med denne Agitation selve
Kapitalismens Dødstime ind. »Afskaffelse af Arbejdsløsheden
er nemlig Afskaffelse af Kapitalismen, for det betyder Sam
fundets Regulering i Stedet for Tilbud og Efterspørgsel.
For det privatkapitalistiske System er Arbejdsgivernes frie
Afskedigelsesret en meget afgørende Faktor i meget nær
Sammenhæng med Ejendomsretten til Produktionsmidlerne.«
Naar Venstre og Konservative da rykkede med denne Agita
tion ud over Landet, kunde man konstatere, at Socialdemokra
tiet ikke havde arbejdet forgæves, og at det private Ejen
domsretssystem simpelt hen staar for Fald. »Det er Døds
klokkerne, der ringer for et System, ... et System, som
disse Partier i sin Tid klamrede sig til, medens de nu for
en billig Agitations Skyld vil være med til at vise Befolk
ningen det urimelige i dette Ejendomssystems forskellige
Fremtrædelsesformer.«

Brorsen (V.) mindede først om den Uenighed mellem
Venstre og Konservative med Hensyn til Forsvaret, der i
1929 førte til Venstreregeringens Fald. Han troede ikke,
at Det konservative Folkeparti ved den Lejlighed havde
handlet klogt ud fra et Forsvarssynspunkt; det havde stillet
sig gunstigere f. Eks. med Nybygninger til Flaaden, hvis
man var blevet enig. Venstre maatte dengang gøre Front
til begge Sider, ogsaa til Socialdemokrater og Radfikale, som
havde Parolen: Jo mindre des bedre og helst ingen Verdens
Ting. Nu var Militærudgifterne budgetteret med 71 Miil. Kr.,
og med Hensyn til det rent økonomiske var der ikke særlig
stor Forskel mellem Regeringspartierne og Venstre; men
Ordningen af 1937 havde forskellige Mangler, som burde
rettes. Forhandlingerne i 21 Mands Udvalget havde ikke
bragt mindste praktisk Resultat, hvad Venstre heller
ikke havde ventet. Det kunde i øvrigt have sin Betydning
at faa at vide, hvad der havde medført Socialdemokraternes
ændrede Opfattelse af Forsvarsspørgsmaalet. — Ved Bedøm
melsen af Arbejdsløsheden var det afgørende den mægtige
og fra Aar til Aar voksende Hær af arbejdsløse, og nu ved
Regeringens Tiaarsjubilæum var det paa sin Plads at stille
samme Forespørgsel til Regeringen, som Socialdemokraterne
i 1929 havde stillet til Venstres Regering. Der østes Millioner
paa Millioner ud til Arbejdsløshedens Nedbringelse, men det
var kun et ringe Tal, som derved fik Beskæftigelse. Man
kunde kun komme Arbejdsløsheden til Livs ved at skaffe
flere Arbejde ude i Erhvervene, og en af Hovedaarsagerne
til Miseren var Landbrugets svage økonomiske Stilling, da
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Landbrugets mere eller mindre gunstige Stilling spiller en
afgørende Rolle for Beskæftigelsesspørgsmaalet. — Samtidig
med Arbejdsløshedstallene var Statens Udgifter gaaet vældigt
i Vejret, og de næsten 180 Mili. Kr. paa Socialministeriets
Budget talte et meget alvorligt Sprog; i hele den 10 Aars
Periode kunde man regne med, at Udgifterne aarlig var
steget med 40 Mili. Kr. Venstre havde stadig fremhævet det
urimelige i Landbrugets Ejendomsskatter, der nu udgjorde
ca. 70 Miil. Kr., svarende til Renten af en Kapital paa 1 500
Miil. Kr. Her var ogsaa en stigende Linie i Regeringens
Politik, en Linie, der medførte den største Risiko for Sam
fundet, ikke mindst paa Grund af de fremdeles usikre For
hold for Erhvervslivet. — Taleren kom derefter ind paa en
Omtale af Landbrugseksporten og spurgte i Anledning af en
Udtalelse af Hartvig Frisch paa et Møde i Skærbæk, om
Landbruget ikke helt og fuldt havde udnyttet sin Kvota
paa Udførsel til Tyskland. Efter Venstres Mening havde
Regeringen ikke udnyttet de Chancer, der havde foreligget
for Eksporten til Tyskland, og man havde derfor atter og
atter gjort opmærksom paa, om der ikke var Mulighed for
at komme noget videre her*). — Efter et Par Bemærkninger om
de forskellige Landbrugsordninger, som Venstre Gang paa
Gang havde maattet opponere imod, fordi de syntes Partiet
for daarlige, og hvorom det med en vis Ret kunde siges, at
hvad man gav med den ene Haand, tog man med den anden
[gennem Ejendomsskatterne], endvidere om det kommunale
Selvstyre og Grundlovsspørgsmaalet, udtalte Brorsen som
sin Mening om Fremtidens politiske Kamp, at den vil komme
til at staa mellem Socialismen og Liberalismen, og at det,
Samfundet trænger til, og som man skulde stile imod, er et
stærkt liberalt Parti i Midten.

Christmas Møller (K. F.) gjorde opmærksom paa, at der til
Valget den 3. April knyttede sig tre ejendommelige Forhold:
at det var det første ordinære Valg i Ministeriet Staunings
10-aarige Periode, hvorfor Valgets Spørgsmaal ganske natur
ligt ikke alene blev Spørgsmaalet om Forfatningen, men blev
Spørgsmaalene om Regeringens Politik, at dernæst Folke
tings- og Valgmands valg skulde foregaa paa samme Dag,
og at endelig en Regering for første Gang i vor politiske
Historie gik til Valg alene paa sin egen Politik, saa at man
kunde udtale sig rent og klart for og imod Regeringen. Det
*) Spørgsmaalene om Landbrugets Afsætningsmuligheder og
Udnyttelsen af dets Udførselskontingenter til Tyskland
var ogsaa Genstand for Forhandling ved Landstingets
1. Behandling af Finanslovforslaget.
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afgørende i det Samarbejde, der havde fundet Sted mellem
Regeringspartierne og de Konservative i Forfatningsspørgsmaalet, havde været, at dette Arbejde var udført paa Grundlag
af Ideer, nemlig den Opfattelse, at den gældende Forfatning
med sine to Vælgerkorps paa tre Valgdage var en daarlig
og utidssvarende Forfatning, og at man maatte søge Tanken
om eet Vælgerkorps og een Valgdag realiseret. Rigtigheden
af dette Synspunkt fremgik af en Sammenligning mellem
Lovgivningens Opgaver under Landbrugskrisen i 80erne og
under Krisen i de senere Aar. Dengang tænkte hverken
Højre eller Venstre paa at tage sig af Landbrugskrisen; men
nu krævede man fra alle Sider »Ordninger« — Kornordning,
Kødordning, Smørordning, Flæskeordning, Sukkerordning og
Kartoffelordning —, selv om man ogsaa kritiserede Regerin
gens Forslag til Ordninger. Ingen troede heller, at vi et langt
Stykke frem i Tiden vilde komme bort fra de nuværende
Told- og Traktatproblemer; man kunde snarere imødese
Forhold, hvor Indgreb paa en lang Række Omraader fortsat
vilde finde Sted. Men dette betød, at man maatte have en
Forfatning, hvorefter Afgørelse kunde træffes, en Forfatning,
som »klart og enkelt og stærkt kunde stille Tingene op«. —
Taleren imødegik derpaa, hvad Brorsen og Hartvig Frisch
havde udtalt om de Konservatives Stilling til Forsvaret.
Skylden for Regeringens Fald i 1929 var Venstres, og ingen
kunde beklage sig over, at Det konservative Folkeparti
ikke tog sagligt paa Forsvarsspørgsmaalet. Partiet saa en
Fare for Landet i det nuværende ringe Forsvar, og det bebrej
dede Regeringen, at denne ikke 4 Maaneder efter 21
Mands Udvalgets Nedsættelse gav Offentligheden Besked
om, paa hvilke Omraader den var villig til at forbedre For
svarsordningen. — De økonomiske Forhold syntes nu paa
en Række Omraader at kunne skildres med lysere Farver
end for nogle Aar tilbage: der var en vis Pengerigelighed,
Betalingsbalancen var i Orden, og man havde Magt over den
danske Krone. Men for Landbruget var der stadig betydelige
Vanskeligheder, og Skylden herfor maatte lægges paa Rege
ringen, som var kommet »for sent« med sine Foranstaltninger:
med Kornafgift, med Indmalingstvang og med Lettelse af
Ejendomsskatterne. Og alle de Foranstaltninger, Regeringen
havde iværksat til Arbejdsløshedens Bekæmpelse, var i Virke
ligheden brudt sammen. Løsningen af Arbejdsløshedsspørgsmaalet maatte ske gennem det private Initiativ. Selv om
Statsministerens skønneste Valgdrøm gik i Opfyldelse, vilde
Situationen alligevel være usikker og utilfredsstillende for
ham, »fordi vi ikke rigtig faar Orden paa noget og virkelig
Fremgang i Tingene, førend der bliver friere Forhold for de
Grupper af Befolkningen, der nu engang er dem, fra hvem
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det produktive arbejdsskabende Initiativ kommer«. — I
nogle Slutningsbemærkninger vendte Taleren sig mod dem,
der stadig angreb Regeringen ved at male alt med mørke
Farver. »Vil vi redde Folkestyret, saa lad os begynde med
ikke at gøre os selv ringere, end vi er, og til os selv regner
jeg ogsaa vore politiske Modstandere.«

A. M. Hansen, som talte paa Det radikale Venstres Vegne,
saa i den Udvikling, der var foregaaet i det sidste Tiaar,
et tydeligt Vidnesbyrd om, at det Skridt, der blev taget i
1929, da Socialdemokratiet og Det radikale Venstre indledede
en hidtil uprøvet Form for Samarbejde ved i Fællesskab at
danne Regering, var det rigtige. Den aldeles overvejende
Del af denne Periode havde været præget af en enestaaende
haard Krise, men under alle Vanskeligheder havde Regerings samarbejdet bevaret et fast og roligt Styre, der byggede
paa et Folketingsflertal af de to Partier, som trods store og
principielle Forskelle i Ideer og Maal havde vist Evne til
den Samvirken, der var fornøden for at tilrettelægge en
Lovgivning, som i nogen Grad kunde imødegaa de store
Vanskeligheder, der udefra førtes ind over Danmark. Og
selv om Taleren og hans Parti ikke delte de Synspunkter
med Hensyn til den private Ejendomsret, som Hartvig Frisch
havde gjort gældende, havde forskellig Mening om dette og
andre principielle Spørgsmaal ikke hindret, at de to Partier
1 Forstaaelse havde kunnet løse de økonomiske Opgaver,
som Tiden krævede løst. Det var uomstødelige Kendsgernin
ger, at Danmarks Eksport siden 1932 var steget fra 1 130
til ca. 1 600 Mili. Kr., at Udførselen til Tyskland, som i
1932 var 158 Mili. Kr., i 1938 naaede op til 306 Miil. Kr.,
at det danske Folks samlede Indkomst, som i 1932 udgjorde
2 611 Mill. Kr., i 1936 var vokset til 3 391 Mili. Kr., og at
Landbrugets Indkomst i samme Tidsrum var steget fra
360 Millioner til 545 Millioner, at endelig ogsaa Landbrugets
Forrentningsprocent, der i 1932 var dalet til 4- 0,4 pCt.,
i 1938 udgjorde 3,3 pCt. Den offentlige Gæld var nu lavere
end i 1920, Statsfinanserne var i Orden, der var draget Om
sorg for de daarligst stillede i Samfundet, og de nødstedte
Erhverv var i nogen Grad blevet hjulpet. Vel var Tallet
paa arbejdsløse meget stort, men det var dog lykkedes ved
Igangsættelse af offentlige Arbejder, Fremme af Byggeriet
og andre Beskæftigelsesforanstaltninger at skaffe Arbejde til
mange Tusinde flere end dem, der var beskæftiget i 1929,
og ved Bedømmelsen af Arbejdsløshedstallet maatte man
have i Erindring, at Udvandringen til oversøiske Lande var
standset, og at der i disse Aar havde været stærk Vækst i
de arbejdssøgendes Antal. Naar der samtidig med den store
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Arbejdsløshed klagedes over Mangel paa Arbejdskraft i Land
bruget, var her imidlertid noget, der burde rettes, og det
egnede Middel hertil var, at den Landboungdom, som vilde
dygtiggøre sig, baade praktisk og teoretisk, fik Adgang til
at erhverve eget Brug. — Oppositionens Kritik af de høje
Skatter var der ikke meget Hold i, naar de paagældende
Partier ikke var i Stand til at anvise, hvor Udgifterne kunde
sættes ned, og heller ikke Kritikken mod Valutacentralen var
der Grund til at tage med stor Alvor, saa længe Oppositions
partierne ikke havde vist anden farbar Vej. — Grundloven
af 1915 havde været et stort Skridt fremad, men den betød
dog ikke for Det radikale Venstre det endelige Maal: at
faa de unge med i højere Grad. Partiet glædede sig derfor
til at være med, naar det sidste Tag nu skulde tages. En
ny Forfatning kaldte paa nye Opgaver; vor Historie viste, at
Folkestyre og Folkeoplysning hører sammen. Derfor kræ
vede en ny Forfatning med større Frihed og større Ansvar,
at der udførtes et Oplysningsarbejde i Befolkningen. — Forsøg
paa fra enkelte Sider at føre fremmede Systemer ind paa
dansk Grund troede Taleren ikke vilde lykkes, hvilket Navn
det paagældende Parti saa smykkede sig med. Tilsyneladende
var der for Tiden meget, der skilte i Folket, men der var
heldigvis ogsaa meget, som samlede, og ikke mindst var den
fortsatte Udvikling af det nordiske Samarbejde et lyst Tegn
i en ellers mørk Tid.
J. S. Foget (B.) pegede indledningsvis paa, at det ikke blot
var 10 Aar siden, at Regeringen kom til Magten, men ogsaa
10 Aar siden, at det Krak indtraf paa New Yorkbørsen,
som fik saa stor Indflydelse paa samtlige Landes Handels
politik og skabte Mulighed for en programmæssig Sociali
sering gennem planøkonomiske Foranstaltninger. Man var
kommet ind i Monopolisering af Erhvervslivet, samtidig med
at man havde overladt Landbruget til fuldkommen Dumping,
og aldrig saa snart havde Arbejdernes Repræsentanter
erobret den afgørende Indflydelse fra Bonden, før Kapitalens
Interesser blev forenet med Arbejderens, og medens det
før var Arbejderen, der maatte betale Gildet, blev det nu
Bonden. Begge Regeringspartier havde ganske vist agiteret
med at ville sikre den arbejdende Del af Befolkningen mod
Kapitalens Udbytning, men Udviklingens Linie havde været,
at Formuerne i stigende Grad var samlet paa enkelte Hænder,
idet Antallet af Formueejere med over 100 000 Kr. var gaaet
stærkt frem, hvorimod de smaa Formueejere var blevet
reduceret i Tusindtal, og særlig var det gaaet ud over Land
bruget, som havde haft et Formuetab paa mellem 2 og 3 Mil
liarder Kr. For Arbejderne havde Samarbejdet med Kapitalen
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ikke bragt yderligere Gevinst, men det havde sikret dem
omtrent Bevarelsen af status quo. Det konservative Folke
parti havde egentlig under denne Udvikling opnaaet, hvad
det ønskede — om end paa en anden Maade end foreslaaet
af Partiet —, nemlig en effektiv Beskyttelse for Industrien
og Opbygning af Monopol paa Monopol for Storkapitalens
Interesser. Derimod havde Venstre mistet sit ideologe
Grundlag sammen med det politiske Førerskab, og Partiet
havde ikke siden kunnet finde sit Standpunkt, fordi det ikke
vilde forlade sit gamle Motto om Frihandel og Liberalisme,
men dog blev tvunget ind i en Medvirken til en Udvikling
i modsat Retning. — De to Spørgsmaal, hvis Løsning nu
frem for alle andre trængte sig paa, var Nedbringelse af
Arbejdsløsheden og Ophjælpning af Landbruget til økonomisk
Ligestilling med andre Erhverv. Disse Spørgsmaal hørte
nøje sammen, thi Arbejdsløsheden kunde kun nedbringes
gennem Landbrugets økonomiske Ligestilling. Denne kunde
opnaas gennem Nedsættelse af Landbrugets Udgifter, der
gennemsnitlig var mere end fordoblet siden 1914, og For
højelse af dets Indtægter, der gennemsnitlig laa paa samme
Niveau som før Krigen. I Ønsket om Nedsættelse af Land
brugets Forlodsbeskatning var alle Oppositionspartier enige,
derimod var Venstre og Konservative ikke som Bondepartiet
stemt for en effektiv Priskontrol, og med Kravet om en virkelig
Rentelettelse stod Partiet ene. Forhøjelsen af Landbrugets
Indtægter kunde foretages dels paa Hjemmemarkedet, dels
paa Eksporten. De forskellige »Ordninger« var nødvendige
og gjorde deres Nytte, men de virkede ikke, som de burde,
idet der ikke var Vilje til at give Landbruget Ligestilling i
prismæssig Henseende. Spørgsmaalet om højere Priser paa
Landbrugets Eksportvarer kunde ordnes gennem Valutaen,
enten ved Fastsættelse af en anden Valutakurs eller ved at
Landbruget fik Ret til selv at tjene paa den Import, der
kun opnaas gennem Landbrugets Eksport.
Hans Hansen (Rørby) (D. R.) fandt den umiddelbare
Aarsag til Arbejdsløsheden i, at Købeevnen er forringet. »Hvis
Købeevnen kan forøges, stiger Efterspørgselen og dermed
Produktion og Beskæftigelse. Kan vi faa Varepriserne ned
uden Nedgang i Lønnen — det er Spørgsmaalet; ja, det er
egentlig hele Problemet.« Erfaringerne viste, at Fagorganisa
tionernes Begrænsning laa i Arbejdsløsheden, og at Fagfor
eningerne derfor i Virkeligheden kun havde »et meget be
grænset Tøjreslag at bevæge sig i«. Hvis Arbejdsløshedsspørgsmaalet skulde løses, maatte den kunstige Vare- og
Produlctionsfordyrélse bortskaffes. Regeringen havde imid
lertid ved sin Politik søgt at hindre, at Danmark kom ind
8
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i Vareprisernes Fald. Gennem Landbrugsordningerne havde
man paalagt Arbejderne og Forbrugerne i det hele højere
Leveomkostninger for at fremskaffe Rente til Kapitalmagten,
og derefter havde man støttet Industrien ved Valutarestrik
tioner, Arbejderne ved Kødkort, Byggelaan, Nødhjælps
arbejder og Arbejdsløshedsunderstøttelse, Ferieordning o. s. v.
Det blev en Skrue uden Ende, og Prisfordyrelsespolitikken var
aabenbart brudt sammen som Middel til Beskæftigelse. —
Det var ikke Forholdene paa Verdensmarkedet, der stort
set var noget i Vejen med, heller ikke Folkets Dygtighed
eller Jordens Ydeevne. Fejlen laa først og fremmest i den
stedfundne Pantsætning af Landets Jord. »Dette er den
dybeste Aarsag til en Række Foreteelser, der samler sig i en
ulige Formuefordeling, hvor praktisk talt en Femtedel af
Landets Befolkning ejer alt, medens fire Femtedele intet ejer.«
Pantegælden var i dette Aarhundrede mere end seksdoblet,
og det arbejdende og forbrugende Folk maatte nu udrede
ca. 1,5 Miil. Kr. om Dagen i Renter. Hertil kom den offentlige
Gæld og yderligere Skatterne, der var tidoblet siden Aarhundredets første Femaar. »Gennem Skatter, Told og
Gældsrenter fordyres Priserne paa Varerne og Livsfornøden
hederne paa Vejen fra Fremstillingsstedet til Forbrugerne
helt op til 100 pCt. af Varens Værdi for dem, der skal købe.«
Dette var Forklaringen paa, at Befolkningen ikke kunde
købe sin egen Produktion og faa sit eget Arbejdes Frugt.
Retsforbundet havde fra første Færd bekæmpet Regeringens
Ordningspolitik og Valutacentralpolitik og hævdet, at hvis
der skulde føres virkelig Arbejderpolitik, maatte Regeringen
skride ind mod Monopoler og Særrettigheder. »Vi har foreslaaet den samfundsskabte Jordværdi inddraget til Fælles
skabet og Monopoler og Særrettigheder afviklet ved en lige
saa uundgaaelig som retfærdig Likvidation, der fordeler
Tabet ligeligt, saa vidt det er menneskeligt muligt, paa de
bestaaende Formuer.«

Alfred Jensen (D. K.) besvarede et Spørgsmaal af Hartvig
Frisch om Kommunisternes Stilling til Diktaturet saaledes:
»Vi er Tilhængere af, at Folkeflertallet skal styre, og at Folke
flertallets Vilje skal være Lov. Heraf følger ogsaa, at vi vil
modsætte os, at Mindretallet skal komme til at øve uberet
tiget Indflydelse paa Folkeflertallets Vilje og paa den Maade,
Folkeflertallet ønsker der skal styres.« Hvorledes der skulde
skrides ind mod Mindretal, som søger at holde Folkeflertallet
nede, maatte i høj Grad afhænge af Mindretallets Optræden.
Ud fra denne Opfattelse havde Partiet taget Stilling til
Grundlovsændringen og fremsat sine Ønsker med Hensyn til
Fortolkningen af de sociale Love og Administrationens Demo-
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kra tisering, men man kunde ikke just paastaa, at Partiets
Standpunkter havde faaet almindelig Tilslutning. — Taleren
vilde ikke bestride, at Regeringen havde hjulpet de svage og
lagt Byrderne paa de stærke, men dette var dog ikke sket i
højere Grad, end at de velhavende var blevet rigere, hvad
der atter hos de daarligt stillede maatte vække Stemning
for, at deres Forhold forbedredes. Under Hensyn hertil
havde Kommunisterne gjort sig til Talsmænd for Ønsker,
der sidste Sommer var fremsat paa Arbejdsløshedskassernes
Delegeretmøder og Fagforbundenes Kongresser, men Lov
forslag om Ændringer i Arbejdsløsliedsloven, om Forhøjelse af
Aldersrente og Invaliderente, om forandrede Bemandingsregler
m. m. var ikke blevet gennemført. Ogsaa Landarbejdernes
Vilkaar havde Partiets Forslag taget Sigte paa at forbedre,
idet det ved en Nedskæring af Landbrugets Gældsbyrde
vilde blive muligt for Landbruget at aftage mere Arbejds
kraft og betale en ordentlig Løn; men skønt Landstingsflertallet nu var erobret, var der intet sket med Hensyn til den
rentebærende Kapital. Hvis man vilde tænke paa at bevare,
hvad der var vundet, maatte man imidlertid ogsaa sikre
ordentlige Vilkaar for det arbejdende Landbrug; »for Land
arbejderne og for de arbejdsløse maa der skabes Beskæftigelse,
thi hvis ikke det sker, saa ved vi, at Tusinder og atter Tusin
der vil falde for den fascistiske Demagogi«. — Naar Hartvig
Frisch havde sagt, at Arbejderne i Danmark ligesom i Sverige
afviste Kommunisterne med Foragt, havde hverken Taleren
eller hans Parti mærket noget til en saadan Afvisning, men
det kunde konstateres, at Partiets Politik vandt Anerken
delse i større og større Kredse.

Statsministeren knyttede enkelte Bemærkninger til Parti
ordførernes Udtalelser og imødegik navnlig Betragtninger
fra forskellig Side angaaende Arbejdsløsheden og de af Rege
ringen iværksatte Foranstaltninger til dennes Bekæmpelse.
Om Samarbejdet mellem Regeringspartierne udtalte Stats
ministeren, at dette var bygget paa gensidig Tillid, fælles
Ideer og Interesser, og at der — hvad der end skete ved
Valget — var al Grund til at vente, at der fremdeles blev
et Samarbejde mellem de to Partier for en fortsat social og
politisk Udvikling paa Demokratiets Grund og et Samarbejde
mod enhver Art af Reaktion. — Naar Christmas Møller havde
klaget over, at Regeringen ikke efter 21 Mands Udvalgets
Arbejde havde givet Besked om Ændringer i Militærordningen,
syntes Statsministeren, at denne Bebrejdelse var kommet
lovlig tidlig; thi den fordomsfrie Drøftelse af en Række
Spørgsmaal var nok i Gang, »men et Udvalg plejer dog at
afslutte sit Arbejde, og derefter præciserer Ministeriet som
8*
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Regel sit Standpunkt«. — Statsministeren erkendte selvfølge
lig, at Landbrugets Forhold er af Betydning for Beskæf
tigelsen, men da Krisen indtraadte, maatte Landbruget som
Følge af den voldsomme Nedgang i Eksportværdien paa
mange Omraader formindske sine Udgifter — til Folkehold,
til Køb hos Haandværkere og til Reparationer —, og Følgen
blev en Forøgelse af Arbejdsløsheden med 25 000 å 50 000
Mand. Samtidig blev Landene spærret for Udvandrere, hvad
der havde forøget Tilgangen til det hjemlige Arbejdsmarked
med ca. 50 000 Mand. Den af disse Faktorer foraarsagede
Tilvækst havde dansk Erhvervsliv ikke formaaet at optage
foruden den normale Tilvækst, der jo stadig stillede sine
Krav. — Naar Venstre nu spurgte om, hvad der var foretaget
mod Arbejdsløsheden, vilde Statsministeren først henvise til
Valutaloven og Valutacentralen som et af de mest betydende
Skridt baade i Retning af Landbrugets Genrejsning og til
Beskæftigelsesforholdenes Forbedring. »Ved at følge Madsen Mygdals Anvisning, ved at købe nødvendige Raastoffer og
ved at undgaa overflødige Indkøb har Produktionen i Aarene
siden [1932] kunnet forøges, og der er i disse Aar sket en
Forøgelse af Beskæftigelsen i Haandværk og Industri med
mindst 100 000, maaske op til 150 000 Arbejdere.« Endvidere
pegede Ministeren paa, at der i 1933—38 blev anvendt 4,4
Miil. Kr. aarlig til Arbejdsløn ved Grundforbedringsarbejder,
og at der i det sidste Tiaar var anvendt meget store Beløb
til Fremskyndelse af Arbejder, som ansaas for praktiske og
formaalstjenlige i Kampen mod Arbejdsløsheden, saasom
Vejarbejder, Viaduktanlæg, Broer, Lyntog, Bygninger for
Statsbanerne og Postvæsenet, for Luftfart og Radio, Ind
dæmningsarbejder og meget mere. I Forbindelse med Loven
om langvarigt arbejdsløse var fremdeles bevilget 33 Mili. lir.
til Arbejder, hvis samlede Omkostninger blev omtrent 53
Miil. Kr., og i den seneste Tid var en betydelig Del af de
unge arbejdsløse kommet i Arbejde. Endelig mindede Mini
steren om den ekstraordinære Støtte til Byggeriet, først ved
Krisefondens Opkøb af Obligationer, senere ved særlige
Finansieringslove.
I Tilslutning til Statsministerens Oplysninger gav Social
ministeren en Redegørelse for Arbejdsløshedstallet og de Forud
sætninger, hvorpaa det hviler, samt for et nys beregnet
Beskæftigélsesindeks. Der var nu, udtalte Ministeren, under
Kontrollen inddraget et stort Antal personlig tilmeldte
arbejdsløse, som ikke tidligere blev inddraget derunder. Dertil
kom, at Forøgelsen af det Antal Dage, hvori de ledige faar
Understøttelse gennem Arbejdsløshedskasserne, havde med
ført, at de paagældende blev underkastet effektiv Kontrol
i saa meget længere Tid, ligesom der i Købstæderne var ind-

1938/
71939

Finansloven.

117

ført effektiv Kontrol med dem, der modtager Socialhjælp,
saa at ogsaa Tallet for deres Vedkommende var stigende. Alt
i alt kunde man regne med, at med samme Kontrol og samme
Antal Understøttelsesdage som i 1929 vilde der nu have
været over 30 000 færre arbejdsløse, end der faktisk er. —
Det beregnede Beskæftigelsesindeks, som gik tilbage til 1924,
viste for Perioden 1930—38 en Stigning fra 100 til 121,2,
og i disse Kriseaar var Beskæftigelsen vokset op imod 3 Gange
saa stærkt som i den overordentlig gunstige Periode fra
1924 til 1930.
Finanslovforslaget vedtoges i Folketinget enstemmigt med
83 Stemmer. I Landstinget vedtoges Forslaget i Folketingets
Affattelse enstemmigt med 70 Stemmer.

Vedtagne Lovforslag.
1. Forslag til Danmarks Riges Grundlov. (Se
Side 37).

2. Lov om Afgørelse af de mellem 1) Køben
havns Bogtrykkerforening og Dansk Typograf-Forbund,
2) Dansk Litograflaug og Dansk litografisk Forbund,
3) Kemigraflauget i Danmark og Dansk litografisk
Forbund, Afdeling »Kemigrafen« samt 4) Dansk Lito
graflaug og Dansk Typograf-Forbund bestaaende Uover
ensstemmelser. (Statsminister Stauning). [A. Sp. 6187. —
C. Sp. 1545 og 1561].
Fremsat i Folketinget 10/3 (F. Sp. 5345). 1. Beh. 10/3 (F.
Sp. 5348). 2. Beh. 10/3 (F. Sp. 5362). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5370).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 10/3 (L. Sp. 1543). 2. Beh.
10/3 (L. Sp. 1550). 3. Beh. 10/3 (L. Sp. 1551). Loven stadfæstet
10. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 52).
Et af de forholdsvis faa Omraader, hvor der i Aar har
været optaget Lønforhandling, er de grafiske Fag. Medens
Forhandlingerne resulterede i en Overenskomst mellem Pro
vinstypograferne og deres Arbejdsgivere, lykkedes det ikke
for Københavns Vedkommende at naa til Enighed mellem
de i Lovens Titel nævnte Parter, og Forligsmanden stillede
derfor et Mæglingsforslag, der skulde træde i Stedet for den
til 1. Marts opsagte Overenskomst og gælde i et Aar. Ved en
foretagen Urafstemning vedtoges Mæglingsforslaget af de paagældende Arbejdsgivere (med 574 Ja mod 149 Nej), men for
kastedes af Arbejderne (med 2690 Nej mod 1882 Ja*)), og
*) Inden for Litografforbundet stod Stemmerne: 386 Ja mod
299 Nej, inden for Typografforbundet: 1496 Ja mod 2391 Nej.
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Strejke i de københavnske Bogtrykkerier skulde derefter finde
Sted fra 11. Marts.
Meddelelse om Afstemningens Udfald forelaa den 10.
Marts mellem Kl. 13 og 14, og i Folketingets Møde samme
Dag Kl. 17 fremsatte Statsministeren Forslag om at afværge
Arbejdets Standsning ved at give Mæglingsforslaget Lovs
kraft. Der burde efter Statsministerens Opfattelse under nor
male Forhold være levnet Parterne fornøden Tid til selv at
ordne deres Arbejdsvilkaar, men Tidspunktet var saare uhel
digt til en Arbejdsstandsning i Typograffaget. »Vi staar foran
Rigsdagens Opløsning i Anledning af en ny Grundlovs Ved
tagelse, der skal afholdes nye Rigsdagsvalg, en Række Love,
som nu er færdigbehandlet af Rigsdagen, skal trykkes for at
kunne stadfæstes, Lovtidende skal trykkes, og mange andre
Tryksagers Udførelse paahviler Staten i Anledning af disse
Begivenheder, ikke' mindst i Anledning af de forestaaende
Valg. Hertil kommer, at Pressen, den københavnske Dag
bladspresse, jo ligeledes vil blive ramt af den Arbejdsstands
ning, der her er Tale om, og jeg vil jo formode, at en saadan
Strejke paa et Tidspunkt, hvor de politiske Partier skal gaa
til Valg, vil blive opfattet som et Angreb paa den Ytrings
frihed, den danske Befolkning har.« Under disse Omstændig
heder maatte Regeringen anse det for nødvendigt ad Lovgiv
ningens Vej at sikre Arbejdets Fortsættelse.

Hovedbestemmelsen i Loven, der gennemførtes uændret,
gaar ud paa at forny de Arbejdsoverenskomster, der omfattes
af Forligsmandens Mæglingsforslag af 2. Marts 1939, for det
Tidsrum (1 Aar) og med de Ændringer samt paa de Vilkaar,
som indeholdes i Mæglingsforslagene.
I øvrigt er Loven i det hele affattet i nær Overensstem
melse med Loven af 8. April 1938 om Afgørelse af den mellem
Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiverforeninger og
Dansk Slagteriforbund samt Dansk Kedel- og Maskinpasser
forbund bestaaende Uoverensstemmelse, saaledes at den nye
Overenskomst efter den deri fastsatte Udløbstid løber videre,
medmindre den paa sædvanlig Maade afløses af nye Aftaler
eller er bragt til Ophør ved Opsigelse efter sædvanlige overens
komstmæssige Regler, at Iværksættelse af Lockout eller
Strejke inden for det af Overenskomsten dækkede Omraade
er forbudt i det Tidsrum, for hvilket Overenskomsten for
nyes ved Loven, og at Overtrædelse af dette Forbud efter
Begæring af en af Parterne eller efter Bestemmelse af den faste
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Voldgiftsret kan optages til Behandling af denne Ret til Af
gørelse efter Reglerne om ulovlige Arbejdsstandsninger i Lov
Nr. 536 af 4. Oktober 1919.
Medens Loven som Helhed traadte i Kraft straks, ind
træder de Ændringer, der ifølge Mæglingsforslagene skal finde
Sted i de enkelte Overenskomster, fra det Tidspunkt, fra
hvilket de vilde have haft Gyldighed, hvis Mæglingsforslagene
var blevet vedtaget af Parterne.
Ordførerne for Socialdemokratiet og Det radikale Venstre
delte Statsministerens Synspunkter og anbefalede Lovfor
slaget til Vedtagelse. Den radikale Ordfører henviste særlig
til, at Rigsdagen ved tidligere Lejligheder havde truffet Af
gørelse med Forligsmandens Forslag som Grundlag i Tillid til,
at Forligsmanden havde taget Hensyn til alle rimelige In
teresser, hvad der ogsaa havde vist sig at være rigtigt; han
fremhævede tillige, at Regeringen ved Lovforslagets Frem
sættelse havde handlet ud fra et Samfundshensyn.
De Konservative var vel enige i, at Tidspunktet var saare
uheldigt til en Konflikt paa dette Omraade, og ansaa det ikke
for muligt i den foreliggende Situation at følge de Veje, som
man tidligere var gaaet. Men Partiet fandt det nu som før
urimeligt at lade Rigsdagen træffe Bestemmelse om Forholdet
mellem Arbejdsgiver og Arbejder og syntes, at en Regering
med saa overordentlig stærk en Stilling over for de faglige
Organisationer burde have klaret de foreliggende Vanskelig
heder uden at gaa til Rigsdagen. Ud fra dette Syn paa Sagen
vilde de Konservative undlade at stemme.
Venstre gik af principielle Hensyn imod Lovforslaget. Man
burde efter Partiets Opfattelse aldrig være slaaet ind paa den
Vej i Konflikttilfælde at give Forligsmandens Mæglingsforslag
Lovskraft. Og ganske vist maatte det indrømmes, at man
ikke kunde lade en Konflikt gaa sin Gang, hvor Samfundets
livsvigtige Interesser stod paa Spil; men saadanne Interesser
syntes ikke at være truede i den foreliggende Situation. At
der et Stykke Tid ikke udkom Aviser i København, kom man
nok over; man havde jo Pressens Radioavis.
Ogsaa Bondepartiet og Retsforbundet tog Afstand fra Tanken
om at overlade Arbejdsvilkaarenes Fastsættelse til Rigsdagen
gennem Mæglingsforslagets Lovfæstelse. Begge Partier vilde
stemme imod Lovforslaget.
Fra kommunistisk Side gjorde man gældende, at det
drejede sig om en Lønkonflikt og en Arbejdstidskonflikt, og
at de af Arbejderne stillede Krav bundede i den af Regeringen
førte urigtige økonomiske Politik. Man kunde ikke sætte sig
ud over den foretagne Urafstemning, og der forelaa intet om, at
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Mæglingsforslagets Ophøjelse til Lov vilde føre til det sagligt
rigtige og forsvarlige Resultat. Hvis Rigsdagen endelig vilde
beskæftige sig med Sagen, maatte man tage Stilling dels til
Lønnens Forhold til Prisniveauet, dels til den herskende Ar
bejdsløshed ved en Regulering af Arbejdstiden.
Ved Sagens 2. Behandling stillede Aksel Larsen Ændrings
forslag om en Tilføjelse til Lovforslaget, hvorefter den nor
male Arbejdsuge skulde fastsættes til 45 Timer og alle Lønog Akkordsatser samtidig forhøjes med 6 pCt. Ændringsfor
slaget forkastedes med 106 Stemmer mod 1. Aksel Larsen
erklærede derefter ved 3. Behandling, at Kommunisterne vilde
stemme imod Lovforslaget, fordi Regeringen »gennem sin
Politik ødelægger Fagbevægelsen og er med til at knække
dansk Arbejderbevægelses Rygrad«.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 74 Stemmer mod
26, i Landstinget med 39 Stemmer mod 21.

3. Lov for Færøerne om Ændringer i Lov Nr. 124
af 28. Marts 1923 om Færøernes Lagting, saaledes som
denne er ændret ved Anordning Nr. 325 af 29. No
vember 1930 Og Lov Nr. 177 af 11. Maj 1935. (Stats
minister Stauning). [A. Sp. 4663. — C. Sp. 457 og 1551].
Fremsat i Folketinget 22/2 (F. Sp. 4303). 1. Beh. 25/2 (F.
Sp. 4478). 2. Beh. 4/3 (F. Sp. 4827). 3. Beh. 6/3 (F. Sp. 4898).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 7/3 (L. Sp. 1222). 2. Beh. ®/3
(L. Sp. 1340). 3. Beh. 10/3 (L. Sp. 1430). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 82).

De foretagne Ændringer i Lagtingsloven, der bygger paa
en Indstilling fra Lagtinget, angaar hovedsagelig følgende
Punkter:
1. Til Anmeldelse af et nyt Parti kræves fremtidig et
Antal af 600 Vælgere, medens der hidtil kun krævedes Til
slutning af 300 Vælgere. Forhøjelsen tilsigter at værne imod
en Udsplitten i meget smaa Partier eller Grupper.
2. For at hindre, at en Række spredte Stemmer rundt
i Kredsene kan give Tillægsmandater, er det bestemt, at
Tillægsmandat kun gives, naar vedkommende Parti har opnaaet mindst eet Kredsmandat.

122

Vedtagne Love (Statsm.)

1938/
/1939

3. Der aabnes Partierne Adgang til at anmelde en Parti
betegnelse paa Kandidatlisterne, som tillige skal mærkes af
Valgnævnet med hver sit Bogstav, og saaledes, at Valgnævnet,

naar flere Lister fra samme Parti foreligger, mærker disse med
baade Bogstav og Nummer (f. Eks. A 1, A 2, A 3). De Partier,
som maatte ønske det, faar samtidig Adgang til ved Hen
vendelse til Amtmanden at begære den samme Bogstavbeteg
nelse anvendt for deres Kandidatlister i alle Valgkredse ved
Lagtings valget.
4. Afstemningstiden er af praktiske Hensyn udvidet med
3 Timer.
5. Personlig Stemmeafgivning kan fremtidig finde Sted
ved Lagtingsvalgets Kredsvalg efter væsentlig samme Regler
som de, der indeholdes i Bekendtgørelse Nr. 291 af 22. De
cember 1936 af Lov om kommunale Valg.
6. Tidspunktet for Lagtingets Sammentræden, der hidtil
var fastsat til første Tirsdag i Oktober, er rykket frem til
første Tirsdag i September.

Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.

4. Lov om Færøernes Oppebørselskontor. (Stats
minister Stauning). [A. Sp. 4807. — C. Sp. 407 og 1521].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 834). 1. Beh.
(L.
Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1120). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1129).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 9/3 (F. Sp. 5207). 2. Beh. 9/3
(F. Sp. 5278). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5289). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 83).
Loven er et Led i en Række af Love, som har til Formaal at
realisere et Program for Færoernes Finansordning, hvorom
der den 3. September 1938 sluttedes Aftale mellem Regeringen
og Repræsentanter for Færøernes Lagting.
Den hidtil gældende Finansplan vilde udløbe med Ud
gangen af Finansaaret 1939—40, og da Lagtinget havde gjort
Indstilling om Gennemførelse af en Række nye Indtægtslove,
anbefalede Statsministeriet i Efteraaret 1937, at der i nær
Fremtid optoges en Drøftelse af, hvad der skulde afløse Finansplanen. Paa Forespørgsel meddelte Statsministeriet senere,
at Finansplanforhandlingerne ønskedes ført som fri Forhand
ling om Færøernes finansielle Stilling, uden at Ministeriet paa
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Forhaand vilde binde sig til bestemte Retningslinier, og at
Lagtingets Forslag om Indtægtslove ligesom andre Forslag
kunde inddrages under Forhandlingerne.
Efter at Lagtinget i Sommersamlingen 1938 havde valgt
et 7 Mands Udvalg til at forhandle med Regeringen, ind
lededes den 22. August 1938 Forhandlinger i København mel
lem Udvalget og Regeringen, bistaaet af ministerielle Embedsmænd og Amtmanden over Færøerne, og Forhandlin
gerne resulterede i, at der paa Grundlag af de oprindelig
fremsatte Ønsker, Regeringens Programudkast og Drøftel
serne mellem Parterne opstilledes et Program for Færøernes
Finansordning. som blev tiltraadt af Regeringen og af 6 af
de færøske delegerede.*) Den 7de, Lagtingsmand Patursson,
stillede Ændringsforslag om, at der blev optaget Forhandling
angaaende Færøernes Overtagelse af de finansielle og stats
retlige Anliggender, og om, at Finansplanen, for at opnaa
Gyldighed, skulde godkendes af Befolkningen, ligesom han i
Tilslutning hertil foreslog Nedsættelse af en parlamentarisk
Kommission; men Regeringen kunde ikke tiltræde, at de
statsretlige Spørgsmaal optoges til Drøftelse.
Den indgaaede Overenskomst vedtoges den 19. December
1938 af Lagtinget med 20 Stemmer mod 0 (3 stemte ikke og
1 [Niclasen] var fraværende), dog med et Par Ændringer an
gaaende Overførelsen af Udgifter til Amtskommunen, og
Tinget udtalte sin Tak til Regeringen for den Støtte, som
gennem Overenskomsten blev ydet paa forskellige Omraader
til Gavn for den færøske Befolkning.
I Rigsdagen gennemførtes de paagældende Lovforslag
praktisk talt uændrede og med enstemmig Tilslutning (sendfr.).
Medens Enkeltheder i den nye Finansordning vil blive om
talt i det følgende ved Gengivelsen af vedkommende Love,
skal her først gives en kort samlet Oversigt over Finansordningens Hovedindhold:
I. Af de i den hidtidige Finansplan omtalte Omraader
resterer Vejanlæg til et Beløb af 828 000 Kr. Det til Betaling
af Statens Andel heraf fornødne Beløb holdes rede. Desuden
vil Regeringen søge Bevilling til Dækning af Forskellen mel
lem, hvad der i den Periode af 5-Aaret, for hvilken Finans
planen opretholdes, ventedes at ville indgaa og faktisk er
indgaaet i Henhold til Indtægtslove, hvis Udbytte Amtskom
munen skulde yde til Vejplanernes Gennemførelse (antagelig
ca. 140 000 Kr.).

*) To af disse (Samuelsen og Poulsen) tog dog Forbehold med
Hensyn til Amtskommunens Betaling af Underskud ved
Sygehusenes Drift og Omfanget af Overførelse af Skole
udgifter fra Sognekommunerne til Amtskommunen.
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II. Ordning med Hensyn til det almindelige Budget —
Sociallovgivning, Sundhedsvæsen, Vejvæsen m. m. — fra
1. April 1939.
1. Staten udreder som efter den midlertidige Lov af 31.
Marts 1938 (Aarbog 1937—38, Side 292) 9/10 af Aldersrenten,
medens Vio refunderes af Opholdskommunen.
2. Der gennemføres en Lov om Invalideforsikring (se
Nr. 56), hvorefter Staten afholder de Udgifter, der ikke
dækkes af Præmierne. — Anslaaet Udgift for Staten ca. % af
40 000—50 000 Kr.
3. Loven om Forsikring mod Folger af Ulykkestilfælde
optages til Devision (jfr. Anordning Nr. 161 af 29. Marts
1939).
4. Staten overtager % af Udgifterne til Særforsorg for
Personer, bosat paa Færøerne, medens % udredes af Amts
kommunen mod Refusion fra Sognekommunen (se Nr. 57).
5. Staten overtager Udredelsen af % af Underholdsbidrag,
som ikke kan faas af den bidragspligtige, medens % udredes
af Sognekommunen (se Nr. 58).
6. Statens Refusion af Udgifterne til vederlagsfri Be
handling af Epidemipatienter paa Færøerne (Epidemitaksten)
forhøjes til samme Beløb som i det øvrige Kongerige. Til
svarende Forhøjelse for Tuberkulosepatienter (se Nr. 49). —
Merudgift for Staten ca. 5 800 Kr.
7. Den principielle Betalingstakst paa de færøske Syge
huse nedsættes for Sygekassepatienter fra 4 Kr. til 2 Kr.
Staten yder et Tilskud til Sygehusenes Drift paa 2 Kr. pr.
Sygedag; for Epidemi- og Tuberkulosepatienter sættes Til
skuddet dog til 1 Kr. pr. Sygedag (jfr. 6), og for Patienter
paa de nyoprettede Afdelinger for sindssyge og aandssvage
udgør Tilskuddet % af den gennemsnitlige Udgift ved en
Patients Ophold paa de tilsvarende Afdelinger ved Statens
Sindssygehospitaler og de anerkendte Aandssvageanstalter. —
Hvert af Sygehusene ledes fremtidig af en Bestyrelse paa 5
Medlemmer, hvoraf Indenrigsministeren vælger de 2, Lag
tinget de 3 (se Nr. 50).
8. Lagtinget sørger for Vedligeholdelsen af de offentlige
Veje. Med Henblik paa Sikring af Vedligeholdelsen af Køre
vejene etableres en Vejfond, idet der fra den herværende
Vejfond henlægges som Kapital aarlig i 5 Aar et Beløb af
100 000 Kr. i 4 pCt.s Obligationer. Denne Kapital er urørlig,
men Renterne er til Raadighed. Dernæst indgaar i Vejfonden
de færøske Motorafgifter til et Beløb af ca. 12 000 Kr. (se
Nr. 86). Af Beløb, der herudover maatte medgaa til Vedlige
holdelse, kan Amtskommunen faa refunderet Halvdelen af
Statskassen, dog højst 10 000 Kr. aarlig. — I Aarene indtil
Vejfonden er helt etableret, yder Staten ekstraordinært hen-
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holdsvis 20 000, 16 000, 12 000, 8 000 og 4 000 Kr. til Vej
fonden til Erstatning for manglende Renter.
9. Kystdampskibet »Smiril« drives som hidtil af Amts
kommunen. Der gennemføres en Koncessionslov for Rutefart
(se Nr. 62).
10. Spørgsmaalet om Statens forøgede Deltagelse i Ud
gifterne ved den videregaaende Undervisning i Thorshavn op
tages til nærmere Overvejelse.

III. Bevillinger fra Statskassen een Gang for alle.
1. Modernisering af Sygehuset i Tveraa og Udvidelse af
Dronning Alexandrines Hospital i Thorshavn (ca. 320 000 Kr.).
2. Opførelse af Sindssyge- og Aandssvageafdéling ved sidst
nævnte Hospital (ca. 300 000 a 400 000 Kr.).
3. Opførelse af et nyt Lagtingshus med Retslokaler ni. v.
Hertil yder Staten Halvdelen af Byggeomkostningerne, dog
højst 75 000 Kr.
4. Specielle Sager om Vej- og Havneanlæg forelægges og
gennemføres efterhaanden, som de trænger sig paa og der kan
skaffes Bevillinger fra Statskassen. Dog vil Staten i Tilslut
ning til den hidtidige Finansplans Vej- og Havnearbejder yde
100 000 Kr. aarlig i 2 Aar.
5. Der bygges et Rednings-, Sygetransport- og Tjenesteskib,
som drives af Staten (ca. 100 000 Kr.).
IV. Sognekommunernes og Amtskommunens Budgetter.
I Tilslutning til Aflastningen af den færøske Befolknings
Udgifter ved Statskassens Overtagelse af visse Udgiftsposter
gennemføres en Udligning ved Overførelse af Udgifter fra Sogne
kommunerne til Amtskommunen. Saaledes overtager sidst
nævnte ca. 100 000 Kr. til Lærerlønninger (se Nr. 71) og Ud
gifterne til Børn af Enker (ca. 20 000 Kr. aarlig), og Sognekommunernes Bidrag til Amtsfonden nedsættes til højst
100 000 Kr. aarlig. I det hele vil Sognekommunernes normale
Budget, der før 1. April 1938 var ca. 950 000 Kr. og efter
1. April 1938 ca. 825 000 Kr., gaa ned til ca. 550 000 Kr.
Amtskommunens normale Udgifter vil blive ca. 650 000 Kr.
(iberegnet 100 000 Kr. til Anlæg af nye Veje og Havne). Til
Dækning heraf haves Toldafgifter (godt 200 000 Kr.), Amts
fondsbidraget (ca. 100 000 Kr.) og diverse Indtægter (ca.
50 000 Kr.). De resterende 300 000 Kr. tilvejebringes ved
Forøgelse af Udbyttet af den direkte Lagtingsskat fra ca.
50 000 Kr. aarlig til henved 150 000—200 000 Kr. (Indtægter
under 2 000 Kr. inddrages under Beskatningen, Skatteskalaen
gøres mere vidtspændende, Satserne forhøjes) og ved Indførelse
af nye Toldafgifter i Forbindelse med Forhøjelse af de allerede
gældende (Merindtægt ca. 150 000 Kr.).
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V. Sanering af Kommunernes Økonomi.
Det er oplyst, at Sognekommunerne staar i Restance til
Amtskommunen med godt 200 000 Kr., og at Udlæg ifølge
Kaution udgør ca. 160 000 Kr. Hertil kommer en Række
løse Gældsposter, bl. a. ca. 200 000 Kr. til Sygekasserne, der
igen skylder ca. 100 000 Kr. til Sygehusene, for Varer o. s. v.
Staten stiller efter Overenskomsten indtil 150 000 Kr. til
Raadighed i Saneringsøjemed, idet man sætter Opnaaelse af
en akkordmæssig Ordning som Maal. Det er en Forudsæt
ning, at der fremtidig vises den størst mulige Tilbageholdenhed
fra Lagtingets og Sognekommunernes Side med Hensyn til
Indgaaelse af Garantier og Kautioner.
VI. Staten sørger for den nødvendige sagkyndige Assi
stance til Beregning og Opkrævning af Indførselsafgifter og
foranlediger oprettet et Oppebørselskontor for Skatter og Af
gifter paa Færøerne (se ndfr.).

Den sidstnævnte Opgave søges efter Lagtingets Ind
stilling løst ved Oprettelse af et Oppebørselskontor med Lo
kaler i den projekterede nye Lagtingsbygning i Thorshavn.
Oppebørselskontorets Forretningsomraade bliver i første
Række Kasseforretninger og Regnskabsførelse dels for Stats
kassen, dels for Amtskommunen. For Statskassens Vedkom
mende drejer det sig navnlig om Opkrævningen af Indførsels
afgifter og de nu til Amtskontoret henlagte Udbetalinger af
Aldersrente samt Modtagelse af Gebyrer for kgl. Bevillinger
og for Udstykninger. Amtskommunens Forretninger omfatter
Amtsfonden med de dertil knyttede: Kirkefonden, Økonomisk
Fond og Amtsfattigkassen. Hertil kommer Opkrævningen af
den direkte Skat til Amtskommunen.
Desuden har man fundet det praktisk at tilvejebringe
fornøden Hjemmel for, at Oppebørselskontoret ogsaa vil
kunne overtage Regnskabsførelsen for Institutioner, Fonds og
lignende under offentlig Bestyrelse eller Tilsyn.
Foruden disse Opgaver er det forudsat, at Kontoret og
dettes Leder skal yde Lagtingets Skatteudvalg sagkyndig Bi
stand, navnlig til Kontrol med Ligningen.
Chefen for Oppebørselskontoret ansættes i en Tjeneste
mandsstilling. I øvrigt skulde Kontoret arbejde med honorar
lønnet Personale. Lagtinget har vedtaget at yde et Tilskud
til Kontorets Drift paa 5 000 Kr.
Hele det til Finansplanens Gennemførelse knyttede Kom-
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pleks af Lovforslag vedtoges, som ovenfor nævnt, enstem
migt i Rigsdagen.
I Landstinget føjede Niclasen, som havde været fravæ
rende ved Lagtingets endelige Behandling af Sagen, sin Tak
til den af Lagtinget udtalte. Hendriksen henstillede, at Re
geringen i Fremtiden ved tilsvarende Lejligheder vilde give
Oppositionspartierne Lejlighed til at gøre deres Synspunkter
gældende, inden Overenskomst blev sluttet. Statsministeren
udtalte i den Anledning, at han vilde se med stor Velvilje
paa, om der kunde findes en Form, hvorunder man paa et
tidligere Tidspunkt, end det nu var sket, gav Meddelelse til
de Partier paa Rigsdagen, som maatte siges at være interes
serede i Sagen. Ministeren var ogsaa enig i at finde det i høj
Grad ønskeligt, at alle de Spørgsmaal, der angaar Færøerne,
bringes til Afgørelse saa vidt muligt med Tilslutning fra
alle Sider.
Ved 3. Behandling i Folketinget rettede Samuelsen en Tak
til Statsministeren for Lovforslagenes Fremkomst og udtalte
derefter:
»Samtidig bringer jeg min Tak til dette høje Ting og til
hele Rigsdagen for Rigsdagens store og værdifulde Støtte til
mine Fødeøer, som samtidig er min Valgkreds. Jeg nærer det
Haab, at den Velvilje, som Rigsdagen stadig har udvist over
for færøske Sager, fortsat maa blive disse til Del.
Sluttelig har jeg et Ønske, som jeg vil benytte Lejligheden
til at fremsætte netop nu, nemlig Ønsket om, at Gud den
Almægtige vil bevare Danmarks Rige frit og lykkeligt, helt
og udelt i al Fremtid.«
Statsministeren takkede Samuelsen for den Indsats, han
gennem en lang Aarrække havde ydet i Lovgivningsarbejdet,
specielt vedrørende Færøerne. »Selv om der har bestaaet
politiske Meningsforskelligheder, har vi altid haft Følelsen af,
at det ærede Medlem var en Mand, hvis Virksomhed først
og fremmest gik ud paa at bevare det Forhold mellem Færøerne
og Danmark, som vi alle anser for det rigtige.«

5. Lov for Færøerne om Skibsafgifter. (Statsmini
ster Stauning). [A. Sp. 4811. — C. Sp. 409 og 1523].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 835). 1. Beh.
(L.
Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1120). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1130).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 9/3 (F. Sp. 5207). 2. Beh. 9/3
(F. Sp. 5278). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5289). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 85).
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Ved Gennemførelsen af den forrige Finansplan for Fær
øerne blev Gebyrerne for Eftersyn af Skibspapirer, der hidtil
var tilfaldet Statskassen, overført til Færøernes Amtskommune
for den Femaarsperiode, i hvilken Planen skulde gælde, det
vil sige indtil 1. April 1940. Det er en Forudsætning for den
nye Finansordning (se Side 123), at disse Gebyrer stadig til
falder Amtskommunen, og den nævnte, i Lov Nr. 86 af
30. Marts 1935, § 2. fastsatte Tidsgrænse er derfor ophævet.

6. Lov om udvidet Adgang for danske Fiskerskibe
til Fiskeri i grønlandske Farvande m. v. (Statsminister
Stauning). [A. Sp. 4649. — C. Sp. 641 og 1553].
Fremsat i Folketinget 22/2 (F. Sp. 4304). 1. Beh. 25/2 (F.

Sp. 4481). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Hauberg,
Bomholt, Chr. Christiansen [Formand], Bollerup Madsen,
Hans Nielsen, Viggo Nielsen, Vilhelm Rasmussen, Kristian
Nygaard [Sekretær], Steen, Samuelsen, Vanggaard, JensenBroby, Westermann, Grønning og Carsten Raft). Betænk
ning (B. Sp. 1701) afgivet 2/3. (Ordfører: Hauberg). 2. Beh. 4/3
(F. Sp. 4827). 3. Beh. 6/3 (F. Sp. 4898). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 7/3 (L. Sp. 1224). 2. Beh. 9/3 (L. Sp. 1340).
3. Beh. 10/o (L. Sp. 1431). Loven stadfæstet 15. Marts 1939.
(Lov-Tid. Nr. 84).
Den 6. December 1938 vedtog Lagtinget enstemmigt efter
Indstilling af Tingets Fiskeriudvalg et Forslag om forskellige
Forbedringer af Færingernes Forhold under Kutterfiskeriet
ved Grønlands Kyster, og man besluttede at sende en 3 Mands
Delegation til København, som sammen med de færøske Rigsdagsmænd skulde fremsætte Færingernes Krav i Grønlands
sagen for Regeringen. Til Delegationen sluttede sig efter Lag
tingets Anmodning Repræsentanter for Føroya Fiskimannafelag, Færøernes Rederiforening og Føroya Skipara- og Navigatørfelag.
Denne Delegation førte i Dagene 23.—30. Januar 1939
Forhandling med Statsministeren, bistaaet af Direktøren for
Grønlands Styrelse, Departementschefen i’ Statsministeriet
og Amtmanden over Færø Amt. Ogsaa Lagtingets Næstfor
mand deltog i Møderne. Forhandlingerne førte til en Overens
komst om Ordningen af det danske, specielt det færøske
Torskefiskeri med Haandline og Langliner ved Grønlands Vest-
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kyst, en Overenskomst, hvis Hovedbestemmelser om udvidet
Adgang til Havne, om Forøgelse af det Omraade, hvor Fiskeri
inden for Søterritoriet kan drives af danske Fiskere, og om
en vis Adgang til Ophold og Fiskeri i Skærgaarden er optaget
i nærværende Lov, og som desuden navnlig tilsiger velvillig
Behandling af Forslagene om Tilvejebringelse af økonomisk
Basis for en Bedding ved Færingerhavnen samt Bevillinger til
Fyr og Anløbsbro sammesteds.
Det udtales i Overenskomsten, at der ved den sluttede
Aftale »under tilbørlig Hensyntagen til begge Befolkningers
Interesser er skabt en Løsning af de omhandlede Spørgsmaal,
saaledes at de tidligere Uoverensstemmelser er fjernet«.
Overenskomsten blev tiltraadt af Rigsdagens Grønlands
udvalg, og det af Statsministeren fremsatte Lovforslag til
Sagens Gennemførelse vedtoges enstemmigt i begge Ting.
I et Referat af Forhandlingerne i Statsministeriet med
Færø-Delegationen (Bilag til Lovforslaget) gives et Resumé
af de Synspunkter, man har anlagt fra færøsk Side og fra Grøn
lands Styrelse.
Naar de færøske Fiskekuttere nu i en Aarrække i stort
Antal har søgt til Grønland for at drive Torskefiskeri,' maa
Grunden hertil søges i den haarde Nødvendighed; Fiskeriet
omkring Færøerne er praktisk talt betydningsløst som Følge
af de udenlandske Trawleres Virksomhed, og Islandsfiskeriet
har været i stadig Tilbagegang paa Grund af Fiskebestandens
Svigten. Grønlandsfiskeriet har da været det eneste Fiskeri,
som kunde give Erhvervet Eksistensmulighed, og der gaar
hvert Aar i Maj—Juni 80 å 100 Smaafartøjer fra Færøerne
til Grønland paa Fiskeri. De har en samlet Besætning paa
omkring 2 500 eller helt op til 3 000 Mand, næsten Halvdelen
af den voksne, mandlige Befolkning. — Det færøske Torske
fiskeri foregaar imidlertid under overordentlig vanskelige og
farefulde Forhold for Fiskerne. Det Skibsmateriel, Færingerne
raader over, er for den overvejende Del gammelt og lidet
modstandsdygtigt. Afstanden fra Færøerne til Færingernes
Hovedstation ved Grønland, Færingerhavnen, er ca. 1 700
Sømil. Kysten, langs hvilken Fiskeriet foregaar, har en Ud
strækning af ca. 500 Sømil. Under Maaneders Ophold i dette
Farvand med dets utallige Farer, Is, Taage, Storme, Skær,
med faa Hjælpemidler for Navigationen, har Færingerne kun
eet fast Støttepunkt, Færingerhavnen. Der er vel siden 1927
givet Færingerne Adgang til paa en ca. 150 Sømil lang Stræk
ning at fiske inden for 3 Mile-Grænsen, men denne Adgang
til at fiske nær Skærene indeholder i sig selv forøgede Farer,
der truer Skibene i dette, endnu mangelfuldt kortlagte Far
vand. — Den færøske Befolkning har under disse Forhold
9
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den allerstørste Interesse i at faa gennemført Ændringer i
den bestaaende Ordning, der kan hjælpe til at give de færøske
Fiskere større Sikkerhed for Mennesker og Materiel. Man nærer
desuden fra færøsk Side de stærkeste Ønsker om at faa saadanne Lempelser med Hensyn til Adgangen til de Steder,
hvor Torsken til enhver Tid findes, at de færøske Skibe kan
hjemføre det bedst mulige Udbytte af Arbejdet i Sæsonen.
For Grønlands Styrelse har det ikke været vanskeligt at
se og forstaa de færøske Interesser og Baggrunden for dem.
Ler er ogsaa før vist Villighed til at stille sig imødekommende.
Men Hovedsynspunktet for, om Lempelser i den bestaaende
Ordning kan ske og, i bekræftende Fald, i hvilket Omfang og
paa hvilke Maader det kan ske, maa være, at man ikke derved
gør ødelæggende Indgreb i Landets egen Befolknings Interesser.
— For den grønlandske Befolkning maa for det første Hen
synet iagttages til dens egen Interesse i i fuldt Omfang selv
at kunne udnytte Fiskebestanden ved de grønlandske Kyster,
og det maa fortrinsvis blive Fiskeriet i Fjordene og i Skærgaarden, Grønlænderne ser hen til. Den stationære Fiske
bestand i Fjordene maa derfor ikke angribes af andre. Ej
heller maa man afskære Befolkningen paa Grønlands Kyster
fra at søge sin Fisk paa skiftende Steder efter Behov, som
Forholdene kræver det. For det andet maa Grønlænderne
sikres mod, at andres Færden ødelægger deres Muligheder
navnlig for Sæljagt, men tillige for Jagt paa Rensdyr, Ræve
og Fuglevildt, thi maa Færingerne kæmpe for deres Eksistens,
saa maa Grønlænderne det i endnu højere Grad. Dernæst
maa Princippet om Handelens Gennemførelse og Varernes for
svarlige Fordeling i Grønland opretholdes; enhver Ordning
maa derfor bygge paa en fortsat Afgrænsning med Hensyn
til Adgangen for fremmede. Endelig bør de Udgifter, der
maatte følge af en Nyordning til Fordel for Færinger eller
andre Danske, ikke falde paa Grønlænderne. — Det fremhæves
desuden fra Styrelsens Side som afgørende Momenter, at
Færingernes Fiskeri foregaar med saadanne Redskaber, at de
ikke afgiver nogen Fare for at virke ødelæggende paa Fiske
bestanden omkring de grønlandske Kyster, og at Hovedsyns
punkterne med Hensyn til den opretholdte Isolation af den
grønlandske Befolkning og Besejlingsforbudet m. m. ikke lider
væsentlig Skade.

Loven er udarbejdet under Fastholden af de fremhævede
Hovedhensyn for Grønlændernes Vedkommende og ud fra
Ønsket om at sikre de færøske Interesser i den Form og i det
Omfang, det skønnes muligt at forene med de nævnte Hoved
hensyn.
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§ 1 giver Statsministeren Bemyndigelse til for danske
Fiskere at genaabne Havnene ved Tovkussak og Ravns Storø
paa lignende Betingelser som de for Færingerhavnen i Godthaab Distrikt forinden Ikrafttrædelsen af Lov Nr. 141 af
7. Maj 1937 gældende, herunder ogsaa med Hensyn til Baadfiskeri. — For Havnenes Benyttelse fastsætter Statsmini
steren nærmere Regler, herunder passende Afgifter for Be
nyttelsen.
Som Paragraffen er formuleret, vil de særligt til Ophold i
Færingerhavnen knyttede Rettigheder, navnlig Retten til at
oprette større private Virksomheder og foretage Anlæg, ikke
være forbundet med Ophold i de her nævnte to Havne. Der
imod kan der paa samme Maade som ved Færingerhavnen før
1937 haves Oplag af medbragte Varer, bygges Skure etc.

§ 2 har følgende Ordlyd:
»Statsministeren bemyndiges til, efter at have indhentet
de grønlandske Landsraads Udtalelse:
at give Adgang for danske Fiskere til en nordligere Havn,

hvis Beliggenhed afgøres efter Samraad ogsaa med vedkom
mende færøske Erhvervsorganisationer,
at udvide det særlige Omraade, hvor Fiskeri inden for
Søterritoriet indtil den Linie, der forbinder de yderste Øer,
Holme, Skær og Rev, kan tillades danske Fiskere, til med
visse af Ministeren fastsatte Indskrænkninger at omfatte Stræk
ningen fra et Punkt noget Nord for Arsuk til et Punkt noget
Syd for Agto, samt
at meddele Tilladelse til danske Fiskeres Ophold og Fiskeri
i Skærgaarden indtil Fastlandet, men uden for Fjordene paa

visse af Ministeren fastsatte, større, sammenhængende Stræk
ninger langs hele Kysten, hvor de grønlandske Erhvervs
interesser er forholdsvis mindre.«
Det er Hensigten at søge Forhandlingerne med Landsraadene fremmet, saaledes at disses Udtalelser og Regeringens
Afgørelse om muligt kan foreligge inden det Tidspunkt i
August Maaned, der efter færøsk Opfattelse giver særlig In
teresse for Adgangen til Skærgaarden.
Den nordlige Havn er tænkt anlagt paa Strækningen
mellem Kangåmiut og Agto efter Samraad med Landsraadene
og de færøske Erhvervsorganisationer.
Med Udtrykket »med visse af Ministeren fastsatte Ind9*
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skrænkninger« har man ønsket at have Adgang til at etablere
beskyttende Zoner uden om visse større grønlandske Pladser,
eksempelvis Kolonistederne Sukkertoppen og Holsteinsborg
og eventuelt enkelte Udsteder.
Det var en Forudsætning for Overenskomsten, at det
færøske Fiskerierhvervs Organisationer gav Tilsagn om for
deres Vedkommende i Tilfælde af Overtrædelse af Reglerne
fra de færøske Fiskeres Side at træffe Foranstaltninger over
for de paagældende. Organisationerne har ogsaa erklæret sig
villige til at paatage sig en saadan Garanti for Reglernes Over
holdelse.

Lovforslaget fik Tilslutning fra alle Sider og vedtoges
enstemmigt i begge Ting. Westermann (K. F.) udtalte dog
Tvivl om, at de udvidede Fangstmuligheder vilde være af
overvældende Betydning for Færingernes Fiskeri, og det
beroede efter hans Mening paa et Fejlskøn, at Sikkerheden for
Fiskerflaaden skulde blive væsentlig større. Taleren nærede
ogsaa Betænkelighed ved den udstrakte Tilladelse til Baadfiskeri, idet det i Praksis vilde være umuligt at kontrolere
ulovligt Baadfiskeri, og ved Slutnings bestemmelsen i § 2,
om Tilladelse til Ophold og Fiskeri i Skærgaarden, da der er
Steder, hvor Grænserne mellem Skærgaard og Fjordmundinger
er udflydende. Efter Westermanns Opfattelse maatte Aarsagen til hele Miseren i det færøske Fiskerierhverv søges i det
slette Materiel, Færingerne raader over, og Staten burde tage
sin Andel i en Kapitalinvestering til Ophjælpning af Erhver
vet. — Victor Purschel, som i det store og hele delte Wester
manns Betragtninger, troede ogsaa, at den udvidede Adgang
til Fiskeri inde paa Territoriet vilde vise sig at blive en
Skuffelse, og at det i Virkeligheden er paa andre Punkter,
Hindringerne ligger.
Folketingets Udvalg stillede en Række Spørgsmaal angaaende Nyordningens Gennemførelse (Bilag til Betænknin
gen) og indstillede, efter at have haft Lejlighed til at
drøfte disse Spørgsmaal med Statsministeren, Lovforslaget
til Vedtagelse uforandret.

7. Finanslov for Finansaaret fra 1. April 1939 til
31. Marts 1940. (Se Side 93).
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8. Normeringslov for Finansaaret 1939—40. (Fi
nansminister V. Buhl). [A. Sp. 4449. — C. Sp. 1297 og 1581].
Fremsat i Folketinget 18/2 (F. Sp. 4151). 1. Beh. 23/2
(F. Sp. 4370). Henvist til Lønningsudvalget (se Side 25).
Betænkning (B. Sp. 1725) afgivet s/3. (Ordfører: N. P.
Nielsen). 2. Beh. 9/3 (F. Sp. 5220). 3. Beh. 9/3 (F. Sp. 5282).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 10/3 (L. Sp. 1539). 2. Beh.
n/3 (L. Sp. 1579). 3. Beh. 11/3 (L. Sp. 1586). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 96).
De Synspunkter, der har ligget til Grund ved Udarbej
delsen af Normeringsloven for 1939—40, er de samme, som
har dannet Grundlaget for Normeringslovene for de nærmest
foregaaende Aar: Normering af nye Stillinger er kun god
kendt i Tilfælde, hvor vedkommende Styrelses Forretninger
som Følge af nye Love eller af andre Aarsager er tiltaget i
saa afgørende Grad, og Tilvæksten yderligere maa antages
at være af saa vedvarende Art, at Nynormering ogsaa ud i
Fremtiden har kunnet anses for fuldt forsvarlig. Oprykning
i Lønningsklasse er sket for enkelte Stillinger, naar Forhol
dene ganske særlig talte derfor. Ønsker om Avancements
stillinger er imødekommet, hvor dette har været stærkt paa
krævet, men af finansielle Hensyn er Antallet blevet væsent
ligt begrænset.
I det følgende meddeles et Uddrag af Lovens Enkelt
heder.

A. Oprettelse af nye Stillinger.
1. Centraladministrationen. I Statsministeriet er en Stil
ling som Ekspeditionssekretær omnormeret til Kontorchefs
stilling. I Justitsministeriet er oprettet en ny Stilling som
Kontorchef, saaledes at Ministeriet faar 4 Kontorer, hvert
med 1 Kontorchef, 1 Ekspeditionssekretær, 2 Fuldmægtige
og 4 å 5 Sekretærer. Et nyt (3.) Kontor er ogsaa oprettet
i 2. Hovedrevisorat, hvis Begnskabsomraade bl. a. omfatter
Stats- og Privatbaner, Post- og Telegrafvæsen, Vandbygnings
væsen, Statshavne og kommunale Havne, Vejvæsen, Luft
fartsvæsen og Statsradiofonien.
2. Priskontrolraadet. Efter at Raadet nu har bestaaet
i omtrent 2 Aar, har man ment at kunne danne sig et sikkert
Skøn over de personalemæssige Rammer, som Raadets

134

Vedtagne Love (Finansm.)

1938/
/1939

permanente Arbejde vil gøre nødvendige, og foruden For
mandsstillingen er oprettet en Stilling som Kontorchef,
2 Sekretærstillinger og 1 Kontorassistentstilling samt et Par
Kontoriststillinger.
3. Skibstilsynets Arbejdsomraade er i de senere Aar
blevet betydeligt udvidet som Følge af de stadig voksende
Krav om Sikkerhed for Menneskeliv paa Søen. I Betragtning
heraf er Antallet af Tjenestemandsstillinger som Skibsinspek
tører forøget med 5. Paa den anden Side er Antallet af
honorarlønnede Skibssynsmænd nedsat med 6.
4. Ogsaa Vandbygningsvæsenets Arbejdsomraade er gen
nem en Aarrække vokset betydeligt, uden at der er sket en
tilsvarende Personaleudvidelse. Der er nu foretaget nogen
Forøgelse af Personalet i Vandbygningsdirektoratet, og
samtidig er der dels sket en rationel Omlægning af Vand
bygningsdistrikterne, dels gennemført en Centralisation af
Opmudringsmateriellet, saaledes at dette ledes fra Direktoratet
i Stedet for fra de enkelte Distrikter.
5. Justits- og Politivæsenet. I Anledning af Arbejdsforøgelsen som Følge af Domsmandsinstitutionens Indførelse
er Antallet af Politiadvokater forøget med 2, Antallet af
Fuldmægtige ved de kollegiale Retter ligeledes med 2, og
der er statsansat 5 af de ved Statsadvokaturerne konsti
tuerede 6 Fuldmægtige.
6. Inden for Geodætisk Institut er Antallet af Afdelings
geodæter forhøjet med 2 til 6 og Antallet af Topografer med
11 til 30. Endvidere er Regelen om, at de sidstnævnte Stil
linger først kan besættes, efterhaanden som Tjenesteledighed
indtræder i de til Instituttet henførte Stillinger i Officiantgruppen og disses Antal er bragt ned under 19, ændret
saaledes, at 8 af de 30 civile Stillinger straks kan besættes,
og at de resterende civile Stillinger besættes, efterhaanden
som Stillingerne i Officiantgruppen bliver ledige. — Desuden
er Avancementsforholdene for de ved Instituttet tjenst
gørende Officianter noget forbedret.
7. Ved Universitetet er oprettet 2 nye Professorater,
hvoraf det ene er tænkt som Erstatning for det hidtidige
ekstraordinære Professorat i Ferskvandsbiologi, medens det
andet erstatter Docenturet i Kunsthistorie. Ved Polyteknisk
Læreanstalt er oprettet 1 nyt Professorat i Svagstrømselek-
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troteknik, saa at der nu ved Højskolen er 5 Professorer i
Elektroteknik; af disse er de 3 knyttet til Stærkstrøms
elektroteknikken, de 2 til Svagstrømselektroteknikken.
8. For at muliggøre fast Ansættelse af et større Antal
Timelærere ved Statsskolerne er Antallet af Lektorer og Ad
junkter forøget med henholdsvis 6 og 9.
B. Oprykning i højere Lønningsklasse.
Blandt de faa Stillinger, der er blevet omnormeret som
Følge af afgørende Ændring i Arbejdets Omfang eller Karak
ter, skal her blot nævnes Stillingerne som Skibsregistrator,
som Arboretforstander ved Landbohøj skolen og som For
stander for Statens Politiskole.

C. Forbedrede Avancementsforliold.*)
1. Trafik- og Toldetaterne. Som nye Avancementsstil
linger for Assistentklassen er ved Statsbanerne normeret:
1 Overkontrolør, 2 Kontrolører og 8 Overassistenter, ved
Post- og Telegrafvæsenet samme Antal, ved Toldvæsenet
1 Overkontrolør, 1 Kontrolør og 4 Overassistenter. Tallene
er lidt lavere end de tilsvarende paa Normeringsloven for
1938—39.
For Funktionærklassen er Antallet af nye Avancements
stillinger ved Statsbanerne 47, ved Post- og Telegrafvæsenet
16, ved Toldvæsenet 7.
2. De statsansatte Dommerfuldmægtige har ogsaa opnaaet noget bedre Avancementsvilkaar, idet Antallet af
Dommerfuldmægtige af 1. Grad og 2. Grad er forøget hvert
med 5 til henholdsvis 45 og 75, medens Antallet af Fuld
mægtige af 3. Grad er nedsat med 10 til 55.
Den af Loven følgende aarlige Merudgift for Staten blev
opgjort til ca. y2 Mili. Kr., omtrent samme Merudgift, som
fulgte af Normeringsloven for 1938—39, medens Normerings
loven for 1937—38 medførte en Merudgift paa ca. 630 000 Kr.
Folketingets Lønningsudvalg modtog en Del Henvendelser
om nye Stillinger, Oprykning af Stillinger og forbedrede
Avancementsforhold, men efter at have drøftet de paa
gældende Spørgsmaal med Finansministeren mente Udvalget
ikke at burde foreslaa Ændringer til Imødekommen af disse

*) Om Avancements forholdene for Politiet se Nr. 81.
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Ønsker. Derimod stillede Udvalget et Ændringsforslag i Til
knytning til nogle Bestemmelser i Lovforslaget angaaende
Oprettelse af et Antal Stillinger som Konstruktører af 3. Grad
ved Statsbanerne og Postvæsenet. Efter Udvalgets Opfattelse
burde den her stillede Ansættelsesbetingelse, nemlig Afgangs
bevis fra et af Staten godkendt Teknikum eller fra en stats
anerkendt Bygmesterskole, ikke være til Hinder for, at de
ved de 2 Etater nu ansatte Tegnere i Tjenestemandsstilling
kan udnævnes til Konstruktører af 3. Grad, selv om de paa
gældende ikke har den nævnte Uddannelse; Udvalget ønskede
derfor indsat en Dispensationsbestemmelse, hvad Finans
ministeren ogsaa efter Omstændighederne kunde tiltræde.
I øvrigt gav Udvalget sin Tilslutning til en Række Æn
dringsforslag fra Finansministeren, der alt i alt forøgede
Merudgiften med 34 000 Kr.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.

9. Lov om Optagelse af Statslaan. (Finansminister
V. Bukl). [A. Sp. 2807. — C. Sp. 5 og 7].
Fremsat i Folketinget 2/n (F. Sp. 928). 1. Beh. 2/n (F.

Sp. 931). Henvist til Finansudvalget (se Side 25). Betænk
ning (B. Sp. 21) afgivet 2/n. (Ordfører: Fr. Andersen). 2. Beh.
2/n (F. Sp. 969). 3. Beh. 2/n (F. Sp. 970). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 3/n (L. Sp. 52). Henvist til Finansudvalget
(se Side 26). Betænkning (B. Sp. 23) afgivet 3/n. (Ordfører:
Ch. Petersen). 2. Beh. 3/n (L. Sp. 86). 3. Beh. 3/n (L. Sp.
88). Loven stadfæstet 3. November 1938. (Lov-Tid. Nr. 335).
Den 15. September 1938 forfaldt de i Henhold til Lov
af 7. April 1936 (Aarbog 1935—36, Side 116) udstedte 3%pCt.s
Statsforskrivninger til Beløb 60 Mili. Kr. til Indfrielse. Da
man havde ønsket at staa frit med Hensyn til Laanets For
nyelse, var der ikke inden Afslutningen af Rigsdagssamlin
gen 1937—38 blevet søgt nogen Konverteringsbemyndigelse.
De 60 Mili. Kr., for hvilke Obligationer ikke var i Omløb,
blev derfor ved Forfaldstiden udbetalt til det Konsortium,
som havde ydet Laanet, og som stadig laa inde med For
skrivningerne. Midlerne hertil skaffede Staten sig ved et
foreløbigt Overtræk hos Nationalbanken, som skulde forren
tes med 3% pCt., indtil Spørgsmaalet om et nyt Laan havde
fundet sin Løsning.
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Efter forudgaaende Forhandlinger modtog Finansmini
steren derefter to Laanetilbud, af hvilke det ene var frem
skaffet af de private Hovedbanker i Forbindelse med Bankier
firmaet R. Henriques jr. fra en svensk Bankgruppe, der for
en Periode af 20 Aar vilde stille 30 Mill. svenske Kr.
til Raadighed til en Rentefod af 3% pCt. p. a. og Kurs 98.
Laanet skulde være afdragsfrit i de første 5 Aar og derefter
afdrages i Løbet af 15 Aar.
Det andet Tilbud var afgivet af Danmarks Nationalbank
paa et indenlandsk Konsortiums Vegne og gik ud paa Over
tagelse af nye Statsforskrivninger til et Beløb af 30 Mill.
Kr. at forrente med 3 pCt. p. a. og løbende i 2% Aar fra
15. November 1938 at regne. Statsforskrivningerne skulde
paa Forlangende af Nationalbanken ombyttes med Stats
gældsbeviser, som af Konsortiet kunde udbydes til offentlig
Tegning., Overtagelseskursen var fastsat til 9978 pCt., hvil
ket var den samme Kurs, hvortil 3% pCt.s Forskrivningerne
af 1936 blev overtaget.

I Overensstemmelse hermed gennemførtes paa Rigs
dagen en Lov, der bemyndigede Finansministeren til at ud
stede 3 pCt.s indenlandske Statsforskrivninger, løbende i 2%
Aar, til Beløb 30 Mill. Kr. samt optage et udenlandsk Stats
laan til Beløb 30 Mill. svenske Kroner, løbende i 20 Aar, at
forrente med 3% pCt. p. a. og at afdrage i 15 Aar efter en
afdragsfri Periode paa 5 Aar. — Statsforskrivningernes og
Statsobligationernes Kapital og Rente udbetales uden Fradrag
af danske Skatter eller Afgifter af nogen Art, nuværende og
fremtidige. — Statsforskrivningerne kan ombyttes med
Statsgældsbeviser, som kan udbydes til offentlig Tegning.
Statsgældsbeviserne og Statsobligationerne udstedes til
Ihændehaveren. De kan noteres paa Navn og indskrives i
Finansministeriets Bøger.
I Folketinget vedtoges Loven med 94 Stemmer mod 4,
idet Det frie Folkeparti og Retsforbundet gik imod, medens
Kommunisterne afholdt sig fra at stemme.
I sin Fremsættelsestale udtalte Finansministeren, at selv
om der var al mulig Grund til at vise Varsomhed med Hensyn
til Optagelse af nye udenlandske Laan, havde han, som For
holdene stillede sig, anset det for rigtigt i det begrænsede
Omfang, det her drejede sig om, at udnytte de gunstige Vil-
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kaar, som frembød sig paa det svenske Marked. Man vilde
derved ikke blot opnaa at faa et billigt Laan, men tillige
kunne bidrage til at fæstne den lettere Situation paa det
hjemlige Pengemarked og de deri liggende Muligheder for en
øget Aktivitet inden for Erhvervslivet. Himmelstrup (V.)
sluttede sig hertil, men med en Beklagelse af, at Regeringen
havde været imod, at danske Kommuner og andre Laantagere søgte Laan paa det billige svenske Marked. Korsgaard
(K. F.) erkendte, at der kunde være delte Meninger om Beret
tigelsen af udenlandske Laan. Han hævdede i øvrigt, at de
30 Mili. svenske Kr., som det svenske Laan androg, burde
bogføres til Kursværdi, i Stedet for at man i Overensstem
melse med hidtidig Praksis kun opgjorde Gælden til 30 Mili.
danske Kr. og derved fik et Kurstab ved Amortisationen,
som maatte afholdes af Driften. Heroverfor gjorde Finans
ministeren imidlertid gældende, at han ansaa det for heldigst
at fortsætte paa den sidstnævnte Maade; det vilde i Betragt
ning af den Kursbelastning, som Statens udenlandske Gæld
medfører, være rigtigt at henlægge den Overkurs, der ind
vandtes ved Laanets Optagelse, som en Reserve. — Ilartel
(F. F.) var imod Optagelsen af et udenlandsk Laan, naar det
ikke skulde anvendes til Indfrielse af et ældre udenlandsk
Laan, og Oluf Pedersen (D. R.) tog i al Almindelighed Afstand
fra Optagelsen af offentlige Laan.
I Landstinget, hvor Loven blev vedtaget enstemmigt,
kritiseredes Regeringens Finanspolitik af Hauch (V.) og Stein
(K. F.), der tillige førte en Debat med Finansministeren om
Aarsagen til, at den store Konverteringsplan i sin Tid ikke
var blevet gennemført.

10. Lov om Optagelse og Konvertering af Stats
laan samt Udstedelse af Skatkammerbeviser. (Finans
minister V. Bukl). [A. Sp. 3525. — C. Sp. 67 og 69].
Fremsat i Folketinget 12/i (F. Sp. 2565). 1. Beh. 12/L
(F. Sp. 2567). Henvist til Finansudvalget (se Side 25). Be
tænkning (B. Sp. 223) afgivet 12/v (Ordfører: Fr. Andersen).
2. Beh. 12/i (F. Sp. 2609). 3. Beh. 12/x (F. Sp. 2610). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. 13(L. Sp. 306). 2. Beh. 13/1 (L.
Sp. 311). 3. Beh. 13/x (L. Sp. 313). Loven stadfæstet 13. Januar
1939. (Lov-Tid. Nr. 6).
Ifølge Lovens § 1 yder Statskassen den kommunale
Laanefond et Laan paa indtil 30 Mili. Kr. For saa vidt Stats-
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laan til Tilvejebringelse af Midlerne til dette Udlaan ikke
optages — eller kun delvis optages — inden Rigsdagssam
lingens Slutning, er Finansministeren bemyndiget til med
Tilslutning af de senest valgte Finansudvalg at tilvejebringe
de til Laanets fulde Ydelse fornødne Midler ved Optagelse
af Statslaan i Indlandet.*)
Ved Lov Nr. 375 af 21. December 1938 om Ændring i
Lov Nr. 294 af 29. Oktober 1937 om en kommunal Laanefond
(jfr. Nr. 41) blev Grænsen for den samlede Restgæld af
Fondens Udlaan forhøjet fra 48 Mili. Kr. til 75 Mili. Kr., for
at der derved kunde skaffes Kommunerne lettere og gunstigere
Muligheder for Tilvejebringelse af Midler til Fremme af paa
krævede Arbejder. I Overensstemmelse hermed tager den nye
Lovs § 1 Sigte paa Tilvejebringelse af de til denne forøgede
Udlaansvirksomhed fornødne Midler gennem Optagelse af
Statslaan til videre Udlaan til Laanefonden.
Ved Lovforslagets Fremsættelse havde Bestemmelsen herom
følgende Ordlyd: »Finansministeren bemyndiges til med Til
slutning af Rigsdagens Finansudvalg eller, saafremt Rigsdagen
maatte være hjemsendt, af de senest valgte Finansudvalg at
optage Statslaan i Indlandet paa indtil 30 Mili. Kr. og at udlaane tilsvarende Beløb til den kommunale Laanefond paa
lignende Vilkaar som for Statslaanene gældende.«
Herimod blev imidlertid under Sagens 1. Behandling i
Folketinget fra forskellig Side gjort gældende, at det ikke var
paakrævet at give Finansudvalgene den nævnte Beføjelse, saa
længe Rigsdagen var samlet. Endvidere paapegedes det, at
Bestemmelsen kunde være klarere affattet. Til disse Indven
dinger tog Finansministeren Hensyn ved med Tilslutning af
Folketingets Finansudvalg at stille et Ændringsforslag, som
vedtoges ved 2. Behandling uden Afstemning.

§ 2 bemyndiger Finansministeren til med Tilslutning af
Rigsdagens Finansudvalg eller, saafremt Rigsdagen maatte
være hjemsendt, af de senest valgte Finansudvalg at foretage
Konvertering af saavel indenlandske som udenlandske Statslaan,

saafremt gunstigere Laaneforhold derved kan opnaas.
I Forvejen var der ved Lov Nr. 115 af 7. April 1936 § 2
(Aarbog 1935—37 Side 116) givet Bemyndigelse til Konver
tering af Statens højt forrentede inden- og udenlandske Laan,
*) Et Laan paa 30 Mili. Kr. optoges i Juni 1939 hos et Kon
sortium, der udbød de paagældende 4 pCt.s Obligationer til
offentlig Tegning til Kurs 96^2 pCt. Laanet amortiseres i
Løbet af 20 Aar.
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naar Mulighed for en passende Rentebesparelse maatte fore
ligge. Denne Bestemmelse kunde imidlertid ikke i alle Til
fælde anses for fyldestgørende, idet man, selv om der teknisk
set ikke kan siges at foreligge nogen synderlig Rentebesparelse,
eventuelt i anden Henseende vil kunne indvinde væsentlige
Laanefordele ved en Konvertering, ligesom Udtrykket »højt
forrentede Laan« ogsaa vil kunne give Anledning til Tvivl.
Det foresloges derfor, at Finansministeren skulde være be
myndiget til »under samme Betingelser som anført under § 1
at foretage Konvertering af saavel indenlandske som uden
landske Statslaan, saafremt gunstigere Laaneforhold derved
kan opnaas«.
Ogsaa denne Bestemmelse fik en noget ændret Affattelse i
Folketinget, hvilket var en nødvendig Følge af, at § 1 ikke
gennemførtes i sin oprindelige Form.

§ 3 forhøj er den i Lov Nr. 333 af 23. December 1932 § 2
(Aarbog 1932—33, Side 119) fastsatte Grænse for det sam
lede Paalydende af de til enhver Tid i Omløb værende Skatkammerbeviser fra 50 Miil. Kr. til 80 Miil. Kr.
I sin Fremsættelsestale oplyste Finansministeren, at der
forelaa Tilbud om Konvertering af de to sidste Serier af det
i 1936 i Sverige optagne kortfristede 3 pCt.s Laan paa 15 Mili.
svenske Kroner, ifølge hvilket Tilbud Renten for de resterende
7% Miil. Kr. af dette Laan skulde nedsættes til 2% pCt. Han
ønskede gerne at benytte sig heraf og henstillede derfor, at
Lovforslaget blev hurtigt gennemført.
Fra Oppositionens Side blev Lovforslaget modtaget med
nogen Kritik, som Finansministeren delvis tog Hensyn til
ved de Ændringsforslag, han stillede til 2. Behandling. —
Kyed (V.) var bl. a. bange for, at Bemyndigelsen til Udstedelse
af flere Skatkammerbeviser ikke vilde føre til en tilsvarende
Nedgang i Statens Overtræk hos Nationalbanken, og Korsgaard (K. F.) gav Udtryk for Betænkelighed ved, at Rigs
dagen gav Finansudvalgene saa vidtgaaende Beføjelser som
foreslaaet; Bestemmelsen i § 1 kunde efter hans Opfattelse
i hvert Fald indtil videre undværes. Lignende Synspunkter
gjordes gældende af Härtel (F. F.), der tillige var imod, at
Staten stillede sin Kredit til Raadighed for den kommunale
Laanefond. Han forstod i øvrigt ikke, hvorfor Diskontoned
sættelsen stadig udeblev, og erklærede at ville afholde sig fra
at stemme om Lovforslaget. I Overensstemmelse med sin
Stilling til tidligere fremsatte Statslaansforslag maatte Oluf
Pedersen (D. R.) gaa imod Lovforslaget. Aksel Larsen (D. K.)
kunde derimod stemme for det, selv om han ønskede, at
man snarest paabegyndte en Afvikling af Danmarks offent-
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lige Gæld paa den Maade, som tidligere var bragt i Forslag
fra socialdemokratisk Side. Victor Purschél (N. S.) udtalte sig
stærkt kritisk om flere af de foreslaaede Bestemmelser. —
Lovforslaget vedtoges ved 3. Behandling i Folketinget med
93 Stemmer mod 4.
I Landstinget var Vedtagelsen enstemmig. Paa Foranled
ning af Stein (K. F.) lovede Finansministeren at drage Om
sorg for, at der i de maanedlige Oversigter vedrørende for
skellige finansielle Forhold, som sendes til Finansudvalget,
blev givet Oplysning om, i hvilket Omfang Bemyndigelsen til
at udstede Skatkammerbeviser er benyttet.

11. Lov om Tilføjelse til Lov Nr. 149 af 12. April
1938 om Bemyndigelse til Optagelse af Statslaan til
Særlige Foranstaltninger. (Finansminister V. Bulil). [A.
Sp. 6183. — C. Sp. 1543 og 1585].
Fremsat i Folketinget 9/3 (F. Sp. 5273). 1. Beh. 10/3 (F.
Sp. 5294). Henvist til Finansudvalget (se Side 25). Betænk
ning (B. Sp. 1961) afgivet 10/3. (Ordfører: Fr. Andersen).
2. Beli. 10/3 (F. Sp. 5341). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5344). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. 11/3 (L. Sp. 1582). 2. Beh. n/3 (L.
Sp. 1587). 3. Beh. n/3 (L. Sp. 1589). Loven stadfæstet 15. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 98). Traadt i Kraft straks.
Efter Vedtagelsen af Loven af 12. April 1938 om Bemyn
digelse til Optagelse af Statslaan til særlige Foranstaltninger
(Aarbog 1937—38, Side 89) blev der i Henhold til Lovens § 1
med Finansudvalgenes Tilslutning optaget et indenlandsk
Statslaan paa 50 Mili. Kr., over hvilket Beløb der er dispo
neret paa følgende Maade til de i Lovens §§ 3 og 4 angivne
Formaal:
1. Til Fremskaffelse af Statslagre af Raastoffer, Brændsels
midler, Gødningsstoffer m. v. er anvendt 28,9 Miil. Kr. Heraf
falder 14,5 Mili. Kr. paa Indkøb af Brændselsolie, Kul, Bri
ketter samt Jern- og Staalvarer m. v., som Statsbanerne har
foretaget.
2. Fremskyndelse af de i Lovene om Hærens og Søvær
nets Ordning planlagte ekstraordinære Anskaffelser af Krigsog Skibsmateriel samt Regulering af de dertil fastlagte Be
villingssummer. Hertil er anvendt 19,6 Mili. Kr., derunder
12,1 Mili. Kr. til Regulering af Bevillingssummer under Hen
syntagen til Fordyrelse af Materielanskaffelserne paa Grund
af Prisstigning og tekniske Forhold.
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3. Til Bestridelse af Statens Andel i Udgifterne vedrørende
det civile Luftværn er af de 50 Mili. Kr. anvendt 1,5 Mili. Kr.,
hvilket Beløb man har benyttet til Materielanskaffelser af
forskellig Art.

Efter at der saaledes var disponeret fuldt ud over de
ved Statslaanet tilvejebragte Midler, fandt Regeringen det
ønskeligt, at der yderligere stilledes et Beløb af 25 Miil. Kr.
til Raadighed til de i Loven angivne Formaal. For det civile
Luftværns Vedkommende var der i Forvejen tilvejebragt en
midlertidig Ordning, hvorefter Indenrigsministeriet over Mel
lemregningskontoen kunde afholde Udgifter til et Beløb af
indtil 5 Miil. Kr., hvilket Beløb forudsattes dækket gennem
en Forhøjelse af Lovens Raadighedssum.
I Overensstemmelse hermed er den ved Loven af 12. April
1938 givne Bemyndigelse til Optagelse af Statslaan og til
Afholdelse af Udgifter til særlige Foranstaltninger nu udvidet
med et Beløb af 25 Miil. Kr.*) Den nærmere Fordeling af Be
løbet paa de forskellige Anskaffelser m. v. vil i Overensstem
melse med Lovens § 3 blive forelagt Finansudvalgene til God
kendelse.
I Folketinget anbefaledes Lovforslaget af Ordførerne for
Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Det
radikale Venstre og Bondepartiet, medens Oluf Pedersen
(D. R.) var imod en yderligere Forøgelse af Statsgælden, og
Aksel Larsen (D. K.) ligesom ved Vedtagelsen af den oprinde
lige Lov af 12. April 1938 vilde afholde sig fra at stemme.
Brorsen (V.) gik ud fra, at de Indkøb, der skulde ske i
Udlandet, fortrinsvis vilde blive foretaget i de Lande, som
vi staar i livlig Handelsforbindelse med, altsaa Lande, som
i særlig Grad aftager vor Landbrugsproduktion. Korsgaard
(K. F.) var derimod imod, at der i for høj Grad blev anlagt
handelspolitiske Synspunkter ved Lovens Administration.
Hertil bemærkede Finansministeren, at det var givet, at man
i størst muligt Omfang vilde placere Indkøbene i de Lande,
som aftager vor Eksport. Samtidig fremhævede han dog, at
Hovedformaalet med Loven var Beredskabsforsyninger. Man
*) De nye Obligationer, der løber med 4 pCt. Rente, over
toges af et Bankkonsortium til pari Kurs. De skal være
indfriet senest 1. Maj 1948 og blev lige saa lidt som det
foregaaende Beredskabslaans Obligationer udbudt offent
ligt.
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vilde imidlertid i størst muligt Omfang søge at forlige disse to
Synspunkter.
Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget med 101 Stemmer
mod 4.
I Landstinget vedtoges Lovforslaget uden Debat enstem
migt med 68 Stemmer.

12. Lov om Forlængelse af og Ændring i Lov
Nr. 107 af 18. Marts 1938 om overordentlig Indkomst
skat til Staten. (Finansminister V. Bukl). [A. Sp. 3925. —
C. Sp. 333 og 403].
Fremsat i Folketinget 17/i (F. Sp. 2658). 1. Beh. 2/2 (F.
Sp. 3493). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Retoft,
Dalby, H. P. Hansen [Præstø A.], Hauberg, J. P. Jensen,
M. F. Mortensen, M. K. Sørensen [Formand], Hassing-Jørgensen [Sekretær], Nøhr, Clausager, Jensen-Broby, Knud
Kristensen, Korsgaard, Victor Larsen og Kristen Amby).
Betænkning (B. Sp. 857) afgivet 24/2. (Ordfører: Retoft).
2. Beh. 28/2 (F. Sp. 4583). 3. Beh. 1/3 (F. Sp. 4621). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. 1/3 (L. Sp. 1037). 2. Beh. 2/3 (L. Sp.
1058). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1125). Loven stadfæstet 15. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 99).
Ved Lov Nr. 107 af 18. Marts 1938 fik Loven af 7. Maj
1937 om overordentlig Indkomstskat til Staten, der kun
gjaldt for Skatteaaret 1937—38, Gyldighed ogsaa for Skatteaaret 1938—39 og 1ste Halvdel af Skatteaaret 1939—40, dog
med enkelte Ændringer vedrørende Merindkomstskatten (Aarbog 1937—38, Side 92). Naar 2det Halvaar af 1939—40 ikke
blev medtaget, skyldtes det, at man dengang ikke ansaa det
for udelukket, at der paa Grundlag af Skattekommissionens
Arbejde kunde blive Mulighed for Ændringer i den direkte
Beskatning allerede i Rigsdagssamlingen 1938—39. Da en
saadan Mulighed imidlertid ikke kom til at foreligge, og da
Regeringen ansaa det for nødvendigt at bevare den over
ordentlige Indkomstskat i hele Skatteaaret, er Lovens Løbetid
nu forlænget Skatteaaret ud, saaledes at der for 1939—40 op
kræves Merindkomstskat eller Tillægsskat med det fulde for
dette Skatteaar beregnede Beløb.
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Der er samtidig sket en Forskydning i Sammenlignings
grundlaget, idet der ved Udfindelsen af den Merindtægt,

hvoraf Merindkomstskatten for Skatteaaret 1939—40 be
regnes, anvendes Gennemsnittet af vedkommende Skatte
yders skattepligtige Indkomst for Skatteaarene 1934—35,
1935—36 og 1936—37 i Stedet for 1933—34, 1934—35 og
1935—36.*) Herved bortfalder den særlige Regel vedrørende
Skibsfartsselskaber i Lovens § 7, sidste Stykke. Endvidere
ændres det i Lovens § 4, næstsidste Stykke, omhandlede af
gørende Tidspunkt for Kapitalforøgelsen til Udløbet af Aaret
1935, og Bestemmelsen i § 7, 1ste Stykke, om Merindkomstskattens Bortfald eller Nedsættelse, hvor Merindtægten helt
eller delvis skyldes Indtægt af Livs- eller Ulykkesforsikrings
summer eller af Arv, Arveforskud og gaveafgiftspligtige Gaver,
kommer for Skatteaaret 1939—40 kun til Anvendelse, for saa
vidt den indtægtsgivende Kapital er tilfaldet den paagældende
efter 1. Januar 1936.
Den overordentlige Indkomstskat for 1939—40 forf'alder
til Betaling af Selskaber, Foreninger og Dødsboer under eet
for hele Skatteaaret den 1. September 1939, af Personer den
1. September 1939 og den 1. Februar 1940, hver Gang med
Halvdelen af den paalignede Skat.
Regeringens Forslag gik alene ud paa at give den over
ordentlige Indkomstskat Gyldighed i hele Skatteaaret 1939
—40. Bestemmelserne om Sammenligningsgrundlagets For
skydning blev tilføjet i Folketinget, hvor Udvalgsflertallets
Ændringsforslag herom fik Tilslutning af baade Venstre og
Konservative og vedtoges enstemmigt med 80 Stemmer.
Under et Samraad erklærede Finansministeren sig villig
til, hvor der er paalignet en Skatteyder Merindkomstskat og
Merindtægten helt eller delvis hidrører fra, at der er ydet Er
statning paa Grund af Mund- og Klovesygen, at bevilge Ned
sættelse i Merindkomstskatten i Henhold til Statsskattelovens
§ 37, dog i intet Tilfælde under Tillægsskattens Beløb.
Ved Lovforslagets Forelæggelse i Landstinget udtalte
Finansministeren Haabet om, at det skulde lykkes Skatte
kommissionen at tilendebringe sit Arbejde med en Revision
af den direkte Beskatning saa betids, at en ny Ordning kunde
faa Gyldighed for 1940—41, men selv om dette ikke skulde
naas, regnede Ministeren i alt Fald med, at der ikke paa ny

*) Tilsvarende Ændring er sket i Særreglerne i § 5 for de Til
fælde, hvor det almindelige Beregningsgrundlag ikke er til
Stede.
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vilde blive Tale om nogen Ekstraskat i Form af Merind
komstskat.
Lovforslaget fik ved 1. Behandling i Folketinget Tilslut
ning af Retoft (S.), som dog henstillede til Overvejelse at rykke
Sammenligningsperioden et Aar frem, og af Hassing- Jørgensen,
(R. V.), som sympatiserede med denne Tanke, og som med
Hensyn til Lovens Varighed erklærede, at der ikke kunde blive
Tale om nogen Medvirken fra radikal Side ud over den i Lov
forslaget fastsatte Termin. Desuden anbefaledes Forslaget af
Aksel Larsen (D. K.), der i høj Grad tilraadede Regeringen at
gaa videre ad denne Vej. Bondepartiets Ordfører, Jens
Thomsen, betonede derimod, at Merindkomstskatten kun hører
hjemme i en unormal Tid, og han henstillede at gøre denne
Beskatningsform overflødig ved »at fjerne de urimelige Be
skyttelser, der giver Monopolindehaverne Adgang til at be
skatte Forbrugerne«.
Venstre udtalte i Folketingsudvalgets Betænkning, at det
betragtede de ekstraordinære Skatter som en naturlig Følge
af Regeringens ensidige Erhvervspolitik og den dermed i For
bindelse staaende økonomiske Politik, der havde skabt Dyrtid
og Arbejdsløshed. Skønt Venstre gentagne Gange havde søgt
at fremkalde en Kursændring, saa at en jævnere Indtjening i
Erhvervslivet og en deraf følgende større Beskæftigelse kunde
finde Sted og overflødiggøre ekstraordinære Understøttelser og
Skatter, havde Regeringen og dens Partier ikke villet fravige
den engang indledede Politik, og de store Skatter var derfor
fremdeles paakrævede.
Da imidlertid det løbende Regnskab for Finansaaret 1938
—39 efter Finansministerens Oplysninger foreløbig syntes at
pege paa ca. 40 Mili. Kr.s Indtægtsstigning, kunde der for
mentlig være Anledning til at mindske Skatteudskrivningen,
især de Skatter, der tynger haardest, d. v. s. de Skatter, der
udskrives uden Hensyn til Skatteyderens Indkomst. En Hen
stilling herom havde Finansministeren dog pure afvist, og
Mindretallet kunde følgelig ikke medvirke til Forslagets Gen
nemførelse.
Det konservative Folkeparti indstillede Lovforslaget til
Forkastelse. Partiets Ordfører, Korsgaard, hævdede baade
ved 1. og 2. Behandling, at den foreslaaede Skatteudskrivning
ikke var nødvendig af finansielle Grunde, og at særlig Merind
komstskatten vilde øve en uheldig Indflydelse paa Beskæf
tigelsens Omfang ved at formindske Erhvervslivets Mulig
heder for at sætte Arbejder i Gang.
Lovforslagets Vedtagelse skete i Folketinget med 56 Stem
mer mod 21 (22 stemte hverken for eller imod), i Landstinget,
hvor Venstre ogsaa undlod at stemme, med 38 Stemmer
mod 13.
10
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13. Lov om Forlængelse af Gyldigheden af for
skellige midlertidige Told- og Afgiftsbestemmelser m. v.
(Finansminister V. Buhl). [A. Sp. 3921. — C. Sp. 337 og 403].
Fremsat i Folketinget 17/i (F. Sp. 2657). 1. Beh. 2/2 (F.
Sp. 3456). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Gustav
Pedersen, P. Andersen, P. Mortensen, Peder Nørgaard, Retoft
[Formand], Smørum, M. K. Sørensen, Rager, Valdemar Sø
rensen [Sekretær], Himmelstrup, Clausager, Knud Kristensen,
Drachmann, Korsgaard og Ulrich). Betænkning (B. Sp. 865)
afgivet 24/2. (Ordfører: Gustav Pedersen). 2. Beh. 28/2 og x/3
(F. Sp. 4608 og 4618). 3. Beh. 1/3 (F. Sp. 4621). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. x/3 (L. Sp. 1047). 2. Beh. 2/3 (L.
Sp. 1058). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1125). Loven stadfæstet 15. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 101).
Ved Lov Nr. 83 af 23. Marts 1934 (Aarbog 1933—34,
Side 87) blev de i Aarene 1931—33 gennemførte Forhøjelser
af Told- og Forbrugsafgifterne opretholdt til Udgangen af Juni
1935. Ved Lov Nr. 75 af 21. Marts 1935 (Aarbog 1934—35,
Side 124) holdtes Bestemmelserne — med enkelte Ændringer
— i Kraft til Udgangen af Juni 1936; ved Lov Nr. 69 af 31.
Marts 1936 (Aarbog 1935—36, Side 120), der ogsaa indeholdt
enkelte Ændringer, forlængedes Gyldighedstiden med 2 Aar,
ved Lov Nr. 156 af 13. April 1938 (Aarbog 1937—38, Side 96)
yderligere med 1% Aar, til Udgangen af December 1939, og
Gyldighedsfristen er nu forlænget med % Aar, til Udgangen
af Juni 1940.
I Aarbogen for 1933—34 er Side 87—91 givet en Oversigt
over de paagældende Told- og Afgiftsbestemmelser og Sat
sernes Størrelse. De senere stedfundne Ændringer er omtalt
i Aarbogen for 1935—36, Side 121. Et Resumé er meddelt i
Aarbogen for 1937—38, Side 97.
Forslaget til Loven var motiveret med, at der ikke kunde
regnes med en Revision af Beskatningen paa Grundlag af
Skattekommissionens Arbejde før i Rigsdagssamlingen 1939
—40. Ved Udarbejdelsen af Finanslovforslaget for 1939—40
var det ogsaa forudsat, at de her omhandlede Skattebestem
melser vilde vedblive at gælde i hele det nævnte Finansaar.
Lovforslaget blev anbefalet af Ordførerne for Regerings
partierne og Det konservative Folkeparti. Derimod gik Bonde
partiet imod Forlængelsen af Lovens Løbetid, dels af prin
cipielle Hensyn, dels fordi den oprindelige Forudsætning for
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Loven: at dække Udgifter til Kriseforanstaltninger var bort
faldet, dels endelig fordi visse af Toldafgifterne formentlig
var til Hinder for vor Handel med Udlandet. Endvidere
vendte Retsforbundet sig nu som før imod den foreslaaede
»Prisforfalskning« og mod, at »Fattigfolk skal give disse
mange, mange Millioner Kroner i Told og Afgift«. Desuden
tog Kommunisterne Afstand fra en Forlængelse af de paagæl
dende indirekte Skatter, idet Ordføreren fremhævede, at der
havde været Tid nok, siden Flertallet i Landstinget skiftede,
til at begynde Gennemførelsen af Regeringspartiernes Pro
gram paa dette Omraade, nemlig Ophævelse af alle indirekte
Skatter, som skaber Varefordyrelse for den brede Befolkning.
Venstre-Mindretallet udtalte i Folketingsudvalgets Betænk
ning sin Forbavselse over, at det heller ikke i Aar havde været
muligt at vinde Tilslutning inden for Udvalget til at overføre
den ekstraordinære Benzinbeskatning efter Lov af 21. Juni
1932 (Benzin-Femøren) til Kommunernes Vejformaal; thi dels
stilledes der voksende Krav til Kommunernes Økonomi, til
Skolebygninger, til Gennemførelsen af den nye Snekastnings
lov etc., dels syntes Statens Skatteindtægter for Finansaaret
1938—39 at ville overstige de budgetterede Indtægter med
Beløb, der gjorde en saadan Hjælpeaktion for Kommunerne
mulig. Delvis Dækning for den herved foraarsagede Indtægts
formindskelse foreslog Mindretallet at skaffe ved en midler
tidig Forhøjelse af Ølskatten med 1 Øre pr. halve Bajer og ved
en Forhøjelse fra 6 til 10 pCt. af den i 1930 indførte Omsæt
ningsafgift af stærke Drikke paa Restaurationer, der som Helhed
skulde indgaa i Statskassen. Fremdeles stillede Mindretallet
Ændringsforslag om af det samlede Kompleks at udelade Be
stemmelserne i Toldloven af lo. Oktober 1932, idet man ved
blivende var af den Opfattelse, at de i denne Lov omhand
lede Satser er saa høje, at de lægger sig hindrende i Vejen for
en Import, der ellers vilde finde Sted. — Fortsat at udskyde
de her foreslaaede Ændringer i og Tilføjelser til den behandlede
Samling af midlertidige Told- og Afgiftsbestemmelser under
Paaberaabelse af Arbejdet i Skattekommissionen fandt Min
dretallet ganske ugrundet, idet det efter de foreliggende Op
lysninger om Arbejdet inden for Kommissionen kunde be
tragtes som fuldkommen givet, at denne ikke vilde have
afsluttet sit Arbejde inden 1. Juli 1940.
Venstres Ændringsforslag, der fik Tilslutning af Bonde
partiet, forkastedes med 79 (78) Stemmer mod 19. Herefter
undlod Venstre at stemme ved Sagens 3. Behandling.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 80 Stemmer mod
4 (17 stemte hverken for eller imod), i Landstinget, hvor Ven
stre ogsaa undlod at stemme, enstemmigt med 53 Stemmer.
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14. Lov om Forlængelse af Lov Nr. 173 af 16. Maj
1933 om midlertidig Afgift af Arv. (Finansminister
V. Buhl). [A. Sp. 3923. — C. Sp. 339 og 405].
Fremsat i Folketinget 17/i (F. Sp. 2658). 1. Beh. 2/2 (F.

Sp. 3489). 2. Beh. V3 (F. Sp. 4619). 3. Beh. x/3 (F. Sp. 4624).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. x/3 (L. Sp. 1052). 2. Beh.
2/3 (L. Sp. 1059). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1126). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 97).

Som et Led i et Kompleks af Skatter med det Formaal
at skaffe Dækning for en Del af Underskuddet paa Finans
loven for 1933—34 og den af forskellige Kriselove foraarsagede
Udgiftsforøgelse gennemførtes ved Lov Nr. 173 af 16. Maj
1933 (Aarbog 1932—33, Side 151) en 50 pCt.s Forhøjelse af
Afgiften paa Arv, som tilfalder andre end Ægtefælle og Afkom
eller Adoptivbørn. Gyldigheden af denne Lov, der udløb den

31. Oktober 1936, blev ved Lov af 7. April 1936 forlænget til
31. Marts 1937, ved Lov af 31. Marts 1937 til 30. Juni 1938,
ved Lov af 13. April 1938 til 31. December 1939 og er nu
yderligere forlænget et halvt Aar, til 30. Juni 1940.
Afgiftens Provenu er anslaaet til 2,6 Miil. Kr. for et Aar.
Forlængelsen af Lovens Gyldighedstid blev motiveret med
Hensynet til de i Skattekommissionen stedfindende Over
vejelser, og Lovforslaget blev anbefalet af Ordførerne for
Regeringspartierne. Derimod gik Venstre og Det konservative
Folkeparti ligesom i Fjor mod Lovens Forlængelse, idet man
navnlig henviste til, at de oprindelige Forudsætninger for
dens Vedtagelse nu var bortfaldet, og desuden ansaa Loven
for finansielt upaakrævet. Ogsaa Ordføreren for Bondepartiet
tog med lignende Motivering Afstand fra Forslaget.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 64 Stemmer mod
42, i Landstinget med 38 Stemmer mod 35.

15. Lov om Ændring af Revisionsbestemmelsen i
Lov Nr. 202 af 20. Maj 1933 om Grundstigningsskyld.
(Finansminister V. Buhl). [A. Sp. 3927. — C. Sp. 341 og 405].
Fremsat i Folketinget 17/i (F. Sp. 2658). 1. Beh. 2/2 (F.
Sp. 3535). 2. Beh. i/, (F. Sp. 4619). 3. Beh. y3 (F. Sp. 4624).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. !/s (L. Sp. 1054). 2. Beh.
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2/3 (L. Sp. 1059). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1126). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 100).

Lov Nr. 202 af 20. Maj 1933 om Grundstigningsskyld
skulde efter den oprindelige Bestemmelse forelægges Rigs
dagen til Revision i Samlingen 1938—39, men under Hensyn
til, at det er en af Skattekommissionens Opgaver at afgive Ind
stilling om Spørgsmaalet om Ændringer i Grundstignings
skyldsloven, og at Kommissionens Arbejde ikke kunde ventes
tilendebragt i Løbet af denne Samling, blev Forelæggelses
tiden ved nærværende Lov udsat til Rigsdagssamlingen 1939
—40.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.

16. Lov om Ændringer i Lov Nr. 164 af 16. Maj
1934 om Lempelser for visse Laan til sønderjyske
Landbrugere, Haandværkere, handlende og Fiskere
m. fl., saaledes som denne er ændret ved Lov Nr. 105
af 7. April 1936, jfr. Bekendtgørelse Nr. 127 af 22.
April 1936. (Finansminister V. Bukl). [A. Sp. 3929. —
C. Sp. 643 og 1557].
Fremsat i Folketinget 17/i (F. Sp. 2659). 1. Beh. 31/i
(F. Sp. 3321). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. Mor
tensen, Bomholt, Hinrichsen, Jensen [Lillering], M. F. Mor
tensen, J. P. Nielsen [Formand], M. K. Sørensen, Aage
Fogh [Sekretær], Rasmussen [Gylling], Jørgen Gram, Bror
sen, Simonsen, Petersen [Røj], A. Svensson og Prieme).
Betænkning (B. Sp. 937) afgivet 1I3. (Ordfører: P. Morten
sen). 2. Beh. 4/3 (F. Sp. 4842). 3. Beh. 6/3 (F. Sp. 4901).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 7/3 (L. Sp. 1241). 2. Beh. 9/3
(L. Sp. 1342). 3. Beh. 9/3 (L. Sp. 1432). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 102).

Loven om Lempelser for visse Laan til sønderjyske
Landbrugere, Haandværkere, handlende og Fiskere m. fl.
skulde efter den tidligere trufne Bestemmelse udløbe med
Udgangen af Kalenderaaret 1938. Trods den indtraadte
Bedring i Landbrugets Forrentningsevne fandt Regeringen
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det imidlertid ikke tilraadeligt at lade de ved Loven hjemlede
Lempelser, som hovedsagelig kommer Landbruget til gode,
bortfalde paa et Tidspunkt, hvor Mund- og Klovesygen
ikke mindst i de sønderjyske Landsdele havde medført
betydelige økonomiske Tab, og hvor desuden Spørgsmaalet
om yderligere Foranstaltninger vedrørende Landbrugsgælden,
omfattende hele Landet, endnu var under Overvejelse.
Finansministeren foreslog derfor at give Loven Gyldighed i
yderligere 2 Aar, indtil Udgangen af 1940, og dette fik Rigs
dagens enstemmige Tilslutning.

Medens der i selve Lovteksten kun er optaget de af
Lovens forlængede Løbetid følgende Ændringer, indeholder
Folketingsudvalgets Betænkning et Par Udtalelser om, hvor
ledes Loven vil blive praktiseret paa følgende Punkter:
Der var fra Udvalgets Side fremsat Ønske om, at Mulig
heden for at opnaa de i Loven nævnte Lempelser maatte
blive udvidet til ogsaa at omfatte de Landbrugere, der har
erhvervet deres Ejendom efter 1934. Heroverfor udtalte
Finansministeren, at han maatte nære Betænkeligheder ved
at udvide den hidtil fulgte ret strenge Praksis paa dette
Omraade, da Grundprisen derved let vilde kunne paavirkes
i opgaaende Retning. Ministeren kunde dog tiltræde, at
Rentelettelsesudvalget efter Andragende kan optage til for
nyet Overvejelse de Tilfælde, hvor Ejerskiftet er sket inden
1. April 1936, og — hvor særlige Omstændigheder taler
derfor — imødekomme Lempelse for den nye Ejer, dog kun
for den i Loven forudsatte nye 2 Aars Periode.
Med Hensyn til Spørgsmaalet om Adgang for Forpagtere
af sønderjyske Landejendomme til ogsaa at kunne opnaa
Lempelser i Henhold til nærværende Lov, erklærede Finans
ministeren sig enig i, at en saadan Adgang fremdeles skal
staa aaben, for saa vidt angaar Forpagtere med langvarige
Kontrakter.
I Anledning af en under Forhandlingerne i Folketinget
fremsat Henstilling om, at der maatte blive ydet en særlig
Støtte til at bøde paa de Vanskeligheder, som Mund- og
Klovesygen har fremkaldt i Sønderjylland, gav Finansmini
steren desuden Tilsagn om, at der af Laanekassen for Sønder
jylland skal kunne disponeres over et Beløb af 400 000 Kr.
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til Udlaan i Tilfælde, hvor der direkte eller indirekte er lidt
særlige Tab som Følge af denne Epizooti. Af Beløbet skal
250 000 Kr. kunne stilles til Raadighed for Laan til Land
brugere, og det skal kunne ske med eller uden Pantesikkerhed.
For disse Laan skal der endvidere kunne bevilges Rentefrihed
i Henhold til den her omhandlede Lovs § 6, gældende i Lovens
forlængede Løbetid. De øvrige 150 000 Kr. stilles til Raadig
hed for andre Laantagere paa almindelige Laanevilkaar.
Lovens Forlængelse i 2 Aar vil medføre en Udgift for
Statskassen paa ca. 1,2 Miil. Kr. aarligt. For Regnskabsaarene 1934-35—1937-38 andrager Statskassens Udgifter i
alt 7,3 Miil. Kr., der paaregnes dækket af Overskuddet paa
Statsregnskabet for 1937—38.
Om Omfanget og Betydningen af denne Støttelovgivning
oplyste Finansministeren ved Lovforslagets Fremsættelse, at
Ordningen oprindelig omfattede godt 9 000 Laan til et samlet
Beløb af henved 39 Miil. Kr. Siden da er Tallet for Laanene
gaaet ned til ca. 7 500 og for Gældsbeløbet til ca. 32 Miil. Kr.,
bortset fra stedfunden Amortisation. (Største Delen af Ned
gangen falder paa de saakaldte Realkreditlaan og paa Gæld
med Rentetilskud efter Lovens § 3, og Nedgangen her skyldes
næsten udelukkende Indfrielse ved Gældssanering). Bortset
fra § 3-Laanene udgør det nuværende Gældsbeløb 29 Mili. Kr.,
hvoraf 10 Miil. Kr. er placeret inden for 85 pCt. af Panteværdien, medens andre 10 Millioner ligger mellem 85 og
100 pCt. og 9 Mili. Kr. over 100 pCt. af Pante værdien. For
de 19 Miil. Kr., som er placeret efter 85 pCt. af Panteværdien,
er der ved Loven indrømmet fuld Rentefrihed. For de 10
Mili. Kr., som ligger inden for den nævnte Grænse, er Renten
af ca. sy2 Miil. Kr. nedsat til 3 pCt., medens der ydes et
Tilskud af 1 pCt. til Forrentning af P/2 Miil. Kr. Real
kreditlaan.
De samlede Lempelser for sønderjyske Debitorer, dels
hidrørende fra Tilskud fra Statskassen, dels ved Nedsættelse
af Ydelser, der bæres af vedkommende Kreditor, kan for
Tiden anslaas til i alt ca. 1% Mili. Kr. aarligt. Heraf falder
1%. Mili. Kr. paa Rentelempelser, % Miil. Kr. paa Afdrags
lempelser.
I en Skrivelse til Folketingets Udvalg oplyste Finans
ministeren yderligere, at der siden 1934 er bevilget Lempelser
til i alt ca. 5 500 sønderjyske Landmænd, og at den til disse
ydede Rentelettelse for Aarene 1934—38 har udgjort i alt
ca. 6,7 Miil. Kr. For Tiden ydes Lempelser til ca. 4 900
sønderjyske Landmænd, og den aarlige Rentelettelse andrager
ca. 1,2 Mili. Kr.
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Baade Venstre og Konservative i Folketingets Udvalg
anerkendte, at de i Loven fastlagte Lempelser har været
til Gavn for hele det sønderjyske Erhvervsliv, og anbefalede
derfor Lovforslaget til Vedtagelse. Begge Mindretal kunde
dog i Overensstemmelse med en Henvendelse fra de sønder
jyske Landbo- og Husmandsforeninger have ønsket, at Loven
var blevet forlænget med 5 i Stedet for med 2 Aar.
Mindretallene var ligeledes tilfredse med de ovenfor
omtalte Tilsagn af Finansministeren angaaende Lovens
Administration, men beklagede derimod, at det ikke havde
været muligt at opnaa nogen Indrømmelse med Henblik paa
Ønsket om en Bemyndigelse til i visse Tilfælde at nedsætte
Beregningsgrundlaget for Rentelettelsen med indtil 10 pCt. Man
betegnede det ogsaa som Mangel paa Ligestilling, at Kautio
nerne for Redlkreditlaan ikke kan bortfalde, naar Forholdet
er det, at den solidariske Hæftelse over for Hypoteklaanefonden, hvor der for den enkelte var større Risiko, i Realiteten
er annulleret.
Over for en af Ministeren til Udvalget fremsat Udtalelse
om, at Staten formentlig efter de i Loven nævnte 2 Aar
maatte gaa i Gang med Afvikling af de særlige sønderjyske
Lovforanstaltninger, ønskede Venstre at udtale, at i de Egne
i de sønderjyske Landsdele, hvor Erhvervslivet og da særlig
Landbruget er bragt paa Højde med det øvrige Lands,
ligger Gældsprocenten meget højt, og at Staten i adskillige
Tilfælde staar som Kreditor ud over de f. Eks. i Sanerings
loven nævnte 110 pCt. af Panteværdien, hvilket Forhold
efter Mindretallets Mening maa reguleres. I andre Til
fælde, hvor Driftsomlægningen kun er i sin Paabegyndelse,
vil der kræves betydelig Kapitalindsats og dermed større
Gældsstiftelse, da Sparemidler kun i meget ringe Grad er
til Raadighed i selve Landsdelen. Mindretallet henstillede
derfor, at disse og beslægtede Forhold blev taget op til alvorlig
Overvejelse og Løsning senest ved nærværende Lovs Udløb.
De Konservative udtalte den Anskuelse, at det i Længden
er uholdbart at fortsætte med særlige henholdende Foran
staltninger for de sønderjyske Landsdele. »Det sønderjyske
Landbrug har Krav paa, at det i det væsentlige bliver lige
stillet med. Landbruget i det øvrige Land, hvilket igen vil
have gunstige Virkninger for Handel og Haandværk samt
for Beskæftigelsesgraden inden for Arbejderstanden.« Under
Henvisning til, at de Konservative gentagende har fremsat
Forslag til en særskilt sønderjysk Sanering uden at opnaa
den fornødne Tilslutning, opfordrede Mindretallet Regeringen
til nu at forberede et Arbejde i den Retning.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting, i Folke
tinget med 87 Stemmer, i Landstinget med 69.
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17. Lov om Tillæg til Lov Nr. 126 af 21. April 1936
om Dækning af Udgifter til Foranstaltninger vedrørende
Landbrugets Gæld. (Finansminister V. Buhl). [A. Sp.
4251. — C. Sp. 331 og 1411].
Fremsat i Folketinget 11 /2 (F. Sp. 3872). 1. Beh. 23/2 (F.
Sp. 4379). 2. Beh. 25/2 (F. Sp. 4477). 3. Beh. 28/2 (F. Sp. 4583).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 2/3 (L. Sp. 1065). 2. Beh.
6/3 (L. Sp. 1210). 3. Beh. 7/3 (L. Sp. 1221). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 104).
Samtidig med Vedtagelsen af Loven af 9. April 1936 om
Foranstaltninger vedrørende Landbrugets Gæld blev der ved
Lov Nr. 126 af 21. April 1936 (Aarbog 1935—36, Side 131)
givet Finansministeren Bemyndigelse til at tilvejebringe de
til Gældsordningens Gennemførelse fornødne Midler ved Ud
stedelse af 4,5 pCt. rentebærende Statsobligationer til et
samlet Paalydende af indtil 100 Mili. Kr. Da det Beløb, der
er stillet til Raadighed for Gældsordningen, nu er forhøjet til
140 Miil. Kr. (se Nr. 21), er den ved Dækningsloven givne
Bemyndigelse til Udstedelse af Statsobligationer tilsvarende
udvidet til 140 Mili. Kr.
Lovforslaget fik Tilslutning af de fire store Partier og lige
ledes af Ordføreren for Bondepartiet, som dog under Henvis
ning til de med Saneringslaanene forbundne Kurstab beklagede
»at maatte give Tilslutning til et saa daarligt Forslag«. Lov
forslaget vedtoges i Folketinget med 84 Stemmer mod 3, i
Landstinget enstemmigt med 70 Stemmer.

18. Lov om midlertidigt Løntillæg til Statens Tjenestemænd rn. fl. (Finansminister V. Buhl). [A. Sp. 4641.
— C. Sp. 343 og 455].
Fremsat i Folketinget 18/2 (F. Sp. 4149). 1. Beh. 23/2
(F. Sp. 4370). 2. Beh. 25/2 (F. Sp. 4476 og 4583). 3. Beh. V3
(F. Sp. 4625). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 2/3 (L.
Sp. 1060). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1127). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1133).
Loven stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 103).
Som omtalt i Aarbogen for 1937—38, Side 109 f., var det
i Januar 1938 beregnede Udgiftstal 2853 — eller 11 Points
over den øverste Grænse for den saakaldte stille Zone — og
gav saaledes Statens Tjenestemænd og Pensionister Ret til
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i alt 7 Portioner af Reguleringstillægget. Ved Lov Nr. 74 af
18. Marts 1938 ydedes der tillige Tjenestemænd m. fl. et
særligt Løntillæg for Finansaaret 1938—39.
I Aar gik Udgiftstallet ned til 2831 — eller 11 Points under
Øverstegrænsen for den stille Zone —, hvorved Retten til
den 7de Portion Reguleringstillæg bortfaldt. Da derhos det
særlige Løntillæg kun gjaldt til 1. April 1939, rettede de 3
Centralorganisationer af Statstjenestemænd samt Danmarks
Lærerforening Henvendelse til Regeringen om en Ændring af
Reglerne for Ydelse af Reguleringstillæg, idet man ligesom
tidligere anmodede om, at der inden for den stille Zone (Ud
giftstal mellem 2427 og 2842 Kr.) maatte blive ydet Regu
leringstillæg efter de almindelige Regler, i alt 3 Portioner a
104 Kr. Regeringen fastholdt imidlertid det Standpunkt, at
en Ophævelse af den nævnte Pristalszone med en deraf føl
gende ensartet Beregning af Reguleringstillægget i Forhold til
Udgiftstallet maatte henvises til Overvejelse i Forbindelse med
en almindelig Revision af Tjenestemandsloven; derimod var
man villig til paa lignende Maade som i 1937 og 1938 at tage
Hensyn til de raadende Prisforhold gennem en midlertidig
Foranstaltning.

Under Forhandlingerne naaede man til Enighed om en
Lønordning for 1939—40 efter følgende Linier:
1. Lov Nr. 74 af 18. Marts 1938 om midler tidigt Løn
tillæg til Statens Tjenestemænd m. fl. faar Gyldighed ogsaa
for Finansaaret 1939—10. Der ydes i Henhold til denne Lov
et ensartet Tillæg, som for gifte Mænd og dermed ligestillede
udgør 168 Kr. for alle Lønninger (Pensioner) paa 1 500 Kr.
og derover, medens der for Lønninger (Pensioner) under
1 500 Kr. ydes et Tillæg paa 12 pCt.; til ugifte ydes Tillægget
med tilsvarende Begrænsninger som fastsat i Tjenestemands
lovens § 90, Stk. 3 og 4, med Hensyn til Reguleringstillægget
(henholdsvis 2/3 og 1/3 af det fulde Beløb).
2. Den Portion af Reguleringstillægget, der som Følge
af Udgiftstallets Fald skulde bortfalde efter Tjenestemands
lovens Regler, opretholdes for Finansaaret 1939—40 ved særlig
Lovhjemmel.
3. Ligesom i 1938—39 ydes der et Tillæg af 5 pCt. til
alle i Finanslovens Honorarskema optagne faste aarlige Ho
norarer.

Der opnaaedes endvidere Enighed mellem Regeringen og
Tjenestemandsorganisationernes Repræsentanter om, at samme
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Aflønning opretholdes for Finansaaret 1940—41, saafremt der
indtræder en saadan Stigning i Udgiftstallet, at Tj eneste mændene efter de almindelige Regler paa ny skulde faa Ret til
den 7de ordinære Portion. I saa Fald vil den ekstraordinære
Reguleringstillægsportion altsaa bortfalde. Holder Udgifts
tallet sig derimod for 1940—41 inden for den stille Zone, vil
Spørgsmaalet om en midlertidig Ordning for dette Aar blive
taget op til fri Forhandling.
Loven, der gik uændret gennem Rigsdagen, indeholder
de ovenfor under 1. og 2. nævnte Punkter. Honorarordningen
gennemføres paa Finansloven.
De samlede Udgifter er anslaaet til ca. 17% Miil. Kr.
Deraf falder ca. 11 Mili. Kr. paa det midlertidige Løntillæg
og ca. 6% Miil. Kr. paa den ekstraordinære Regulerings
tillægsportion, medens Forhøjelsen af Honorarbeløbet betyder
en Merudgift paa ca. % Miil. Kr.
Ordførerne for Regeringspartierne og Det konservative Folke
parti gav Tilsagn om Medvirken til Lovforslagets Gennem
førelse, medens Venstre ligesom tidligere vilde undlade at
stemme, idet man paa den ene Side ikke vilde modsætte sig,
at der ydedes Tjenestemændene et rimeligt Vederlag for Pris
stigningen, men paa den anden Side mente, at Prisudviklingen
for en væsentlig Del var et Resultat af Regeringens Politik,
og ikke ønskede at paatage sig et Medansvar for denne ved at
stemme for Lovforslaget.
Bondepartiet gik imod Forslaget og motiverede sin Stilling
i følgende Paastand paa Overgang til næste Sag paa Dags
ordenen:
»Idet Folketinget beklager, at Regeringen atter har i Sinde
at give yderligere Statstilskud til den i Forvejen pensions- og
konjunktursikrede Tjenestemandsstand, samtidig med at man
gennem Lovgivningen skaber saadanne Forhold, at danske
Husmænd, i den dobbelte Arbejdstid af hvad Tjenestemands
standen har, knap kan opnaa en Arbejdsfortjeneste, der levner
dem det daglige Brød, afviser Tinget Sagens videre Behand
ling og gaar dermed over til næste Sag paa Dagsordenen.«
Denne Dagsorden forkastedes med 73 Stemmer mod 2
(14 stemte hverken for eller imod).
Ved de endelige Afstemninger vedtoges Lovforslaget i
Folketinget med 92 Stemmer mod 2, i Landstinget enstem
migt med 53 Stemmer (Venstre undlod at stemme).
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19. Lov for Færøerne om Indførselsafgifter m. v.
(Finansminister V. Bukl). [A. Sp. 6163. — C. Sp. 1505 og
1583].
Fremsat i Folketinget 6/3 (F. Sp. 4896). 1. Beh. 9/3 (F.
Sp. 5197). 2. Beh. 9/3 (F. Sp.5277). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5287).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. n/3 (L. Sp. 1579). 2. Beh.
n/3 (L. Sp. 1587). 3. Beh. n/3 (L. Sp. 1589). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 53).
Ved Gennemførelsen af den i September 1938 indgaaede
Overenskomst om Færøernes Finansordning (se Side 123)
vokser Amtskommunens Udgiftsbudget til ca. 550 000 Kr.
Der mangler herefter Dækning for ca. 300 000 Kr., som søges
tilvejebragt dels ved Forøgelse af Udbyttet af den direkte
Lagtingsskat med op imod 150 000 Kr., dels ved den her
omhandlede Forhøjelse af de hidtidige Indførselsafgifter (ca.
50 000 Kr.) og Paalæg af nye Indførselsafgifter (ca.
100 000 Kr.).
A. Af de bestaaende Indførselsafgifter er Afgifterne for
højet for Vin, Spiritus, Cigaretter, Røgtobak, Skraatobak,
Chokolade- og Sukkervarer samt for visse Musikinstrumenter.
Forhøjelsen for Vin og Spiritus gennemføres ved, at man
ophæver den forskellige Beskatning af Fustagevarer og Flaske
varer, saaledes at Fustagevarerne fremtidig bliver beskattet
som Flaskevarerne. For Vin er Afgiften derhos forhøjet til
70 Øre pr. 1.
Cigaretter er opdelt i 3 Grupper (mod hidtil 2), saaledes
at der for Cigaretter til en Indkøbspris af over 6 Kr. pr.
100 Stkr. fremtidig betales 8 Kr. — i Stedet for 4 Kr. — pr.
100 Stkr.
Røgtobak, der hidtil var afgiftspligtig med 30 Øre pr. kg,
hvis Indkøbsprisen ikke oversteg 3 Kr. pr. kg, og ellers med
1 Kr. 50 Øre pr. kg, er opdelt i 3 Grupper med en Afgift paa
70 Øre, 2 Kr. og 4 Kr. pr. kg.
For Skraatobak er Afgiften forhøjet fra 40 til 80 Øre pr. kg.
Endelig er Indførselsafgiften for Chokolade- og Sukker
varer forhøjet fra 75 Øre til 1 Kr. pr. kg og Afgiften for visse
Musikinstrumenter fra 10 til 20 pCt. af Værdien.
B. De hidtil ubeskattede Varer, af hvilke der efter Loven
skal erlægges Afgift ved Indførselen til Færøerne, er: Sukker,
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Kaffe og Kaffesurrogater, Te, Kakao, tørrede Frugter, Ris
og Sago, Kartoffelmel, visse Arter Konserves, Krydderier,
Silkegarn og Silkestrømper, Fodtøj undtagen Gummifodtøj
og Træsko, Skrive- og Trykpapir undtagen Avispapir, visse
Ure og Urdele, Radioapparater, Guld- og Sølvvarer samt
Smykker, visse Arter Legetøj samt Parfumer og kosmetiske
Artikler.
I sin Forelæggelsestale karakteriserede Finansministeren
Afgifterne for de vigtigste af disse Varer som meget lempelige.
Eksempelvis nævnte Ministeren, at Tolden paa raa Kaffe i
det øvrige Kongerige udgør 87 Øre pr. kg, medens Indførsels
afgiften for Færøernes Vedkommende sættes til 20 Øre pr. kg,
og at Toldsatserne paa almindeligt Konsumsukker efter Told
loven andrager 9—15 Øre pr. kg, medens Afgiften paa Fær
øerne bliver 3 Øre pr. kg.
C. Der er i Loven optaget en til Toldlovens § 37 svarende
Regel, saaledes at der vil kunne gives de færøske Skibsværfter
en Godtgørelse ved Nybygninger for de dertil anvendte ind
førselsafgiftspligtige Materialer og ved Reparation en Tilbage
betaling af de erlagte Indførselsafgifter.
Loven skal forelægges til Gennemsyn for Lagtinget i Sam
lingen 1944 og for Rigsdagen i Samlingen 1944—45.

20. Lov om Tillæg til Lov Nr. 334 af 22. De
cember 1937 Om en Kornordning. (Minister for Landbrug
og Fiskeri Bording). [A. Sp. 2551. — C. Sp. 1 og 7].
Fremsat i Folketinget 5/io (F. Sp. 39). 1. Beh. 15/io (F.
Sp. 267 og 354). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(Carl Petersen, Christen Andersen, Chr. Jensen, Jensen [Horsebæk], A. C. Mortensen [Formand], Smørum, Strøm, N. P.
Andreasen [Sekretær], Rasmussen [Gylling], Løje, Duborg,
Kyed, Grønning, A. C. D. Petersen og Ulrich). Betænkning
(B. Sp.7) afgivet 21/10. (Ordfører: Carl Petersen). 2. Beh. 25/io
(F. Sp. 633). 3. Beh. 26/io (F. Sp. 750). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 26/io (L. Sp. 30). Henvist til Udvalg paa 15
Medlemmer (Bækgaard, C. E. Christiansen, Johs. Clausen,
A. P. Hansen, Jens Høyer, Jefsen Christensen, Jensen-Aale
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[Formand], Kr. Johansen, Oluf Johansen [Sekretær], Laurits
Knudsen, Lange, Offersen, P. C. Petersen, J. R. Poulsen
og S. Rasmussen). Betænkning (B. Sp. 19) afgivet 27/io- (Ord
fører: Jensen-Aale). 2. Beh. 28/10 (L. Sp. 45). 3. Beh. 28/10
(L. Sp. 49). Loven stadfæstet 28. Oktober 1988. (Lov-Tid.
Nr. 328).
Forslaget til denne Lov var i Bemærkningerne ganske kort
motiveret med en Henvisning til det usædvanlig store Høst
udbytte baade i Danmark og i de korneksporterende Lande
og med Hensynet til de Virkninger, som et stort Udbud af
Korn kunde faa paa Priserne for de danske Kornsorter.
I sin Forelæggelsestale oplyste Landbrugsministeren, at
den samlede Kornindførsel til Danmark i de 3 Høstaar
1935—36, 1936—37 og 1937—38 havde udgjort i alt hen
holdsvis 616 000 Tons, ca. 1 500 000 Tons og ca. 725 000
Tons. I Høstaaret 1938—39 vilde man derimod næppe be
høve at indføre mere end højst 200 000—300 000 Tons, og
naar man da ikke vilde risikere, at dansk Korn ikke kunde
sælges eller maatte sælges til Spotpriser, vilde det være nød
vendigt enten ved Importbegrænsning at ophæve den frie
Ret til Indførsel eller at gennemføre Indmalingstvang. Under
Forhandlinger med Møllerne havde disse meddelt, at de vilde
foretrække Indmalingstvang for Importbegrænsning, og under
de nu saa ændrede Vilkaar havde Ministeren kunnet tiltræde
den tidligere fra konservativ Side fremsatte Tanke om ved
Indmalingstvang at søge Anvendelsen af dansk Korn til Brød
bragt væsentlig op over de 20—25 pCt., som i de senere Aar
har betegnet det højeste Forbrug.

I Overensstemmelse med disse Synspunkter indeholder
nærværende Tillæg til Kornordningen af 22. December 1937
(Aarbog 1937—38, Side 112) Bestemmelser om Indmaling af
dansk Korn i Hvede og Rug, der formales til Menneskeføde.
For Hvedens Vedkommende har man anset det for muligt at
fastsætte Indmalingsprocenten i selve Loven, medens man for
Rugens Vedkommende har savnet fornødent Overblik til at
lovfæste en Indmalingsprocent.
Ifølge § 1 skal enhver Møller i al den Hvede, som han for
maler til Menneskeføde, indmale dansk Hvede med mindst
40 pCt. i November Maaned 1938 og med 50 pCt. i Tiden
derefter. (Landbrugsministeren kan dog meddele Tilladelse
til, at en Handelsmølle formaler udenlandsk og dansk Hvede
hver for sig, saafremt Melet af den udenlandske Hvede efter
Ministerens nærmere Bestemmelse enten blandes paa ved-
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kommende Mølle eller i et af de i § 4, Stk. 2, nævnte Blan
dingsanlæg med Mel af dansk Hvede i det til enhver Tid gæl
dende Procentforhold).
Ministeren kan efter Forhandling med Landbrugsraadet
ændre fornævnte Procentsatser, saafremt dansk Hvede ikke
kan fremskaffes i tilstrækkelig Mængde, eller Prisen paa denne
maatte give Anledning dertil.
Ministeren kan endvidere ændre Procentsatserne ved For
maling af Hvede til specielle Formaal.
Den i Parentes anførte Undtagelsesbestemmelse blev ind
sat ved 3. Behandling i Folketinget; samtidig udelodes et
Par Tilføjelser, der var sket ved 2. Behandling.

Det bestemmes dernæst i § 2, at Landbrugsministeren
efter Forhandling med Landbrugsraadet kan paabyde enhver
Møller, der formaler Rug til Menneskeføde, at indmale dansk
Rug efter en nærmere angiven Procentsats.
§ 3 bemyndiger Landbrugsministeren til at paabyde, at
Møllere, der formaler Brødkorn til Menneskeføde, skal have
en dertil af ham paa nærmere Betingelser meddelt Auto
risation.

Endelig indeholder § 4 følgende Bestemmelser:
Landbrugsministeren kan for Hvedemel og Rugmel, der
indføres her til Landet, paabyde tilsvarende Bestemmelser
som de i § 1, jfr. § 2, anførte.
Ministeren kan paabyde, at Importører og andre, der
uden at have en Mølle har et Blandingsanlæg for Mel, skal
have en dertil af ham paa nærmere Betingelser meddelt Au
torisation.
Sidste Stykke blev tilføjet i Folketinget.

Lovforslaget blev behandlet sammen med det fra konserva
tiv Side forelagte Forslag om Forhøjelse af de i Kornloven fast
satte Mindstepriser med 2 Kr. pr. 100 kg (se B. Nr. 8).
Regeringspartierne udtalte i Folketingsudvalgets Betænk
ning deres Tilslutning til en Bemærkning i Motiverne til
Regeringsforslaget angaaende § 1, Stk. 2, idet de erklærede
sig enige i, at Indmalingsprocenterne nedsættes, hvis dansk
Brødkorn ikke kan fremskaffes i tilstrækkelig Mængde til
Kornlovens Priser, og forhøjes, hvis disse Priser ikke opnaas,
dog ikke højere end forsvarligt af Hensyn til Brødets Kvalitet.
De Konservatives Forslag gik Flertallet — ligesom Land-
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brugsministeren — imod med den Begrundelse, at det betød
et Brud paa den Overenskomst, som forud for Kornordningens
og S vinereguleringens Vedtagelse blev indgaaet mellem Land
brugets Organisationer.
Venstre-Mindretallet erkendte, at Lovforslaget vilde skabe
øgede Muligheder for at bringe den Pris, Kornproducenterne
vil kunne opnaa for Hvede og Rug, op til Kornlovens Priser,
men mente dog, at den fastsatte Indmalingsprocent næppe
ydede tilstrækkelig Sikkerhed i saa Henseende. Mindretallet
forudsatte derfor, at Ministerens Tilsagn om at forhøje Indmalingsprocenten, hvis det skulde blive nødvendigt, vilde
blive opfyldt, saaledes at Producenterne kan opnaa Korn
lovens Priser.
Mindretallet var enigt med de konservative Forslagsstillere
i, at de i Kornloven fastsatte Priser maatte betegnes som for
lave, hvilket ogsaa havde fundet Udtryk i Udtalelser fra for
skellige Landbrugsorganisationer, og Venstre sluttede sig der
for til Forslaget om Mindsteprisernes Forhøjelse.

Det konservative Folkeparti kunde i Princippet tiltræde For
slaget om Indmalingstvang, men maatte tage Afstand fra
Tanken om, at Indmalingsprocenterne for dansk Brødkorn,
som Mindretallet gerne havde set noget højere, blev stillet i
Forhold til Prisudviklingen paa Hjemmemarkedet, »hvorved
Formaalet om større Anvendelse af dansk Brødkorn er udsat
for at blive tilsidesat til Fordel for Opretholdelse af Priser,
som næppe dækker Produktionsomkostningerne«. Mindre
tallet betragtede dog Forslaget i den foreliggende Form som
nyttigt, og da man lagde megen Vægt paa at faa paabegyndt
en Lovgivning, der tilsigter et øget Forbrug af hjemmeavlet
Brødkorn, indstilledes Lovforslaget med de af hele Udvalget
anbefalede Ændringer til Vedtagelse.
Mindretallet beklagede, at Regeringspartierne ikke havde
kunnet tiltræde dets Forslag om Forhøjelse af Kornpriserne,
og ligeledes, at Flertallet ikke ved tilstrækkeligt effektive
Foranstaltninger havde villet medvirke til at stimulere Ekspor
ten fortrinsvis af Byg, men ogsaa af Havre, endskønt saadanne
Foranstaltninger under tidligere Kornlove havde været prakti
seret med tilfredsstillende Resultat; man henviste i saa Hen
seende til en som Bilag optrykt Redegørelse fra en Række
Korneksportfirmaer, hvoraf fremgik, at Eksportmuligheder
var til Stede, og at disses Udnyttelse vilde være af største
Betydning for Bevarelsen af det indarbejdede Marked for Malt
byg. Da Mindretallet heller ikke kunde erkende, at Flertallet
havde anvist Veje eller tilstrækkelige Midler, hvorved der
skabtes Sandsynlighed for, at de lave Priser for Byg og Havre
vilde rettes saa vidt op, at Kornlovens Priser kunde opnaas,
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fastholdt Mindretallet sit Forslag om Ændring af Kornlovens
Satser (om Forslagets Forkastelse se straks ndfr.).
Det frie Folkeparti tiltraadte Regeringsforslaget, men stil
lede ved 2. Behandling Ændringsforslag om en Nyaffattelse
af det private Forslag, der i § 1 indeholdt den samme For
højelse af Kornlovens Mindstepriser, som de Konservative
havde foreslaaet, og i § 2 forbød Indførsel af Foderkorn, for
saa vidt Hjemmemarkedets Kornpriser ikke skulde staa paa
Højde med disse Priser (Import af Majs burde dog tillades
mod tilsvarende Eksport af Byg og saaledes, at den ved Majs
importen opkrævede Afgift blev udbetalt Eksportøren af Byg).
Yderligere indeholdt Ændringsforslaget en § 3, hvorefter Stats
kassen, saafremt der ved Kornpuljens Fordeling ikke maatte
foreligge Beløb, der svarede til den gennem de sidste 2 Aar
udbetalte Kornpulje, skulde tilskyde det resterende Beløb.
Ændringsforslaget støttedes af Venstre, men mødte Mod
stand fra Regeringspartierne og Retsforbundet, §§ 1 og 2
tillige fra Kommunisterne, som derimod kunde stemme for
§ 3. Ordføreren for Det konservative Folkeparti anbefalede
at svare: Stemmer ikke; Vedtagelsen af § 2 maatte formentlig
medføre, at det udstedte Forbud mod Indførsel af Majs blev
ophævet, og man var fra konservativ Side stærkt imod Stats
tilskud til Kornpuljen under de nuværende Forhold. — § 2
forkastedes derefter med 74 Stemmer mod 23 og § 3 med
69 Stemmer mod 25. Endelig blev Hovedbestemmelserne,
om Forhøjelse af Kornlovens Mindstepriser, forkastet med
76 Stemmer mod 45 (Venstre, Konservative og Det frie
Folkeparti).
Retsforbundet tog Afstand fra begge Forslag. Man betrag
tede Regeringsforslaget som ligegyldigt for Landbruget, men
ingenlunde ligegyldigt for Befolkningen, og vendte sig mod
en Tvangsordning, som paatvang Indmaling, baade hvor denne
maatte være fordelagtig, og hvor den af forskellige Grunde,
som Regering og Rigsdag var uvidende om, kunde være
skadelig. Partiets Ordfører foreslog ved 1. Behandling at
afvise Lovforslaget gennem Vedtagelsen af følgende Paastand
paa Overgang til Dagsordenen:
»Idet Folketinget misbilliger, at Ministeren for Landbrug
og Fiskeri udstedte Importforbud for Brødkorn paa et Tids
punkt, hvor der var Fare for Afspærring og Brødmangel, er
klærer Tinget sig enigt med de jyske Landboforeninger i, at
der fra Statens Side foretages de færrest mulige Indgreb ved
rørende Produktion og Omsætning, og gaar dermed over til
næste Punkt paa Dagsordenen.«
»Dagsordenen« forkastedes med 97 Stemmer mod 4.
Kommunisterne vilde ikke modsætte sig de foreslaaede Ind-
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malingsbestemmelser. De havde tidligere stemt imod Korn
loven, men nu eksisterede Loven, og det maatte da tilstræbes,
at de, til hvis Fordel man hævdede den blev gennemført,
ogsaa fik Fordelen af den. Da det imidlertid saa ud til, at
de Beføjelser, Loven overlod Ministeren, ikke var tilstrække
lige til at sikre, at den virkede paa rette Maade, maatte der
raades Bod herpaa, og samtidig burde man sørge for, at der
ikke skete uberettigede Prisstigninger paa Brødet. Kommu
nisterne foreslog derfor at indsætte en ny Paragraf, som
bemyndigede Landbrugsministeren til i Samraad med Han
delsministeren »at iværksætte alle nødvendige Foranstaltninger
til at sikre Kornproducenterne Kornlovens Priser samt at for
hindre uberettigede Prisstigninger paa Brød og sikre, at Brød
priserne holdes paa et rimeligt Niveau«. Om fornødent kunde
der fastsættes Maksimalpriser paa Mel og Brød.
Ændringsforslaget forkastedes med 95 Stemmer mod 2.
Det konservative Folkeparti stemte imod paa Grund af Maksi
malpris-Bestemmelsen, og Venstre undlod af samme Grund
at stemme. Det frie Folkeparti kunde heller ikke medvirke
til Forslagets Gennemførelse.
Om det kommunistiske Partis Stilling til de Konservatives
Forslag og Det frie Folkepartis Ændringsforslag, se foran.
Regeringsforslaget med de ovennævnte, af hele Udvalget
tiltraadte Tilføjelser vedtoges af Folketinget med 113 Stem
mer mod 3.
Landstingets Udvalg modtog en Deputation fra Møllerne
og havde derefter Samraad med Landbrugsministeren. Mini
steren begrundede indgaaende, hvorfor han ikke ønskede Æn
dringer i Lovforslaget, men han erklærede sig enig med Ud
valget i, at Administrationen vil tilstræbe at opnaa de i Korn
loven fastsatte Priser saa vidt muligt og saa snart som muligt.
Lovforslagets Vedtagelse skete i Landstinget enstemmigt
xmed 48 Stemmer.

21. Lov om Tillæg til Lov Nr. 121 af 9. April 1936
om Foranstaltninger vedrørende Landbrugets Gæld.
(Minister for Landbrug og Fiskeri Bording), [A. Sp. 3537. —
C. Sp. 157, 673 og 1551].
Fremsat i Folketinget 13/\ (F. Sp. 2614). 1. Beh. 19-20/1
(F. Sp. 2725 og 2827). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(Smørum, Christen Andersen, Jensen [Horsebæk], A. C.

1938/
/1939

Vedtagne Love (Landbrugsm.)

163

Mortensen [Formand], Nielsen [Mejlby], Carl Petersen, Retoft,
N. P. Andreasen [Sekretær], Rasmussen [Gylling], Duborg,
Knud Kristensen, Marius Jensen, A. C. D. Petersen, Grøn
ning og Hasle). Betænkning (B. Sp. 505) afgivet 1I2. (Ord
fører: Smørum). 2. Beh. 10/2 (F. Sp. 3801). 3. Beh. 14/2
(F. Sp. 3957). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 16/2 (L. Sp.
741). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard,
A. P. Hansen, Jefsen Christensen, Jensen-Aale, Kr. Johansen,
Korsgaard, Lange, Jørgen Møller, Offersen, P. C. Petersen
[Formand], J. R. Poulsen, Rahbek, Rytter, Simonsen og
Martin Sørensen [Peterslund] [Sekretær]). Betænkning
(B. Sp. 1713) afgivet 2)2. (Ordfører: Kr. Johansen). 2. Beh. 6/3
(L. Sp. 1208). 3. Beh. 7/3 (L. Sp. 1217). Tilbagesendt til Folke
tinget. Udvalgets Erklæring (B. Sp. 1903) afgivet 8/3. Eneste
Beh. 10/3 (F. Sp. 5327). Loven stadfæstet 15. Marts 1939.
(Lov-Tid. Nr. 112). Traadt i Kraft straks.
I Marts 1938 forelagde Landbrugsministeren paa Regerin
gens Vegne en Skitse til Ordning af Landbrugets Gældsforhold
for Landbrugsministeriets Gældsudvalg. Hovedbestemmel
sen gik ud paa, at der ved Statens Medvirken skulde indføres
konjunkturbestemt Rentebetaling for Pantegæld mellem 90 pCt.
af Ejendomsskyldværdien og 110 pCt. af Panteværdien og
konjunkturbestemt Afdragsbetaling for Pantegæld mellem
Ejendomsskyldværdien og 110 pCt. af Panteværdien. Efter
en anden af Skitsens Hovedbestemmelser kunde ingen af de
under Ordningen inddragne Ejendomme fremtidig pant
sættes ud over Ejendomsskylden, medmindre Renter af eller
Afdrag paa den nye Gæld blev konjunkturbestemt*).
Som omtalt i Aarbogen for 1937—38 (Side 139) fik Skitsen
Tilslutning af Husmandsforeningernes Repræsentanter, medens
Landboforeningernes og Andelsforeningernes Medlemmer af
Udvalget ønskede en nærmere Undersøgelse af forskellige
Forhold, inden de tog endelig Stilling. Gældsudvalget enedes
da om at udsætte Sagens Behandling, og ved Lov Nr. 138
af 13. April 1938 forlængedes de gældende Regler om Gælds
sanering et Aar, dog med enkelte Ændringer.
I en Skrivelse fra Landbrugsraadet af 27. Oktober 1938**)
erklærede Landboforeningernes og Andelsforeningernes Re
præsentanter i Raadet, at de ikke kunde tiltræde Regeringens
Skitse til Gennemførelse af konjunkturbestemt Rente. »Skal
en frivillig Ordning gennemføres med konjunkturbestemt
*) Skitsen var aftrykt som Bilag 1 til Lovforslaget.
**) Bilag 4 til Lovforslaget.
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Rente, maa det være for en meget væsentlig Del af den
Gæld, der ligger under 85 pCt. af Panteværdien.« Da paa
den anden Side de Medlemmer, som havde tiltraadt Skitsen,
var enige i, at en saa gennemgribende Ordning saa vidt
muligt burde have Tilslutning fra alle Sider i Landbruget,
foreslog Landbrugsministeren at søge gennemført en Ud
videlse af Gældssaneringsloven, saaledes at der stilledes yder
ligere 40 Mili. Kr. Statsobligationer til Raadighed til Sanering
af Gæld for Ejere af Landbrugsejendomme, hvis Gæld maatte
overstige Ejendomsskylden. Dette Forslag, som navnlig
afveg fra Skitsen af Marts 1938 ved, at der nu stilledes Stats
obligationer til Raadighed, medens Skitsen bibeholdt de
bestaaende Laan, og ved, at Afviklingen af Gældsbeløbet nu
skulde gennemføres over en længere Aarrække end de først
foreslaaede 20 Aar, hidførte Enighed i Gældsudvalget, og
paa Grundlag af de i Udvalget førte Forhandlinger blev
Forslaget til nærværende Lov udarbejdet.
Lovforslaget blev i Folketinget ændret paa flere Punkter
(se nedenfor under 2., 4., 5. og 6.), og Reglerne om Pantsæt
ningsbegrænsning ændredes yderligere i Landstinget. I dette
Ting vedtoges Lovforslaget med alle Partiers Stemmer, i
Folketinget stemte Retsforbundet imod.

1. Det Beløb paa 100 Mili. Kr., som Staten ved Loven
af 9. April 1936 stillede til Raadighed til Saneringslaan, er
forøget med 40 Mili. Kr.

2. Medens det hidtil har været en Betingelse for at faa
Saneringslaan, at Ejerens Gæld oversteg Ejendommens Panteværdi (o: Skyldværdien af Jord og Bygninger plus Værdien
af Besætning og Inventar) med mindst 10 pCt., kræves nu
kun, at Gælden overstiger Ejendomsskyldværdien. Udvidelsen
omfatter altsa a de Landmænd, hvis Gæld ligger mellem
Ejendomsskyldværdien og 110 pCt. af Panteværdien. Kun
Laansøgernes effektive Gæld (i Modsætning til uretskraftige,
forældede, afskrevne eller opgivne Krav) kommer i Betragt
ning. Andragende om Laan kan indgives indtil 1. April
1941 (hidtil: 1. April 1939), og de Gældsforpligtelser, der kan
udløses, er de, der paahvilede vedkommende 1. Marts 1939
(hidtil: 1. April 1937).
Efter Regeringsforslaget kunde Ejere med en Gæld over
Ejendomsskyld værdien, men ikke over Panteværdien, først
andrage om Saneringslaan efter 1. April 1940; man ønskede
herved at begrænse den paa eet Tidspunkt udstedte Obliga
tionsmasse. I Folketinget ændredes Forslaget imidlertid
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saaledes, at alle, der omfattes af Loven, og som har Gæld
ud over Ejendomsskyldværdien, fik Adgang til at søge Laan
straks ved Lovens Ikrafttræden. (Foreslaaet af Regerings
partierne og Ministeren, vedtaget enstemmigt).
Et konservativt Mindretal var imod at indføje Ordet
»effektive«, da dette Ord forekom Mindretallet for elastisk og
ubestemmeligt. Det paagældende Ændringsforslag forkastedes
med 58 Stemmer mod 16 (21 stemte hverken for eller imod).

3. Saneringslaanet, der hidtil har maattet udgøre højst
25 pCt. af Panteværdien, begrænses nu saaledes, at det ikke
kan overstige Størrelsen af den Gæld, der ligger over Ejen
domsskyldværdien, og højst maa andrage 25 pCt. af Pante
værdien*). Laanet skal kunne tinglyses saaledes, at det i
Forbindelse med forudgaaende Behæftelsers Restgæld ved
Sagens Afslutning faar Pantesikkerhed inden for 110 pCt.
af Panteværdien eller inden for Beløbet af den hidtilværende
Gæld, for saa vidt angaar de Laantagere, hvis Gæld ikke
overstiger 110 pCt. af Panteværdien.
Et Ændringsforslag af Venstre i Folketinget om at ude
lade denne Paragraf toges tilbage.

4. Efter en ved Loven af 13. April 1938 foretagen Ændring
var det en Betingelse for Opnaaelse af Gældssaneringslaan,
at den paagældende Ejendom var erhvervet forud for 1. Okto
ber 1936. Denne Frist blev i Folketinget forlænget til
1. Oktober 1937.
5. Om Pantsætningsbegrænsning indeholder Loven nye

Regler angaaende de Ejendomme, hvori der indestaar Sane
ringslaan, som er ydet i Henhold til et efter 1. April 1939
indgivet Andragende. Disse Regler fremtræder som en Til
føjelse til Saneringslovens § 8 og betegner en Udvidelse af
denne. Da der imidlertid i Tilføjelsen ogsaa henvises til nævnte
Lovbestemmelse, som nu er blevet Paragraffens Stk. 1, gen
gives den ændrede § 8 nedenfor som Helhed.
»Den, der modtager Saneringslaan, maa forpligte sig til,
saa længe Laanet indestaar i Ejendommen, bortset fra For*) Ved Opgørelsen af Gældens Størrelse fradrages den skatte
mæssigt ansatte Værdi af den paagældendes Formue ud over
henholdsvis 110 pCt. af Ejendommens Panteværdi eller
Panteværdien. (§ 6, Stk. 2).
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trinspant for Laan til Grundforbedring, Mergling eller anden
Pante værdien forøgende Foranstaltning, ikke at lade ting
lyse Prioriteter, herunder dog ikke Henstandslaan, jfr. Lov
Nr. 165 af 11. Maj 1935 § 6, i Ejendommen med Sikkerhed
ud over 110 pCt. af Pante værdien. Bemærkning herom
anføres paa Ejendommens Tingbogsblad med servitutstiftende
Virkning.
For saa vidt angaar Ejendomme, hvori indestaar Sane
ringslaan ydet i Henhold til Andragende indgivet efter
1. April 1939, gælder med Hensyn til Pantsætningsbegræns
ning følgende Regler:
Saa længe Laanet indestaar i Ejendommen, kan der ikke
tinglyses viljesbestemt Pant eller Retspant ud over den Gæld,
der forefindes i Ejendommen ved Saneringslaanets endelige
Berigtigelse, dog i intet Tilfælde over 110 pCt. af Panteværdien.

Inden for nævnte Grænse kan Pantsætning som hidtil finde
Sted, men der kan ikke herved skydes Laan op over denne
Grænse, medmindre der er Tale om Fortrinspant, jfr. Stk. 5.
Disse Forpligtelser optages i Forskrivningerne for Gældssaneringslaanene og anføres paa Ejendommenes Tingbogs
blade.
Undtaget fra dette Forbud er Pant for Laan til Grund
forbedring, til Foranstaltninger vedrørende Staldhygiejne og
Opbevaring af Gødning og for Mergling, Pant for Aftægt,
Gældssaneringslaan, Statslaan til Oprettelse af Husmands
brug, Gaardbrug, Gartnerier og Havebrug, Anlæg af Frugt
plantager m. v. og Henstandslaan.
Tinglysningsdommeren er pligtig at afvise Pantebreve,
for saa vidt de er i Strid med Forbudet i Stk. .1 og Stk. 3.
Ved Pantebreves Lysning skal derfor præsteres behørig Doku
mentation for Restgælden paa foranstaaende Prioriteter
eventuelt Panteværdien.
Bestemmelserne i Stk. 3 er ikke til Hinder for Tinglys
ning af Udlæg til Forauktionering uden for den i 3. Stykke
angivne Grænse, men saadant Udlæg slettes ved Dommerens
Foranstaltning af Tingbogen, saafremt der ikke inden 6
Maaneder efter dets Foretagelse indsendes Meddelelse til Ting
lysning om, at Ejendommen er afhændet ved endelig Tvangs
auktion. Tinglysningsdommeren kan efter derom fremsat
Begæring forlænge denne Frist, naar Tvangsauktion paa Grund
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af Anke eller Kære af Udlægget eller af anden Udlægshaveren
utilregnelig Grund ikke har kunnet afsluttes inden Fristens
Udløb. Tilsvarende Regler gælder for Udpantning.
Landbrugsministeren kan efter Indstilling af Bevillings
udvalget og Forhandling med Finansministeren, hvor der er
Tale om nødvendige Bygningsforanstaltninger eller lignende,
der forøger Ejendommens Værdi, meddele Tilladelse til Pant
sætning tid over de i Stk. 1 og 3 angivne Grænser.

Pante værdien er den til enhver Tid af Skattemyndig
hederne ansatte Værdi, jfr. § 6, 2. Stykke.«
Som det vil ses, omfatter Forbudet mod Pantsætning af
sanerede Ejendomme fremtidig alt nyt Pant efter den Gæld,
der efter Saneringen indestaar i Ejendommen. Paa den anden
Side er tilføjet Dispensationsbestemmelsen i næstsidste Stykke.
For at imødegaa Omgaaelse af Forbudet er under dette med
taget Retspant, men samtidig i trediesidste Stykke hjemlet
de nødvendige Undtagelser herfra. — Naar der under Und
tagelserne fra Pantsætningsforbudet i Stk. 5 ikke — som
i den oprindelige § 8 — er medtaget Laan til »anden Panteværdien forøgende Foranstaltning«, skyldes dette, at Grænsen
for Laans Tilladelighed i de fleste Tilfælde ikke mere er sat
i Forbindelse med Panteværdien, og at det, hvor Grænsen
vedblivende er Panteværdien, altid maa kræves, at Forøgel
sen faar sit Udtryk i en skattemæssig Forhøjelse af Pante
værdien.
Medens Ændringsforslag om helt at udelade den paagæl
dende Paragraf i Regeringsforslaget (Venstre) og om at ind
skrænke den til Dispensationsbeføjelsen (Det konservative
Folkeparti) forkastedes i Folketinget, foretoges efter Indstil
ling af Regeringspartierne og Ministeren enkelte Ændringer:
i trediesidste Stykke forlængedes Fristen fra 4 til 6 Maaneder,
i næstsidste Stykke udvidedes Ministerens Adgang til Dispen
sation, der var begrænset ved Ordet »aldeles« [nødvendige
Bygningsforanstaltninger] og til »ganske særlige Tilfælde«,
og sidste Stykke blev tilføjet. — I Landstinget formedes
Paragraffen som en Tilføjelse til Saneringslovens § 8 i Stedet
for en Nyaffattelse af samme, og der skete her den yderligere
Udvidelse af Dispensationsmyndigheden, at Pantsætning kan
tillades »ud over de i Stk. 1 og 3 angivne Grænser« i Stedet
for »indtil 110 pCt. af Panteværdien«. Desuden medtoges
under Undtagelserne i Stk. 5 Pant for Laan til Foranstalt
ninger vedrørende Staldhygiejne og Opbevaring af Gødning.

6. Renten af Gældssaneringslaan er ifølge Saneringsloven
1% pCt. p. a. i de første 2 Aar, idet der ydes et Rentetilskud
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paa 3 pCt. Under Hensyn til de noget bedrede Udsigter for
Landbruget og til, at de fleste nye Laansøgere næppe vil
have saa stor Gæld som de Laansøgere, der hidtil har søgt
Statens Støtte, er Rentetilskuddet for de Ejere, som først
efter 1. April 1939 ansøger om Saneringslaan, begrænset til
2 pCt. i det første Aar. De paagældende skal altsaa betale
2% pCt. i dette Aar, derefter 4% pCt. (konjunkturbestemt).
Ejerens Renteydelse i det første Aar blev i
nedsat fra 3 til 2% pCt. (Foreslaaet af Flertallet
enstemmigt).
Et Ændringsforslag af Venstre i Folketinget
lade den nye Bestemmelse forkastedes, idet
vedtoges med 68 Stemmer mod 20.

Folketinget
og vedtaget
om at ude
Paragraffen

Loven gælder ikke for Færøerne.
I Folketingsudvalgets Betænkning udtalte Venstre-Mindre
tallet sin Tilslutning til Lovforslagets Bestemmelser om at
stille flere Midler til Raadighed til Udlaan til dygtige Land
brugere, som ikke under de herskende Erhvervsvilkaar er i
Stand til at svare normal Rente af deres Gæld, ligesom man
kunde billige, at der aabnes Adgang til at medtage Gælden
ned til Ejendomsskyldværdien. Derimod betragtede Mindre
tallet baade Forhøjelsen af Laantagernes Renteydelse i de
første 2 Aar og den stærkere Begrænsning af Ejerens Pant
sætningsret og derigennem hans Dispositionsret over Ejen
dommen som Forringelser af Saneringsloven, der formentlig
vilde modvirke det, der burde tilstræbes: at skabe Mulighed
for, at normalt dygtige Landbrugere med en betydelig Gæld
trods Krisen kan forblive ved Ejendommene.
Ud over de Ændringsforslag, som denne Opfattelse gav
Anledning til, og som er omtalt i det foregaaende, stillede
Mindretallet Ændringsforslag om, at det eventuelle Kurstab
paa de i Henhold til Loven udstedte Statsobligationer skulde
bæres af Statskassen og ikke af den kriseramte Landbruger.
Formaalet maatte være at skaffe ham billigere Laan uden
samtidig at forøge hans Gæld. Mindretallet henviste i Be
tænkningen til, at det under Drøftelserne af denne Lovgiv
ning stadig havde været imod Udskrivning af Tvangslaan
for at skaffe Midler til Sagens Løsning, fordi dette vilde svække
Statens Kredit og derved i det lange Løb være en unødig
dyr Fremgangsmaade saavel for Staten som for Samfundet
i det hele taget. »Opgaven her maa være at skaffe Land
brugerne den bedst mulige Hjælp paa den for Staten og Sam
fundet lempeligste Maade.« — Ændringsforslaget, der støt-
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tedes af Det konservative Folkeparti og Bondepartiet, for
kastedes med 57 Stemmer mod 32.
Det konservative Mindretal mente ikke, at Loven vilde
yde Landbruget nogen særlig stor Hjælp i dets Vanskelig
heder, »fordi man her sætter ind for den enkelte og ikke for
Erhvervet som Helhed«. Men selv om der kun var Tale om
en ringe Hjælp, vilde de Konservative dog ikke undlade at
yde deres Støtte hertil. — Ud fra den Anskuelse, at alle
Landmænd burde stilles lige over for Adgangen til den heromhandlede Hjælp, havde Mindretallet ønsket at slette den
særlige Grænsebestemmelse i Tillægget til Saneringsloven af
31. Marts 1937, hvorefter Saneringslaan i Ejendomme, hvis
Grundværdi andrager mindst 100 000 Kr., skal have Sikker
hed inden for Panteværdien, men da man ikke havde vundet
Tilslutning hertil fra nogen Side i Udvalget, havde Mindre
tallet anset det for nytteløst at stille Ændringsforslag herom,
selv om den nye Svinekorttildeling gjorde en saadan Ændring
i høj Grad berettiget.
Landstingets Udvalg drøftede særlig Spørgsmaalet om
Pantsætningsbegrænsningen. Som omtalt under 5. opnaaedes
der i Udvalget Enighed om en Udvidelse af Ministerens
Dispensationsmyndighed paa dette Omraade, og under Hen
syn hertil frafaldt Venstre og Konservative at foreslaa andre
Ændringer.
Lovforslaget vedtoges i Landstinget enstemmigt med
69 Stemmer, og Landstingets Affattelse godkendtes ved
eneste Behandling i Folketinget med 113 Stemmer mod 4
(Retsforbundet, som ligeledes stemte imod Saneringsloven
af 9. April 1936 og Tillæggene af 1937 og 1938).

22. Lov om Fortrinsret i Høsten for Aaret 1939
for Gæld, der stiftes af Ejere og Brugere af Land
brugsejendomme til Anskaffelse af Saasæd, Frø og
Kunstgødning. (Minister for Landbrug og Fiskeri Bording).
[A. Sp. 2827. — C. Sp. 35 og 65].
Fremsat i Folketinget 22/n (F. Sp. 1589). 1. Beh. 8/12
(F. Sp. 2227). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Jensen
[Lillering], Hauberg, J. P. Jensen, Jensen [Horsebæk], M. F.
Mortensen, Smørum [Formand], Sørensen [Sejlflod], Rasmus
sen [Gylling] [Sekretær], N. P. Andreasen, Løje, Svend Niel
sen, Jørgen Gram, Viggo Hansen, Fibiger og J. S. Foget).
Betænkning (B. Sp. 71) afgivet 14/12. (Ordfører: Jensen [Lille-
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ring]). 2. Beh. 15/12 (F. Sp. 2404). 3. Beh. 15/12 (F. Sp. 2447).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 16/i2 (L. Sp. 278). 2. Beh.
16/i2 (L. Sp. 297). 3. Beh. 16/i2 (L. Sp. 302). Loven stadfæstet
21. December 1938. (Lov-Tid. Nr. 371).
I Lighed med tilsvarende Love for Aarene 1932—38
giver Loven Ejere og Brugere af Landbrugsejendomme Ret
til til Sikkerhed for Betaling af Gæld, der i Foraaret 1939
stiftes til Anskaffelse af Saasæd, Frø og Kunstgødning, at
indrømme Kreditor Fortrinsret i Høsten for 1939 efter de i
Loven indeholdte Regler. Disse stemmer i alt væsentligt med
Bestemmelserne i Loven af 22. December 1937.
Forslaget til Loven var anbefalet af De samvirkende Køb
mandsforeninger i Danmark og af De samvirkende danske
Landboforeninger og Husmandsforeninger.
Der var i Folketingets Udvalg Enighed om det formaalstjenlige i at udskyde Datoen for Udpantningsrettens Bortfald
fra 1. December 1939 til 1. Januar 1940. Efter Udtalelser af
en Deputation fra De samvirkende Købmandsforeninger
mente man imidlertid ikke at kunne foretage denne Ændring
i Lovforslaget, men Udvalget henstillede til Landbrugsmini
steren, saafremt der i Fremtiden skulde gennemføres en lig
nende Lovgivning, da at have sin Opmærksomhed henvendt
paa dette Forhold.
Lovforslagets Vedtagelse skete i Folketinget enstemmigt
med 106 Stemmer (3 stemte hverken for eller imod), i Lands
tinget enstemmigt med 68 Stemmer.

23. Lov om Tillæg til Lov Nr. 364 af 18. December
1933 om Udlaan af Erhvervenes Laanefond til Ejere
af Landbrugsejendomme til Opnaaelse af Akkord og
Moratorium. (Minister for Landbrug og Fiskeri Bording).
[A. Sp. 3529. — C. Sp. 137 og 393].
Fremsat i Folketinget 13/x (F. Sp. 2617). 1. Beh. 20/1 (F.
Sp. 2846). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (A. C.
Mortensen, Christen Andersen, Jensen [Horsebæk] [Formand],
Nielsen [Mejlby], Carl Petersen, Retoft, Smørum, N. P. An
dreasen [Sekretær], Rasmussen [Gylling], Nørskov, Laurits
Pedersen, J. E. Nørgaard, Hasle, A. C. D. Petersen og Viggo
Hansen). Betænkning (B. Sp. 487) afgivet 72. (Ordfører:
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A. C. Mortensen). 2. Beh. 8/2 (F. Sp. 3657). 3. Beh. 10/2 (F.
Sp. 3796). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 16/2 (L. Sp. 736).
Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard, A. P.
Hansen, Jefsen Christensen, Jensen-Aale, Kr. Johansen,
Korsgaard, Lange, Jørgen Møller, Offersen, P. C. Petersen
[Formand], J. R. Poulsen, Rahbek, Rytter, Simonsen og
Martin Sørensen [Peterslund] [Sekretær]). Betænkning (B.
Sp. 855) afgivet 23/2. (Ordfører: Kr. Johansen). 2. Beh. 28/2
(L. Sp. 968). 3. Beh. 2/3 (L. Sp. 1057). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 107). Traadt i Kraft straks.
Fra flere Sider inden for Landbruget er der i de senere
Aar sket Henvendelse til Landbrugsministeriet om Lempelser
i Vilkaarene for Betaling af Afdrag paa Akkordlaanene, der
ifølge Akkordlovene var afdragsfri i de første 3 Aar, hvor
efter de skulde afdrages i 12 Aar med 1./12 om Aaret. Af
samme Grund er der hyppigt rettet Anmodning til Bevillings
udvalgene om Ombytning af Akkordlaan med Gældssanerings
laan, idet Af dragsvilkaarene for disse sidste Laan var fordel
agtigere end for Akkordlaan.
Ved § 1 i det nu gennemførte Tillæg til Lov Nr. 364 af
18. December 1933 er Afdragstiden for de i Henhold til Lov
Nr. 142 af 28. April 1931 og Lov Nr. 364 af 18. December
1933 med Tillægslove bevilgede Akkordlaan forlænget med
12 Aar, saaledes at den Tid, hvori Laanene afdrages, herefter
i alt bliver 48 halvaarlige Terminer fra og med den Termin,
i hvilken der første Gang skulde erlægges Afdrag.
Afdragene erlægges fremtidig med lige store Dele af den
ved Lovens Ikrafttræden foreliggende faktiske Resthovedstol
(nominel Resthovedstol og Afdragsrestancer) beregnet efter
det Antal Terminer, der fremkommer, naar man fra de oven
anførte 48 Terminer trækker Antallet af de Terminer, hvori
der er forfaldet Afdrag efter de enkelte Pantebreves Indhold.
(Til forfaldne Afdrag medregnes Afdrag, hvormed der er ydet
Henstand i Henhold til Henstandslovgivningen, og de særlige
Tilbagebetalingsbestemmelser for disse Afdrag bortfalder ved
Lovens Ikrafttræden).
Da det under de forhaandenværende vanskelige Forhold
for Landbruget maa anses for at være i efterstaaende Pant
haveres Interesse, at Debitorerne sættes i Stand til at opfylde
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deres Forpligtelser, selv om Opfyldelsestiden udstrækkes noget
længere end oprindelig paaregnet, er det i § 2 bestemt, at
efterstaaende Panthavere ikke kan modsætte sig den nævnte
Forlængelse af Afdragstiden.
Ifølge § 3 bortfalder Kautionisternes Hæftelse for Akkordlaan eller Dele af disse efter Forløbet af de 12 Aar, i hvilke
Akkordlaanene efter den hidtil gældende Lovgivning skulde
være tilbagebetalt. For Beløb, hvormed der inden for den
anførte Periode maatte være givet Debitorerne Henstand,
hæfter Kautionisterne dog — i Overensstemmelse med de
afgivne Forskrivninger —, indtil Beløbene er erlagt.
§ 4 bemyndiger Finansministeren til at yde Erhvervenes
Laanefond de midlertidige Forstrækninger, der vil blive nød
vendige som Følge af Bestemmelserne i § 1.
De i Henhold til Lov Nr. 127 af 22. April 1936 for de
sønderjyske Landsdele hjemlede særlige Begunstigelser be
røres ikke af Loven.
Et Mindretal — Venstre — rejste i Folketingets Udvalg
Spørgsmaalet om, hvorvidt en lempelig Afvikling af den ved
Akkordordningerne opstaaede saakaldte indefrosne Gæld og
Moratoriegæld, der forfalder til Udbetaling i Juni 1939, kunde
gøres til Genstand for Overvejelse samtidig med Vedtagelsen
af det foreliggende Lovforslag. Da Ministeren og Udvalgets
øvrige Medlemmer mente, at dette ikke lod sig gøre, hen
stillede Mindretallet, at Spørgsmaalet toges op til Overvejelse
i nær Fremtid, f. Eks. i Forbindelse med en eventuel For
længelse af Loven om Betalingshenstand for Ejere af Land
brugs- og Skovejendomme, Fiskere m. fl. Herom erklærede
Landbrugsministeren sig rede til at forhandle med Justits
ministeren (jfr. Nr. 84).
I Landstinget henvistes Lovforslaget til Udvalg paa Foran
ledning af Lange (K. F.), som ønskede Lejlighed til en nær
mere Drøftelse af de efterfølgende Panthaveres Stilling som
Følge af Afdragstidens Forlængelse.
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt i begge Ting.

24. Lov om Indkøbsforeninger for mindre Jord
brugere. (Minister for Landbrug og Fiskeri Bording).
[A. Sp. 3565. — C. Sp. 171 og 679],
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Fremsat i Folketinget 13/i (F. Sp. 2617). 1. Beh. 2Qj1
(F. Sp. 2849). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Larsen
[Bjerre], Jensen [Lillering], J. P. Jensen, M. F. Mortensen,
P. Mortensen, Carl Petersen [Formand], Sørensen [Sejlflod],
Aage Fogh [Sekretær], N. P. Andreasen, Hans Pinstrup,
Hans Conrad Koefoed, Simonsen, Fibiger, A. C. D. Petersen
og Ulrich). Betænkning (B. Sp. 515) afgivet 9/2. (Ordfører:
Larsen [Bjerre]). 2. Beh. 14/2 (F. Sp. 3958). 3. Beh. 16/2
(F. Sp. 4023). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 17/2 (L. Sp.
767). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Johs. Clausen,
Gisselbæk, A. P. Hansen, Jensen-Aale, Kr. Johansen [For
mand], Oluf Johansen [Sekretær], Rs. Jørgensen, Korsgaard,
Lange, Jørgen Møller, Nielsen Mann, Offersen, P. C. Petersen,
J. R. Poulsen og Simonsen). Betænkning (B. Sp. 1657)
afgivet 1I2. (Ordfører: P. C. Petersen). 2. Beh. 2/3 (L. Sp.
1067). 3. Beh. 7/3 (L. Sp. 1219). Loven stadfæstet 15. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 105).
Loven tager Sigte paa Oprettelse af Indkøbsforeninger for
mindre Jordbrugere til Erstatning for de hidtidige Driftslaaneforeninger for mindre Jordbrugere.
Skønt den ved Lov Nr. 91 af 30. Marts 1935 givne Bemyn
digelse til at yde Laan til Driftslaaneforeninger for mindre
Jordbrugere først udløb med Udgangen af Finansaaret
1939—40, fandt Landbrugsministeren det dog rigtigst allerede
i denne Samling at fremsætte Forslag om Oprettelse af nye
Foreninger, der kan træde i Stedet for de ældre, først og
fremmest fordi der baade fra Husmandsforeningernes og
Driftslaaneforeningernes Side var udtalt Ønsker om paa
bedre Maade at kunne organisere og centralisere Indkøbet af
Husdyr og Redskaber til de mindre Landbrugere. Driftslaaneforeningerne har mange Steder kun virket som Laaneforeninger, saaledes at Husmændene selv har maattet erhverve
Effekterne og i mange Tilfælde ikke har kunnet skaffe sig
gode Dyr og Redskaber til rimelige Priser. Denne Mangel
menes at kunne afhjælpes, naar Husdyr og Redskaber ude
lukkende indkøbes af Foreninger, der har større samlede
Midler til Raadighed, og særlig naar Indkøbene centraliseres i
et Fællesindkøb for alle Foreninger og deres Medlemmer. —
En Del af Driftslaaneforeningerne er derhos i Aarene under
Landbrugskrisen kommet i Vanskeligheder og har maattet
likvideres, og flere Steder i Landet er der Omraader, hvor der
nu ingen Driftslaaneforeninger for mindre Jordbrugere findes
mere.
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De enkelte Paragraffer i Loven er holdt i ret nøje Over
ensstemmelse med Loven af 30. Marts 1935 og de ældre
Love om Driftslaaneforeninger. I den følgende Redegørelse
for Lovens Indhold er særlig omtalt de Punkter, hvor den
nye Lov afviger fra den tidligere Lovgivning.
Medens den oprindelige Bevilling til Driftslaaneforeningerne, 10 Mili. Kr., var en 10-aarig Bevilling, er det samme
Beløb nu (i § 1) stillet til Raadighed for Indkøbsforeningerne
i Femaaret 1939-40—1943-44. De aarlige Beløb fastsættes
paa Finansloven.
§ 2 angiver Kravene til Foreningernes Vedtægter:
a. Foreningens Formaal skal udelukkende være at fore
tage Indkøb af Husdyr og Landbrugsredskaber til Foreningens
Medlemmer. Det indkøbte forbliver Foreningens Ejendoms
ret undergivet, indtil Købesummen med Renter og Omkost
ninger er afdraget. (Man har ved denne Formulering undgaaet den hidtidige noget tvivlsomme Kombination af Laan
og Køb paa Afbetaling).
b. Midlerne skal fremdeles sikres ved Garantitegninger,
men for at forøge Effektiviteten er Maksimum og Minimum
for det enkelte Medlems Garantiforpligtelse henholdsvis
nedsat fra 500 Kr. til 300 Kr. og forhøjet fra 25 Kr. til 50 Kr.
Samtidig er indført et Medlemsindskud en Gang for alle
paa 10 Kr., der henlægges til Foreningens Reservefond.
c. Indkøb maa kun ske til Medlemmer, der er Ejere
eller Brugere af en Landbrugsejendom, hvis Jordværdi efter
den til Ejendomsskyld foretagne Vurdering ikke overstiger
12 000 Kr. Til et Medlem maa ikke indkøbes for et større
Beløb end 1 000 Kr. af Foreningens Midler. Den af For
eningen udlagte Købesum skal afdrages af Medlemmerne i
Løbet af 3 Aar. For saa vidt Indkøbet udelukkende omfatter
Heste eller Landbrugsredskaber, kan Foreningens Bestyrelse
dog, hvor Forholdene taler derfor, udstrække Afdragstiden
indtil 5 Aar.

f. Driftslaaneforeningerne har været af højst forskellig
Størrelse baade med Hensyn til Medlemstal og Omraade, og
nogle Foreninger har været for smaa til at have nogen virkelig
Indtjeningsevne. Indkøbsforeningerne skal normalt have
mindst 400 Medlemmer, inden Stadfæstelse kan meddeles,
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og der kan normalt kun meddeles Stadfæstelse paa Vedtægter
for een å to Indkøbsforeninger i hver Amtsraadskreds.
Bestemmelserne i de øvrige Litra i § 2 (om Medlemmer
nes Renteydelse, Dækning af Underskud, Udpantningsret,
Aflæggelse af Beretning og Regnskab m. m.) er i det væsent
lige overensstemmende med Loven om Driftslaaneforeninger.
I § 3 er indsat den Bestemmelse, at der, indtil Forenin
gens Henlæggelse til Reservefonden udgør 5 pCt. af Statslaanefonds-Laanet, kan ydes Foreningen Laan mod en
effektiv Garantikapital paa 75 pCt. af Laanesummen, og at
der, naar Reservefonden har naaet den nævnte Størrelse,
kan ydes Laan mod en effektiv Garantikapital paa 50 pCt.
af den samlede Laanesum. — Laanene fra Statslaanefonden,
der hidtil har været forrentet med 4% pCt. og — efter et
Aars Afdragsfrihed — afdraget med 710 aarlig, forrentes
fremtidig med 4 pCt. og afdrages — efter 5 Aars Afdrags
frihed — med 725 aarlig.
§ 4, om Oprettelse af et Fællesindkøbsforetagende, er ny
og har følgende Indhold:
Efter nærmere Bestemmelse af Landbrugsministeren
stilles af de i § 1 nævnte Midler for 5 Aar ad Gangen et Beløb
af indtil 500 000 Kr. til Raadighed for Indkøbsforeningerne
til Foretagelse af Fællesindkøb, imod at De samvirkende
danske Husmandsforeninger stiller Garanti i Kontanter eller
Værdipapirer svarende til 20 pCt. af Beløbet. Beløbet forrentes
paa samme Maade som de øvrige i § 1 nævnte Midler og
tilbagebetales inden et Aar efter Femaarsperiodens Udløb til
Statslaanefonden, medmindre Landbrugsministeren efter
Forhandling med Finansministeren fortsat stiller Midlerne til
Raadighed til nævnte Fællesindkøb for 5 Aar ad Gangen.
Fællesindkøbsforetagendet aflægger hvert Aar Beret
ning og Regnskab til det i § 7 nævnte Tilsynsudvalg og skal
paa samme Maade som de enkelte Foreninger underkaste
sig nævnte Udvalgs Tilsyn med, at Foretagendet ledes økono
misk forsvarligt og i Overensstemmelse med denne Lov.
Statsbidraget til Foreningernes Administration, der hidtil
har udgjort Halvdelen af den aarlige Udgift, dog ikke over
1 pCt. af Hovedstolen for de Foreningen ydede Laan, er nu
i § 5 fastsat til % pCt. af den oprindelige Hovedstol for de
vedkommende Forening og Fællesindkøbet ydede Laan.
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§ 6, der blev omformet i Folketinget, handler om For
eningernes Reservefonds og Dækning af Underskud:
Hver Forening skal dels ved Indskud fra Medlemmerne,
dels ved Henlæggelse af Renteindtægten tilvejebringe en Re
servefond, der snarest bringes op til at afgive Dækning for
mindst 5 pCt. af Laanene fra Statslaanefonden.
Reservefondens Midler og højst et tilsvarende Tilskud fra
Statskassen skal ligeligt tjene til Dækning af Underskud.
Hvis Reservefondens Midler og Statens Tilskud er util
strækkelige hertil, bærer Statslaanefonden Halvdelen af Rest
underskuddet, dog højst Halvdelen af det i vedkommende
Regnskabsaar konstaterede Tab paa Indkøb til Medlemmer.
Hvis Reservefondens Midler nedbringes under 5 pCt.
af Gælden til Statslaanefonden, skal Restitution finde Sted
ved, at Foreningen snarest tilvejebringer og henlægger det
manglende Beløb, indtil 5 pCt. Dækning derved er naaet.
Efter det oprindelige Forslag skulde Reservefonden dannes
ved Bidrag fra Foreningen og Staten og afgive Dækning for
mindst 10 pCt. af Laanene.

I § 7, om Tilsynsiidvalget, er nu lovfæstet, at der til
Bistand for Udvalget skal ansættes een a to statsautoriserede
Revisorer.

§§ 8 og 9 er i alt væsentligt overensstemmende med Be
stemmelser i den tidligere Lov angaaende Standsning af en
Forenings Virksomhed og Fritagelse for Stempel- og Ting
lysningsafgifter.
§ 10. Da det maa anses for uheldigt og til Dels umuligt
at have to Slags Laaneforeniiiger for det mindre Landbrug,
virkende i samme Øjemed, men efter delvis forskellige Regler,
er det bestemt, at alle Driftslaaneforeninger for mindre Jord
brugere skal standse Udlaansvirksomheden senest ved Udgangen
af Finansaaret 1939—40. Foreningerne skal saa under Kon
trol af Tilsynsudvalget afvikle i Løbet af 5 Aar og inden denne
Tid have tilbagebetalt Statslaanefonden de modtagne Laan
med paaløbne Renter. Dog skal der i særlige Tilfælde kunne
tilstaas Foreningerne Henstand med Afviklingens Tilende
bringelse, og naar ganske særlige Forhold taler derfor, kan
Finansministeren helt eller delvis eftergive Restgælden.
De hos Driftslaaneforeningerne for mindre Jordbrugere
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udestaaende Beløb udgjorde den 1. April 1938 til Rest ca.
3,4 Mili. Kr.
Efter Regeringens Forslag skulde Driftslaaneforeningerne
standse Udlaansvirksomheden allerede ved Udgangen af
Finansaaret 1938—39, men ved en i Folketinget foretagen
Ændring blev Fristen forlænget som ovenfor anført.

Loven gælder ikke for Færøerne.
Som omtalt ved Gengivelsen af §§ 6 og 10 blev disse Para
graffer ændret i Folketinget, og i Forbindelse med Nyaffat
telsen af § 6 foretoges enkelte Forandringer i §§ 2 og 3. Æn
dringsforslagene var stillet af Ministeren og Udvalgets Flertal
og vedtoges enstemmigt eller uden Afstemning.
Udvalgsflertallet, der i begge Ting bestod af Socialdemo
kraterne, Venstre og Det radikale Venstre, understregede i
Betænkningerne, at Fællesindkøb i Henhold til § 4 ikke maa
være til Hinder for, at Foreningerne, hvor Forholdene taler
derfor, selv foretager Indkøb til enkelte af deres Medlemmer
eller til en Flerhed af Medlemmer, som i Fællesskab ønsker
anskaffet f. Eks. et Tærskeværk, et Avlsdyr eller andet, og
at der ikke kan være noget i Vejen for, at et enkelt Medlem
selv udpeger et Kreatur eller andet, naar Indkøb af dette
foretages af vedkommende Forenings Opkøber eller Repræ
sentant personlig. I Landstingsbetænkningen udtalte Fler
tallet endvidere med Ministerens Tilslutning, at hvor bestaaende Driftslaaneforeninger er i Besiddelse af Reserver,
bør disse kunne anvendes som Indskud ved Overgang til
den nye Form med Indkøbsforeninger.
Mindretallet (Det konservative Folkeparti) kunde ikke
tiltræde Lovforslaget ud fra den Opfattelse, at Oprettelsen
af Indkøbsforeninger vil væsentligt indskrænke de mindre
Landbrugeres Dispositionsfrihed og derhos medføre den Risiko,
at Medlemmernes Indkøb af Redskaber og Maskiner gaar
uden om de stedlige Haandværkere og Smaafabrikanter, som i
Forvejen er haardt trængt af Fabrikker, der kan anvende
mere Maskinkraft ved Fremstillingen. — Mindretallet havde
i Folketingsudvalget erklæret sig villigt til at stille Midler
til Raadighed til billig Rente til egentlige Driftslaan, saa at
de enkelte Landbrugere kunde faa billige Laan til Indkøb
af saavel Husdyr som Maskiner og Redskaber; og Mindre
tallet kunde godt have tiltraadt Forslaget, hvis man i Stedet
for de store Indkøbsforeninger med dertil knyttede nye løn
nede Kontrolører havde ladet de bestaaende Husmands
brugskommissioner i Amterne føre et vist Tilsyn med de
Indkøb, den private Mand foretager. Men dette blev afvist
af Flertallet. Under disse Omstændigheder kunde Mindretallet
ikke medvirke til Lovforslagets Gennemførelse.
12
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Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 82 Stemmer mod
15 (Konservative), i Landstinget med 58 Stemmer mod 12.

25. Lov om Tillæg til Lov Nr. 97 af 31. Marts 1928
om Driftslaaneforeninger for Ejere og Brugere af Land
ejendomme, jfr. Lov Nr. 283 af 3. December 1928.
(Minister for Landbrug og Fiskeri Bording). [A. Sp. 3533. —
C. Sp. 179 og 323].
Fremsat i Folketinget 13/x (F. Sp. 2619). 1. Beh. 20/i (F.
Sp. 2849). Henvist til samme Udvalg som Forslag til Lov
om Indkøbsforeninger for mindre Jordbrugere (se Side 173).
Betænkning (B. Sp. 529) afgivet 9/2. (Ordfører: Larsen
[Bjerre]). 2. Beh. 14/2 (F. Sp. 3967). 3. Beh. 16/2 (F. Sp. 4024).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 17/2 (L. Sp. 785). 2. Beh.
21/2 (L. Sp. 794). 3. Beh. 22/2 (L. Sp. 844). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 110).
Ifølge de to i Lovens Titel nævnte Love har Landbrugs
ministeren haft Bemyndigelse til af Erhvervenes Laanefonds
Midler at anvende indtil 12 Mili. Kr. til Udlaan til Driftslaaneforeninger bl. a. mod Sikkerhed i samtlige Medlemmers
solidariske Ansvar. Paa Grund af Landbrugskrisen har Fon
den paa insolvente Medlemmer lidt Tab paa ca. 2 Mili. Kr.,
som det ikke har været muligt at søge dækket gennem de
resterende Medlemmers solidariske Ansvar. Da der heller
ikke syntes at være nogen rimelig Udsigt til uden at hidføre
de paagældende Medlemmers Ruin at gennemføre fuld Dæk
ning af Tabene, gives der i Loven Hjemmel til Afskrivning
af Tabet inden for en vis Grænse, og samtidig aabnes der
Adgang til at lette Afviklingen af Medlemmernes Forpligtel
ser dels ved Fordobling af Afdragstiden for Foreningernes
Laan, dels ved Ombytning af det solidariske Ansvar med
anden Sikkerhedsstillelse.
§ 1 bemyndiger Landbrugsministeren til i Samraad med
Finansministeren og efter Forhandling med de enkelte Drifts
laaneforeninger, oprettet i Henhold til Lov Nr. 97 af 31. Marts
1928, jfr. Lov Nr. 283 af 3. December s. A., at lade afskrive
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helt eller delvis Erhvervenes Laanefonds Tab paa nævnte
Foreninger opstaaede før 1. Januar 1939 inden for et Beløb
af i alt 1,5 Miil. Kr.
§ 2. Medens Afdragstiden i Loven af 31. Marts 1928
blev fastsat til 10 Aar (efter en afdragsfri Periode paa 2 Aar),
gives der nu Landbrugsministeren Bemyndigelse til saavel
i Forbindelse med den i § 3 nævnte Godkendelse, som hvor
Forholdene i øvrigt tilsiger det, efter Samraad med Finans
ministeren at lade Erhvervenes Laanefond forlænge Afdrags
tiden for Restgælden af de Foreningerne ydede Laan, dog
ikke ud over i alt 40 Terminer regnet fra og med den Termin,
i hvilken det første Afdrag i Henhold til den af den paagæl
dende Forening til Fonden udstedte Gældsforskrivning skulde
være erlagt. Er der erlagt Afdrag efter den hidtil gældende
Lovgivning, beregnes Afdragene fremtidig efter det Antal
Terminer, der resterer i 40.
Denne Forlængelse af Afdragstiden er i Konsekvens med
Afdragstiden for Gældssaneringslaan.

Ifølge § 3 kan Landbrugsministeren i Henhold til For
handling med de enkelte Driftslaaneforeninger godkende Ved
tægtsændringer, hvorefter Medlemmernes solidariske Hæftelse
over for Erhvervenes Laanefond afvikles mod anden passende
Sikkerhedsstillelse, eventuelt i Forbindelse med en Ordning,
hvorefter de tilbageværende aktive Medlemmer træder i direkte
Debitorforhold til Fonden ved Forskrivninger med Pant i deres
faste Ejendomme eller i Løsøre, Transport paa Mælkepenge,
Kaution eller anden Sikkerhed.
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt i begge Ting.
Folketingets Udvalg anerkendte, at Forslaget var et værdi
fuldt Tilbud til de endnu aktive Medlemmer af de Foreninger,
som har haft Tab af Betydning. Ordførerne for Venstre og
Det konservative Folkeparti udtalte Ønske om nogen For
højelse af det til Raadighed stillede Beløb, og Ønske herom
blev ogsaa fremsat i Udvalget, men i Henhold til Udtalelser
af Ministeren afstod man fra at stille Ændringsforslag.

26. Lov om Udførsel af Landbrugsprodukter.
(Minister for Landbrug og Fiskeri Bording). [A. Sp. 2739. —
C. Sp. 9 og 21],
12*
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Fremsat i Landstinget 19/10 (L. Sp. 10). 1. Beh. 26/10
(L. Sp. 27). 2. Beh. 28/10 (L. Sp. 45). 3. Beh. 3/n (L. Sp. 51).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 18/n (F. Sp. 1517). 2. Beh.
23/n (F. Sp. 1647). 3. Beh. 24/n (F. Sp. 1703). Loven stad
fæstet 21. December 1938. (Lov-Tid. Nr. 369).
I Lighed med tidligere Love om dette Emne, sidst Lov
Nr. 261 af 14. December 1936 (Aarbog 1936—37, Side 198),
giver nærværende Lov Landbrugsministeren Bemyndigelse
til med Tilslutning af Landbrugsraadet at paabyde, at Ud
førsel her fra Landet af Landbrugsprodukter kun maa finde
Sted under Iagttagelse af de Forskrifter, Ministeren maatte
fastsætte, herunder Opkrævning af de i saa Henseende for
nødne Afgifter. (Hvis Forarbejdning og Afsætning af Land
brugsprodukter, f. Eks. Kød- og Mælkekonserves, maatte ske
igennem private industrielle Virksomheder, kan de omhand
lede Forskrifter kun fastsættes efter forudgaaende Forhand
ling med Industriraadet).
Loven, der ikke gælder for Færøerne, har Gyldighed
indtil 31. December 1940.
Den hidtil i § 1 foretagne Opregning: »Heste, Kvæg, Svin,
Fjerkræ, Mælk og Æg samt Produkter af nævnte Dyr og
Varer« er nu erstattet med det almindelige Udtryk Landbrugs
produkter, hvorved man vil have Mulighed for ogsaa at ind
drage bl. a. Kartofler under Udførselsreguleringen. Lovteksten
er desuden ændret saaledes, at den giver udtrykkelig Hjemmel
til Opkrævning af de Afgifter, der er fornødne til Dækning af
de med Reguleringen forbundne Udgifter.
Lovforslaget vedtoges i Landstinget enstemmigt med 59
Stemmer. I Folketinget, hvor Oluf Pedersen betegnede Loven
med den tilføjede Afgiftsbestemmelse som en Skattelov og
under Henvisning til en Østre Landsrets Dom af 16. August
1938 ansaa den hidtil stedfundne Afgiftsopkrævning for grund
lovsstridig, skete Vedtagelsen med 102 Stemmer mod 4.

27. Lov om Udførsel, Indførsel og Forhandling af
Fjerkræ. (Minister for Landbrug og Fiskeri Bording).
[A. Sp. 2743. — C. Sp. 121 og 165].
Fremsat i Landstinget 19/10 (L. Sp. 12). 1. Beh. 3/n
(L. Sp. 86, jfr. Sp. 69). Henvist til Udvalget angaaende

1938/i939

Vedtagne Love (Landbrugsm.)

181

Forslag til Lov om Forhandling, Udførsel og Indførsel af
Æg og Ægprodukter (se Side 185). Betænkning (B. Sp. 433)
afgivet 25/i- (Ordfører: P. C. Petersen). 2. Beh. 27/i (L. Sp.
457). 3. Beh. 1/2 (L. Sp. 469). Oversendt til Folketinget.
1. Beh. 8/2 (F.,Sp. 3675). 2. Beh. 10/2 (F. Sp. 3800). 3. Beh.
14/2 (F. Sp. 3957). Loven stadfæstet 22. Februar 1939*).
De hidtil gældende Lovbestemmelser vedrørende Udførsel,
Indførsel og Forhandling af Fjerkræ fandtes spredt i flere
forskellige Love, nemlig hovedsagelig: Lov Nr. 129 af 12. April
1911 om Handel med Smør og fremmede Landbrugsprodukter
m. m. (Afsnit II og III), Lov Nr. 110 af 31. Marts 1930 om
Foranstaltninger til Bekæmpelse af Tuberkulose hos Fjerkræ
og Lov Nr. 350 af 22. December 1934 om Tillæg til Lov Nr. 100
af 31. Marts 1928 om Udførsel, Indførsel og Forhandling af Æg.
Da den nævnte Lov af 31. Marts 1928 skulde revideres,
fandt man det imidlertid mest hensigtsmæssigt ikke at ind
arbejde Tillægget af 1934 i den nye Lov, men i Stedet for at
søge alle Bestemmelser om Udførsel, Indførsel og Forhandling
af Fjerkræ samlet i en særlig Lov, og Landbrugsministeren
fremsatte derfor Forslag herom. Lovforslaget gennemførtes
med enkelte Ændringer, og i sin endelige Form fik Loven i
Hovedsagen følgende Indhold:
§ 1. Udførsel her fra Landet af Fjerkræ saavel slagtet,

derunder Konserves tilvirket heraf, som levende maa kun
finde Sted, saafremt vedkommende har en af Landbrugs
ministeren dertil meddelt Autorisation.
Enhver, der ønsker her fra Landet at udføre Fjerkræ,
skal gøre Anmeldelse herom til Ministeren, der paa nærmere
Betingelser, derunder en i Forhold til Slagtningen, henholds
vis Mængden af udført levende Fjerkræ fastsat Afgift, kan
meddele vedkommende Autorisation dertil.
Ministeren kan fastsætte Bestemmelser om Slagtning,
Behandling, Pakning, Forsendelse og Mærkning af Fjerkræ
til Udførsel her fra Landet samt Bestemmelser om dettes
Kvalitet og Sundhedstilstand saavel som om Indretning og Ren
holdelse af de til Fjerkræet benyttede Lokaler. Alt Fjerkræ,
der behandles paa et autoriseret Fjerkræslagteri, er under
givet de for Udførsel fastsatte Bestemmelser.
Denne Paragraf svarer til de i Loven af 22. December
1934 indeholdte Bestemmelser.
*) Havde ikke været indrykket i Lovtidende, da dette Ark
gik i Trykken.
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§ 2. Ethvert Fjerkræslagteri, der ønsker, at Fjerkræ, der
er slagtet paa Slagteriet, underkastes en Dyrlægeundersøgelse
dersteds for paa Grundlag heraf at kunne forsynes med et
af Landbrugsministeren fastsat Mærke, skal gøre Anmeldelse
derom til Ministeren, der paa nærmere Betingelser kan med
dele Slagteriet Autorisation dertil. Kun saadanne Autorisa
tionshavere maa benytte dette Mærke.
Dyrlægen ansættes af Ministeren, der fastsætter de
Regler, som Dyrlægen skal rette sig efter, saavel som dennes
Honorar. De med Undersøgelsen forbundne Udgifter er det
offentlige uvedkommende.
Slagtet Fjerkræ, der ved Dyrlægekontrollen erklæres for
utjenlig til Menneskeføde, skal destrueres uden Udgift for
det offentlige.
Slagtet Fjerkræ, der er forsynet med det i Stk. 1 om
handlede Mærke, kan uanset Bestemmelser i stedlige Sund
hedsvedtægter indføres til Forhandling i enhver Kommune
her i Landet.
Disse Bestemmelser afløser §§ 2, 4 og 5 i Loven af 31. Marts
1930 angaaende Foranstaltninger til Bekæmpelse af Tuber
kulose hos Fjerkræ. Dyrlægekontrollen har paa dette Omraade ikke hidtil vundet den Udbredelse, som oprindelig
var tilsigtet, idet der fra Handelens Side blev gjort Modstand
imod, at de slagtede Dyrs Krophule aabnedes for efter sted
funden Besigtigelse at blive tilsyet igen. Det Fjerkræ, der
slagtes af de autoriserede Fjerkræslagterier, er saaledes i
Almindelighed ikke blevet kontroleret paa den nævnte Maade,
men har derimod været underkastet en Række Bestemmelser
til Sikring af Fjerkræets hygiejniske Behandling og Hold
barhed. Bl. a. har de autoriserede Fjerkræslagterier Pligt
til at tilintetgøre Fjerkræ, der ved Slagtningen viser sig
sygt eller stærkt afmagret, og til ligeledes at tilintetgøre
slagtet Fjerkræ, der viser sig fordærvet eller tilsmudset. Det
slagtede Fjerkræ forsynes med en Plombe, hvori findes Slagte
riets Autorisationsnummer. Plomben er et Identifikations
mærke, men ikke noget Mærke, der som et Dyrlægestempel
giver Garanti for Fjerkræets sundhedsmæssige Tilstand.
Det synes imidlertid, som om der inden for de autoriserede
Fjerkræslagterier er en vaagnende Interesse for at faa Fjer
kræet dyrlægeundersøgt med Besigtigelse af de indre Organer,
og man har derfor villet give Fjerkræslagterierne Adgang til
denne Kontrol og Mærkning i det Omfang, de maatte ønske.
Da en Række Byer ved Sundhedsvedtægtsbestemmelse har
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paabudt, at Forhandling i Kommunen kun maa foregaa,
saafremt Fjerkræet er saaledes kontroleret, vil Kontrollen
formentlig komme til at spille en stigende Rolle for Fjerkræ
slagteriernes Salg paa Hjemmemarkedet.
Fra Statens Husholdningsraad fremsattes over for det
Udvalg, som Landstinget nedsatte til Behandling af Sagen,
Ønske om, at de Plomber, der af Fjerkræslagterierne anbringes
paa det slagtede Fjerkræ, blev saaledes, at der ikke vil kunne
ske Misforstaaelser med Hensyn til den sundhedsmæssige
Tilstand af det slagtede Fjerkræ. Udvalget kunde tiltræde,
at Mærkningen blev af en saadan Art, at det tydeligt fremgaar, hvorvidt det mærkede Fjerkræ er dyrlægekontroleret,
eller om Plomben kun er Udtryk for, at Varen i øvrigt er
forsvarligt behandlet.

§ 3. Enhver Kommunalbestyrelse, der ønsker oprettet en
Kontrolstation, paa hvilken slagtet Fjerkræ kan blive under
kastet Dyrlægeundersøgelse og paa Grundlag heraf forsynet
med et af Landbrugsministeren fastsat Mærke, skal gøre
Anmeldelse derom til Ministeren, der paa nærmere Betingel
ser kan meddele Kommunalbestyrelsen Autorisation hertil.
Kun Autorisationshavere maa benytte dette Mærke.
Ministeren fastsætter de Regler, som Dyrlægen skal rette
sig efter.
Slagtet Fjerkræ, der ved Dyrlægekontrollen erklæres for
utjenlig til Menneskeføde, skal destrueres uden Udgift for
det offentlige.
Bestemmelsen svarer til § 3 i Loven af 31. Marts 1930
med den Forskel, at Retten til at oprette Kontrolstationer
nu begrænses til Kommunerne under Hensyn til, at der i
Henhold til § 2 gives Adgang for ethvert Fjerkræslagteri til
at faa indført Dyrlægekontrol.

§ 4. Indførsel her til Landet af Fjerkræ, saavel slagtet
som levende, og Genudførsel her fra Landet af udenlandsk
Fjerkræ maa kun finde Sted, saafremt Tilladelse, eventuelt
Autorisation dertil, er meddelt.
Enhver, der ønsker her til Landet at indføre og her fra
Landet at genudføre udenlandsk Fjerkræ, saavel slagtet som
levende, skal gøre Anmeldelse derom til Landbrugsministeren,
der paa nærmere Betingelser kan meddele vedkommende
Tilladelse, eventuelt Autorisation dertil. Ved Meddelelse af
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Autorisation til Indførsel af Fjerkræ kan Ministeren paalægge
vedkommende en i Forhold til Indførselen fastsat Afgift.
Ved Indførsel her til Landet af Fjerkræ, saavel slagtet
som levende, skal saavel Emballagen som selve Varen være
forsynet med en af Ministeren nærmere foreskreven Angivelse
af Fjerkræets Oprindelse.
Udenlandsk Fjerkræ, saavel slagtet som levende, maa
kun sælges her i Landet eller genudføres her fra Landet med
den i Stk. 3 omhandlede Mærkning.
Reglerne om Indførsel af Fjerkræ og Mærkning af uden
landsk Fjerkræ fandtes tidligere i Bekendtgørelse Nr. 89 af
25. April 1929, der er udstedt i Henhold til Lov Nr. 156 af
14. April 1920 om smitsomme Sygdomme hos Husdyrene § 16,
samt i Bekendtgørelse Nr. 215 af 24. Juli 1925, der er ud
stedt i Henhold til Lov Nr. 129 af 12. April 1911 om Handel
med Smør og fremmede Landbrugsprodukter m. m.

§ 5. De i §§ 1 og 4 omhandlede Afgifter anvendes til
Dækning af Udgifterne ved Kontrollen med Overholdelsen
af de i Loven og i Medfør af samme fastsatte Bestemmelser.
Samtlige Afgifter vil i Tilfælde af manglende Betaling
kunne inddrives ved Udpantning.
§ 6 indeholder Bødebestermnelser. I Landstinget foretoges
to Ændringer i Lovforslagets Tekst, hvoraf den ene gik ud
paa, at Bøderne skal anvendes til Dækning af de i § 5, Stk. 1,
omhandlede Udgifter, medens den anden angik Ansvaret for
Overtrædelser.
Ifølge § 7 skal Loven, der ikke gælder for Færøerne,
træde i Kraft 3 Maaneder efter dens Indrykning i Lovtidende
og — efter en i Landstinget gjort Tilføjelse — gælde til
1. April 1944. Paragraffen ophæver tillige en Række Lov
bestemmelser, som overflødiggøres af den nye Lov.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting, efter at
man i det af Landstinget nedsatte Udvalg var enedes om
i alt 4 Ændringsforslag, der stilledes af Landbrugsministeren.
I Folketinget afholdt Retsforbundets Medlemmer sig dog fra
at stemme, hvilket Hans Hansen (Rørby) motiverede med,
at han var imod Licensbestemmelserne.
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28. Lov om Forhandling, Udførsel og Indførsel af
Æg Og Ægprodukter. (Minister for Landbrug og Fiskeri
Bording). [A. Sp. 2753. — C. Sp. 113 og 163].
Fremsat i Landstinget 19/10 (L. Sp. 10).

1. Beh. 3/n
(L. Sp. 69). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea
Brochmann, Bækgaard, A. P. Hansen, Severin Hansen,
Jensen-Aale, Kr. Johansen [Formand], Oluf Johansen
[Sekretær], Josiassen, Korsgaard, Stegger Nielsen, P. C.
Petersen, J. R. Poulsen, Rahbek, S. Rasmussen og Gudrun
Vang Lauridsen). Betænkning (B. Sp. 441) afgivet 25/P
(Ordfører: P. C. Petersen). 2. Beh. 27/i (L. Sp. 453). 3. Beh.
t/2 (L. Sp. 467). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 8/2 (F. Sp.
3660). 2. Beh. 10/2 (F. Sp. 3797). 3. Beh. 14/2 (F. Sp. 3956).
Loven stadfæstet 22, Februar 1939*).
Ved Lovene af 1. April 1925 og 31. Marts 1928 om Ind
førsel, Udførsel og Forhandling af Æg skabtes Betingelser
for en i Betragtning af de skærpede Konkurrenceforhold paa
Verdensmarkedet tiltrængt Kvalitetsforbedring af de danske
Eksportæg. Forhaabningerne om, at et tilsvarende Frem
skridt vilde blive naaet for den indenlandske Æghandels
Vedkommende, gik derimod ikke i Opfyldelse, idet det viste
sig, at Producenterne i stor Udstrækning opnaaede fuld Pris
for sekunda Æg, som afsattes paa Hjemmemarkedet. Spørgsmaalet om en Revision maatte derfor melde sig, særlig efter
at der i en Række fremmede Lande var blevet gennemført
Kontrolforanstaltninger, som den danske Lovgivning ikke
kunde staa Maal med, og som derfor gjorde en Skærpelse af
denne paakrævet, hvis Danmark skulde kunne bevare sin
Stilling paa det internationale Ægmarked.
Fra Producenternes Side har man haft sin Opmærksom
hed henvendt paa disse Forhold, og paa Initiativ af Danmarks
Fjerkræavlerforening nedsatte de interesserede Organisationer
i Efteraaret 1937 et Udvalg, der omfattede Repræsentanter
for denne Forening, Landbrugsraadet, De samvirkende
Landboforeninger, De samvirkende Husmandsforeninger,
Foreningen af danske Ægeksportører, Dansk Andels Ægexport, Landbrugsministeriets Ægeksportudvalg og Statens
Husholdningsraad. Dette Udvalg afgav under 30. Maj 1938
en Indstilling, til hvis Indhold Ministeriet i Hovedsagen
kunde slutte sig, og som gav Anledning til Fremsættelsen
af Forslaget til denne Lov. Lovforslaget gennemførtes paa
Rigsdagen med enkelte af Landbrugsministeren foreslaaede

*) Havde ikke været indrykket i Lovtidende, da dette Ark
gik i Trykken.
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Ændringer. Af disse omtales de væsentligste i den efter
følgende Redegørelse for Lovens Indhold.

§ 1. Enhver, der køber eller modtager Æg af sekunda
eller ringere Kvalitet til Salg eller Levering, skal betale
vedkommende Producent eller Forhandler med en Under
pris i Forhold til Prisen paa prima Æg, og Forhandleren
skal føre Underprisen tilbage til vedkommende Producent.

Underprisen fremkommer ved Fradrag i Prisen paa prima
Æg og fastsættes af Landbrugsministeren efter Indstilling
af et af ham nedsat Udvalg. Det er forbudt under nogen Form
at yde Erstatning eller Godtgørelse for de foretagne Fradrag,
og Ministeren kan foreskrive, at den enkelte Forhandler ved
Køb af prima Æg ikke maa betale en højere Pris til nogle
Producenter end til andre. Vedkommende Producent eller
Forhandler, der har solgt eller leveret Æg af sekunda eller
ringere Kvalitet, skal paa en af Ministeren fastsat Maade ved
sin Underskrift bekræfte, at det paabudte Fradrag er fore
taget.
Ministeren kan fastsætte Bestemmelser om Kendeteg
ning af Leveringerne fra de enkelte Producenter, og Æg maa
ikke købes eller modtages til Salg eller Levering, medmindre
disse Bestemmelser er iagttaget.
Ministeren fastsætter, hvad der skal forstaas ved friske
Æg og Æg af sekunda eller ringere Kvalitet.
Enhver, der ønsker at købe eller modtage Æg til Salg
eller Levering her i Landet — herfra dog undtaget Detail
handlere, der ikke modtager Æg fra Producenter —, skal
gøre Anmeldelse derom til Ministeren, der paa nærmere Be
tingelser, derunder en aarlig Afgift, kan meddele vedkom
mende Autorisation dertil. For saa vidt angaar Aktie- eller
Andelsselskaber el. lign., paahviler Anmeldepligten Forman
den for Bestyrelsen. Kun Autorisationshavere maa udøve
den heromhandlede Virksomhed.
Ministeren kan forbyde, at Æg inden for visse af ham
fastsatte ugentlige Tidsrum leveres af, henholdsvis modtages
fra Producenter til Salg eller Levering, samt paabyde, at
Æg, der forinden disse Tidsrum er købt eller modtaget til
Salg eller Levering, skal afleveres inden en nærmere af ham
fastsat Frist.
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Ved Salg forstaas i denne Lov tillige Falbydelse, For
handling og Fordeling.
Det i Stk. 1 omhandlede Udvalg skal bestaa af 1 Repræ
sentant for Statskontrollen med Smør og Æg m. m., 2 Repræ
sentanter for Foreningen af danske Ægeksportører, 1 Repræ
sentant for Dansk Andels Ægexport, 1 Repræsentant for
Ægeksportørforeningen af 1934, 1 Repræsentant for Dan
marks Fierkræavierforening, 1 Repræsentant for De samvir
kende danske Landboforeninger, 1 Repræsentant for De
samvirkende danske Husmandsforeninger og 1 Repræsentant
for De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark. Mini
steren udpeger Formanden blandt fornævnte Repræsentanter.
Stk. 5 tager Sigte paa at modvirke Producenternes Spekula
tion i Prisstigning. Det har hidtil været saaledes, at mange
Producenter og Opkøbere afventede den ugentlige Notering,
før de leverede deres Æg, og at Æg holdtes tilbage i Tilfælde
af Noteringsopgang. Forholdet har ogsaa den Ulempe, at
Æggene ankommer saa sent til Pakkerierne, at disses Arbejde
bliver meget forceret, hvilket er til Skade for Arbejdet med
Lysning og Sortering af Æggene. Ministeren skal derfor nu
kunne forbyde, at Æg leveres af, henholdsvis modtages fra
Producenter inden for visse Tidsrum, idet man har tænkt
sig, at det f. Eks. i Tiden fra Onsdag Middag til Fredag
Morgen skal være forbudt at opkøbe Æg.
Sidste Punktum i Stk. 1 blev indføjet i Landstinget paa
Forslag af Landbrugsministeren. Det samme gælder hele
sidste Stykke, der giver nærmere Regler om Sammensætnin
gen af det i Stk. 1 nævnte Udvalg.
Fra konservativ Side var man betænkelig ved Bestem
melsen i Stk. 1, hvorefter Ministeren kan forbyde Forhand
lerne, ved Køb af prima Æg at betale en højere Pris til nogle
Producenter end til andre. De konservative Medlemmer af
Landstingets Udvalg stillede derfor et Ændringsforslag, hvor
efter Bestemmelsen skulde lyde saaledes: »Ingen Forhandler
maa borteliminere den ovenfor omtalte Underpris ved at
forhøje Prisen paa leverede prima Æg.« Dette Ændrings
forslag blev imidlertid ikke vedtaget, idet Regeringspartierne
stemte imod.
Det samme Mindretal foreslog — ligeledes forgæves —
Stk. 4 affattet saaledes: »Enhver, som ønsker at købe Æg
til Salg her i Landet — herfra dog undtaget Detailhandlere,
der ikke modtager Æg fra Producenter —, skal gøre Anmel
delse derom til Ministeren, der paa nærmere Betingelser
meddeler vedkommende Autorisation dertil. Kun Auto risa-
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tionshavere (maa udøve den heromhandlede Virksomhed og
ifalder Bødestraf, hvis vedkommende ikke inden en Maaned
meddeler Ministeren, at vedkommende ikke mere ønsker at
gøre Brug af Autorisationen midlertidigt eller varigt.«
Af Elbæk-Jessen (B.) stilledes i Folketinget Ændrings
forslag om, at Landbrugsministeriets Ægeksportudvalg skulde
træde i Stedet for det i Stk. 1 nævnte Udvalg. Ændringsfor
slaget forkastedes, idet kun Bondepartiet stemte for det.
§ 2. Ved Salg eller Levering her i Landet af Æg skal

disse være friske, medmindre de sælges eller leveres under
anden Betegnelse, jfr. Stk. 2. Æg af sekunda eller ringere
Kvalitet, jfr. § 1, Stk. 3, skal være mærket efter nærmere
Forskrift af Landbrugsministeren.
Kølehusæg, præserverede Æg og Æg, der har været
underkastet anden særlig Behandling eller har været opbe
varet paa særlig Maade, skal ved Salg eller Levering her i
Landet være mærket efter Ministerens nærmere Forskrift.
Klinkeæg skal sælges eller leveres under Betegnelsen Klinkeæg.
Æg, der sælges her i Landet, skal sælges enten efter
Vægt eller i nærmere af Ministeren fastsatte Sorteringer.
Bestemmelserne i Stk. 1 og 2 er kun en nøjere Udformning
af den hidtidige Lovs Krav om, at Æggene skal være friske,
medmindre de sælges under anden Betegnelse. Medens man
tidligere nøjedes med Mærkning af Emballagen, hvorved Be
stemmelsen kun fik Betydning i en gros Handelen, er det
Tanken nu at paabyde, at hvert enkelt Æg skal mærkes, hvor
ved ogsaa opnaas, at f. Eks. Æg, der een Gang er frasorteret
som sekunda, ikke senere kan sælges som prima.
Bestemmelsen i Stk. 3 blev indsat efter Tilskyndelse af
Statens Husholdningsraad.

§ 3. Udforsel her fra Landet af Æg maa kun finde Sted,
saafremt Autorisation dertil er meddelt.
Enhver, der ønsker her fra Landet at udføre Æg, skal
gøre Anmeldelse derom til Landbrugsministeren, der paa
nærmere Betingelser, derunder en Afgift, kan meddele ved
kommende Autorisation dertil. Afgiften fastsættes i Forhold
til den til den paagældende Eksportør indgaaede Mængde Æg.
Ved Udførsel her fra Landet skal saavel selve Æggene
som Emballagen om disse være mærket som af Ministeren
nærmere foreskrevet. Mærkningen paa Emballagen skal bl. a.
angive Æggenes Beskaffenhed og Sorterings vægt. Æg, der
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er pakket i Emballage med den for Udførsel foreskrevne
Mærkning, skal anses som bestemt for Udførsel og opfylde
de af Ministeren for Udførselen nærmere fastsatte Bestem
melser.
Ved Udførsel her fra Landet af Æg skal Emballagen og
Pakningen være som af Ministeren nærmere foreskrevet.
Ministeren kan paabyde, at kun prima Æg maa udføres
her fra Landet, og forbyde Udførsel af Æg under en af ham
fastsat Sorterings vægt. Ministeren fastsætter, hvad der skal
forstaas ved prima Æg inden for de forskellige Klasser, jfr.
§ 1, Stk. 3, og § 2, Stk. 2.
§ 4. Landbrugsministeren kan fastsætte Bestemmelser
vedrørende Transport af Æg samt Indretning og Renholdelse
af de Lokaler, hvori Æg samles til Salg eller Levering.
Bestemmelserne i §§ 3 og 4 medfører ingen væsentlige
Ændringer i den hidtil gældende Ordning. Dog skal nævnes,
at Ministeren ikke tidligere har været bemyndiget til at
forbyde Udførsel af Æg under en af ham fastsat Sorterings
vægt.
Elbæk-Jessen stillede Ændringsforslag om, at der i § 3,
Stk. 3, skulde indføjes: »Der arbejdes hen til Producent
stempling overalt.« Dette Ændringsforslag tog Landbrugs
ministeren imidlertid Afstand fra, idet han mente, at Sagen
muligvis kunde ordnes lige saa tilfredsstillende paa en bil
ligere Maade, og Ændringsforslaget forkastedes.

§ 5. Indførsel her til Landet af Æg og Genudførsel her
fra Landet af udenlandske Æg maa kun finde Sted, saafremt
Tilladelse, eventuelt Autorisation dertil er meddelt.
Enhver, der ønsker her til Landet at indføre og her fra
Landet at genudføre udenlandske Æg, skal gøre Anmeldelse
derom til Landbrugsministeren, der paa nærmere Betingelser
kan meddele vedkommende Tilladelse, eventuelt Autorisation
dertil. Ved Meddelelse af Autorisation til Indførsel af Æg
kan Ministeren paalægge vedkommende en i Forhold til
Indførselen fastsat Afgift.
Ved Indførsel her til Landet af Æg skal saavel selve
Æggene som Emballagen om disse være forsynet med en af
Ministeren nærmere foreskreven Angivelse af Æggenes Op
rindelse.
Udenlandske Æg maa kun sælges her i Landet eller
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udføres her fra Landet med den i Stk. 3 omhandlede Mærk
ning.
Ministeren kan paabyde, at de i §§ 2 og 4 angivne eller
tilsvarende Bestemmelser bringes til Anvendelse paa uden
landske Æg, der sælges her i Landet.
Ogsaa disse Bestemmelser stemmer i Hovedsagen overens
med de hidtil gældende tilsvarende Bestemmelser, der fandtes
spredt i forskellige Love og Bekendtgørelser.

§ 6, der angaar Bedømmelse af Æg, er overført fra den
hidtil gældende Æglov med den Ændring, at der fremtidig
skal være Rekurs til »en eller flere af Ministeren udnævnte
Skønsmænd«, medens der tidligere skulde være to Skønsmænd.
Nye er derimod de to næste Paragraffer, der gaar ud paa
følgende:
§ 7. Tilvirkning, Indførsel her til Landet og Udførsel
her fra Landet af Tøræg, udslaaede Æg, Æggeblomme og Ægge
hvide, flydende saavel som tørret, og lignende Produkter maa
kun finde Sted, saafremt Autorisation dertil er meddelt.
Enhver, der ønsker at tilvirke de i Stk. 1 omhandlede
Produkter, skal gøre Anmeldelse derom til Landbrugsmini
steren, der paa nærmere Betingelser, derunder en i Forhold
til de anvendte Mængder Æg fastsat Afgift, kan meddele
vedkommende Autorisation dertil.
Ministeren kan fastsætte Bestemmelser for Indretning
og Renholdelse af de Lokaler, hvori de i Stk. 1 nævnte Pro
dukter tilvirkes, og give Forskrifter med Hensyn til Produk
ternes Sammensætning, mikrobiologiske Renhed, Embal
lering, Opbevaring, Betegnelse og Mærkning.
Enhver, der ønsker her i Landet at indføre de i Stk. 1
omhandlede Produkter, skal gøre Anmeldelse derom til Mini
steren, der paa nærmere Betingelser, derunder en i Forhold
til Indførselen fastsat Afgift, kan meddele vedkommende
Autorisation dertil.
Enhver, der ønsker her fra Landet at udføre de i Stk. 1
nævnte Produkter, skal gøre Anmeldelse derom til Mini
steren, der paa nærmere Betingelser kan meddele vedkom
mende Autorisation dertil.
§ 8. Landbrugsministeren kan efter Forhandling med et

1938/1939

Vedtagne Love (Landbrugsm.)

191

af ham nedsat Udvalg fastsætte Bestemmelser om Kontrol
med det Avlsmateriale, hvorfra de af Rugerierne anvendte
Æg hidrører, og paalægge Rugerierne en i Forhold til Produk
tionens Størrelse fastsat Afgift.
Det i Stk. 1 omhandlede Udvalg skal bestaa af 1 Repræ
sentant for Statens Fjerkræudvalg, 1 Repræsentant for De
samvirkende danske Landboforeninger, 1 Repræsentant for
De samvirkende danske Husmandsforeninger og 1 Repræsen
tant for Danmarks Fjerkræa vierforening. Ministeren udpeger
Formanden blandt fornævnte Repræsentanter.
Bestemmelserne om det i Paragraffen nævnte Udvalg blev
tilføjet i Landstinget. Elbæk-Jessen (B.) stillede i Folketinget
Ændringsforslag om, at Landbrugsministeriets Ægeksportudvalg skulde træde i Stedet for dette Udvalg. Ændrings
forslaget bortfaldt.

§ 9. De i §§ 1, 3, 5, 7 og 8 omhandlede Afgifter anvendes
under eet til Dækning af Udgifterne ved Kontrollen med
Overholdelsen af de i denne Lov og i Medfør af samme fast
satte Bestemmelser, hvorhos Landbrugsministeren efter For
handling med Foreningen af danske Ægeksportører og Dansk
Andels Ægexport samt det i § 8 omhandlede Udvalg kan
anvende en Del af Afgifterne til Bestridelse af Udgifter til
Oplysnings- og Agitationsarbejde til Forbedring af Hønseavlen og Ægproduktionen her i Landet samt til Fremme af
Afsætningen af Æg i Udlandet.
Samtlige Afgifter vil i Tilfælde af manglende Betaling
kunne inddrives ved Udpantning.
Bestemmelserne svarer i det væsentlige til § 1 i Lov Nr. 140
af 28. April 1931 om Tillæg til Lov Nr. 100 af 31. Marts
1928 om Udførsel, Indførsel og Forhandling af Æg. I Lands
tinget foretoges en redaktionel Ændring.

§ 10, der angaar Ansvar og Straf for Overtrædelse af
Loven, svarer til de hidtil herom gældende Bestemmelser,
dog med den Forskel, at Bøderne ifølge en i Landstinget
foretagen Ændring skal anvendes til Dækning af de i § 9,
Stk. 1, omhandlede Udgifter. Endvidere indsattes i Lands
tinget følgende Bestemmelse: »Ansvarlig i Tilfælde af Over
trædelse er, saafremt Overtrædelsen kun medfører Bødestraf,
den eller de, for hvis Regning Virksomheden drives. Hvis
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Virksomheden er et Aktie- eller Andelsselskab el. lign., skal
Virksomheden ved Bestyrelsens Formand drages til Ansvar.«
Ifølge § 11 træder Loven, der ikke gælder for Færøerne,
i Kraft 3 Maaneder. efter dens Indrykning i Lovtidende. Dens
Gyldighedstid begrænsedes i Landstinget til 1. April 1944.
Efter at de af Landbrugsministeren stillede Ændrings- .
forslag var vedtaget uden Afstemning i Landstinget, vedtoges
det saaledes ændrede Lovforslag enstemmigt med 52 Stemmer.
Venstre havde haft nogen Betænkelighed ved en enkelt
Bestemmelse, nemlig § 8, der omhandler Kontrol med Ruge
nerne, men efter Vedtagelsen af det af Ministeren stillede
Ændringsforslag, hvorefter han vil forhandle med et Udvalg
om Sagen, og efter at Ministeren havde lovet, at Bestemmel
sen vilde blive administreret lempeligt, var disse Betænkelig
heder ikke længer til Stede. Venstre kunde derfor stemme
for Loven. — Fra konservativ Side afholdt man sig derimod
fra at stemme som Følge af, at Partiet havde faaet sine Æn
dringsforslag forkastet. Af disse gik, som foran nævnt, et
ud paa at fjerne Bestemmelsen om, at Ministeren skulde kunne
paalægge Købmændene at give samme Pris for samme Æg
kvalitet, medens et andet tilsigtede at fritage de handlende
for den Afgift, de skal betale for at faa Tilladelse til at handle
med Æg.
I Folketinget vedtoges Lovforslaget enstemmigt med
82 Stemmer. Ogsaa her undlod de Konservative at stemme,
hvilket ligeledes var Tilfældet med Bondepartiet og med
Retsforbundet, hvis Ordfører (Hans Hansen [Rørby]) tog
Afstand fra den Række Bemyndigelser, som Loven giver
Ministeren, og som han hævdede, at man ikke engang kunde
overse Rækkevidden af. Fra Bondepartiets Side gjorde
Elbæk-Jessen gældende, at den tilsigtede Kvalitetsforbedring
ikke vilde kunne naas, medmindre den af Partiet foreslaaede
Producentstempling blev paabudt, og at Sammensætningen
af de §§ 1 og 8 nævnte Udvalg var uheldig. Da disse Indven
dinger ikke blev taget til Følge, vilde Partiet ikke paatage
sig noget Medansvar for Lovens Gennemførelse.

29. Lov om Erstatning for Dyr, der dør som Følge
af Mund- og Klovesyge, samt om Statstilskud til de
Kreaturejere, der er økonomisk haardest ramt af MundOg Klovesyge. (Minister for Landbrug og Fiskeri Bording).
[A. Sp. 3559. — C. Sp. 389 og 679].
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Fremsat i Folketinget 13f (F. Sp. 2613). 1. Beh. 17/i
(F. Sp. 2669). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (M. F.
Mortensen, J. P. Jensen, Jensen [Horsebæk], Jensen [Lille
ring], Carl Petersen [Formand], Smørum, Sørensen [Sejlflod],
N. P. Andreasen, Rasmussen [Gylling] [Sekretær], Løje,
Jørgen Gram, Clausager, Fibiger, Petersen [Røj] og Jens
Thomsen). Betænkning (B. Sp. 491) afgivet 7/2. (Ordfører:
M. F. Mortensen). 2. Beh. 10/2 (F. Sp. 3844). 3. Beh. 15/2
(F. Sp. 4003). Behandlingen standset og Sagen vist tilbage
til Udvalget (F. Sp. 4022). Fortsættelse af 3. Beh. 2/3 (F. Sp.
4711). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 3/3 (L. Sp. 1175).
2. Beh. 6/3 (L. Sp. 1210). 3. Beh. 7/3 (L. Sp. 1219). Loven
stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 68).
Forslaget til Loven blev fremsat for i nogen Grad at mildne
det Tab, som Landbruget har lidt som Følge af den siden
August 1937 herskende Mund- og Klovesygeepizooti.
I Begyndelsen nedsloges de angrebne Besætninger ved det
offentliges Foranstaltning mod Erstatning, men efterhaanden
som Epizootien tog til i Omfang, maatte man af økonomiske
Grunde ophøre hermed, og den systematiske Nedslagning
ved offentlig Foranstaltning ophørte fra Juli 1938, efter at
der i alt var nedslaaet 617 Besætninger til et Beløb af ca.
6 658 000 Kr., hvori dog fragaar et ved Salg af Kød ind
vundet Beløb paa ca. 1 282 000 Kr. Ved Aarets Udgang
opgjorde Veterinærdirektoratet Antallet af angrebne Besæt
ninger til ca. 94 000 og ansaa det for sandsynligt, at Tallet,
selv om Sygdommen nu var i Tilbagegang, vilde komme
op paa i alt godt 100 000, det vil sige ca. Halvdelen af samt
lige Besætninger, eller paa det nærmeste samme Antal som
under Epizootien 1926—27. Under denne Epizooti, der
varede ca. 1% Aar, døde af Mund- og Klovesyge 6 819 Stkr.
stort Kvæg, 3 302 Stkr. Ungkvæg og 17 356 Kalve (heri
ikke medregnet Spædekalve).
Paa et Møde mellem Landbrugsministeren og Landbrugsraadet den 21. December 1938 erklærede Ministeren sig villig
til at fremsætte et Lovforslag, hvorefter Erstatning skulde
ydes for Kreaturer, der døde, og for Kreaturer, der maatte
udsættes paa Grund af Mund- og Klovesyge, saaledes at
Halvdelen af Beløbet hertil skulde udredes af Statskassen og
Halvdelen opkræves hos samtlige Landmænd i Forhold til
Antallet af Kreaturer ved Tællingen den 16. Juli 1938.
Fra Landbrugsraadets Side udtaltes imidlertid Betænkelig
hed over for Ministerens Forslag og navnlig ved, at Land
bruget skulde deltage i Ydelsen af Erstatning for Dyr, der
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blev udsat som Følge af Mund- og Klovesyge, ud fra den
Betragtning, at det maatte befrygtes, at det vilde kunne
forekomme, at Landmænd, som ingen Erstatning kunde faa
efter Ministerens Forslag, skulde deltage i Ydelsen af Erstat
ning til Landmænd, der ikke havde haft et større Tab end
det, de selv havde haft i Driftstab.
Ministeren og Landbrugsraadet enedes derfor om at
begrænse Erstatningen til Dødsfald og at henvise Udredelsen
af Erstatningsbeløbene til Statskassen. I sin Forelæggelses
tale udtalte Ministeren dog, at han af flere Grunde meget
gerne havde set, at Ordningen ikke var blevet en ren Til
skudsordning, men en Slags Forsikring, hvilende paa Prin. cippet Hjælp til Selvhjælp. Dette vilde formentlig have
været bedre baade for Landbruget og for Skatteyderne.
Lovforslaget undergik i Folketinget efter Forslag af Mini
steren og Udvalgsflertallet væsentlige Ændringer, der vedtoges
enstemmigt (se nedenfor ved Omtalen af §§ 1, 3 og 5). Æn
dringsforslag af forskellige Mindretal blev derimod forkastet.
Den endelige Vedtagelse skete enstemmigt i begge Ting.

§ 1. Saafremt Hornkvæg paa 6 Maaneder og derover
samt Søer med Pattegrise og synlig drægtige Søer som Følge
af Mund- og Klovesyge under den nuværende Epizooti er
døde senest 8 Uger efter, at Desinfektionen af den paagæl
dende Ejendom er tilendebragt, eller inden for samme Tids
rum er nedslaaet i Henhold til § 4 i Lov Nr. 152 af 17.Maj
1916 om Værn for Dyr, og Dødsfaldet eller Nedslagningen er
godtgjort ved en af Ejeren paa Tro og Love afgiven Erklæ
ring samt ved en af en Dyrlæge udstedt Attest (eller Erklæ
ring, hvis Attest ikke kan udstedes), kan Landbrugsmini
steren, saafremt han efter Forhandling med Landbrugsraadet
skønner det forsvarligt, ogsaa med Henblik paa Ejerens Ind
tægts- og Formueforhold, af Statskassen udrede Erstatning til

Ejerne af de paagældende Kreaturer. Saafremt de heromhandlede Kreaturer dør eller dræbes efter Lovens Ikraft
træden, skal dette godtgøres ved en af Veterinærdirektoratet
godkendt Obduktionserklæring.
Erstatning kan dog ikke ydes, saafremt Ejeren selv ved
Uforsigtighed eller Forsømmelse er Skyld i Dyrets Død.
Bestemmelsen om Erstatning for Søer med Pattegrise
og synlig drægtige Søer blev tilføjet i Folketinget (jfr. § 2
i Slutningen). Ligeledes det i Slutningen af 1. Punktum
tagne Forbehold: at Ministeren efter Forhandling med
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Landbrugsraadet skønner det forsvarligt — ogsaa med Hen
blik paa Ejerens Indtægts- og Formueforhold — at udrede
Erstatning (se herom nærmere nedenfor).
Folketingsudvalgets Mindretal (Venstre, Konservative og
Bondepartiet) nærede den Opfattelse, at Erstatningerne først
og fremmest maatte ydes for Dødsfald blandt Kreaturer
over 1 Aar, og fandt det derfor fuldt forsvarligt at undtage
Kalve fra 1 Aar ned til 6 Maaneder fra Statens Tilskud og
i Stedet yde en større og stigende Erstatning pr. Kreatur
til de Kreaturejere, som har haft et forholdsvis stort Antal
Dødsfald blandt Dyr paa 2 Aar og derover.
Mindretallet mente ogsaa, at den foreslaaede 8 Ugers
Frist i mange Tilfælde vilde være for kort, og at Ministeren
derfor burde have Adgang til at dispensere herfra og forlænge
Fristen.
Endelig foreslog Mindretallet, at Erstatnings Udeluk
kelse i Henhold til Stk. 2 skulde bero paa »paaviselig grov«
Uforsigtighed eller Forsømmelse.
De paagældende Ændringsforslag af Mindretallet for
kastedes med henholdsvis 49 Stemmer mod 28, 50 Stemmer
mod 31 og 51 Stemmer mod 32.

§ 2. Erstatningen ydes med 200 Kr. pr. Stk. Hornkvæg
paa 2 Aar og derover, 100 Kr. pr. Stk. Hornkvæg paa 1 Aar
og indtil 2 Aar, 50 Kr. pr. Stk. Hornkvæg paa 6 Maaneder
og indtil 1 Aar samt 100 Kr. pr. Stk. af de i § 1, Stk. 1, om
handlede Søer.
Til denne Paragraf forelaa 2 Mindretals-Ændringsforslag.
Venstre, Konservative og Bondepartiet stillede Forslag om
en ekstra Støtte til de Kreaturejere, der var særlig haardt
ramt ved et forholdsvis stort Antal Dødsfald blandt Dyr
over 2 Aar, idet disse skulde have et Tillæg eftér følgende
Regler:
Hvor Dødsfald i Forbindelse med Nedslagning i Henhold
til § 1 udgør i Procent af Antal Kreaturer paa 2 Aar og
derover:
10 pCt. og indtil 20 pCt....................... 25 Kr. pr. Kreatur.
20 — — 30 — .................... 50 — —
over 30 pCt............................................. 75 — —

For Dyr fra 1 til 2 Aar skulde ikke ydes Tillæg.
Ændringsforslaget blev forkastet med 51 Stemmer mod 32.
Jens Thomsen (B.) stillede endvidere Ændringsforslag
om, at Staten som Tilskud til Dækning af Driftstab skulde
yde 20 Kr. pr. voksent Kreatur og 10 Kr. pr. Griseso, der
fandtes i Besætningen ved Sygdommens Udbrud. Efter en
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af Forslagsstilleren gengivet Opgørelse af Veterinær væsenet
og Landøkonomisk Driftsbureau udgjorde Gennemsnits
tabet pr. Ko ved den sidste Epizooti i alt 144 Kr. — Æn
dringsforslaget forkastedes med 76 Stemmer mod 3.

§ 3. Saafremt en Ejer af et af de i Loven omhandlede
Kreaturer ifølge gensidig Forsikring har faaet udbetalt eller
har Ret til Erstatning for det døde eller nedslagne Kreatur,
overgaar 3t 4 of det Ejeren efter Loven tilkommende Erstat
ningsbeløb til den Forsikringsforening, der har udbetalt eller
skal udbetale Erstatning, dog med Fradrag af det Beløb,
hvormed Erstatningen efter denne Lov maatte overstige
Erstatningen fra Forsikringsforeningen, hvilket Beløb til
falder Ejeren.
Paragraffen blev indsat ved 2. Behandling i Folketinget.
Et Underændringsforslag af Mindretallet (Venstre, Konserva
tive og Bondepartiet) gik ud paa, at hele det Ejeren tilkom
mende Erstatningsbeløb skulde overgaa til Forsikringen,
hvortil var føjet, at det af Forsikringen udbetalte Erstat
ningsbeløb ikke kunde ansættes lavere end Tilskuddet i Hen
hold til nærværende Lov. — Underændringsforslaget for
kastedes med 50 Stemmer mod 29.

§ 4. Ansøgning om Erstatning for Kreaturer, der om
fattes af nærværende Lov, skal afgives paa Blanketter,
der foreskrives af Landbrugsministeren og udleveres af de
praktiserende Dyrlæger. Ansøgningen skal efter at være
attesteret af Dyrlægen, jfr. § 1, indsendes gennem Veterinær
direktoratet til Landbrugsministeriet.
§ 5. Saafremt en eller flere af Landbrugets Hovedorganisa
tioner eller en lokal Landbrugsorganisation med et Omraade
svarende til mindst et Amt eller et lokalt Mejeriforeningsomraade stiller Beløb til Raadighed til Støtte for de Kreatur
ejere, der er økonomisk haardest ramt af Mund- og Klovesyge,
kan Landbrugsministeren inden for et Beløb af 2 Mili. Kr.
og paa nærmere af ham fastsatte Betingelser af Statskassen
udrede et tilsvarende Tilskud til de paagældende Kreatur
ejere.
Ogsaa denne Paragraf blev tilføjet i Folketinget, og i
Forbindelse hermed ændredes Lovforslagets Titel.

§ 6. De en Kreaturejer efter Loven tilkommende Beløb
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kan, saa længe de endnu ikke er udbetalt, ikke være Genstand
for særskilt Retsforfølgning af nogen Art.
§ 8. Loven, der ikke gælder for Færøerne, traadte i
Kraft straks og har Gyldighed indtil Udgangen af Aaret 1939.
I Indledningen til Folketingsudvalgets Betænkning erklæ
rede Udvalgets Medlemmer sig enige i, at Mund- og Klovesygeepizootien har voldt følelige Tab for de ramte Land
mænd, som derfor burde have Støtte fra Staten. Udvalget
var ogsaa indforstaaet med, at Tabene kan ligge meget for
skelligt for de enkelte Landbrugere og forskelligt fra Lands
del til Landsdel, og man havde bestræbt sig for at finde en
Ordning, hvorved de haardest ramte kunde faa en Hjælp
ud over det, som Lovforslaget oprindelig tilsigtede at yde
(jfr- § 5).
Endvidere betonede Udvalget det ønskelige i, at der for
Fremtiden kan tilstilles Landmændene Serum, og Vaccine til
billigst mulige Pris og i tilstrækkelig Mængde, saa at en
Epizooti kan forløbe med mindst muligt Tab.
Med Hensyn til de af Udvalgsflertallet (Regeringspartierne)
og af Mindretal stillede Ændringsforslag henvises til det ved
de enkelte Paragraffer bemærkede.
Flertallet henstillede i Betænkningen til Landbrugsmini
steren, at der — til Vejledning for Ministeren — i Skemaerne
til Brug ved Ansøgning om Støtte blev forlangt Oplysning
om Ansøgerens Indtægts- og Formueforhold samt om, hvorvidt
Ansøgeren driver Landbrug som Hovederhverv, »da Ejerfor
hold saavel som Indtægts- og Formueforhold kan være
saadan, at Ansøgning om Statens Støtte ikke bør imøde
kommes«. Paa et Spørgsmaal i denne Anledning fra Venstres
Ordfører svarede Landbrugsministeren, at han vilde anse det
for helt urigtigt at yde Tilskud til meget store Velhavere,
som kunde finde paa at søge, fordi de havde haft nogle Døds
fald i deres Besætning, og at han derfor havde tiltraadt en
Ændring, der gav større Mulighed for at udelukke den Slags
Folk fra at faa Tilskud — Flertallet havde i Slutningen af
§ 1, Stk. 1, 1. Punktum, foreslaaet tilføjet: »saafremt han
[Ministeren] skønner det forsvarligt«. Ved 3. Behandling fore
slog Ministeren og Flertallet yderligere til de nævnte Ord at
føje: »ogsaa med Henblik paa Ejerens Indtægts- og Formue
forhold«.
Dette Ændringsforslag mødte Modstand baade fra Venstre,
Det konservative Folkeparti og Bondepartiet. Paa Venstres
Vegne fremsatte Løje følgende Paastand paa Overgang til
Dagsordenen:
»Idet Folketinget beklager, at Landbrugsministeren gen
nem den af ham planlagte Lovgivning paa dette Omraade
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ændrer det forelagte Forslag til en almindelig Understøttelses foranstaltning og aabner Mulighed for en i høj Grad vilkaarlig Administration til Skade for de Landmænd, der er
ramt af Mund- og Klovesygens Virkninger, gaar Tinget over
til næste Sag paa Dagsordenen.«
Fibiger (K. F.) foreslog at standse Lovforslagets Behand
ling og henvise Sagen til fornyet Overvejelse af Udvalget, og
dette Forslag vedtoges med 85 Stemmer mod 2.
Resultatet af de fornyede Udvalgsforhandlinger blev, at
hele Udvalget tiltraadte et af Ministeren udarbejdet Ændrings
forslag, hvori var tilføjet Ordene »efter Forhandling med
Landbrugsraadet«, saa at Sætningen fik følgende Ordlyd:
»saafremt han efter Forhandling med Landbrugsraadet skøn
ner det forsvarligt, ogsaa med Henblik paa Ejerens Indtægtsog Formueforhold«. Ministerens oprindelige Ændringsforslag
saavel som Løjes »Dagsorden« blev derefter taget tilbage,
og det nu stillede Ændringsforslag vedtoges uden Afstemning.
I den saaledes foreliggende Skikkelse vedtoges Lovfor
slaget enstemmigt i begge Ting, i Folketinget med 99 Stem
mer, i Landstinget med 70 Stemmer.

30. Lov om Laan til Foranstaltninger vedrørende
Staldhygiejne og Opbevaring af Gødning. (Minister for
Landbrug og Fiskeri Bording). [A. Sp. 4181. — C. Sp. 325
og 671].
Fremsat i Folketinget 8/2 (F. Sp. 3652). 1. Beh. 14/2
(F. Sp. 3968). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Carl
Petersen, Christen Andersen, Jensen [Lillering] [Formand],
Le vinsen, Strøm, Sørensen [Sejlflod], Ælkær, Rasmussen
[Gylling] [Sekretær], Aage Fogh, Laurits Pedersen, Kyed,
Marius Jensen, Grønning, Fibiger og Petersen [Bøj]). Be
tænkning (B. Sp. 715) afgivet 17/2. (Ordfører: Carl Petersen).
2. Beh. 23/2 (F. Sp. 4380). 3. Beh. 28/2 (F. Sp. 4551). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. 2/3 (L. Sp. 1068). 2. Beh. ®/3 (L. Sp.
1209). 3. Beh. 7/3 (L. Sp. 1218). Loven stadfæstet 15. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 106).
Den Mængde Staldgødning og Ajle, der aarlig produceres
i dansk Landbrug, har en Værdi af ca. 180 Mili. Kr. — eller
cirka tre Gange saa stor Værdi som Importen af Kunstgødning.
Der sker imidlertid stort Tab af Kvælstof paa Grund af
mangelfuld Opbevaring, f. Eks. ved utætte Beholdere, ved
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daarligt byggede Afløb fra Staldene eller ved Brug af smaa
Beholdere, der medfører en Udbringelse af Ajlen paa ugun
stige Tidspunkter. Dertil kommer, at der endnu paa en Del
Ejendomme med Kvægbesætninger ikke forefindes Ajle
beholdere.
For i saa høj Grad som muligt at undgaa Tab af de store
Værdier, som Naturgødningen indeholder, vil det være nød
vendigt at ombygge eller nyopføre et stort Antal Ajlebehol
dere og Møddingsteder samt at udbedre de med Ajlebehol
derne forbundne Afløb fra Staldene, og Lovens Formaal er
gennem Ydelse af rentefrie Laan fra Staten at give de paagældende Landmænd økonomisk Støtte hertil. Udgifterne vil
hovedsagelig medgaa til Arbejdsløn og til Materialer, der er
producerede her i Landet af indenlandske Raastoffer, og
Arbejdets Udførelse vil, foruden varigt at forbedre de enkelte
Landbrugs Økonomi, virke valutabesparende ved at over
flødiggøre en Del af vor Import af Kunstgødning og forøge
Beskæftigelsen Landet over til produktivt Formaal.
Forslaget til Loven var udarbejdet paa Grundlag af en
Indstilling fra Statsministeriets Raastofkommission. Regerin
gens Forslag afveg dog paa enkelte Punkter fra Raastofkommissionens Indstilling (se nedenfor ved §§ 2 og 7).

§ 1 bemyndiger Landbrugsministeren til at anvende
indtil 10 Miil. Kr. til Udlaan til Landbrugere til Foranstalt
ninger vedrørende Opbevaring paa disses Ejendomme af
fast og flydende Naturgødning, omfattende Ombygning eller
Nyopførelse af Ajlebeholdere og Møddingsteder samt Istand
sættelse af de med Ajlebeholderne forbundne Afløb fra Stal
dene.
Der er, som det vil ses, ikke fastsat nogen Tidsbegræns
ning for Laanenes Ydelse.

§ 2. Laanene, som ikke maa overstige 9/io
Omkost
ningerne ved de i § 1 ommeldte Foranstaltninger, maa andrage
fra 200 Kr. indtil 2 000 Kr. — dog i særlige Tilfælde indtil
3 000 Kr. —, udbetales kontant og er rentefrie i hele Løbetiden.
Laanene, der under Forudsætning af, at ingen Misligholdelse
finder Sted, henstaar fra Ejer til Ejer i de paagældende
Ejendomme, afdrages med V20 halvaarligt, dog saaledes at
første Afdrag først forfalder til den 2 Aar efter Laanets
Optagelse førstkommende 11. Juni eller 11. December Ter
min, og de resterende Afdrag forfalder hver derefter følgende
Halvaarstermin. — Laanesummerne maa kun anvendes til
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Dækning af Udgifter ved de i § 1 ommeldte Foranstaltninger
og er undtaget fra andre Kreditorers Retsforfølgning.
Begrænsningen til 9/10 af Omkostningerne fandtes ikke i
Raastofkommissionens Indstilling, men blev tilføjet i Rege
ringsforslaget af Hensyn til den fortrinlige Sikkerhed for
disse Laan (§ 3); de efterstaaende Panthavere skulde her
igennem have Sikkerhed for kun at rykke for et Beløb, der
er mindre end Værdiforøgelsen.
Om Godtgørelse for Arbejde udført af Laantageren selv eller
hans fastlønnede Medhjælpere kan medregnes ved Opgørelsen
af Udgifterne, maa i hvert enkelt Tilfælde afgøres af Grund
forbedringsudvalgene.

Ved § 3 tillægges der Laanene samme Prioritetsstilling
som Grundforbedringslaan, idet Pantebreve for de i Loven
omhandlede Laan har Pant og Fortrinsret som for kommunale
Ejendomsskatter i de paagældende Ejendomme. Pantebrevet
kan udstedes paa ustemplet Papir, og dets Lysning, Nedskriv
ning og Udslettelse sker uden Gebyr og uden Erlæggelse af
det i Tinglysningsafgiftslovens § 14, Stk. 2, fastsatte Vederlag.
Transporter paa Laanesummen er ligeledes stempelfrie.
Den indrømmede Fortrinsstilling hviler foruden paa det
ved § 2 anførte paa den Betragtning, at Reglerne om Laaneandragenders Behandling (§ 4) skaber betryggende Sikker
hed for, at der tilføres vedkommende Ejendom en varig
Værdiforøgelse. Desuden henvises i Motiverne til, at Laanene
er rentefrie og henstaar uopsigeligt fra Ejer til Ejer.

Ifølge § 4 indsendes Andragende om Laan til det stedlige
Grundforbedringsudvalg, der videresender det til Landbrugs
ministeriet med sin Erklæring, bilagt et fra en Entreprenør
indhentet Tilbud med Arbejdstegning for det paagældende
Anlæg, der skal være af en passende Størrelse i Forhold til
Kreaturholdet. Efter at Landbrugsministeriet har tilstaaet
Laanet og der foreligger Opgørelse fra Grundforbedrings
udvalget om, hvor meget Arbejdet har kostet, foranlediger
Ministeriet eventuelt det efter Tilsagnet lyste Pantebrev ned
skrevet og Paategningen herom tinglyst. Naar en Repræsen
tant for Udvalget har efterset, at Anlægget er forsvarligt udført
efter den foreliggende Arbejdstegning, og der foreligger
Garantierklæring fra vedkommende Entreprenør vedrørende
Arbejdets Udførelse, udbetales Laanet.
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Om Vederlaget for Sagernes Behandling bestemmer § 5,
at Grundforbedringsudvalgene oppebærer fra Staten til Dæk
ning af de med Sagerne forbundne Udgifter 20 Kr. for hver
Sag, der resulterer i Bevilling af Laan, og 10 Kr. for andre
Sager.
§ 6. Afdrag paa de i Henhold til Loven ydede Laan
kan inddrives ved Udpantning.
§ 7 fandtes ikke i Raastofkommissionens Indstilling, men
optoges i Regeringens Forslag. Den lyder saaledes:
Hvor Omkostningerne andrager 800 Kr. eller derover,
bør der til de omhandlede Arbejder saa vidt muligt antages
Arbejdere, der er arbejdsløse, og som oppebærer Understøt
telse af Arbejdsløshedskasser eller af det offentlige. Fortrins
vis skal Familieforsørgere og saadanne, som har forsikret sig
mod Arbejdsløshed, komme i Betragtning.
Lige med nævnte Arbejdere kan — efter nærmere af
Landbrugsministeren fastsatte Regler — stilles Arbejdere,
som ved Antagelsen var beskæftiget ved andre af nærværende
Lov omfattede Arbejder eller ved Grundforbedringsarbejder.
§ 8 bemyndiger Finansministeren til at tilvejebringe de
Beløb, over hvilke der disponeres i Henhold til § 1, ved Ud
stedelse af rentebærende Statsobligationer.
Loven gælder ikke for Færøerne.
Et Mindretal i Folketingets Udvalg, bestaaende af Ven
stres og Det konservative Folkepartis Medlemmer, udtalte
i Betænkningen den Opfattelse, at de Ændringer, som Land
brugsministeren havde foretaget i Raastofkommissionens
Indstilling, ingenlunde var Forbedringer, og særlig gjaldt
dette efter Mindretallets Mening § 7, der satte Skel mellem
Laantagerne. »Bestemmelsen tilsigter at fastholde et prin
cipielt Standpunkt, der kun i Praksis kan besværliggøre
Forholdene, uden at der herved opnaas noget reelt i Beskæftigelsesspørgsmaalet, idet den øgede Beskæftigelse, som Lov
forslagets Gennemførelse vil befordre, selvsagt — uanset § 7
— vil give Anledning til, at ledige Kræfter bliver taget i
Brug.«
Mindretallet foreslog derfor at udelade § 7, og dette
Ændringsforslag støttedes af Bondepartiet og Retsforbundet;
men Paragraffen vedtoges med 55 Stemmer mod 37.
I en Skrivelse til Udvalget (Bilag til Betænkningen) ret
tede Kreditforeningernes staaende Fællesudvalg en indtrængende
Henstilling om, at § 3 ikke blev til Lov. Ved Paragraffens
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Gennemførelse vilde der atter ske en Forringelse af Real
kredittens Stilling i det danske Landbrug, og det paa et
Tidspunkt da Fortrinsretten for nye Prioriteter allerede var
bragt til Anvendelse ved Henstandsgæld, Tilskrivningsgæld
og Forstrækningslaan, Høstpantebreve, Grundforbedrings laan, Mergellaan samt Afvandings- og Pumpebidrag. Og det
gjorde det ikke lettere for Realkreditten at affinde sig med
de nævnte indskudte Prioriteter, at den ogsaa og samtidig
svækkedes ved Lovgivningen om Naturfredning, ved de lang
varige Saneringsforhandlinger saavel som ved de stærkt
stigende Ejendomsskatter.
Spørgsmaalet blev ved 2. Behandling taget op af HassingJørgensen (R. V.), som fandt det nødvendigt at gøre en prin
cipiel Indsigelse mod Tendensen til at indskyde nye Hæftel
ser forud for de bestaaende. Han vilde ikke bestride, at
Ejendommenes Værdi i Almindelighed forøgedes ved de
heromhandlede Foranstaltninger, men hvis man vedblivende
vilde forbedre Ejendommene ved Hjælp af Laan, der blev
skudt ind forud for bestaaende Prioriteter, vilde Stillingen
dog forrykkes til Skade for Panthavernes Sikkerhed, og
Hassing-Jørgensen frygtede for, at man ved at tillade Op
fyldelsen af de naturlige Forudsætninger om, at Ejendommen
holdes i god Stand, ved Hjælp af Laan vilde undergrave
Tilliden til Realkreditten og derved fremkalde lavere Kurser
paa Kreditforeningsobligationerne, hvilket igen vilde blive
til meget stor Skade for alle nye Laantagere. Han foreslog
derfor at ændre § 3 saaledes, at Pantebreve for de i Lovforslaget
omhandlede Laan fik Pant næstefter tinglyste Behæftelser,
ligesom han foreslog at udelade § 6, angaaende Udpantnings
ret for Afdrag. — Landbrugsministeren kunde tiltræde, at
der burde vises Forsigtighed paa dette Omraade, men naar
man holdt sig for Øje, at Fordelen ved Foranstaltningerne
skulde være større end Udgifterne, kunde han ikke se, at
der blev tilføjet Kreditorerne nogen Uret, og Ministeren tog
Afstand fra Ændringsforslaget til § 3, hvis Gennemførelse
enten vilde betyde, at Landbrugerne af Forsigtighedshensyn
undlod disse Foranstaltninger, eller at Staten risikerede sine
Penge. — Hassing-Jørgensen tog derefter Ændringsforslagene
tilbage, idet han kun havde ønsket at rejse Spørgsmaalet
principielt og at henstille til Ministeriet og til Rigsdagen,
ikke blot at være forsigtig, men at være juridisk korrekt
i denne Henseende.
Ved 3. Behandling stemte Bondepartiet sammen med
Regeringspartierne for Lovforslaget. Venstre og Det kon
servative Folkeparti undlod under Hensyn til § 7 at stemme.
Retsforbundet, som var principielt imod, at »Staten yder
rentefrit Laan til Erhvervslivet og lader uvedkommende
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betale Rentepengene«, stemte imod. Stemmerne stod 62
mod 4; 35 stemte hverken for eller imod.
I Landstinget vedtoges Lovforslaget med Regeringspar
tiernes Stemmer (37); ogsaa her undlod Venstre og Kon
servative (32) at stemme.

31. Lov om Tillæg til Lov Nr. 139 af 13. April
1938 om Opførelse og Udleje af Arbejderboliger m. m.
paa Landet. (Minister for Landbrug og Fiskeri Bording).
[A. Sp. 4799. — C. Sp. 1407 og 1573].
Fremsat i Folketinget 22/2 (F. Sp. 4307). 1. Beh. 2/3 (F.
Sp. 4716). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Smørum,
Christen Andersen, Hauberg, Knud V. Jensen, Jensen [Horsebæk], Levinsen [Formand], Carl Petersen, Jensen [Gørding]
[Sekretær], Steen, Koefoed, Laurits Pedersen, J. E. Nørgaard,
Ulrich, A. C. D. Petersen og Grønning). Betænkning (B.
Sp. 1831) afgivet 6/3. (Ordfører: Smørum). 2. Beh. 9/3 (F.
Sp. 5225). 3. Beh. 9/3 (F. Sp. 5284). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 10/3 (L. Sp. 1434). 2. Beh. 10/3 (L. Sp. 1489).
3. Beh. n/3 (L. Sp. 1572). Loven stadfæstet 15. Marts 1939.
(Lov-Tid. Nr. 111).
Som omtalt i Aarbogen for 1937—38, Side 146, blev der
ved Loven af 13. April 1938 om Opførelse og Udleje af Ar
bejderboliger paa Landet i de tre Finansaar 1938—39, 1939
—40 og 1940—41 stillet i alt 6 Miil. Kr. til Raadighed til
Fremskaffelse af Jord og til Laan efter Lovens Regler, nemlig
3 Mili. Kr. af Jordfonden til Opførelse af Boliger paa Stats
jord og 3 Mili. Kr. af Statskassen til Opførelse af Boliger
paa privat indkøbt Jord. Medens der hidtil kun er anvendt
en ringe Del af det førstnævnte Beløb, var der allerede inden
Udløbet af Finansaaret 1938—39 lagt Beslag paa alle 3
Millioner til Opførelse af Arbejderboliger paa privat indkøbt
Jord — gennem Tilsagn om Statslaan til i alt 359 Ansøgere —,
og for at skabe Mulighed for Arbejdets Fortsættelse er dette
Beløb nu forøget med 2 Millioner til 5 Mili. Kr.
Med Hensyn til Lovens Anvendelse paa Statsjord oplystes
i en Skrivelse til Folketingsudvalget, at Jordlovsudvalget,
hvor Omstændighederne menes at tale derfor, har Opmærk-
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somheden henvendt paa, fra den Jord, som erhverves til
Udstykning i mindre Landbrug, ogsaa at udstykke Bygge
grunde til Afhændelse til Opførelse af Arbejderboliger, men
at dette efter Sagens Natur kun undtagelsesvis kan finde Sted.
Til Afhændelse i Foraaret 1939 tænktes afsat i alt 13 Bygge* grunde, men foreløbig var der ingen eller kun enkelte Ansøgere
til Grundene. I andre Tilfælde — i alt 4 — havde Jordlovs
udvalget modtaget Ansøgninger om, at Jordfonden erhvervede
en nærmere betegnet Byggegrund til Videreafhændelse til
Ansøgeren til Opførelse af en Arbejderbolig.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting — i Folke
tinget med 98 Stemmer, i Landstinget med 73 Stemmer —,
men Ordføreren for Bondepartiet erklærede, at dette Parti
som Følge af Bestemmelserne i Lovens § 2, der aabner Mulig
hed for at bygge Landarbejderboliger ogsaa i Stationsbyer,
og i § 28, om eventuel Fortrinsstilling for arbejdsløshedsfor
sikrede ved Antagelse til Byggearbejdet, ikke kunde medvirke
til Lovforslagets Gennemførelse.

32. LOV om Hvalfangst. (Minister for Landbrug og
Fiskeri Bording}. [A. Sp. 4721. — C. Sp. 505 og 1555].
Fremsat i Folketinget 22/2 (F. Sp. 4309). 1. Beh. 25/2 (F.
Sp. 4507). 2. Beh. 4/3 (F. Sp. 4829). 3. Beh. 6/3 (F. Sp. 4900).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 7/3 (L. Sp. 1234). 2. Beh. 9/3
(L. Sp. 1341). 3. Beh. (L. Sp. 1431). Loven stadfæstet 15.
Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 109).
Hensigten med denne Lov, der afløser Lov om Hvalfangst
Nr. 133 af 2. Maj 1934 (Aarbog 1933—34, Side 348), er at sætte
Danmark i Stand til at tiltræde en paa en Konference i Lon
don indgaaet international Overenskomst af 8. Juni 1937 angaaende Regulering af Hvalfangst og Protokol af 24. Juni
1938 til denne Overenskomst.
Overenskomsten giver Bestemmelser, der i Hovedsagen
finder Anvendelse paa Hvalfangst saavel fra flydende Kogerier som fra Landstationer. De vigtigste af disse Bestemmelser
vedrører Overholdelse af Fredningstider, Forbud mod Fangst
af visse Hvalarter, som allerede trues med Udryddelse, Forbud
mod Fangst af Hunhvaler med Unger eller diende Hvaler og
af forskellige Hvalarter under de for hver Art foreskrevne
Mindstemaal, Forlangende om fuld kommerciel Udnyttelse af
hver enkelt Del af enhver fanget Hval og Begrænsning af det
Tidsrum, inden for hvilket Hvalen fra det Øjeblik, den er

1938/1939

Vedtagne Love (Landbrugsm.)

205

fanget, skal være behandlet i Kogeriet eller paa Landsta
tionen.

Bortset fra enkelte uvæsentlige Ændringer adskiller den
nye Lov sig fra Loven af 2. Maj 1934 paa følgende Punkter:
1. I Begyndelsen af § 1 »Ret til at drive Hvalfangst paa
dansk Søterritorium eller til at bringe Udbytte af Hvalfangst,
selv om Fangsten har fundet Sted uden for Søterritoriet, her
til Landet« er de følgende Ord »for her at tilvirke samme«
nu udeladt for at sikre en effektiv Gennemførelse af Lovens
Regler og dermed hindre Omgaaelse af de gældende Bestem
melser.
2. Der er indsat en ny § 4, som tager Sigte paa at hindre,
at et dansk Skib, der benyttes til Hvalfangst uden for dansk
Søterritorium, for at omgaa de herom gældende Regler, over
føres til et Flag tilhørende et Land, der ikke har tiltraadt de
internationale Overenskomster angaaende Ordningen af Hval
fangsten. Det bestemmes her, at et i det danske Skibsregister
optaget Hvalfangerskib eller Skib, som er indrettet som Hvalkogeri, ikke uden en fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri
efter indhentet Erklæring fra Ministeriet for Handel, Industri
og Søfart meddelt Tilladelse kan overføres under fremmed
Flag eller ved Udleje, Udlaan eller paa anden Maade stilles
til Raadighed for nogen, som ifølge Sølovens § 1 ikke kan
eje dansk Skib.
3. Man har fundet det rettest i størst muligt Omfang at
undgaa detaillerede Bestemmelser i selve Loven. De hidtil i
§§ 8 og 9 optagne Fredningsbestemmelser m. v. er derfor ude
ladt, og det er Hensigten at optage Indholdet af disse Para
graffer sammen med nye tilkommende Bestemmelser om
Mindstemaal i en kgl. Anordning, der udstedes samtidig med
Lovens Ikrafttræden.
4. For at man ikke skal være nødsaget til at søge Loven
om Hvalfangst forandret, hver Gang den internationale Over
enskomst angaaende Regulering af Hvalfangst, derunder
særlig Bestemmelserne om Fredningstid og Mindstemaal,
bliver ændret, er der endvidere i § 14 givet Adgang til at fast
sætte Bestemmelser til yderligere Beskyttelse af Hvalbestan
den ved kgl. Anordning.
5. I den særlige Paragraf angaaende Færøerne, nu § 9,
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er der i Overensstemmelse med Lagtingets Indstilling givet
Hjemmel til, at Hvalafgiften helt kan bortfalde for de Sta
tioners Vedkommende, der er villige til at afslutte Overens
komst med Lagtinget om Levering af Hvalkød til den færøske
Befolkning paa Vilkaar, der af Lagtinget skønnes at være
tilfredsstillende. Og medens Afgiften hidtil skulde deles saaledes, at 3/s tilfaldt Færø Amts økonomiske Fond, 2/5 Fær
øernes Kirkefond, Færø Amts Fattigkasse og Amtets Skole
fond, er det nu bestemt, at hele Afgiften indgaar i Amtsfonden,
saaledes at Lagtinget for hvert enkelt Aars Vedkommende
vil kunne afgøre, hvorvidt der skal finde Overførsel Sted fra
denne Fond til de andre nævnte Kasser.
6. For at hindre Omgaaelse af Lovens Regler og tilveje
bringe Overensstemmelse med Bestemmelserne i den inter
nationale Overenskomst er det i § 10 udtrykkelig anført, at
Hvalfangst, der drives med danske Skibe uden for dansk Sø
territorium, saaledes at Udbyttet af Fangsten ikke bringes
her til Landet, kun maa finde Sted efter derom indhentet
Tilladelse fra Ministeren for Landbrug og Fiskeri.
7. Med Henblik paa videnskabelige Undersøgelser er det
i en ny § 11 fastsat, at Bestemmelserne i Loven og den i
Henhold til denne udstedte kgl. Anordning ikke skal være til
Hinder for de ved Statens Foranstaltning foretagne eller af
Staten godkendte Undersøgelser med Hensyn til Fangst, Drab
eller Tilvirkning af Hvaler.
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt i begge Ting.

33. Lov for Færøerne om Bekæmpelse af smit
somme Plantesygdomme og Skadedyr. (Minister for
Landbrug og Fiskeri Bording). [A. Sp. 2775. — C. Sp. 11
og 31].
Fremsat i Landstinget 19/10 (L- Sp. 12). 1. Beh. 28/10
(L. Sp. 46). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Albert
Andersen, Gisselbæk, A. P. Hansen, Severin Hansen, Hendriksen, Oluf Johansen, Josiassen [Formand], Kantsø, Laurits
Knudsen [Sekretær], Korsgaard, Nielsen Mann, S. C. Nør
gaard, P. C. Petersen, J. R. Poulsen og Rytter). Betænkning
(B. Sp. 25) afgivet 11/11. (Ordfører: Josiassen). 2. Beh. 16/n
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(L. Sp. 116). 3. Beh. 18/11 (L. Sp. 118). Oversendt til Folke
tinget. 1. Beh. 8/i2 (F. Sp. 2227). 2. Beh. 13/12 (F. Sp. 2292).
3. Beh. 15/12 (F. Sp. 2404). Loven stadfæstet 21. December 1938.

(Lov-Tid. Nr. 370).
Der er i de senere Aar et Par Gange konstateret Tilfælde
af Kartoffélbrok paa Færøerne (i Sandevaag 1931, paa Suderø
1937). Da denne ondartede Sygdom vil kunne foraarsage stor
Skade paa Øerne, navnlig efter at Kartoffeldyrkningen er
blevet saa omfattende, at Udbyttet næsten dækker Øernes
Behov, og da man ikke i Længden har fundet det betryggende
at nøjes med Henstillinger til Beboerne om at vise Forsigtig
hed og undlade Overførsel af Kartofler fra de smittede Steder
til de andre Øer, har Lagtinget gjort Indstilling om Gennem
førelse for Færøerne af lignende Lovbestemmelser, som er
gældende for den øvrige Del af Riget med Hensyn til Bekæm
pelse af smitsomme Plantesygdomme og Skadedyr. Dette er
da Hensigten med nærværende Lov, som i det væsentlige er
enslydende med Lov Nr. 140 af 1. Juli 1927; Lovens Admini
stration er dog i et vist Omfang henlagt under Færø Amt,
og man har udeladt den ældre Lovs Bestemmelse om, at Gen
nemførelsen af de i Henhold til Loven fastsatte Bestemmelser
udøves direkte af et særligt Tilsyn.

Hovedreglerne findes i § 1, der bemyndiger Landbrugs
ministeren til at træffe Foranstaltning dels til at forebygge,
at Plantesygdomme eller Skadedyr, der maa anses for farlige
for de i Landbruget, Havebruget og Skovbruget dyrkede
Planter, og som ikke hidtil er paavist paa Færøerne, eller som
kun optræder med en begrænset Udbredelse, indslæbes eller
indføres til Færøerne, dels til at bekæmpe saadanne Plantesyg
domme eller Skadedyr være sig ved Forbud mod Saaning,
Plantning eller Transport af Kulturplanter, Tilintetgørelse
eller Desinfektion af disse eller af Emballage og andet, hvorfra
Smitte kan antages at kunne udbredes, eller ved Isolering
af Jordstykker, Desinfektion af Oplagsrum, Redskaber og
lignende eller paa en hvilken som helst anden Maade, der
maatte skønnes egnet til Bekæmpelse af disse Sygdomme og
Skadedyr. — I paatrængende Tilfælde kan de omhandlede
Foranstaltninger træffes af Amtet, der da uopholdelig skal
gøre Indberetning derom til Ministeren.
De med Foranstaltningernes Gennemførelse forbundne
Udgifter afholdes af vedkommende Importør, Ejer eller
Bruger.
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§ 2 bemyndiger Ministeren til ved Udførsel fra Færøerne
af levende Planter eller Plantedele at træffe alle saadanne
Foranstaltninger, som maatte være paakrævet i Henhold til
fremmede Landes Plantesygdomslovgivning. Udgifterne her
ved afholdes af vedkommende Eksportør.
§ 3 paalægger Besidderen at gøre Anmeldelse til Amtet,
naar Planter i hans Besiddelse angribes af de i § 1 omhand
lede Sygdomme eller Skadedyr, og § 4 indeholder Begler om
Ydelse af Erstatning for Tab ved Tilintetgørelse af Afgrøder,
om Erstatningskravs Fremsættelse, Erstatningens Fastsæt
telse og Fordelingen af de dermed forbundne Udgifter mellem
Færø Amts Repartitionsfond og Staten.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.

34. Lov om Ændring af Lov for Færøerne Nr. 101
af 4. April 1928 om Jagt, Fuglefangst m. m. (Minister
for Landbrug og Fiskeri Bording). [A. Sp. 4793. — C. Sp.
511 og 1555].
Fremsat i Folketinget 22/2 (F. Sp. 4309). 1. Beh. 25/2 (F.
Sp. 4509). 2. Beh. 4/3 (F. Sp. 4829). 3. Beh. % (F. Sp. 4901).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh.
(L. Sp. 1238). 2. Beh. 9/3
(L. Sp. 1341). 3. Beh. 9/3 (L. Sp. 1432). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 108).
Den saakaldte Lungeplet eller Septembersyge, der er
identisk med Papegøjesygen, angreb i 5-Aaret 1933—37 165
Mennesker paa Færøerne (deraf 141 Kvinder), og den medførte
30 Dødsfald. Efter at det var konstateret, at Mallemukkens
Unger er Smittebærere for Sygdommen, indstillede Lagtinget
enstemmigt, at Mallemukunger blev fredet i August, Sep
tember og Oktober 1939, og denne Indstilling er ved Loven
imødekommet saaledes, at lignende Foranstaltning ogsaa kan
træffes i fremtidige Tilfælde af beslægtet Art.
Loven fremtræder som en Tilføjelse til § 20 i Lov for
Færøerne Nr. 101 af 4. April 1928, og den bemyndiger Land
brugsministeren til efter Indstilling af Lagtinget for et Tids
rum af indtil 1 Aar ad Gangen at frede »andre Dyre- eller
Fuglearter« og forbyde deres Fangst, Salg og anden An
vendelse.
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35. Lov for Færøerne om Udskiftning. (Minister
for Landbrug og Fiskeri Bording). [A. Sp. 4673. — C. Sp.
465 og 1553].
Fremsat i Folketinget 22/2 (F- Sp. 4307). 1. Beh. 25/2 (F.
Sp. 4503). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Jensen
[Lillering], J. P. Jensen, M. F. Mortensen, Nielsen [Mejlby],
Smørum, Sørensen [Sejlflod], Ælkær, Kristian Nygaard [Sekre
tær], Steen, Samuelsen [Formand], Vanggaard, Jensen-Broby,
Westermann, Grønning og A. C. D. Petersen). Betænkning
(B. Sp. 1655) afgivet
(Ordfører: Samuelsen). 2. Beh. 4/3
(F. Sp. 4828). 3. Beh. 6/3 (F. Sp. 4899). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 7/3 (L. Sp. 1232). 2. Beh. */3 (L. Sp. 1341).
3. Beh. 9/3 (L. Sp. 1431). Loven stadfæstet 27. Marts 1939.
(Lov-Tid. Nr. 147).
1 Henhold til Lov Nr. 125 af 20. April 1926 (Aarbog
1925—26, Side 193) er der paa Færøerne gennemført en Række
Udskiftninger. Loven gjaldt indtil L April 1932, men blev
gentagne Gange forlænget, sidste Gang indtil 1. April 1936.
Omkostningerne ved disse Udskiftninger var ret betydelige,
og Regeringen havde derfor den Opfattelse, at Udskiftnings
arbejdet burde stilles i Bero indtil videre. Da man imidlertid
paa Færøerne har lagt megen Vægt paa at faa Udskiftnings
arbejdet genoptaget, idet Udskiftningens Gennemførelse anses
for at være af afgørende Betydning for Udviklingen af det
færøske Landbrug, har der, efter at Arbejdet var stillet i
Bero, været ført en Række Forhandlinger imellem Statsmini
steriet, Landbrugsministeriet, Finansministeriet, Lagtinget,
Færø Amt og det færøske Landbrugsraad om en Genoptagelse
af Udskiftningsarbejdet. Der blev herunder opnaaet Enighed
om, at Arbejdet burde genoptages paa følgende Grundlag:
1) at Udgiften fra Statens Side ikke maa overstige 20 000 Kr.
pr. Aar,
2) at Statskassens Udgifter indskrænkes til Halvdelen af de
samlede Udgifter, og
3) at der ikke træffes Bestemmelse for en længere Periode end
2 Aar.
Endvidere skulde Omkostningerne søges nedbragt ved en
Forenkling af den tekniske Fremgangsmaade ved Udskift
ningsarbejdet.
Efter at der i Fjor var vedtaget en Lov om Indskrænkning
i Retten til Udstykning af udskiftet Jord (Aarbog 1937—38,
Side 171), ansaa Regeringen Tidspunktet til at genoptage Ud
skiftningsarbejdet for inde, og i November 1938 tilstillede
Landbrugsministeriet Lagtinget et Udkast til Lovforslag om
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Udskiftning, som Lagtinget saa behandlede i Samlingen 1938.
Det af Landbrugsministeren i Folketinget fremsatte Forslag
stemte i alt væsentligt overens med Lagtingets Vedtagelse,
og Lovforslaget gennemførtes i Rigsdagen med en enkelt,
redaktionel, Ændring.

Loven har i Hovedsagen samme Indhold som den op
rindelige Udskiftningslov af 20. April 1926, men betydnings
fulde Ændringer er dog foretaget i §§ 26 og 59:
Udskiftningen er hidtil foregaaet, efter at en Kommission,
bestaaende af en af Landbrugsministeren udnævnt Formand
og to af Retten efter Lagtingets Indstilling udmeldte Med
lemmer, havde foretaget en nøjagtig Opmaaling og Vurdering
af de som oftest meget smaa Parceller; Udskiftningen er her
ved blevet overordentlig kostbar. Det overlades nu i § 26
de to af Retten udmeldte Medlemmer af Udskiftningskom
missionen at bestemme, at Marketallet skal lægges til Grund
for Udskiftningen i de Tilfælde, hvor dette skønnes forsvarligt.
Ved at Afgørelsen saaledes overlades alene til de to af Retten
udmeldte Medlemmer under Vejledning af Udskiftningsfor
manden og Sysselmanden, mener man, at en Del Udskift
ninger kan gennemføres paa Grundlag af Marketallet, hvilket
vil betyde en meget væsentlig Forenkling af Udskiftnings
arbejdet og som Følge heraf Formindskelse af Omkostnin
gerne.
Statskassen har hidtil baaret ca. 92 pCt. af de samlede
Udgifter ved Udskiftningen. Efter de i § 59 foretagne Æn
dringer udreder Statskassen den Godtgørelse og de Dag
penge, som tilkommer Udskiftningsformanden, medens alle
andre Omkostninger ved Udskiftningsforretning fordeles imel
lem Statskassen, Amtsrepartitionsfonden og Lodsejerne med
én Trediedel til hver. Det forventes, at Statens Bidrag til
Udskiftningsarbejdet herved kan holdes inden for 50 pCt. af
de samlede Udgifter.
Af andre Ændringer, der er indført i den nye Lov, skal
nævnes:
Der gives ikke blot som hidtil Kongsfæstere Ret til at
kræve Udskiftning, men desuden faar Brugere af de Ejen
domme, hvormed Præsteembederne paa Færøerne er
beneficerede, og Brugere af de Ejendomme, der erhverves for
Jordfondens Midler, Ret til at kræve Udskiftning, saaledes at
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denne Ret ikke kan gøres gældende af Landbrugsraadet eller
af Ministeren for Landbrug og Fiskeri (§ 4).
Der paalægges Lodsejerne Pligt til at møde til Paavisning
af deres nuværende Ejendomsgrænser af Hensyn til den meget
store Betydning det har, at Grænserne mellem de enkelte
Ejendomme uden unødig Tidsspilde bliver bragt paa det rene,
inden det betydelige Arbejde vedrørende Udlodningsplanen
paabegyndes (§ 13).
Udskiftningskommissionen faar Bemyndigelse til i sær
lige Tilfælde at paabyde Flytning af Udhuse, Møddinger og
lignende, saafremt det skønnes hensigtsmæssigt for Udskift
ningens Skyld og for Regulering af bebyggede Strøg. I saadanne Tilfælde kan den Del af Udflytningsomkostningerne,
der ikke udredes af Statskassen, paalægges den eller de Ejere,
som har særlig Fordel af Flytningen, eller Kommunen i For
hold til den Fordel, der opnaas for denne (§ 46).
Som ovenfor omtalt skulde der ved den nye Lov ikke
træfles Bestemmelse for en længere Periode end 2 Aar. Naar
der dog i § 86 er givet Loven Gyldighed i 3 Aar (fra l. April
1939 til 1. April 1942), skyldes dette, at Udskiftningsarbejdet
i Marken ikke kan paabegyndes før om et Aar, idet Begæ
ringer om Udskiftning tidligst kan behandles og vedtages paa
Grandestævne i Januar—Februar 1940.
§ 87 bemyndiger Landbrugsministeren til at anvende
i alt 40 000 Kr. til Afholdelse af de Udgifter, som Loven paa
lægger Statskassen. Beløbet vil blive fordelt paa to Finansaar.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.

36. Lov om Ændringer i Lov Nr. 139 af 11. April
1920 om Valg til Rigsdagen, jfr. Lov Nr. 255 af 28.
Juni 1920, Lov Nr. 467 af 30. August 1920, Lov Nr.
475 af 14. December 1923 og Lov Nr. 104 af 7. April
1936. (Indenrigsminister Bertel Dahlgaard). [A. Sp. 2933.
— C. Sp. 41 og 65].
Fremsat i Folketinget 22/u (F. Sp. 1589). 1. Beh. 6/ia
(F. Sp. 2125). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
Lov om Valg til Rigsdagen m. v. (se Side 216). Betænkning
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(B. Sp. 49) afgivet 13/12. (Ordfører: Holger Eriksen). 2. Beh.
15/12 (F. Sp. 2408). 3. Beh. 15/12 (F. Sp. 2448). Oversendt til
Landstinget. 1. Beh. 16/12 (L. Sp. 271). 2. Beh. 16/12 (L. Sp. 296).
3. Beh. 16/12 (L. Sp. 302). Loven stadfæstet 21. December 1938.
(Lov-Tid. Nr. 373).
Det oprindelige Forslag til denne Lov tog væsentlig kun
Sigte paa: at der i Forbindelse med Udarbejdelsen af Folke
tingsvalglisterne for Tiden fra 1. April 1939 til 31. Marts 1940
blev udarbejdet særlige Valglister til Brug ved Valgmandsvalg
til Landstinget inden for nævnte Tidsrum, og at der under
Hensyn til den i Grundlovsforslaget fastsatte Valgretsalder
blev udarbejdet særlige Tillægslister over de Personer, som i
nysnævnte Aar fylder enten 23 eller 24 Aar. Under Sagens
Behandling i Folketinget blev Lovforslaget imidlertid ud
videt med en Del af de i Valglovsforslaget optagne Bestem
melser: om Udarbejdelse af en særlig Tilflytterliste, om Af
skaffelse af Konvolutter ved Stemmeafgivningen, om Anmel
delse af et nyt Parti, om Fastsættelse af Tidspunktet for Stemme
afgivningens Begyndelse til Kl. 9 i Stedet for Kl. 10 og om
udvidet Adgang til at stemme ved Indsendelse af Stemmeseddel,
og Loven fik derved følgende Hovedindhold:

Af § 1. Der oprettes en Tilflytterliste for Vælgere, som i
Valglisternes Gyldighedstid tilflytter en Kommune : Hvis en
Person, der er opført paa Hovedvalglisten eller paa Tillægslisten,
fraflytter Kommunen (København, Frederiksberg og Gentofte
betragtes i denne Forbindelse som een Kommune), er han
mod Forevisning af det af Folkeregisteret udstedte Flytte
bevis berettiget til hos Kommunalbestyrelsen i Fraflytnings
kommunen at forlange udstedt en Attest om, at han er op
ført paa Valglisten. Mod Aflevering af denne Attest til Kom
munalbestyrelsen i Tilflytningskommunen kan den paagæl
dende Vælger forlange sig optaget paa Tilflytterlisten i denne
Kommune. Saadan Optagelse er dog betinget af, at Flyt
ningen er blevet anmeldt til Kommunens Folkeregister. Om
Optagelsen paa Tilflytterlisten sendes der uopholdelig Med
delelse til Kommunalbestyrelsen i Fraflytningskommunen, af
hvis Valgliste Vælgeren derefter slettes. Den Person, som er
opført paa en Tilflytterliste, kan ved Fraflytning fra den paa
gældende Kommune paa de samme Betingelser blive optaget
paa den tilsvarende Liste i Tilflytningskommunen.
Optagelse paa Tilflytterlisten kan ikke finde Sted i Tiden
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mellem et Valgs Udskrivning og Valgets Afholdelse. Ud
skrives Valget med et længere Varsel end 14 Dage, kan Op
tagelse paa Tilflytterlisten dog finde Sted indtil 14 Dage før
Valgets Afholdelse. Tilsvarende Regler gælder ved Afholdelse
af Folkeafstemning i Anledning af Grundlovsforandringer.
§ 2, der ogsaa fandtes i det oprindelige Forslag, gaar ud
paa, at hvis der i Aarets Løb gentagne Gange foretages Valg,
og Valglisterne een Gang har været benyttet ved Afstemning,
skal Kommunalbestyrelsen drage Omsorg for, at der paa Valg
listerne indrettes en ny Rubrik til Afkrydsning af Vælgernes
Navne ved Overklæbning af den tidligere benyttede Afkryds
ningsrubrik. Man sparer herved Udgiften til nye Afskrifter
af Valglisterne.
§ 3 afskaffer Konvolutter ved Stemmeafgivningen og fore
skriver, at Stemmesedlerne ved anbragte Knæk skal være til
at sammenfolde saaledes, at de kan afleveres af Vælgerne, uden
at nogen kan se, hvorledes der er stemt.
Det hedder dernæst i en Nyaffattelse af Valglovens § 36,
Stk. 7—9:
»Naar Stemmesedlen er afmærket, sammenfolder Vælge
ren denne, saaledes at det ikke af andre kan ses, hvorledes
han har stemt, hvorefter han straks gaar ud af Stemmerummet
og leverer den sammenfoldede Stemmeseddel til Stemmemod
tageren, alt med saa lidet Ophold som muligt.
Stemmemodtageren paaser, at den modtagne Stemme
seddel er sammenfoldet som i foranstaaende Stykke fore
skrevet, og nedlægger derefter uopholdeligt i Vælgerens og
andre tilstedeværendes Paasyn den sammenfoldede Stemme
seddel i den aflaasede Stemmekasse.
Det er Stemmemodtageren forbudt at gøre sig bekendt
med, hvorledes en Vælger har stemt.«
Nyordningen svarer stort set til den Ordning, der i ad
skillige Aar har været gældende ved de kommunale Valg.
§ 4 tager Sigte paa at afhjælpe den Mangel ved de hid
tidige Regler om Anmeldelse af nye Partier, at man ikke har
haft nogen Garanti for, at det virkelig var Vælgere, som under
skrev Anmeldelserne. I en Tilføjelse til Valglovens § 24 be
stemmes det derfor: »Anmeldelsen af et nyt Parti skal være
bilagt Erklæringer fra alle de Vælgere, der anmelder Partiet.
Formularen for Erklæringen skal være godkendt af Inden-
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rigsministeren; den skal være underskrevet af Vælgeren per
sonlig, og Vælgerens Nummer paa Valglisten skal anføres,
behørigt attesteret af vedkommende Kommunalbestyrelse.
Attester, der er udstedt eet Aar eller mere før Anmeldelsen,
har ikke Gyldighed. En Vælger kan ikke deltage i Anmeldelse
af mere end eet nyt Parti. Anmeldelsen af et nyt Parti har
Gyldighed i eet Aar fra Anmeldelsens Dato.«
Ved § 5 rykkes Tidspunktet for Afstemningens Begyndelse
af praktiske Grunde frem fra Kl. 10 til Kl. 9.
§ 6 indeholder en Nyaffattelse af Valglovens Afsnit IV
om Stemmeafgivning ved Indsendelse af Stemmeseddel. De
nye Bestemmelser svarer alt i alt til Forskrifterne i den kom
munale Valglovs §§ 52—61, men Kredsen af de Vælgere, der
kan afgive Stemme paa den nævnte Maade, er dog udvidet
til ogsaa at omfatte Personer, der som Følge af Varetagelse
af offentlige Hverv ikke vil kunne komme til Stede ved Afstem
ningen. I Forhold til de hidtidige Regler i Rigsdagsvalglovens
§§ 102 ff. sker der navnlig den Ændring, at Adgangen til at
afgive Stemme ved Indsendelse af Stemmeseddel tilkommer
— ikke blot Søfolk — men enhver Vælger, der som Følge af
Ansættelse i Statens eller Kommunens Tjeneste, Varetagelse
af offentlige Hverv eller ved privat Kontrakt- eller Arbejds
forhold er nødsaget til at opholde sig uden for den paagæl
dende Kommune paa en saadan Maade, at han er udelukket
fra at indfinde sig paa Afstemningsstedet inden for de for
Afstemningen fastsatte Tidsfrister.
I § 7 er samlet de i Indledningen nævnte Bestemmelser
om Udfærdigelse af Valglister, der gav Anledning til Lovfor
slagets Fremsættelse:
Det paalægges for det første Kommunalbestyrelserne at
udarbejde særlige Tillægslister over de Personer, som i Tids
rummet fra 1. April 1939 til 31. Marts 1940 fylder enten 23
eller 24 Aar, og som inden den førstnævnte Dato i øvrigt
opfylder Betingelserne for Valgret til Folketinget. Paa disse
Lister indrettes der — foruden den til Afkrydsning af Væl
gernes Navne bestemte Rubrik — en tom Rubrik ud for hver
af de paa Listerne opførte Vælgere.
Der skal dernæst — for at Valgene kan afholdes med
kortest muligt Mellemrum — i Forbindelse med Folketings
valglisternes Affattelse udfærdiges særlige Valglister til Brug
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ved Valg af Valgmænd til Landstingsvalg. Disse Lister ind
rettes paa den i Valglovens § 5 (jfr. § 1 i nærværende Lov)
foreskrevne Maade og affattes som en Hovedliste, hvorpaa
optages de paa Folketingsvalglisterne optagne Personer, som
er fyldt eller inden 1. April 1939 fylder 35 Aar, og en Tillægs
liste, hvorpaa optages de paa Folketingsvalglisterne optagne
Personer, der i Tiden fra 1. April 1939 til 31. Marts 1940
opnaar den nævnte Alder, med udtrykkelig Angivelse af, paa
hvilken Dag i Aa ret dette sker. De nævnte Valglister frem
lægges til almindeligt Eftersyn samtidig med Folketingsvalg
listerne og paa samme Maade som disse. Med Hensyn til
Bekendtgørelse om Listernes Fremlæggelse, Fremsættelse af
Anker mod Listerne, Paakendelse af disse Anker m. v. finder
Bestemmelserne i Valglovens §§ 8—15 tilsvarende Anvendelse.
— De i Henhold til nærværende Bestemmelser udfærdigede
Valglister har Gyldighed for Tiden fra 1. April 1939 til 31.
Marts 1940. Ved et inden ror dette Tidsrum stedfindende
Valgmandsvalg har de paa Tillægslisten opførte Personer kun
Valgret, dersom de paa Valgdagen er fyldt 35 Aar.
Som omtalt i Indledningen fandt Folketingsudvalget det
rimeligt at give en Række af de i Valglovsforslaget optagne
Bestemmelser Gyldighed med det samme, men da Venstre
under Hensyn til Bestemmelsen om Udarbejdelse af Valg
lister for 23- og 24-aarige ikke kunde medvirke til Lovfor
slagets Vedtagelse, fremtraadte det paagældende Ændrings
forslag som stillet alene af Udvalgets Flertal (Socialdemo
kraterne, Det konservative Folkeparti og Det radikale Ven
stre). Det vedtoges enstemmigt med 72 Stemmer; 34 Med
lemmer stemte hverken for eller imod. — Ved Sagens 3. Be
handling udtalte Valdemar Thomsen (F. F.), at det forekom
ham at være et noget stort Maskineri at sætte i Gang og et
noget stort Arbejde at paalægge Kommunalbestyrelserne, der
i Forvejen var overlæssede; og naar Flertalspartierne ved
rørende Grundlovsforslaget ikke syntes at nære stor Interesse
for at komme til Forstaaelse med andre, vilde det rimeligste
vel være, at de ogsaa fik saavel Æren som Ansvaret for det
foreliggende Forslag. — Lovforslagets Vedtagelse skete en
stemmigt med 92 Stemmer.
I Landstinget kunde Partiordførerne vel i det hele anbefale
Lovforslagets Bestemmelser, men Venstre var dog paa Grund af
Forudsætningen om Valgretsalderens Nedsættelse ikke i Stand
til at medvirke til Lovforslagets Gennemførelse, og Ordføreren
for Det konservative Folkeparti (Olaf Nielsen) sluttede sit

216

Vedtagne Love (Indenrigsm.)

/1939

Indlæg med at erklære, at man fra konservativ Side ikke vilde
modsætte sig Forslagets Ophøjelse til Lov. Derimod mente
Hendriksen (K. F.), at man maatte konkludere i at stemme
for Lovforslaget. Ved den endelige Afstemning fik Forslaget
42 Stemmer; ingen stemte imod.

37. Lov om Valg til Rigsdagen m. V. (Indenrigs
minister Bertel Dahlgaard). [A. Sp. 2561. — C. Sp. 205
og 1571].
Fremsat i Folketinget 12/10 (F. Sp. 48). 1. Beh. 21/10—22/10
(F. Sp. 524). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Holger
Eriksen, Hartvig Frisch, Hedtoft-Hansen, Rasmus Hansen,
A. C. Mortensen [Formand], Hans Nielsen, Gustav Pedersen,
Nøhr [Sekretær], A. M. Hansen, Krag, Clausager, Elgaard,
Korsgaard, Christmas Møller og Westermann). Betænkning
(B. Sp. 531) afgivet 10/2. (Ordfører: Holger Eriksen). 2. Beh.
16/2—17/2 (F. Sp. 4025 og 4090). 3. Beh. 21/2 (F. Sp. 4234).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 28/2 (L. Sp. 968). Henvist
til Udvalg paa 15 Medlemmer (Albert Andersen [Sekretær],
C. E. Christiansen, Fløtkjær, Hans Hansen [Formand], Hauch,
Jensen-Stevns, H. P. Johansen, Kantsø, Lange, Olaf Nielsen,
Rahbek, Simonsen, Stensballe, C. J. F. Sven og Veistrup).
Betænkning (B. Sp. 1943) afgivet 9/3. (Ordfører: C. E. Chri
stiansen). 2. Beh. 10/3 (L. Sp. 1487). 3. Beh. n/3 (L. Sp. 1554).
Loven stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 80).
De foretagne Ændringer i Rigsdagsvalgloven er først og
fremmest en Følge af Reglerne i Grundlovsforslaget om Rigs
dagens Sammensætning og Dannelse og en Opfyldelse af
Grundlovsforslagets Paabud om nærmere Bestemmelser i
Valgloven angaaende Afholdelse af Folkeafstemninger m. v.
Desuden indeholder den nye Lov en Del Ændringer dels af
teknisk Karakter, dels af mere positivt Indhold, som bygger
paa de i Aarenes Løb indhøstede Erfaringer, og hvoraf nogle
er overført fra den kommunale Valglov, andre er anbefalet
af Valglovskommissionen af 1921 eller under Rigsdagens For
handlinger om Valglovsspørgsmaal. Om samtlige Ændringer
gælder det, at de holder sig indenfor det i 1920 indførte Valg
systems Rammer.
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I det følgende gives en Oversigt over de Punkter, hvor
Loven indeholder væsentligere Afvigelser fra Valgloven af
11. April 1920 med senere Ændringer:

1. Mandattal og Mandatfordeling. Efter de gældende Reg
ler fordeles de 148 Mandater, der er til Raadighed uden for
Færøerne, saaledes paa de tre Omraader: Hovedstaden, Øerne
og Jylland.
Kredsmandater.
Tillægsmandater.
Tilsammen

Hovedstaden

Øerne

Jylland

18
6
24

41
10
51

58
15
73

Tilsammen

117
31
148

Efter den nye Lov er den tilsvarende Fordeling af de i
Grundlovsforslagets § 33 omhandlede 174 Mandater:
Kredsmandater.
Tillægsmandater.
Tilsammen .~.

Hovedstaden

Øerne

Jylland

26
8
34

44
14

58
24
82

58

Tilsammen

128
46
174

Antallet af Kredsmandater er altsaa i Hovedstaden for
øget med 8 og paa Øerne med 3, medens det i Jylland er ufor
andret; Antallet af Tillægsmandater er forøget med henholdsvis

2, 4 og 9.
Ifølge det oprindelige Forslag skulde af et samlet Antal
paa 169 Mandater de 129 Kredsmandater fordeles paa Hoved
staden, Øerne og Jylland med henholdsvis 28, 42 og 59 og de
40 Tillægsmandater fordeles med henholdsvis 9, 12 og 19.
Under Behandlingen i Folketinget blev 2 Gentofte-Kredse +
1 Tillægsmandat, der i Regeringsforslaget var henlagt til
Hovedstadens Omraade, ført tilbage til Øernes Omraade,
1 jysk Kredsmandat blev omdannet til Tillægsmandat, og af
de under Grundlovsbehandlingen nytilkomne 5 Mandater —
alle Tillægsmandater — gik 1 til Øerne og 4 til Jylland.

2. Kredsinddélingen. Ai Hensyn til den stærke Befolk
ningstilvækst og de betydelige Befolkningsforskydninger har
det været nødvendigt at forøge Antallet af Opstillingskredse
i Hovedstaden og lægge Kredsene om. Der bliver, som nævnt,
26 Opstillingskredse, hvoraf 8 henlægges til Vestre Storkreds,
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9 til Nordre Storkreds (hovedsagelig de Omraader, der hidtil
betegnedes som Østre Storkreds) og 9 til Østre Storkreds
(væsentlig svarende til den hidtidige Søndre Storkreds). I
Københavns Amt har de samme Grunde nødvendiggjort en
Forøgelse og Omlægning af Opstillingskredsene, og her er
Kredsenes Antal vokset fra 5 til 8, der benævnes: Gentofte,
Lyngby, Roskilde, Køge—Lejre, Hellerup, Kastrup, Ballerup
og Høje Taastrup. I øvrigt er Kredsinddelingen uforandret,
dog at man overalt, hvor en Kommune var delt mellem to
Opstillingskredse, har henlagt den til en af dem.
Som omtalt under 1. var to Gentofte-Kredse i Regerings
forslaget henført til Hovedstadsomraadet, og dette var under
Hensyn hertil delt i 4 Storkredse: Vestre, Søndre, Østre og
Nordre. Forslaget om Gentoftes Henlæggelse til Hoved
staden i valgmæssig Henseende mødte imidlertid afgjort Mod
stand fra konservativ Side, og i Folketinget flyttedes de to
Kredse tilbage til Københavns Amt. Samtidig indskrænkedes
de københavnske Storkredses Antal atter fra 4 til 3, men to
fik af geografiske Hensyn Navneforandring. Der skete des
uden en Del Omlægninger Kredsene imellem baade for Hoved
stadens og Københavns Amts Vedkommende. — Indenrigs
ministeren havde ogsaa ment at burde foreslaa væsentlige
Kredsomlægninger i en Række jyske Amtskredse: Vejle, Aar
hus, Aalborg, Ringkøbing og Ribe; bl. a. skulde VonsildKredsen forsvinde og en ny Kreds oprettes i Jelling, og Aal
borg Amtskreds skulde have en ny Opstillingskreds med
Hadsund som Valgsted. Folketingsudvalgets Flertal mente
imidlertid, selv om man erkendte, at Opstillingskredsene i
mange Amter er yderst forskellige, at en gennemgribende
Revision af Kredsinddelingen vilde kunne udsættes en Tid
endnu, »bl. a. fordi Valget foregaar ikke i Opstillingskredsene,
men i Amts- og Storkredse, og fordi Partierne altid har i deres
Magt at borteliminere Følgerne af Kredsenes forskellige Stør
relse enten ved at anvende Partiliste eller ved at lade samtlige
Kandidater opstille i alle Amtskredsens Opstillingskredse«.

3. Valgrets- og Valgbarhedsbetingelserne (i §§ 1 og 2) er
affattede i Overensstemmelse med Grundlovsforslagets §§ 31
og 32.
De paagældende Ændringsforslag, som Venstre stemte
imod, vedtoges med 76 Stemmer mod 15 (16).

4. Af Kontrolhensyn og i principiel Overensstemmelse

1938/
/1939

Vedtagne Love (Indenrigsm.)

219

med Regler i den kommunale Valglov er det i § 3 fastsat, at
en Vælger, som har fast Bopæl i to eller flere Kommuner, ikke
kan opføres paa Valglisten mere end eet Sted; der er aabnet
den paagældende Adgang til selv at bestemme, i hvilken af de
paagældende Kommuner hans Optagelse paa Valglisten skal
ske. — En Ændring i § 7, der tager Sigte paa at lette Ad
gangen til Eftersyn af Valglisten i Tilfælde, hvor en Kommune
bestaar af flere Afstemningsomraader, svarer ogsaa til, hvad
der i saa Henseende er foreskrevet i den kommunale Valglov.
Endvidere bestemmer § 7, Stk. 2, at Bekendtgørelse om Valg
listernes Fremlæggelse til Eftersyn i alle Tilfælde skal ske
ved Opslag i Kommunen og ved Bekendtgørelse i de mest
læste stedlige Dagblade (i mindst et af hvert af de politiske
Hovedpartiers Dagblade), medens det paa Landet overlades
til Kommunalbestyrelsen at afgøre, om Bekendtgørelse tillige
skal ske ved Klirkestævne.
5. Der blev i Lov Nr. 373 af 21. December 1938 om
Ændringer i Rigsdagsvalgloven indsat Bestemmelser om særlige
Tilflytterlister for Personer, der inden for Valglisternes Gyldighedsperiode tilflytter Kommunen. Tilsvarende Bestemmelser
er optaget i denne Lovs § 10, og idet der med Hensyn til det
nærmere Indhold af Paragraffen henvises til det Side 212 an
førte, skal her blot tilføjes, at Indenrigsministeren kan paa
lægge Folkeregisterførerne at henlede de fra Kommunen bort
flyttende Vælgeres Opmærksomhed paa de omhandlede
Regler.
6. Ogsaa en ny Bestemmelse i § 16 — om Adgang til,
naar der i Aarets Løb gentagne Gange skal foretages Valg,
at bruge de een Gang benyttede Valglister paa ny, idet der
ved Overklæbninger indrettes en ny Afkrydsningsrubrik —
svarer til, hvad der er bestemt i nysnævnte Lov (§ 2).
7. I § 17, der indeholder Hovedreglerne om Medlemstal,
Storkredse, Amtskredse og Opstillingskredse samt de hvert
Omraade tildelte Tillægsmandater (se under 1.), er indsat en
Bemyndigelse for Indenrigsministeren til at foretage saadanne
mindre væsentlige Forandringer i Valgkredsfortegnelsen, som
er en naturlig Følge af Ændringer i den kommunale Ind
deling.
8. Valgbestyrelsens Medlemstal er begrænset ved en Æn
dring af § 18, Stk. 1. Efter de gældende Regler vælges mindst
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1 Medlem pr. Kommune uden Hensyn til Indbyggertal; bar
en Kommune over 3 000 Indbyggere, vælger den 2 Medlemmer,
og saa fremdeles een for hver 1 500 Indbyggere. Efter den nye
Lov er Reglerne: 1 Medlem pr. Kommune uden Hensyn til
Indbyggertal; har Kommunen 5 000—10 000 Indbyggere,
vælger den 2 Medlemmer, har den 10 000—20 000 Indbyggere,
vælger den 3, og har den mindst 20 000, vælger den 5. — Det
er udtrykkeligt udtalt, at en Kommunalbestyrelses Valg af
Medlemmer til. flere Valgbestyrelser skal foretages under eet.
9. Som Følge af . at den endelige Opgørelse af Valgresul
tatet (de enkelte Kandidaters Valg) er henlagt fra Amtsvalgog Storkredsbestyrelserne til Indenrigsministeriet, har man i
§ 22 begrænset disses Medlemstal. Amtsvalgbestyrelserne
bestaar herefter af en af Indenrigsministeren udnævnt For
mand, et Medlem af Kommunalbestyrelsen for den største
Købstad i Amtskredsen samt af saa mange af Valgbestyrel
serne valgte Medlemmer, som der er Opstillingskredse i Amts
kredsen (Amtsraadenes to Repræsentanter er udgaaet); Kreds
bestyrelserne bestaar af en af Ministeren udnævnt Formand
og et Medlem for hver Opstillingskreds i Storkredsen, valgt
af Københavns eller Frederiksberg Kommunalbestyrelse.
10. § 24, om Anmeldelse og Kundgørelse af Valgpartier,
Beskyttelse af Partibetegnelser m. v., indeholder betydningsfulde
Ændringer og gengives her i sin Helhed:
»Stk. 1. Naar nye almindelige Valg til Rigsdagen skal
foretages, meddeler Den Forenede Rigsdags Formand Inden
rigsministeren, hvilke Partier der ved det forudgaaende Rigs
dagsvalg havde opnaaet Repræsentanter paa Rigsdagen, og
hvilke nydannede Partier paa 4 eller flere Rigsdagsmænd der
desuden findes paa Rigsdagen. Senest Kl. 22 14 Dage før
Valgets Afholdelse kan mindst 20 000 Vælgere for Indenrigs
ministeren anmelde et nyt Parti til Deltagelse i Valget.
Stk. 2. Anmeldelsen af et nyt Parti skal være bilagt
Erklæringer fra alle de Vælgere, der anmelder Partiet. Formu
laren for Erklæringen skal være godkendt af Indenrigsmini
steren; den skal være underskrevet og dateret af Vælgeren
personlig, og Vælgerens Nummer paa Valglisten skal anføres,
behørigt attesteret af vedkommende Kommunalbestyrelse.
Erklæringer, der er afgivet eet Aar eller mere før Anmeldelsen,
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har ikke Gyldighed. En Vælger kan ikke deltage i Anmeldelse
af mere end eet nyt Parti. Anmeldelsen af et nyt Parti har
Gyldighed i eet Aar fra Anmeldelsens Dato.
Stk. 3. Snarest muligt efter Udløbet af den i Stk. 1
nævnte Frist bringes de saaledes af Indenrigsministeren mod
tagne Anmeldelser til almindelig Kundskab ved Offentlig
gørelse i Statstidende. Samtidig bekendtgøres den alfabetiske
Rækkefølge, hvori Partierne anbringes i Felterne paa Stemme
sedlerne.
Stk. 4. Et nyt Parti (jfr. Stk. 1, 1ste og 2det Pkt.) maa
ikke benytte en Betegnelse, der er taget i Brug af et paa Rigs
dagen allerede bestaaende Parti, eller som har saa stærk Lig
hed med den af et saadant Parti benyttede Betegnelse, at en
Forveksling af Partierne maa antages let at kunne finde Sted
under Valget. I Tvivlstilfælde afgøres Sagen af Indenrigs
ministeren efter Samraad med Den Forenede Rigsdags For
mand og Næstformænd.
Stk. 5. Der paahviler Kommunalbestyrelsen Tavsheds-'
pligt med Hensyn til, hvilke Attester der er udstedt i Medfør
af Bestemmelserne i Stk. 2.«
I Stk. 1, Pkt. 2, er det Antal Vælgere, der kræves til An
meldelse af nyt Parti, forhøjet fra 10 000 til 20 000, og sidste
Frist for Anmeldelsen er fastsat til 14 Dage (hidtil 10 Dage)
før Valget. Medens dernæst hidtil alle Partier, der ved Valgets
Foretagelse »findes i Folketinget«, er blevet kundgjort og der
med har faaet Adgang til Tillægsmandater (§ 44, Stk. 2), er
det efter den nye Formulering af Pkt. 1 en Betingelse for,
at nydannede Partier, det vil sige Partier, der siden sidste Valg
har faaet Repræsentanter paa Rigsdagen, uden Anmeldelse
af 20 000 Vælgere opnaar Anerkendelse, at de omfatter mindst
4 Rigsdagsmænd.
Stk. 2 er i det væsentlige enslydende med § 4 i Loven af
21. December 1938.
Stk. 4 og Stk. 5 blev tilføjet i Folketinget.

11. Ifølge Valgloven af 1920 kan en Kandidat stille sig
som sluttende sig til et Parti, som støttende et Parti eller som
staaende uden for Partierne. Den nye Lov har bibeholdt
Bestemmelserne herom, men det er anset for rigtigt i en Valg
ordning, hvor Partierne er et anerkendt Led i Valgsystemet,
at give disse Adgang til at udtale, hvilke Kandidater de kan
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Herefter vil
Kandidater, der har anmeldt sig som sluttende sig til et Parti,
men som ikke godkendes af Partiet, være at betragte som
Støttekandidater, og herved udelukkes det, at en Person ved
at anmelde sig som Kandidat i Tilslutning til et Parti kan
drage uberettiget Fordel af Valgsystemet ved at kunne blive
Stedfortræder for Kandidater, som opnaar Valg, og som er
opstillede med Partiernes Godkendelse. — Hertil kæder sig
en Bestemmelse i § 48, Stk. 2, om, at en Kandidat, der ikke
er godkendt af noget Parti, for at blive valgt skal have opnaaet Fordelingstallet.
godkende som Partikandidater (§ 27, Stk. 3).

De konservative Medlemmer af Folketingets Udvalg ud
talte i Betænkningen, at de heromhandlede Regler, »som ind
skrænker Vælgernes Ret i Forhold til Partiledelsen«, efter
Mindretallets Skøn maatte betragtes som en tvivlsom Fordel,
»saa vist som det netop var Partiets Ønske i Valgloven af 1920
at give Vælgerne en betydelig Valgfrihed med Hensyn til at
kunne vælge imellem forskellige Personer, der tilhører Partiet,
og det uden Hensyn til, om vedkommende anbefaledes af de
enkelte Opstillingskredses Partiledelse eller af en Kreds af
Vælgere, som ikke tilhørte denne Ledelse, uden at en saadan
Kandidats Stilling blev daarligere end en af Partiledelsen
støttet Kandidats«. Selv om Mindretallet maatte erkende, at
de gamle Forhold i visse Tilfælde har kunnet virke lidet til
talende, hvorfor Mindretallet heller ikke havde villet nægte at
gaa med til Flertallets Stilling paa dette Omraade, ansaa
Mindretallet det dog for tvivlsomt, om Ændringen ikke maatte
betegnes som et Tilbageskridt.

12. Med Hensyn til Udvælgelsen af 34 Personer til at
indtræde i Rigstinget er det bestemt (§ 27, Stk. 4), at hvis en
Kandidat er godkendt af et Parti, anses de paa ham ved
Rigsdagsvalget faldne Stemmer som afgivne for hans Partis
Landsliste. Er en Kandidat ikke godkendt af et Parti, kan
han og hans Stillere afgive en Erklæring om, for hvilken af
Landslisterne de paa ham faldne Stemmer skal anses for
afgivne.
13. Bekendtgørelse af selve Valgdagen skal ske ved Valg
bestyrelsens Foranstaltning i de mest læste stedlige Dagblade
(i mindst et af hvert af de politiske Hovedpartiers Dagblade);
endvidere skal der ske Kundgørelse herom ved Kommunal
bestyrelsens Foranstaltning gennem Opslag i Kommunen. I
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Landkommunerne kan desuden Kundgørelse ved Kirkestævne
benyttes (§ 32).
Med Udtrykket »de politiske Hovedpartiers Dagblade«,
der ogsaa benyttes i 5 7 (ovfr. Nr. 4), er sigtet til de udvalgs
berettigede Partiers lokale Blade.

14. Som det allerede er sket ved § 3 i Valglovsændrin
gerne af 21. December 1938, har man i den nye Valglov
afskaffet Konvolutter ved Stemmeafgivningen og i Stedet ind
ført Stemmesedler, der ved anbragte Knæk er til at sammen
folde, saaledes at de kan afleveres, uden at nogen kan se,
hvorledes der er stemt (§ 34). Om Stemmesedlens Aflevering
og Modtagelse indeholder § 37, Stk. 7—9, Regler, der ganske
svarer til, hvad der blev bestemt ved nysnævnte Lov (se
Side 213).
15. Det er ligeledes i Overensstemmelse med denne Lov,
naar Tidspunktet for Afstemningens Begyndelse i § 36 er
rykket frem fra Kl. 10 til Kl. 9.
16. Efter Valgloven af 1920 er Fremgangsmaaden ved
Opgørelse af et Folketingsvalg følgende: 1) Valgbestyrelserne
i Opstillingskredsene optæller Partiernes Stemmetal, 2) In
denrigsministeriet foretager paa Grundlag af disse Optællinger
en Fordeling af Kredsmandater og Tillægsmandater paa Par
tier og paa Amts- og Storkredse, 3) Amtsvalg- og Kredsbe
styrelserne udpeger efter en fornyet Stemmeoptælling de
valgte Kandidater. De indvundne Erfaringer har imidlertid
vist, at den endelige Opgørelse af Valgresultatet uden Betænke
lighed kan henlægges fra Amtsvalgbestyrelserne til Indenrigs
ministeriet, og dette er sket i den nye Lov (§46). Heraf følger
et Par Ændringer i § 41, gaaende ud paa, at der i alle Op
stillingskredse Dagen efter Valget skal finde fornyet Stemme
optælling Sted, og at Opstillingskredsenes Valgbestyrelser
skal foretage en Optælling af Stemmerne for hver Kandidat
i Kredsen.
17. Adgangen til at faa Tillægsmandat er i 1920-Valg
lo vens § 43, Stk. 2, betinget af, at et Parti enten har opnaaet
eet Kredsmandat eller i et af de 3 Omraader har opnaaet
mindst lige saa mange Stemmer, som i Gennemsnit er afgivet
pr. Mandat (Amts- og Tillægsmandater) i Landet som Helhed.
I Praksis betyder dette, at et Parti inden for et af de 3 Om-
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raader skal mønstre x/148 af de afgivne Stemmer (ved Valget
i 1935 saaledes 11 125 Stemmer). Efter Grundlovsforslaget
er det samlede Mandatantal (bortset fra Færøerne) forhøjet
til 174, hvilket medfører en meget betydelig Lempelse af den
stillede Betingelse. Der er derfor foretaget den Ændring (§ 44,
Stk. 2), at et Parti kun kommer i Betragtning ved Tillægs
mandaternes Fordeling, hvis det i et af de 3 Omraader har
opnaaet mindst saa mange Stemmer, som der i Gennemsnit
er afgivet pr. Kredsmandat i Landet som Helhed. Opnaaelse
af Kredsmandat giver altsaa fremtidig ikke i sig selv Adgang
til Andel i Tillægsmandater.
18. For Overskueligheds Skyld og for at forebygge den
Mulighed, at en allerede overrepræsenteret Amtskreds faar
yderligere Repræsentation, er den Fremgangsmaade, der be
nyttes ved Fordelingen af Tillægsmandater paa Omraader og
Partier, ogsaa bragt i Anvendelse ved Fordelingen af Tillægs
mandaterne paa de enkelte Kredse inden for Omraadet (§ 45).
19. De i §§ 53—63 optagne Bestemmelser om Stemme
afgivning ved Indsendelse af Stemmeseddel svarer alt i alt til
Forskrifterne i den kommunale Valglovs §§ 52—61, dog at
Kredsen af de Vælgere, der kan afgive Stemme paa den
nævnte Maade, er udvidet til at omfatte Personer, der som
Følge af Varetagelse af offentlige Hverv ikke vil kunne komme
til Stede ved Afstemningen. De stedfundne Ændringers Be
tydning i Forhold til 1920-Valglo ven vil fremgaa af, hvad der
Side 214 er anført om de tilsvarende Bestemmelsers Optagelse
blandt Valglovsændringerne af December 1938.
20. § 65 handler om Valget af de 35 tingvalgte Med
lemmer af Rigstinget, og § 66 giver Regler for Udvælgelsen af
34 Rigstingsmedlemmer af Landslisterne. Denne Udvælgelse
skal foretages efter Sainte-Lagués Fordelingsmaade, ikke, som
oprindelig foreslaaet, efter d’Hondts Metode.
21. § 70 giver mere fyldestgørende Forskrifter end de
hidtil i § 51 optagne om Fremgangsmaaden, hvis Omvalg i en
Opstillingskreds skulde vise sig nødvendigt. I saa Fald ud
sættes Godkendelsen af Kandidaterne i den paagældende
Amts- eller Storkreds, idet dog vedkommende Kandidater
foreløbig betragtes som lovlig valgte, ligesom Godkendelsen
af Tillægsmandaterne samt den i Henhold til § 66 stedfundne
Udvælgelse af Medlemmer til Rigstinget kun har foreløbig
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Gyldighed. Naar Omvalg i den paagældende Kreds har fun
det Sted, foretages en ny Opgørelse over Fordelingen af
Tillægsmandaterne samt ny Udvælgelse af Medlemmer til
Rigstinget i Henhold til § 66. Det i § 65 omhandlede Valg af
Medlemmer til Rigstinget foretages først, naar den endelige
Godkendelse af Valgene til Rigsdagen har fundet Sted.
22. Lovens Afsnit II, §§ 81—97, indeholder Bestem
melser om Folkeafstemning, dels i Henhold til Grundlovsfor
slagets § 60, Stk. 2, og § 60, Stk. 3, dels i Tilfælde af Grund
lovsforandringer. Bestemmelserne er udarbejdet paa Grund
lag af og i væsentlig Overensstemmelse med Lov Nr. 355 af
23. Juni 1920 om Folkeafstemning i Anledning af Grundlovs
forandringer, hvilket praktisk taget vil sige, at de almindelige
Regler om Rigsdagsvalg ogsaa kommer til Anvendelse ved
Folkeafstemning. Her skal blot fremhæves, at Vælgere, der
ønsker at slutte sig til Kravet om Folkeafstemning (§ 60,
Stk. 3), skal tilkendegive dette ved egenhændigt at skrive deres
Navne paa særlige »Tilkendegivelseslister«, der ved Indenrigs
ministerens Foranstaltning tilstilles samtlige Kommunalbe
styrelser til offentlig Fremlæggelse inden for det for Tilkende
givelsen fastsatte Tidsrum. Senest Dagen efter dette Tids
rums Udløb skal der finde en Opgørelse Sted i hver Kommune,
og Resultatet af denne skal samme Dag tillige med de benyt
tede Lister indsendes til Indenrigsministeriet, der derefter
foretager en Opgørelse for Landet som Helhed (§§ 90, 91 og
93). — Ved en i Folketinget foretagen Tilføjelse til § 93 blev
der paalagt Kommunalbestyrelsen, vedkommende Ledere og
de paagældende Tjenestemænd Tavshedspligt med Hensyn til,
hvilke Vælgere der har givet deres Tilslutning til Folkeafstem
ningens Afholdelse. Offentliggørelse af Vælgernes Navne maa
under ingen Omstændigheder finde Sted (jfr. § 24, Stk. 5,
foran under Nr. 10).
23. Ifølge § 98 træder Loven i Kraft, naar de Forandringer
i Grundloven, til hvilke den er knyttet, er traadt i Kraft.
Forhandlingerne i Folketinget drejede sig for en stor Del
om det principielle Grundlag, hvorpaa en Valglov bør hvile,
specielt om det i 1920 indførte System, der nu foresloges
videreført, i Sammenligning med et System med Valg i Enkelt
mandskredse. Holger Eriksen (S.) fremhævede som Fordele
ved Flertalsvalget i Enkeltmandskredse, at det giver en større
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Samhørighed mellem Rigsdagsmanden og Kredsen, at det
letter Dannelsen af en arbejdsdygtig Majoritet, modvirker
Opdeling i mange smaa Partier og i Kampkredse skaber stor
Interesse for Valget. Alle disse Fordele opvejedes imidlertid
efter Talerens Mening af, at det ikke evner at give de enkelte
Partier den Repræsentation, de har Krav paa, og han ansaa
det ikke for hensigtsmæssigt, hvor der er flere end to Partier.
Hvis man vilde kombinere Systemet med Suppleringsmandater,
blev selve dets Princip knust, og han saa da ikke, hvad der
var vundet ved en saadan Reform. Alt i alt kom han til det
Resultat, at hvilke Indvendinger man end vilde gøre mod
Princippet i den gældende Valglov og det foreliggende For
slag, kunde disse ikke være saa vægtige som de, der kan gøres
mod en Valglov, der bygger paa Flertalsvalg i Enkeltmands
kredse, heller ikke, hvis der dertil knyttes Suppleringsmandater.
— Korsgaard (K. F.) hævdede, at Valgloven af 1920 i Virkelig
heden var gaaet sin Sejrsgang fra Valg til Valg. Loven
havde evnet paa nogenlunde let forstaaelig Maade at tilfreds
stille Kravet om at holde Folketingets Medlemstal nede paa
et ikke alt for stort Antal og samtidig saa nogenlunde skaffe
forholdsmæssig Repræsentation; og Opstillingskredsene stod
i Øjeblikket organisationsmæssigt lige saa stærkt, som dengang
de var Valgkredse. — Nohr (R. V.) troede, det vilde blive
meget vanskeligt at naa frem til en Nykonstruktion, der bedre
end Loven af 1920 kunde løse den stillede Opgave. Den Linie,
der kunde uddrages af Rigsdagens omfattende Forhandlinger
om Valglovsspørgsmaalet, var efter Talerens Mening: den
størst mulige Ligeligheds Sejr over Hensigtsmæssigheden eller,
som det havde formet sig i Praksis, Forholdstalsvalgets Sejr
over Flertalsvalget i Enkeltmandskredse. Selv om Valgloven
havde visse Mangler, var den af Rigsdagen og Befolkningen
accepteret som et i det store og hele retfærdigt Grundlag for
Valgene, og Taleren udtalte sin store Tilfredshed med Holger
Eriksens Ordførertale, hvori han saa »den endelige Begravelse
af Flertalsvalg i Enkeltmandskredse«. — Valdemar Thomsen
(F. F.) havde Indvendinger mod adskillige Enkeltheder i For
slaget, men vilde dog udtale sin Anerkendelse af, at man i det
væsentlige fulgte de Principper, der var nedlagt i 1920-Loven
om Forholdstalsvalgmaaden og de tre Omraader, der er delt
i Opstillingskredse og med et fast Antal Tillægsmandater til
hvert Omraade. — Gregersen (D. R.) indrømmede, at de Par
tier, »som har overskredet den Barriere, Valgloven har rejst«,
i det hele har faaet forholdsmæssig Repræsentation og ikke
har noget at beklage sig over i den Henseende. Hans Hoved
indvending mod Loven og Lovforslaget laa i »det Brud paa
det ligelige og forholdsmæssige, der gør sig gældende over for
nye Partier«. — Aksel Larsen (D. K.) fandt, at Forslaget gav
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en temmelig god Løsning paa Problemet. Partier og politiske
Grupper i Folket vilde ganske vist ikke paa Grund af for
skellige indskrænkende Bestemmelser blive repræsenteret paa
Rigsdagen i Forhold til deres Styrke, men over for Helheden
var disse Indskrænkninger dog uvæsentlige, og de vilde næppe
faa saa forfærdelig stor praktisk Betydning.
Krag (V.) nærede derimod den Opfattelse, at andre Prin
cipper end dem, hvorpaa den gældende Valglov og det fore
liggende Forslag var bygget, engang maatte føres til Sejr,
»hvis det parlamentariske System ikke gennem Partisplittelsen
skal udvandes saaledes i Henseende baade til Beslutningsevne
og Handlekraft, at Følgen til sidst bliver Folkestyrets Fallit«.
Den Begrundelse, Venstre i 1920 gav for sin Modstand mod
Valgloven, havde vist sig absolut holdbar, thi »Valgmaaden
har en centrifugal Virkning paa Vælgerne«. Den »bøjer ikke
Anskuelserne og Interessemodsætningerne mod hinanden, den
virker ikke samlende, men den virker splittende«. Dette Syns
punkt udvikledes i Venstre-Mindretallets Betænkning, hvor det
hedder: »Den stærke og stigende Partisplittelse i Befolkningen
er vel en Følge af nærværende Tids stærke Brydninger mellem
økonomiske, erhvervsmæssige og handelspolitiske Principper,
af Kampen mellem modstaaende Opfattelser af, hvilken Styre
form der tjener Land og Folk bedst, og af stærkt skærpede
Interessemodsætninger mellem Samfundsklasser. Men efter
Mindretallets Opfattelse fremmes denne for det fremtidige
parlamentariske Styre i vort’ Land saa truende Udvikling
gennem den Maade, hvorpaa Forholdstalsvalgmaaden er gen
nemført her i Landet siden 1920 mod Venstres Stemmer.
Partisplittelsen er stigende i Folketinget i faretruende Grad;
naar det fra det Flertals Side, som har samlet sig om Re
geringens nylig i Folketinget vedtagne Grundlovsforslag, stærkt
er hævdet, at det er nødvendigt at skabe en handlekraftig
Rigsdag, som — om nødvendigt — er i Stand til hurtigt at
træffe Beslutninger, saa fremmes dette Maal ikke ved Opret
holdelsen, som det her sker, af en Valgordning, der virker i
modsat Retning. Og denne Mindretallets Opfattelse ændres
ikke i betydende Grad ved den Skærpelse af Adgangen til at
danne nye Partier med Ret til Tillægsmandater, som Lovfor
slaget og Ændringsforslag dertil, stillet af Ministeren, er Ud
tryk for.« — »Hertil kommer, at Storkredses og Amtskredses
Deling i Opstillingskredse af højst ulige Størrelse i høj Grad
vanskeliggør Gennemførelse af energisk Agitation i de Op
stillingskredse, hvis Vælgertal er forholdsvis ringe, og som
derfor sjældent har nogen Mulighed for at faa Opstillings
kredsens Kandidat valgt. Herpaa kan ganske vist under visse
Omstændigheder bødes gennem Listeopstilling; men denne
Fremgangsmaade har den meget uheldige Følge, at visse i
15’
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Storkredsen eller Amtskredsen opstillede Kandidater paa Forhaand har Sikkerhed for at opnaa Sæde paa Rigsdagen,
medens andre ikke har nogen som helst Udsigt til at naa dette
Maal. Og søger man, som der synes at være stigende Tendens
til, at slette de uheldige Konsekvenser af Opstillingskredsenes
Uligestorhed inden for et Amt ved i Valgagitationen at slette
Grænserne mellem Opstillingskredsene eller ved at opstille
samme Partis Kandidater i samtlige Stor- eller Amtskredses
Opstillingskredse, da bliver Følgen let Konkurrence mellem
Kandidaterne af samme Parti mere end en fælles Kamp mod
Modstanderne.«
Over for de af Venstre hævdede Synspunkter gjorde
Indenrigsministeren gældende, at det vil være utænkeligt, at
Befolkningen med fuldt Overlæg skulde vende tilbage til et
System, der bygger Flertalsmagten op paa et Mindretal i
Befolkningen. »Retfærdigheden i Sikringen af en forholds
mæssig Repræsentation for alle politiske Retninger er saa
uimodsigelig, at den ikke vil kunne besejres.« ForholdStalsvalgmaaden er kun en Hindring for politisk Stabilitet, »saafremt de politiske Partier i en partidelt Befolkning ikke har
den politiske og parlamentariske Modenhed, som er nødven
dig«. — »Vejen fremad maa da efter min Mening være at erkende,
at Forholdstalsvalgmaaden drager visse Konsekvenser efter
sig med Hensyn til Formen for det politiske Samarbejde, saafremt Folkestyret skal kunne udfolde en blot nogenlunde
politisk Handlekraft .... Opgaven, der foreligger efter en
Valgdag i et Samfund, hvor Forholdstalsvalgmaaden er gen
nemført, er at naa frem til en Regeringsdannelse, der sikrer
den størst mulige Handlekraft paa Grundlag af de Muligheder,
den partisplittede Rigsdag giver.«
Med Hensyn til Kredsfordeling og Mandatfordeling oplystes
det i Motiverne, at man i 1915 havde anvendt Formlen:
Indbyggertal + Vælgertal + 10 Gange Arealet i km2 som
Norm til Opfyldelse af Grundlovens Bud om, at der ved
Kredsinddelingen foruden til Indbyggertal skal tages Hensyn
til Vælgertal og Befolkningstæthed, og at denne Fordelings
norm, som dannede Grundlaget for Valgloven af 1920, ogsaa
var benyttet ved Lovforslagets Udarbejdelse. Det blev imid
lertid af Krag hævdet, at hvis man vilde give Befolkningstætheden samme Vægt, som man tillagde den i 1915, maatte
Faktoren 10 i nysnævnte Formel forhøjes, og i en Redegørelse
til Udvalget (Bilag 2 til Betænkningen) kom han til det
Resultat, at Arealet burde multipliceres med 16,2, og at
Mandatfordelingen paa Basis af Forslagets 169 Mandater
herefter burde være: Hovedstaden 32 (25 Kredsmandater og
7 Tillægsmandater), Øerne 57 (43 + 14) og Jylland 80 (61
+ 19). Som omtalt under 1. øgedes det samlede Mandattal
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med 5 til 174, og uden at gaa nærmere ind paa de anførte
principielle Betragtninger enedes Udvalgets Flertal om at
tildele Hovedstaden 34 Mandater (26 -f- 8), Øerne 58 (44 4- 14)
og Jylland 82 (58 + 24). Krag erkendte, at der herved var
taget et vist Hensyn til hans Standpunkt, og at der var sket
en Forskydning af Tillægsmandater til Gunst for de tyndt
befolkede Egne. Dette var dog kun sket véd Forøgelse af
det i Forslaget indeholdte Medlemstal med fem. »Og Valgmaadens grundlæggende Princip betyder fremdeles som hidtil,
at det ikke er de forskellige Partiers Styrke inden for hvert
af de tre Hovedomraader, der er bestemmende for Repræsen
tationen i hvert af disse, men Partiernes samlede Styrke i hele
Landet, hvorved de tættest befolkede Dele af Landet —
Hovedstaden og de større Byer — faar en væsentlig Indflydelse
paa den Repræsentation, de tyndt befolkede Egne opnaar.«
— Samme Synspunkt blev anlagt af Valdemar Thomsen, som
ved 2. Behandling udtalte, at »det Hensyn, man paa Papiret
viser de fjernt beliggende og tyndt befolkede Egne, ikke er
ret meget værd i Praksis, naar ikke man vil lade de forskellige
Partistyrker inden for hvert af de tre Omraader være afgørende
for Mandatfordelingen i hvert af disse«.
De skærpede Betingelser for Anmeldelse af nyt Parti og de
ændrede Regler for Opnaaelse af Tillægsmandat (se foran
under 10. og 17.) mødte særlig Modstand fra Retsforbundets
Side. Partiets Ordfører fandt Kravet om Tilvejebringelse af
20 000 Underskrifter uhyrligt, og Retsforbundet stemte ved
3. Behandling imod Lovforslaget, ikke fordi det fandt Valg
loven uretfærdig, men »fordi Retfærdigheden ikke er ført til
Bunds«.
De stedfundne Forandringer i Kredsinddélingen og de Æn
dringer, Lovforslaget undergik i saa Henseende i Folketinget,
er omtalt foran under 2. Hertil skal føjes, at Rager (R. V.)
forbeholdt sig, hvis Hovedstadsbefolkningens Vækst skulde
fortsættes som hidtil, at rejse Kravet om, at »Hovedstadens
Repræsentation atter bringes talmæssigt i Orden«, og at han
ansaa det for muligt at foretage de fornødne Ændringer i
Kredsinddelingen for Hovedstadens Vedkommende med mindre
Omlægninger end foreslaaet og fuldstændig Bevarelse af 10
af de nuværende Opstillingskredse. Indenrigsministeren kunde
dog ikke tiltræde den af Rager skitserede Ordning, der ikke
vilde medføre samme Udligning af Forskellen mellem Kredse
nes Folketal som Ministerens Forslag, men han lovede at
ville sørge for, at Skitsen i udarbejdet Form blev forelagt
Landstingets Udvalg. Dette skete ogsaa, uden at det dog
gav Anledning til Ændringsforslag fra nogen Side. Ved Af
stemningen om Kredsinddelingen i Hovedstaden undlod Rager
at stemme.

230

Vedtagne Love (Indenrigsm.)

1938/
/1939

Indenrigsministeren og Folketingsudvalgets Flertal (Social
demokraterne, Det radikale Venstre og Det konservative
Folkeparti) stillede 69 Ændringsforslag til 2. Behandling og
14 til 3. Behandling. Venstres Udvalgsmedlemmer var ikke
Medforslagsstillere, men Venstre kunde dog stemme for en
Række Bestemmelser af formel, redaktionel eller neutral
Natur, og de allerfleste Ændringsforslag vedtoges uden Af
stemning eller enstemmigt. Kun Valgrets- og Valgbarhedsreglerne og det principielle Grundlag for Valgordningen stemte
Venstre imod.
Ved 3. Behandling stemte Regeringspartierne, Det kon
servative Folkeparti og Det kommunistiske Parti for Lovfor
slaget. Imod stemte Venstre baade under Hensyn til For
slagets principielle Grundlag og til, at en Række af dets mest
betydende Bestemmelser var Konsekvenser af Regeringens
Grundlovsforslag. Endvidere stemte Retsforbundet, som oven
for omtalt, imod. Valdemar Thomsen havde ved 2. Behandling
erklæret, at hans Gruppe vilde »overlade Flertalspartierne
saavel Æren som Ansvaret for Lovforslaget«, der var en
Konsekvens af Grundlovsforslaget og paa visse Punkter et
Tilbageskridt. — Forslagets Vedtagelse skete med 71 Stemmer
mod 24.
I Landstinget blev Lovforslaget anbefalet af Ordførerne
for Regeringspartierne og af Hendriksen (K. F.). Sidstnævnte
vår i øvrigt enig med Rager i, at Valgkredsordningen for Ko
ben havn-Frederiksbergs Vedkommende ikke var saa god,
som den kunde være, og slet ikke saa god, som ønskeligt var;
han fandt ogsaa, at Hovedstaden var blevet stedmoderligt
behandlet ved Fordelingen af de nvtilkomne 5 Mandater.
Lange, der talte som Ordfører for den konservative Landstings
gruppe, erkendte, at en eventuel Gennemførelse af det frem
satte Grundlovsforslag nødvendiggjorde Vedtagelse af en Valg
lov, der i alt væsentligt maatte blive som det foreliggende
Forslag, og som han derfor, hvis Grundlovsforslaget var
endeligt vedtaget, vilde have været i Stand til at tiltræde.
Taleren og hans Meningsfæller agtede imidlertid at stemme
imod Grundlovsforslaget. Indstillingen fra Udvalgets kon
servative Mindretal (Lange, Olaf Nielsen og C. J. F. Sven)
gik herefter ud paa at undlade at stemme. Venstre-Mindre
tallet indstillede Lovforslaget til Forkastelse. — Ved 3. Behand
ling, hvor Jensen-Stevns (V.) ligesom Lange anbefalede sine
Meningsfæller at undlade at stemme, vedtoges Forslaget med
43 Stemmer uden Modstemmer.
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38. Lov om Ændringer i Lov om Valg til Rigs
dagen samt i Lov om Folkeafstemning i Anledning af
Grundlovsforandringer. (Indenrigsminister Bertel Dahlgaard). [A. Sp. 6159. — C. Sp. 1537 og 1561].
Fremsat i Folketinget 4/3 (F. Sp. 4825). 1. Beh. Q/3 (F.

Sp. 5199). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Holger
Eriksen, Hartvig Frisch, Hedtoft-Hansen, Rasmus Hansen,
A. C. Mortensen [Formand], Hans Nielsen, Gustav Pedersen,
Nøhr [Sekretær], A. M. Hansen, Krag, Clausager, Elgaard,
Korsgaard, Westermann og Ole Bjørn Kraft). Betænkning
(B. Sp. 1957) afgivet 1Q/3. (Ordfører: Holger Eriksen). 2. Beh.
10/3 (F. Sp. 5325). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5340). Oversendt til
Landstinget. 1. Beh. 10/3 (L. Sp. 1491). 2. Beh. 10/3 (L. Sp.
1494). 3. Beh. 10/3 (L. Sp. 1495). Loven stadfæstet 11. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 66).
Loven var fremkaldt af Ønsket om at lade de som Følge
af Grundlovsforslagets Vedtagelse forestaaende Folketingsvalg
og Valgmandsvalg til Landstinget afholde paa samme Dag.
Hertil giver § 1 fornøden Hjemmel.
§ 2 indeholder en Række Bestemmelser, der tager Sigte
paa at betrygge den tekniske Gennemførelse af de to Valg paa
samme Dag. Det bestemmes saaledes, at Kommunalbestyrel
sen skal drage Omsorg for, at der paa hvert Afstemningssted
findes særskilte Stemmekasser og — saa vidt muligt — særskilte
Stemmerum til Brug henholdsvis ved Folketingsvalget og ved
Valgmands valget, at henholdsvis Folketings vælgerne og
Landstings vælgerne skal betjenes af særskilte Valglisteførere,
Stemmelisteførere m. fl., at de ved Folketingsvalget og Valg
mandsvalget benyttede Stemmesedler skal være af forskellig
Farve, og at der foroven paa Stemmesedlerne skal anføres med
fede Typer henholdsvis »Folketingsvalget« og »Landstings
valget«.
Det overlades Indenrigsministeren at bestemme, at den
i Valglovens § 67 foreskrevne Opgørelse af Valgmandsvalgets
Udfald først skal foregaa Dagen efter, at Afstemningen har
fundet Sted, og det overdrages Ministeren at træffe nærmere
Bestemmelse angaaende Kundgørelse af Valgmandsvalgets
Udfald. Saavel den endelige Opgørelse af Folketingsvalgets
Udfald som den endelige Opgørelse af Valgmands valgets Ud-
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fald i Valgkredse med flere Afstemningssteder skal foretages
senest to Dage efter, at Afstemningen har fundet Sted.
Der gives i øvrigt Indenrigsministeren Bemyndigelse til
at paabyde saadanne Foranstaltninger, som maatte findes
nødvendige eller hensigtsmæssige i Anledning af Valgenes Af
holdelse paa samme Dag, og Ministeren er i Forbindelse her
med bemyndiget til at foreskrive Afvigelser fra de i Loven
givne Regler om Fremgangsmaaden ved Afstemningen.
I Lovens § 5 er der givet Partier, som ønsker at anvende
samme Bogstavbetegnelse for deres Kandidatlister i hele Landet,

Adgang hertil. Vedkommende Landsorganisation kan senest
Kl. 10 Aften den 5te Dag efter Valgets Udskrivning indsende
Begæring herom til Indenrigsministeren, som snarest muligt
efter Fristens Udløb træffer Beslutning om, hvilken Bogstav
betegnelse der skal anvendes, og bekendtgør denne Be
slutning.
Bestemmelserne i § 4 gaar ud paa at afskaffe Kravet
om Konvolutter ved Folkeafstemning i Anledning af Grund
lovsforandringer, idet Stemmesedlerne, ligesom det allerede er
sket ved Rigsdagsvalg og ved kommunale Valg, ved anbragte
Knæk indrettes til at sammenfolde saaledes, at de kan afleveres
af Vælgerne, uden at andre kan se, hvorledes der er stemt.
Endelig er der i § 3 foretaget en saadan Ændring af
Valglovens § 62, 1ste Punktum, at den dér fastsatte Frist
mellem Valget af Valgmænd og Valget af Landstingsmed
lemmer bliver en virkelig Minimumsfrist (»mindst 7 Dage«).
Bestemmelserne i §§ 3 og 5 indsattes i Folketinget efter
Forslag af Ministeren og hele Udvalget, som ligeledes foreslog
forskellige Ændringer i § 2, bl. a. Adgangen til at fravige
Kravet om særskilte Stemmerum til Brug henholdsvis ved
Folketingsvalget og ved Valgmands valget. Ændringsfor
slagene vedtoges uden Afstemning, og Lovforslaget i den her
efter foreliggende Skikkelse vedtoges enstemmigt i begge Ting.

39. Lov om Ændring i Lov Nr. 100 af 14. April
1937 om en fælleskommunal Udligningsfond. (Inden
rigsminister BertelDahlgaard). [A. Sp. 3321. — C. Sp. 39 og 63].
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Fremsat i Folketinget 2/12 (F- Sp. 2003). 1. Beh. 6/i2 (F.
Sp. 2128). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (N. P.
Nielsen, H. C. Hansen, A. C. Mortensen, Retoft, Smørum,
M. K. Sørensen [Formand], Villumsen, Nøhr [Sekretær], Jen
sen [Gørding], Edvard Sørensen, Arnth Jensen, Kjær, Victor
Larsen, Skjerbæk og Vesterager). Betænkning (B. Sp. 63)
afgivet 14/i2- (Ordfører: N. P. Nielsen). 2. Beh. 15/12 (F. Sp.
2409). 3. Beh. 15/12 (F. Sp. 2448). Oversendt til Landstinget,
1. Beh. 16/12 (L. Sp. 265). 2. Beh. 16/12 (L. Sp. 296). 3. Beh.
16/i2 (L. Sp.302). Loven stadfæstet 21. December 1938. (Lov-Tid.
Nr. 374).
Siden Efteraaret 1937 har der af Statens Seruminstitut
været foretaget Forsøg med FremstiUing af Serum, mod
Lungebetændelse, og Resultaterne af en Sammenligning mellem
Dødeligheden for serumbehandlede Patienter og for Patien
ter, der ikke har faaet Serum, har været endog meget gun
stige. De betydelige Omkostninger ved Fremstillingen af
dette Serum har imidlertid hidtil været en Hindring for at
give det en mere almindelig Anvendelse, og Loven tager da
i første Række Sigte paa en saadan Nedsættelse af Seru El
prisen, at saa vidt muligt ingen af økonomiske Grunde afhol
des fra at lade sig serumbehandle. Det var Lovens Forud
sætning, at Seruminstituttets hidtidige Pris af 70 Kr. pr.
Dosis — der anvendes som Regel 3 å 4 Doser pr. Patient —
fra 1. December 1938 skulde nedsættes til 48 Kr.; deraf kan
ifølge Loven den fælleskommunale Udligningsfond udrede
indtil fem Sjettedele, og det var Ministeriets Hensigt at
fastsætte Fondens Andel til de fulde fem Sjettedele, altsaa
40 Kr. pr. Dosis*); til Rest bliver da 8 Kr. pr. Dosis, som for
Sygekassemedlemmers Vedkommende forudsættes udredet af
Sygekassen, medens Ikke-Medlemmer selv maa afholde
denne Udgift, eventuelt ved Hjælp fra den paagældende
Kommune. — Endvidere skaber Loven Mulighed for at yde
et særligt Tilskud af Udligningsfonden i andre Tilfælde, hvor
Anvendelsen af Seruminstituttets Præparater, særlig saadanne, der anvendes til Bekæmpelse eller Forebyggelse af

*) Naar Regeringen mente at burde lægge største Delen af Om
kostningerne ved Prisnedsættelsen paa Udligningsfonden,
skyldtes dette dels, at Nedsættelsen vil medføre en Nedgang
af de i Udligningslovens § 4 omhandlede Udgifter for Kom
munerne til Drift af Sygehuse, dels at de her omhandlede
Udgifter kan ramme de enkelte Kommuner rent tilfældigt
og undertiden ret haardt, saaledes at de efter deres Art egner
sig ganske særlig til Udligning.
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Epidemier (som f. Eks. Rekonvalescentserum mod Børne
lammelse og mod Mæslinger, Difterivaccine og Kighostevaccine), medfører særlig store Udgifter.

Med nogle i Folketinget foretagne Ændringer indeholder
Loven følgende Tilføjelse til Udligningslovens § 4:
»Fonden udreder fra 1. December 1938 at regne efter
Indenrigsministerens nærmere Bestemmelse indtil fem Sjette
dele af Prisen for det fra Statens Seruminstitut til Behandling
af Patienter udleverede Serum mod Lungebetændelse. Fonden
udreder endvidere Udgifterne til de fornødne Typebestemmel
ser af Pneumokokker, der vil være at foretage paa Statens
Seruminstitut og paa de Sygehuse, Indenrigsministeren dertil
maatte udpege. Indenrigsministeren er bemyndiget til at
fastsætte Takster til Beregning af det Vederlag, der af Udlig
ningsfonden vil være at yde Seruminstituttet og de nævnte
Sygehuse for Arbejdets Udførelse. — Efter Indstilling fra
Sundhedsstyrelsen i hvert enkelt Tilfælde kan Indenrigs
ministeren yderligere bestemme, at Fonden til Nedbringelse
af Prisen paa andre af Statens Seruminstitut til Behandling
eller Forebyggelse af Sygdomme hos Mennesker udleverede
Sera og Vacciner udreder indtil Halvdelen af den paa Grund
lag af Fremstillingsomkostningerne fastsatte Pris for det
paagældende Præparat, naar dets Anvendelse har været
eller skønnes at ville blive paakrævet for at imødegaa en
epidemisk Optræden af vedkommende Sygdom og det skønnes,
at Omkostningerne herved vil falde som en særlig Byrde de
Steder, hvor Sygdommen har haft Udbredelse.«
Efter det oprindelige Forslag var Maksimum for Udlig
ningsfondens Bidrag fastsat til fire Femtedele af Serumprisen,
men i Folketinget forhøjedes Grænsen til fem Sjettedele.
Sammesteds tilføjedes 2det og 3die Punktum om Pondens
Udredelse af Udgifterne til Typebestemmelser af Pneumokokker m. m.; disse Udgifter var ikke inddraget under den af
Ministeren foreslaaede Ordning, da de formentlig ikke vilde
andrage Beløb af større Betydning.
Folketingets Udvalg udtaler i Betænkningen den Forud
sætning, at livis Fremstillingsomkostningerne for det i Lov
forslaget omhandlede Serum nedbringes væsentligt under
den Udleveringspris, der indføres fra 1. December 1938, skal
denne nedsættes forholdsmæssigt.
I Udvalget rejstes Spørgsmaal om Tidsbegrænsning af
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Loven under Hensyn til, at der kunde fremkomme andre og
billigere Præparater til Lungebetændelses Bekæmpelse. Man
frafaldt dog Ønsket herom under Henvisning til, at der i saa
Tilfælde formentlig vilde fremkomme Forslag fra Sundhedsautoriteterne om Ændring af Loven.
Et Mindretal i Udvalget (Venstre og Det konservative
Folkeparti) havde ønsket, at en større Del af Udgifterne var
blevet overført til Staten. Da Flertallet imidlertid ikke
ønskede en saadan Ændring og Mindretallet mente, det var
rimeligt og retfærdigt, at der blev truffet en Ordning paa dette
Omraade, stillede Mindretallet ikke særligt Ændringsforslag.
Lovforslagets Vedtagelse skete enstemmigt i begge Ting,
i Folketinget med 105 Stemmer, i Landstinget med 69
Stemmer.

40. Lov om ekstraordinært Tilskud til Amtskom
munerne fra den fælleskommunale Udligningsfond.
(Indenrigsminister Bertel Dahlgaard). [A. Sp. 4445. — C.
Sp. 1409 og 1569].
Fremsat i Folketinget 16/2 (F. Sp. 4073). 1. Beh. 22/2 (F.
Sp. 4332). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (N. P.
Nielsen, H. C. Hansen, A. C. Mortensen, Retoft, Smørum,
M. K. Sørensen [Formand], Villumsen, Nøhr [Sekretær], Ras
mussen [Gylling], Edvard Sørensen, Himmelstrup, Clausager,
Duborg, Kristen Amby og Victor Larsen). Betænkning (B.
Sp. 1705) afgivet 2/3. (Ordfører: N. P. Nielsen). 2. Beh. 9/3
(F. Sp. 5260). 3. Beh. 9/3 (F. Sp. 5285). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 10/3 (L. Sp. 1436). 2. Beh. 10/3 (L. Sp. 1490).
3. Beh. n/3 (L. Sp. 1553). Loven stadfæstet 15. Marts 1959.
(Lov-Tid. Nr. 79).
Loven indeholder følgende tre Paragraffer:
§ 1. Af den fælleskommunale Udligningsfond ydes der
i Regnskabsaaret 1939—40 Amtskommunerne et ekstraordi
nært Tilskud paa 5 Miil. Kr. til Nedbringelse af den amts
kommunale Grundskyld.

§ 2. Af Tilskuddet fordeles 4 650 000 Kr. mellem samt
lige Amtskommuner i samme Forhold som Statskassens Til
skud i Henhold til § 8 i Lov Nr. 188 af 20. Maj 1933 om kom
munale Ejendomsskatter, medens de resterende 350 000 Kr.
fordeles paa samme Maade som yderligere Tilskud til de 4
sønderjyske Amtskommuner alene.
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§ 3. Tilskuddet udbetales ved Indenrigsministerens For
anstaltning med Halvdelen inden Udgangen af Juni Maaned
og med Halvdelen inden Udgangen af December Maaned.
Da Lovforslaget fremsattes, kunde det forudses, at Stats
kassens Tilskud til Amtskommunerne til Nedbringelse af den
amtskommunale Grundskyld i Henhold til § 8, Stk. 2, i Lov
Nr. 188 af 20. Maj 1933 om kommunale Ejendomsskatter
vilde blive noget mindre for 1939—40 end for 1938—39. Den
endelige Beregning af Landbrugets Forrentningsprocent var
paa det Tidspunkt endnu ikke foretaget, men da Beregningen
lidt senere forelaa, viste den en Stigning i Rentabiliteten fra
2,48 pCt. af Handelsværdien i 1937 til 3,08 pCt. i 1938, hvilket
efter de gældende Regler betingede en Nedgang i Statstil
skuddet fra 8,37 Mili. Kr. for 1938—39 til 5,58 Mill. Kr. for
1939—40. Da de følelige Tab, som Mund- og Klovesygen har
foraarsaget, først i det efterfølgende Aar vil paavirke Bereg
ningen af Landbrugets Forrentningsprocent, fandt Regeringen
det imidlertid rimeligt, at der i Finansaaret 1939—40 ydedes
Amtskommunerne et ekstraordinært Tilskud paa 5 Mill. Kr.
til Nedbringelse af den amtskommunale Grundskyld. Af Til
skuddet, som foresloges ydet af den fælleskommunale Udlig
ningsfond, skulde 4,65 Mill. Kr. fordeles mellem Amtskom
munerne i samme Forhold som Statskassens Tilskud, hvorved
Amtskommunerne blev stillet, som om Forrentningsprocenten
var beregnet 10 Promille lavere. De resterende 350 000 Kr.
foresloges under Hensyn til Epizootiens særlig ondartede og
langvarige Hærgen i Sønderjylland fordelt mellem de sønder
jyske Amtskommuner, som paa denne Maade stilledes, som om
Forrentningsprocenten havde været yderligere 7 å 8 Promille
lavere.
Ifølge Statsregnskabet for 1937—38 afsluttedes dette Regnskabsaar med en Beholdning for Udligningsfonden paa
7 424 730 Kr. Under Hensyn hertil blev — udtales det i
Bemærkningerne til Lovforslaget — »den fælleskommunale
Indkomstskat, der i Skatteaaret 1937—38 var beregnet efter
de i Udligningslovens § 14 fastsatte Skalaer, i det følgende
Skatteaar kun udskrevet med 80 pCt. af Grundbeløbet. Der
er imidlertid desuagtet Udsigt til, at Fondens Regnskab for
Aaret 1938—39 vil balancere, og det foreslaaede Tilskud til
Amtskommunerne vil under disse Omstændigheder kunne
præsteres, uden at det af den Grund vil være nødvendigt i
Skatteaaret 1939—40 at udskrive den fælleskommunale Ind
komstskat med mere end 80 pCt. af Grundbeløbet«.

Paa Rigsdagen sluttede man sig fra alle Sider til Tanken
om under de herskende Forhold at lette Amtsskatterne med
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et større Beløb end hjemlet i Loven af 20. Maj 1933 om
kommunale Ejendomsskatter. Kun Retsforbundet indtog i
saa Henseende en Særstilling, idet Oluf Pedersen paa dette
Partis Vegne krævede Landbrugets Vanskeligheder imødegaaet paa væsentlig anden Maade, nemlig gennem en Grund
skyldsreform. Venstre, Det konservative Folkeparti og
Bondepartiet fandt dog ikke Lovforslaget vidtgaaende nok,
hvilket Venstre understregede ved at fastholde det tidligere
fra Partiets Side forelagte Forslag til Lov om Ændring i Lov
Nr. 188 af 20. Maj 1933 om kommunale Ejendomsskatter (B.
Nr. 11), der var til 1. Behandling i Folketinget samtidig med
det her omhandlede Lovforslag. Venstres Forslag støttedes
af Bondepartiet samt til en vis Grad af Det konservative
Folkeparti, der dog havde Indvendinger at gøre mod det,
men Forslaget lod sig ikke gennemføre, idet Regeringspartierne
gik imod det.
I Betragtning heraf stillede Venstres og Det konservative
Folkepartis Medlemmer af det Udvalg, som Folketinget ned
satte til Behandling af de to Lovforslag, et Ændringsforslag
til Indenrigsministerens Lovforslag, hvorefter Udligningsfon
dens ekstraordinære Tilskud til Amtskommunerne i 1939—40
skulde være paa 7 Mili. Kr. i Stedet for 5 Mili. Kr.
Som Begrundelse herfor anfører Venstres Udvalgsmed
lemmer i Betænkningen, at da Regeringspartierne har afvist
Venstres Forslag, maa Partiet ønske Tilskuddet forhøjet med
2 Mili. Kr., hvilket synes ganske rimeligt, da saavel de foreslaaede 5 Miil. Kr. som de af Mindretallet yderligere foreslaaede 2 Miil. Kr. er til Stede som Kassebeholdning i Udlig
ningsfonden og rettelig bør komme Skatteyderne til gode.
Det konservative Mindretal ønskede at bemærke, at Ud
ligningslovens Forudsætning var, at kun det Beløb, som var
nødvendigt for Fondens Formaal, skulde udskrives i fælles
kommunal Indkomstskat. »Da det imidlertid har vist sig,
at de godt 7 Mili. Kr., Fonden har i Behold, skønt Indkomst
skatten kun er udskrevet med 80 pCt. af Grundbeløbet, mod
svares af det Beløb (5,8 Mili. Kr.), der for 1937—38 er indgaaet som fælleskommunale Ejendomsskatter ud over, hvad
man regnede med ved Lovens Vedtagelse, mener Mindretallet,
at den derved fremkomne Skævhed i Forholdet mellem per
sonlige Skatter og Ejendomsskatter i nogen Grad udlignes ved,
at man letter den amtskommunale Beskatning, der fortrinsvis
rammer dem, der ikke kan overvælte deres Ejendomsskatter.«
Ændringsforslaget forkastedes med 66 Stemmer mod 36.
Lovforslaget vedtoges derefter i uændret Skikkelse med
103 Stemmer mod 3 i Folketinget og enstemmigt med 68
Stemmer i Landstinget.
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41. Lov om Ændring i Lov Nr. 294 af 29. Ok
tober 1937 om en kommunal Laanefond. (Indenrigs
minister Bertel Dahlgaard). [A. Sp. 2557. — C. Sp. 25 og 31].
Fremsat i Folketinget 12/10 (F. Sp. 60). 1. Beh. 8/n (F.
Sp. 1164). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (H. P.
Hansen [Sorø A.], Fr. Andersen [Formand], Einer-Jensen,
J. Chr. Jensen, A. C. Mortensen, P. Mortensen, Hans. Nielsen,
Hassing-Jørgensen [Sekretær], Valdemar Sørensen, Elgaard,
Jensen-Broby, Edvard Sørensen, Carlsen-Skiødt, Hasle og
Bindslev). Betænkning (B. Sp. 43) afgivet 24/n. (Ordfører:
H. P. Hansen [Sorø A.]). 2. Beh. 29/n (F. Sp. 1782). 3. Beh.
30/n (F- Sp. 1819). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 2/12
(L. Sp. 203). 2. Beh. 7/12 (L. Sp. 217). 3. Beh. 7/12 (L. Sp.
223). Loven stadfæstet 21. December 1938. (Lov-Tid. Nr. 375).
Efter at den kommunale Laanefond i Henhold til Lov
af 29. Oktober 1937 (Aarbog 1937—38, Side 172) var blevet
genaabnet, indkom der et saa stort Antal Laanebegæringer,
at man inden længe fandt det paakrævet, at Rammerne
for dens Virksomhed blev udvidet. Ifølge Lovens § 3 maatte
den samlede Restgæld af Laanefondens Udlaan ikke over
stige et Beløb af 48 Mili. Kr., hvoraf mindst 15 Miil. Kr.
skulde være forbeholdt Udlaan til Amts- og Sognekommuner.
Allerede i Midten af September 1938 oversteg Restgælden
med Tillæg af bevilgede, endnu ikke effektuerede Laan samt
de herudover modtagne Laaneandragenders samlede Beløb
imidlertid 48 Miil. Kr., og Indenrigsministeren fremsatte
derfor kort efter Rigsdagssamlingens Aabning i Folketinget
et Lovforslag, hvorefter Lovens § 3 skulde have følgende
Affattelse:
»Den samlede Restgæld af Laanefondens Udlaan maa
ingen Sinde overstige et Beløb af i alt 75 Mili. Kr. Heraf skal
mindst 25 Mili. Kr. være forbeholdt Udlaan til Amts- og
Sognekommuner.«
I Bemærkningerne til Lovforslaget anførtes, at Fonden
hverken i 1937—38 eller i tidligere Regnskabsaar havde lidt
Tab, og at der var opsparet en Reserve- og Administrations
fond paa 243 620 Kr. For Udlaanene var efter Vedtagelsen
af Loven af 1937 blevet fastsat følgende Vilkaar: Mindre
Laan og Laan med en Løbetid paa, indtil 10 Aar udbetales
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kontant til Parikurs og forrentes indtil videre med 5 pCt.
p. a. af det til enhver Tid skyldige Beløb. Større Laan med
en Afdragstid paa mere end 10 Aar bevilges indtil videre
til en Rente af 4% pCt. p. a. og udbetales kontant til en
Kurs fastsat under Hensyntagen til hvert Laans Løbetid,
saaledes at den effektive Rente bliver ca. 5 pCt. Foruden
Renten erlægges 0,15 pCt. p. a. af Laanenes Hovedstol til
Laanefondens Reserve- og Administrationsfond.
Som Begrundelse for Lovforslagets Fremsættelse udtaltes
i Bemærkningerne, at det var Indenrigsministeriet bekendt,
at der for en Række af Landets Kommuner for Tiden indtil
1. April 1939 forelaa et betydeligt Laanebehov med Henblik
navnlig paa Iværksættelse af meget paakrævede Arbejder
vedrørende Gader og Veje, Skoler, Sygehuse, Aldersrenteboliger
og kommunale Værker. Endvidere fremhævedes med Hen
blik paa det store Antal arbejdsløse, at Ministeriet havde til
Hensigt at foreslaa det forøgede Udlaansbeløb anvendt til
Udlaan til saadanne Arbejder, som i de paagældende Kom
muner var saaledes forberedt, at de kunde iværksættes med
meget kort Varsel.
Paa Rigsdagen mødte Lovforslaget Tilslutning hos de fire
største Partier, om end der fra forskellig Side blev givet Ud
tryk for det ønskelige i, at Laanene kunde ydes Kommunerne
til en lavere Rente, end de hidtil havde maattet betale. Ogsaa
andre Spørgsmaal toges op under Forhandlingen, derunder
Kommunernes økonomiske Stilling, Byggeriets Vilkaar og
Omfang samt de københavnske Kreditforeningers Laaneniveau. Lovforslaget vedtoges dog i uændret Skikkelse, efter
at det i Folketinget havde været underkastet Udvalgsbehand
ling. Imod Gennemførelsen stemte her Retsforbundet, medens
Det frie Folkeparti afholdt sig fra at stemme, hvilket var i
Overensstemmelse med de to nævnte Partiers Standpunkt
tagen, da Loven af 29. Oktober 1937 blev vedtaget. I Lands
tinget var Vedtagelsen enstemmig.

42. Lov om Ændring i Lov Nr. 54 af 23. Marts
1937 Om Leje. (Indenrigsminister Bertel Dahlgaard). [A.
Sp. 2681. — C. Sp. 27 og 63].
Fremsat i Folketinget 12/u (F. Sp. 61). 1. Beh. 28/1<J (F.
Sp. 864). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (EinerJensen, Fornæs, H. P. Hansen [Præstø A.J, Leonhard Hansen,
Rasmus Hansen [Formand], J. Chr. Jensen, N. P. Nielsen,
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Valdemar Sørensen [Sekretær], Rager, Elgaard, Jensen-Broby,
Inger Gautier Schmit, Hasle, Carlsen-Skiødt og Bindslev).
Betænkning (B. Sp. 45) afgivet 2/12. (Ordfører: Einer-Jensen).
2. Beh. </12. (F. Sp. 2173). 3. Beh. 8/12 (F. Sp. 2222). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. 14/12 (L. Sp. 248). 2. Beh. 16/i2 (L.
Sp. 265). 3. Beh. 16/r, (L. Sp. 295). Loven stadfæstet 21. Decem
ber 1938. (Lov-Tid. Nr. 372).

A. Ved § 79 i Lejeloven af 23. Marts 1937 (Aarbog
1936—37, Side 249) blev der givet Adgang til at opsige de
Lejemaal, der ved Lovens Ikrafttræden (1. April 1937) havde
været løbende i mere end 1 Aar, til Fraflytning paa den første
ved Lejemaalets Indgaaelse som almindelig forudsatte Flytte
dag, der indtraf 2 Aar efter Lovens Ikrafttræden, alt dog kun
saafremt der ikke ved Lejemaalets Indgaaelse var vedtaget
længere Tids Uopsigelighed. Opsigelse vilde herefter i Almin
delighed kunne ske til April Flyttedag 1939.
Under Hensyn til, at der endnu ikke fandtes en normal
Boligreserve i Hovedstaden (den 1. Maj 1938 var der i Køben
havns Kommune kun 574 ledige 2 og 3 Værelsers Lejligheder),
nærede Regeringen imidlertid store Betænkeligheder ved, at
der paa eet bestemt Tidspunkt blev givet fri Adgang til Op
sigelse for alle de Lejligheder, der i Hovedstaden beboedes
af de samme Lejere som den 1. April 1936. Hovedbestem
melsen i dette Tillæg til Lejeloven (§ 2, jfr. § 4) gaar derfor
ud paa, for saa vidt angaar Københavns og Frederiksbergs
Kommuner, at udskyde den nævnte Frist til 1. April 1940.
Da der antagelig i Tiden fra 1. September 1938 til nær
værende Lovs Ikrafttræden forelaa Tilfælde, hvor de her om
handlede Lejere havde modtaget Opsigelse til Fraflytning i
Tidsrummet fra 1. April 1939 til 31. Marts 1940, bestemmes
det desuden i § 3, at Lejeren (dog inden 2 Uger efter Lovens
Ikrafttræden) over for Udlejeren kan fremsætte skriftligt Krav
om, at Lejeforholdet skal fortsættes indtil 31. Marts 1940.*)
Denne Bestemmelse er dog ikke til Hinder for Opsigelse af
Lejeren i Henhold til Lejelovens §§ 56 og 67.
Hertil blev i Folketinget føjet, at hvis en Lejer i Tiden
fra 1. Juli 1938 til Lovens Ikrafttræden er indgaaet paa en
Lejeforhøjelse, uden at dette har haft Hjemmel i Lejekontrak
ten, kan Lejeren tidligst opsiges til den første i Lejemaalet
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aftalte Flyttedag, der indtræffer efter 31. Marts 1942.*} De
paagældende Lejere kommer saaledes med denne Lejefor
højelse ind under Regelen i Lejelovens § 55 om Lejemaalets
uopsigelige Fortsættelse i et Tidsrum af 3 Aar.

B. Herudover indeholder Lovens § 1 et Tillæg til Leje
lovens § 76, Stk. 2, om Bolig- og Voldgiftsretten for Køben
havns, Frederiksberg og Gentofte Kommuner, idet der her
efter ogsaa kan udnævnes en Næstformand for denne Vold
giftsret. Næstformanden fungerer tillige som Næstformand
for den ved § 2 i Loven af 23. Marts 1937 om Beskyttelse af
Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom nedsatte særlige Vold
giftsret for de nævnte tre Kommuner.
Regeringspartierne tiltraadte enkelte Ændringsforslag af
Indenrigsministeren, navnlig om Tilføjelse af de under A. i
Slutningen og under B. omtalte Bestemmelser, og indstillede
Lovforslaget til Vedtagelse med disse Ændringer, der gen
nemførtes med henholdsvis 72 Stemmer mod 20 og uden
Modstemmer.
Desuden blev Lovforslaget anbefalet af Ordføreren for
Det frie Folkeparti (Hartel), som dog advarede mod at fort
sætte ad denne Vej og hævdede, at en virkelig sund og for
nuftig Boligsituation først vil opstaa, naar det private Byggeri
kan sætte ind med fuld Kraft som Følge af en ændret Rente politik, Tilgang af billig Kapital udefra, Sønderbryden af for
dyrende Prisaftaler og Lempelse af Beskatningen paa Byg
ninger, i det mindste Nybygninger.
Aksel Larsen tilsagde Det kommunistiske Partis Støtte,
men foreslog dog sammen med Alfred Jensen et Par Under
ændringer. Ifølge den ene af disse skulde det i Tilfælde, hvor
Udlejere ved at stille Lejere over for Truslen om Opsigelse
havde sikret sig visse Fordele, f. Eks. nye Kontrakter eller
Lejeforhøjelse, stilles Lejeren frit, om han vilde lade dette
staa ved Magt. Det andet Underændringsforslag gik ud paa
at udvide Omraadet for §§ 2 og 3 til Gentofte Kommune og
Købstadkommuner med mere end 15 000 Indbyggere. —
Begge Underændringsforslag forkastedes med 109 Stemmer
mod 2.
Et Mindretal i Folketingets Udvalg, bestaaende af Venstre
og Det konservative Folkeparti, mente, at Loven vilde virke
*) Det er en Betingelse, at Lejemaalet ikke omfattes af Leje
lovens § 54, Stk. 2 (□: Lejemaal om Beboelseslejligheder i
Huse med kun 2 Lejligheder, hvoraf Ejeren bebor den ene,
endvidere om enkelte Værelser, møblerede Lejligheder m. v.).
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direkte skadeligt, fordi den antagelig først og fremmest vilde
medføre, at »Uroen« i Forholdet mellem Lejer og Ejer i
Hovedstaden holdtes vedlige uden samtidig at betyde nævne
værdigt til Gavn for Lejerne. Og et af de gode Formaal,
man mente at naa frem til inden for Lovens Gyldighedsperiode, nemlig rigeligere Boligreserve skabt gennem et stærkt
forøget Byggeri, vilde efter Mindretallets Bedømmelse ikke
blive naaet, hvis man fortsat greb vilkaarligt ind i Forholdet
mellem Ejer og Lejer. »En afgørende Forudsætning for en
betydelig Forøgelse af den private Byggevirksomhed — der
alene kan skabe en effektiv Lejeregulering — er nemlig efter
Mindretallets Opfattelse netop, at Lovgivningsmagten nu
lader Forholdet mellem Ejer og Lejer udvikle sig uden Ind
blanding.«
Ved 3. Behandling i Folketinget stemte Venstre og Kon
servative imod Lovforslaget, der vedtoges med 68 Stemmer
mod 42.
I Landstinget tog Partierne de samme Standpunkter, som
deres Meningsfæller havde indtaget i Folketinget, og For
slaget gennemførtes her, uden Udvalgsbehandling, med 38
Stemmer mod 29.

4-3. Byggelov for Staden København. (Indenrigs
minister Bertel DMgaard). [A. Sp. 3009. — C. Sp. 561 og
1571].
Fremsat i Folketinget 29/n (F. Sp. 1754). 1. Beh. 14_15/i2
(F. Sp. 2357). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (J. Chr.
Jensen, Nina Andersen, Fr. Dalgaard, Einer-Jensen, H. C.
Hansen, Basmus Hansen [Formand], Hedtoft-Hansen, Valde
mar Sørensen [Sekretær], Nøhr, Elgaard, Krag, JensenBroby, Bindslev, Boeck-Hansen og H. F. Ulrichsen). Be
tænkning (B. Sp. 903) afgivet 25/2. (Ordfører: J.,Cbr. Jensen).
2. Beh. 3/3 (F. Sp. 4785). 3. Beh. ®/3 (F. Sp. 4902). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. 8/3 (L. Sp. 1297). Henvist til Udvalg
paa 15 Medlemmer (Andrea Brochmann, Axel Christensen,
Hans Hansen, Ingeborg Hansen, Martin Hansen, Hendriksen,
Lisbet Hindsgaul, Henrik Jensen, Laurits Knudsen [Sekretær],
Ch. Petersen [Formand], Simonsen, Stein, Stensballe, C. F.
Sørensen og Villemoes). Betænkning (B. Sp. 1955) afgivet 9/3.
(Ordfører: Hans Hansen). 2. Beh. 10/3 (L. Sp. 1486). 3. Beh.
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11 /3 (L. Sp. 1554). Loven stadfæstet 29. Marts 1939. (Lov-Tid.
Nr. 148).
Efter at der tidligere gentagne Gange havde været gjort
Forsøg paa en samlet Revision af den københavnske Bygge
lovgivning, nedsatte Københavns Kommunalbestyrelse i 1929
et Fællesudvalg til Overvejelse af forskellige i Forbindelse
med Bygningstilsynet staaende Forhold. Det første Resultat
af Fællesudvalgets Arbejde var et Forslag til et fælles Bygnings
reglement for de indlemmede Distrikter, Valby, Brønshøj og
Sundbyerne, der stedse har været undtaget fra den hidtil
gældende københavnske Bygningslov af 12. April 1889.
Dette Forslag til fælles Bygningsreglement afgaves den
12. Februar 1930, vedtoges af Borgerrepræsentationen den 27.
s. M. og stadfæstedes af Indenrigsministeriet den 29. April s. A.
Den 17. Juni 1931 fremsatte Fællesudvalget et Forslag til
en delvis Nyordning af Bygningsvæsenets Administration.
Dette Forslag vedtoges af Borgerrepræsentationen den 24.
September 1931 og traadte i Kraft den 1. April 1932. Senere
har Fællesudvalget beskæftiget sig med det Forslag til Æn
dring af Ekspropriationsbestemmelserne i Bygningslovens § 14,
der gennemførtes som Lov Nr. 173 af 16. Maj 1934. Endelig
forelaa i December 1937 fra Fællesudvalget et Forslag til
Byggelov for Staden København, ved hvis Udarbejdelse
Fællesudvalget havde været bistaaet af et Tjenestemands udvalg, hvori ogsaa Akademisk Arkitektforening, Dansk
Ingeniørforening og Indenrigsministeriet var repræsenteret.
Forslaget blev i Januar 1938 vedtaget af Kommunalbestyrel
sen, og Indenrigsministeriet udarbejdede saa paa Grundlag
heraf et Lovforslag, som vedtoges af Rigsdagen efter at
være ændret noget paa en Række Punkter.
Kommunalbestyrelsens Forslag.
I de meget udførlige Bemærkninger, som ledsagede Kom
munalbestyrelsens Lovforslag, gjordes der indledningsvis
Rede for de Forhold, der havde ført til Forslagets Udarbej
delse, og for Hovedprincipperne i den tilsigtede Nyordning.
Det omtales heri, at København i 1856 fik sin første sam
lede Bygningslov, et for sin Tid baade værdifuldt og dygtigt
Arbejde, der havde bevist sin Levedygtighed ved, at Loven
»indtil denne Dag faktisk har dannet Grundlaget for den
københavnske Bygningslovgivning, hvis bærende Grund
principper og systematiske Opbygning stadig har deres For
billede i Loven af 1856«. Da Købstæderne den 30. December
1858 fik en tilsvarende Lov, byggedes denne ogsaa op paa det
i København lagte Grundlag. Der var imidlertid den væsent
lige Forskel, at den københavnske Lov ikke som Købstad
loven indeholdt en Bestemmelse, der gjorde det muligt ad
16*
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administrativ Vej at supplere Loven med nye Forskrifter,
efterhaanden som saadanne viste sig paakrævede. Den
københavnske Bygningslovgivning har derfor længe trængt
til en gennemgribende Revision, idet de Lejligheder, som
Lovgivningsmagten har haft til at sætte ind med Reformer,
først ved Loven af 21. November 1871 med Tillæg af 15. Maj
1875 — navnlig vedrørende Lysafstande ud for Gaardværel
ser — og derefter ved den nugældende Lov af 12. April 1889,
ingen Nydannelser har bragt paa hele dette samfundsvigtige
Lovomraade.
Hovedskavanlcen ved den hidtidige Bygningslov karakte
riseres i Kommunalbestyrelsens Bemærkninger til Lovforslaget
saaledes: »Loven arbejder i alt væsentligt kun med en be
stemt Bygningstype og en bestemt Gadetype for Øje, nemlig
det almindelige, forholdsvis høje Beboelseshus i en for alminde
lig Gadefærdsel beregnet, forholdsvis smal Gade, eller med andre
Ord Forholdene, som de i Aarhundreder har været i den gamle
By inden for Voldene. Med den revolutionerende Ændring
i disse Forhold, som kendetegnes ved Voldenes Nedrivning,
den omfattende Bebyggelse af det gamle Demarkations
terræn i Forbindelse med den stadig fremadskridende Bebyg
gelse af de tidligere »Forstæder«, navnlig Vesterbro, Nørrebro
og Østerbro, har Bygningslovgivningen paa ingen Maade
holdt Skridt. Hvad Indlemmelsen 1901—02 af de tidligere
Landdistrikter angaar, er Forholdet her vel for saa vidt noget
anderledes, som Bygningsloven af 1889 ingen Sinde har været
gældende Ret i disse Distrikter, bortset fra Bestemmelserne
om Bygnings myndighederne og om Overtrædelser af Byg
ningslovgivningen. Byggeforskrifterne for disse Distrikter
indeholdes i det af Indenrigsministeriet under 29. April
1930 stadfæstede Bygningsreglement; om end de paa enkelte
Punkter, saaledes navnlig med Hensyn til det ubebyggede
Areal, er væsentlig bedre end Loven af 1889, er de dog i
det hele og store af samme Indhold og Type som Bestemmel
serne for de ældre Bydele. Det er klart, at med en By af saa
stærkt varieret Type som det nuværende København kan man
ikke nøjes med at foreskrive, at Gader skal have en ensartet
Bredde: nu maa der sondres mellem Hovedfærdselsgader,
almindelige Færdselsgader og Gader, som væsentlig kun er
Adgangsveje til Færdselsgaderne. Man kan ikke nøjes med
at bestemme, at der til et Hus skal høre saa og saa stort et
ubebygget Areal, saa og saa stor en Gaardsplads: nu maa der
sondres mellem Forretningsbygninger og Beboelsesbygninger,
mellem høje Huse og lave Huse, mellem Huse i tæt bebyggede
Bydele og Huse i aabne og frie Kvarterer. Man kan ikke
nøjes med at forlange et stereotypt fastslaaet Maal for et
Opholdsrum for Mennesker: der maa sondres mellem Dag-
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ophold og Natteophold, mellem Rum for kortvarigt og Rum
for længere Tids Ophold, og større Plads i nogle Rum maa
kunne tillade mindre Plads i andre.« Men hertil kommer det
meget betydningsfulde Forhold, at store Dele af Byen, i Ly
af en ufyldestgørende Lovgivning, henligger udbyggede paa
en i bebyggelsesmæssig Henseende uforsvarlig Maade. Skal
der for Bysamfundet knytte sig nogen virkelig Interesse til
en ny Byggelov, er det derfor nødvendigt, at der aabnes
Mulighed for en Ændring af disse Forhold. Lovforslaget
indeholdt i Overensstemmelse hermed Bestemmelser om det
saakaldte Regulerings-Institut, der foresloges henlagt under
en selvstændig Myndighed, Reguleringskommissionen. En
Afvikling maa — paapeges det videre — kræve en rimelig
Tid, og Borgerne har yderligere Krav paa, at en tiltrængt
Regulering sikres gennemført ud fra saglige, i det almene Vel
begrundede Hensyn; men Synspunktet har i øvrigt været
det, at en Grund bebyggelsesmæssigt kun bør kunne udnyttes
paa en Maade, der efter Bygningsmyndighedens Skøn harmo
nerer med Bebyggelsen af tilstødende eller omliggende Grunde,
og at Retten til at udnytte en tilstedeværende Bebyggelse
navnlig ved Udlejning maa være afhængig af, at en saadan
Udnyttelse i sundhedsmæssig, brandmæssig og anden relevant
Henseende til enhver Tid er forsvarlig.
Samtidig har man ifølge Bemærkningerne anset det for
et nødvendigt Led i en kommende Regulering, at Grund
ejerne kan tilpligtes at gaa ind under en Fællesordning, saa
at Erstatningsspørgsmålet i første Række finder sin Afgørelse
ved Udligning mellem de i Reguleringsplanen interesserede
Grundejere og ikke som nu alene ved Overvæltning paa
Bysamfundet som Helhed. Endelig betragtes det som »en
naturlig, ja vel egentlig en logisk nødvendig Konsekvens
af det foreslaaede Kondemnerings- og Reguleringssystem,
at Byggetilladelser fremtidig kun meddeles for et forud fastlagt
Aaremaal, idet man kun paa denne Maade kan bevare Ind
seendet med, dels at en Bebyggelse ikke udnyttes ud over
Grænsen for det i sig selv forsvarlige, dels at den ikke en Gang
i Fremtiden kommer i Strid med byplanmæssige Hensyn,
som det er umuligt i Øjeblikket at have Overblik over«.
I sin Tendens var Lovforslaget væsentlig præget af to
Ledemotiver. Først en mere almindelig Bestræbelse for at
tilvejebringe den Smidighed i Bestemmelserne, som saa stærkt
savnedes i den hidtidige Lov, og som har givet Anledning til
den saa ofte kritiserede omfattende Dispensationspraksis.
Som et væsentligt Led i denne Bestræbelse indgik Forslaget
om Udskillelse fra selve Loven og Overførelse til en Bygnings
vedtægt af en stor Række Detail-Bestemmelser væsentlig af
konstruktiv Art. Yderligere kan her peges paa den principielt
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set nye Formulering af Bestemmelserne om en Grunds Ud
nyttelsesgrad. Dernæst en Bestræbelse for at gøre Loven til
en Bybygnings-Lov fra, som hidtil, væsentlig at have været en
Husbygnings-Lov, et Forhold, som man har søgt at give et
konkret Udtryk i selve Lovens Titel »Byggelov« i Stedet for
som hidtil »Bygningslov«. I Lyset af denne Bestræbelse maa
ses Bestemmelserne om særskilte Byggeomraader, forbeholdt
forskelligartet Bebyggelse: Boligbebyggelse, Industribebyg
gelse, Forretningsbebyggelse, samt Bestemmelserne om Byens
Inddeling i Grundkredse, hvorefter Bebyggelsens Omfang med
Hensyn til saavel Højde som bebyggeligt Areal og Bygningers
indbyrdes Afstand bestemmes i Forhold til den paagældende
Grunds Beliggenhed inden for det samlede Byomraade.
Ved Bearbejdelsen af Kommunalbestyrelsens Forslag i
Indenrigsministeriet besluttede man sig til at foretage den
væsentlige Ændring at udelade § 34, der angik Kondemnering
af ældre, utilfredsstillende Bebyggelser. Dette havde sin
Begrundelse i, at Kondemneringsspørgsmaalet var behandlet
paa bredere Basis af det af Ministeriet nedsatte Udvalg til
Undersøgelse af Boligforholdene i ældre Bydele og til Ud
arbejdelse af Forslag til Sanering af disse. Et saadant Lov
forslag blev ogsaa forelagt Rigsdagen, men det naaede ikke
at blive færdigbehandlet inden Samlingens Slutning (se
B. Nr. 2).
I øvrigt var Indenrigsministerens Forslag paa alle væsentlige
Punkter i Overensstemmelse med Principperne i Kommunal
bestyrelsens Forslag, idet de foretagne Ændringer i redaktionel
og systematisk Henseende i Hovedsagen alene tilsigtede at
tydeliggøre og nærmere bestemme de forskellige Bestemmel
sers Forudsætninger og Formaal og de Synspunkter, som
skønnedes at burde være ledende ved deres Anvendelse.

I det følgende gøres der Rede for Lovens Hovedbestem
melser, idet samtidig en Del af de paa Rigsdagen foretagne
Ændringer berøres. Af disse tilsigtede flere at begrænse de
Beføjelser, som Loven tillægger Magistraten, og at betrygge
Borgernes Stilling over for de administrative Myndigheder.
I. Lovens Omraade og Myndigheder.

Ifølge § 1 gælder Loven for Københavns Kommunes
Grund, derunder Københavns Havn, men ikke Holmens Om
raade, til hvilket Lovens Bestemmelser dog helt eller delvis
kan udvides af Indenrigsministeren efter Forhandling med
Marineministeren.
Det var i Folketingets Udvalg om Sagen paa Tale at
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udvide Lovens Omraade til at omfatte de til København
grænsende Kommuner, men Tanken herom blev opgivet,
jfr. nedenfor.

§ 2 omhandler Lovens saglige Omraade og fastsætter
herom bl. a., at Lovens Bestemmelser foruden paa ny Bebyg
gelse tillige finder Anvendelse paa Ombygning af eller Tilbyg
ning til bestaaende Bebyggelse, samt endvidere paa saadanne
væsentlige Forandringer af Indretningen eller Benyttelsen af
bestaaende Bebyggelse, som vilde falde ind under Loven,
saafremt de bragtes til Udførelse som ny Bebyggelse, alt i det
Omfang, Bestemmelserne umiddelbart eller ifølge de til Grund
for samme liggende Hensyn efter Bygningskommissionens
Skøn er anvendelige derpaa. I øvrigt finder Loven kun
Anvendelse paa de ved dens Ikrafttræden bestaaende Bebyg
gelser, naar de enkelte Bestemmelser indeholder udtrykkelig
Hjemmel herfor.
Ifølge Regeringsforslaget skulde Indenrigsministeren være
øverste Instans ved Afgørelsen af, om en Bebyggelse falder
ind under Loven eller ej, men dette blev i Folketinget ændret,
saa at Loven aabner Adgang til Appel til Domstolene.

§ 3 undtager visse militære Anlæg fra Lovens Bestem
melser.
§ 4 indeholder nye, betydningsfulde Bestemmelser,
hvorved alle Byggeservitutter — baade de Servitutter, ifølge
hvilke det offentlige er paataleberettiget, og de private Servi
tutter — optages i den offentlige Bygningsret med det Formaal at bevare de værdifulde Bebyggelsesordninger, der er
tilvejebragt paa servitutmæssigt Grundlag, og at hindre, at
der ved private Servitutter sker Indgreb i den af det offentlige
tilsigtede Regulering:
»Naar Magistraten har Paataleret ifølge en Byggeservitut,
kan Magistraten betinge Byggetilladelse af Servituttens
Overholdelse og i øvrigt haandhæve denne efter Reglerne i
§§ 68—72. Denne Bestemmelse finder ogsaa Anvendelse paa
de før Lovens Ikrafttræden paalagte Byggeservitutter. Ved
en Byggeservitut forstaas i denne Lov enhver Servitut, der
vedrører Ret til eller Ordning af Bebyggelse eller Opførelse,
Indretning eller Benyttelse af Bebyggelse.
Ingen bestaaende Byggeservitut kan ophæves eller for-

248

Vedtagne Love (Indenrigsm.)

1938/
11939

andres, og ingen Byggeservitut kan fremtidig retsgyldig
stiftes uden Magistratens Godkendelse. En i Overensstem

melse hermed bestaaende eller gyldig stiftet Servitut kan af
Magistraten haandhæves efter Reglerne i Stk. 1.
Magistratens Beslutninger i Henhold til foranstaaende
Bestemmelser kan indankes for Indenrigsministeren.«
Ny er ogsaa Bestemmelsen i § 5, hvorefter alle Forskrifter
af mere udpræget teknisk Indhold i Stedet for at medtages i
selve Byggeloven skal samles i en af Kommunalbestyrelsen
vedtagen og af Indenrigsministeren stadfæstet Bygnings
vedtægt*). Man opnaar herved, at disse Forskrifter forholdsvis
let vil kunne bringes i Overensstemmelse med den tekniske
Udvikling, naar Forholdene giver Anledning dertil. Et Ud
kast til Bygningsvedtægt var allerede udarbejdet af Magi
straten, da Lovforslaget blev fremsat.
§ 6 imødekommer et længe af Bystyret næret Ønske om,
at den almindelige Bygningsmyndighed henlægges til Køben
havns Magistrat. Det fastsættes i Overensstemmelse hermed,
at intet under Lovens Bestemmelser henhørende Arbejde
maa paabegyndes uden Magistratens Tilladelse, og at ej heller
noget i Henhold til Loven udført Arbejde maa tages i Brug,
forinden Magistraten har udfærdiget Attest for, at det er
udført i Overensstemmelse saavel med Lovens Bestemmelser
som med de til Tilladelsen knyttede Vilkaar. Den hidtidige
Bygningskommission skal dog ikke ophæves, men omdannes
og udvides til et sagkyndigt Raad, der skal medvirke ved
Afgørelsen af visse Sager af særlig Art, navnlig angaaende
Industri- og Forretningsbygninger, Teatre, Hoteller, Fængsler,
Sygehuse og andre Bygninger, i hvilke mange Mennesker
samles (§§ 7 og 62—63).
I § 8 findes almindelige Bestemmelser om Regulerings
kommissionens og Taksationskommissionens Beføjelser (jfr.
nedenfor), og § 9 giver Regler om Indankning af Magistratens
og Bygningskommissionens Afgørelser for Indenrigsministe
ren eller Reguleringskommissionen. Medens alle af Bygnings
myndighederne trufne Afgørelser tidligere kunde indankes
*) Saadanne Bestemmelser, om Opførelse af Mure og Skille
vægge, om Tømmerkonstruktioner, Skorstene, Indretning
af Trapper m. v., optog næsten Halvdelen af Loven af 1889.

1938/
11939

Vedtagne Love (Indenrigsm.)

249

for Ministeriet, bestemmes det nu, at Anke kun kan finde Sted
i de i Loven nærmere angivne Tilfælde.
§ 10 indeholder en Dispensationsbestemmelse, hvorefter
Indenrigsministeren, naar vægtige Grunde taler derfor, og
efter at Magistraten har haft Lejlighed til at ytre sig over
Andragendet, kan tillade, at de i §§ 11—30 og 44—61 samt
i Bygningsvedtægten indeholdte Bestemmelser i særegne
Tilfælde fraviges. I de under Bygningskommissionen hen
hørende Sager skal dennes Erklæring forud være indhentet.
II. Bebyggelsens Ordning.

Ifølge § 11 inddeles København i 4 Grundkredse, hvis
Omraader nærmere afgrænses. Den første omfatter den gamle
By inden for Voldene, den anden de gamle Forstæder, den
tredie den inderste Del af de i 1901 indlemmede Distrikter,
dog med Forlængelse ud langs Hovedvejene, og den fjerde
Byens yderste Distrikter. I det af Kommunalbestyrelsen
vedtagne Forslag blev foretaget enkelte Ændringer, dels af
Indenrigsministeren, dels paa Rigsdagen. Særlig skal nævnes,
at man i Folketinget indføjede en Bestemmelse, hvorefter
Arealer, der fremtidig udlægges som Havnearealer, skal høre
under 2. Grundkreds.
Ny er tillige § 12, der bemyndiger Kommunalbestyrelsen
til at bestemme, at nærmere angivne Omraader skal være
forbeholdt henholdsvis Boligbebyggelse, Forretningsbebyggelse
eller Industribebyggelse. Saafremt et Omraade har en saadan
Beskaffenhed eller Beliggenhed, at Bebyggelse paa samme
kan udsættes for Sammenstyrtning, Oversvømmelse eller
anden Skade, der kan medføre Fare for Brugernes eller andres
Liv, Helbred eller Ejendom, og saadan Fare ikke ved passende
Foranstaltninger kan afværges, kan Kommunalbestyrelsen
bestemme, at det paagældende Omraade skal holdes fri for
Bebyggelse.
§§ 13 og 14 handler om Stadskonduktørens Myndigheds
område og om Ændringer i Stadens Matrikel.
Derefter følger i §§ 15—30 detaillerede Regler om Gader.
Det fastslaas her, at Anlæg af Gade som hidtil skal paa
hvile den byggende, medmindre den paagældende Grund
ligger ved en af Magistraten godkendt, anlagt Gade, være
sig offentlig eller privat. Hensynet til Gadefærdselens Stig-
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ning i de senere Aar har bevirket, at der i § 21 er optaget en
Bestemmelse om, at eksisterende Gader, efterhaanden som
Ombygning sker, skal kunne kræves udvidet til de for nye
Gader fastsatte Bredder. Af Hensyn til Trafiksikkerheden
indeholder Loven tillige (i § 20) Regler om Hjørneafskæring.
Disse Regler blev paa et enkelt Punkt lempet noget under
Sagens Behandling i Folketinget.
Det stemmer overens med hidtil gældende Ret, at
Anlæg af nye Gader skal ske i Overensstemmelse med en af
Magistraten godkendt Plan, der i den nye Lov benævnes
Retningsplan. Men hertil føjer § 15, Stk. 5, og § 17, Stk. 3,
at Magistraten kan forlange, at Retningsplaner tillige indehol
der Bestemmelser om Bebyggelsen ved de paagældende Gader.
Ved Retningsplanernes Fastlæggelse skal Enighed søges til
vejebragt mellem de paagældende Grundejere, Panthavere
og andre berettigede, men opnaas en saadan Enighed ikke,
kan Reguleringskommissionen paa Magistratens Begæring
beslutte med bindende Virkning for de paagældende, hvorvidt
en foreliggende Plan skal fastlægges (§ 18, Stk. 5). Som en
praktisk Foranstaltning er det i § 16 bestemt, at Godkendelse
af Gader skal ske ved Optagelse i en Gadefortegnelse med
Angivelse af, om Gaden er offentlig eller privat.
§ 31 omhandler Udarbejdelsen af saakaldte Regulerings
planer, der betegner noget nyt inden for Byggelovgivningen.
Paragraffen har følgende Ordlyd:
»Er den bestaaende Grundudformning, Bebyggelses- eller
Gadeforholdene paa et Omraade af en saadan Beskaffenhed,
at Lovens Forskrifter vedrørende disse Forhold ved fremtidige
Bebyggelser inden for Omraadet kun vil kunne overholdes
paa tilfredsstillende Maade ved en samlet Planlægning for
dette, kan der i en af Kommunalbestyrelsen vedtagen Regu
leringsplan fastsættes Bestemmelser om Ordningen i Hoved
træk af de fremtidige Bebyggelses- og Gadeforhold paa Om
raadet i Henhold til Lovens Forskrifter. I en Regulerings
plan kan endvidere optages Bestemmelser til Sikring af
Adgangen til Opnaaelse af de i § 41, Stk. 1, omhandlede
offentlige Formaal.
Kommunalbestyrelsens Vedtagelse af en Regulerings
plan medfører ingen Indskrænkning i dens Adgang til Ekspro-
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priation til hel eller delvis Opnaaelse af de ved Planen til
sigtede Formaal.
Naar der om Reguleringsplanens Vedtagelse efter Magi
stratens nærmere Bestemmelser er udfærdiget offentlig Be
kendtgørelse, medfører Planen den Retsvirkning, at fremtidige
Nybygninger eller Ombygninger inden for Omraadet skal
finde Sted i Overensstemmelse med den paagældende Plan,
og at de af Planen omfattede Grunde og Bygninger kan
fordres afstaaet eller forandret efter Reglerne i de følgende
Paragraffer. Samtidig med Bekendtgørelsen skal der tilstilles
de Ejere af Grunde inden for Omraadet, hvis Adresser er
Magistraten bekendt, skriftlig Meddelelse. Enhver i Planen
interesseret skal da have Adgang til at gøre sig bekendt
med dens Indhold.
En Reguleringsplan kan med Indenrigsministerens Sam
tykke udstrækkes til ogsaa at omfatte Omraader i andre
Kommuner.«
I Tilslutning hertil indeholder § 32 Bestemmelser om et
Institut, der i Loven betegnes som Udredning, og som Inden
rigsministeren karakteriserede som »det offentliges Hjælp til
Grundejernes Selvhjælp«:
»Naar der ikke mellem de paagældende Grundejere,
Panthavere og andre Indehavere af Rettigheder i Ejendomme,
der omfattes af en Reguleringsplan, kan opnaas Enighed om
Gennemførelsen af en Bebyggelse, der af Magistraten kan
godkendes som stemmende med Reguleringsplanen, kan der
om Ordningen af de paagældende Retsforhold træffes Bestem
melse i en ved Magistratens Medvirkning tilvejebragt Udred
ningsplan. Magistraten bestemmer, hvilke Ejendomme et
Forslag til Udredningsplan skal omfatte, og optager Forhand
ling med de interesserede Grundejere og andre berettigede
om Planens Gennemførelse.
Opnaas der ikke Enighed mellem alle berettigede om de
i et Forslag til Udredningsplan indeholdte Bestemmelser, kan
Forslaget ledsaget af de fremkomne Indsigelser og Ændrings
forslag af Magistraten indstilles til Reguleringskommis
sionens Afgørelse.«
De næste Paragraffer, §§ 33—40, giver nærmere Regler
om Udredningsplaners Indhold, om Oprettelse af Regulerings
fonds, naar der indrømmes afdragsvis Betaling af de til en
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Regulering paalignede Ydelser, om Magelæg samt om Æn
dring af bestaaende Byggeservitutter m. v. Endvidere om
Reguleringskommissionens Myndighed og om dens Sammen
sætning, hvorom Reglerne findes i § 40. Reguleringskom
missionen skal herefter bestaa af 5 Medlemmer, nemlig
a. en af Højesteret udpeget Formand, der opfylder de i Rets
plejeloven foreskrevne Betingelser for at beskikkes til Høje
steretsdommer; b. et ligeledes af Højesteret efter Indstilling
af under offentligt Tilsyn staaende Institutioner, som yder
Prioritetslaan i faste Ejendomme inden for Lovens Omraade,
udpeget Medlem, der opfylder de i Retsplejeloven foreskrevne
Betingelser for at beskikkes til Landsdommer; endvidere
3 af Indenrigsministeren udpegede Medlemmer med Indsigt
i Bygnings- og Byplan forhold, nemlig c. et Medlem efter
Indstilling af Københavns Kommunalbestyrelse, d. et Med
lem efter Indstilling af større københavnske Grundejersam
menslutninger og e. et Medlem efter Indstilling af Institu
tioner, der repræsenterer bygningsmæssig og byplanmæssig
Sagkundskab.
Bestemmelsen om, at de af Indenrigsministeren udpegede
Medlemmer skal have Indsigt i Bygnings- og Byplanforhold,
blev indføjet i Folketinget.

§ 41 indeholder følgende Regler om Ekspropriation:
»Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at private tilhørende
Grunde, Bygninger, Vandarealer, Bolværker m. m. eller dertil
knyttede Rettigheder saavel som private Rettigheder, der
er knyttede til i Kommunens Eje værende Grunde, Bygninger,
Vandarealer, Bolværker m. m., helt eller delvis skal afstaas
mod Erstatning, naar det er nødvendigt at kunne raade over
dem til Opnaaelse af tilfredsstillende Bebyggelses- eller Gade
forhold eller til Tilvejebringelse eller Udvidelse af kommunale
Institutioner eller Virksomheder eller af.Anlæg, der tjener
et for Staden almennyttigt Formaal.
Spørgsmaal om Nødvendigheden af en i Henhold hertil
fordret Afstaaelse kan indstilles til Indenrigsministerens Af
gørelse.
Hvis Kommunalbestyrelsen kun gør Fordring paa
Afstaaelse af en Del af en Ejendom eller paa Afstaaelse af
Rettigheder knyttede til denne, kan Ejeren over for Magi-
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straten, naar denne giver Ejeren Meddelelse om Ekspro
priationen, eller senest over for Taksationskommissionen ved
Sagens Forelæggelse for denne, kræve hele sin Ejendom med
dertil knyttede Rettigheder eksproprieret af Kommunen,
saafremt Ejendommen efter den fordrede Afstaaelse vil faa
en saadan Størrelse, Form eller Beliggenhed eller paa anden
Maade blive saaledes beskaffen, at den ikke hensigtsmæssigt
kan anvendes til selvstændig Bebyggelse eller udnyttes som
forhen. Om et saadant Krav er berettiget, afgøres af Taksa
tionskommissionen, medmindre Afgørelsen i saa Henseende
i Loven udtrykkeligt er henlagt under Reguleringskommis
sionen.
Naar der er givet Ejeren af en Ejendom Meddelelse om
Ekspropriation, kan denne ikke modsætte sig, at Magistraten
med 8 Dages skriftligt Varsel foretager herved nødvend iggjorte Afmærkninger, Opmaalinger eller andre Undersøgelser
vedrørende Ejendommen.
I Tilfælde af Ekspropriation finder Reglerne i §§ 32—36
om Udredning kun Anvendelse, naar og i det Omfang det
besluttes af Kommunalbestyrelsen.«
Paragraffen ændredes lidt i Folketinget; bl. a. tilføjedes
sidste Stykke.

Taksationskommissionen skal ved sine Erstatningsansættelser vurdere det eksproprierede Retsgode til dets Værdi i
Handel og Vandel for en kyndig og forstandig Erhverver,
og der anføres i § 42 en Række Forhold, som skal tages i
Betragtning ved Vurderingen.
Efter en Tilføjelse, der skete i Folketinget paa Foranled
ning af J. Chr. Jensen (S.), skal Kommissionen i det i § 41,
Stk. 3, omhandlede Tilfælde søge tilvejebragt hensigtsmæs
sige Omdelinger enten ved Overdragelser mod Vederlag i
Penge eller ved Magelæg. I Mangel af mindelig Overenskomst
kan Kommissionen, naar Omstændighederne i væsentlig
Grad taler derfor, paabyde Magelæg mellem Jordstykker af
samme Værdi efter Kommissionens Ansættelse.
Taksationskommissionen (§ 43) bestaar af 2 af Indenrigs
ministeren og 2 af Københavns Byret udnævnte Medlemmer,
der er i Besiddelse af fornøden bygningsmæssig Sagkundskab,
samt en af Indenrigsministeren udnævnt Formand. Samtidig
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med Udnævnelse af Medlemmer og Formand udpeges en
Suppleant for hver af de paagældende.
Ogsaa denne Paragraf ændredes noget i Folketinget.
III. Bygningers Opførelse.

§ 44 giver nærmere Regler for Bebyggelsen inden for
hvert af de særlige Byggeomraader, som kan udskilles i Hen
hold til § 12. Derefter følger i § 45 nogle Forskrifter ved
rørende blandet Bebyggelse. Det bestemmes bl. a., at Til
ladelse til Erhvervsbebyggelse, der kan medføre særlige Ulem
per eller virke skæmmende, kan nægtes, naar der i Kvarteret
forefindes eller forventes opført Boligbebyggelse. For den
ældre Bebyggelses Vedkommende gælder følgende Bestem
melse (Stk. 4):
»Naar bestaaende Boligbebyggelse og Erhvervsbebyg
gelse er saaledes beliggende i Forhold til hinanden, at det
giver Anledning til Ulempe, kan Kommunalbestyrelsen træffe
Beslutning om Regulering af Forholdene, eventuelt ved, at
den ene Art af Bebyggelse søges helt eller delvis fjernet,
hvorved Bestemmelserne i §§ 31—39 [om Regulering] kan
bringes til Anvendelse.«
§§ 46—48 handler om Afløb, Afløbsregulativ og Ændring
af bestaaende Afløb.
§§ 49—53, der angaar Bebyggelsens Areal og Højde,
afviger stærkt fra de tilsvarende Bestemmelser i den hidtil
gældende Lov. Medens disse gav faste Regler for Forholdet
mellem den enkelte Ejendoms bebyggede og ubebyggede
Areal, gaar den nye Lovs § 49 ud paa at bestemme den
enkelte Grunds Udnyttelsesmuligheder — dens Udnyttelses
grad — ved Forholdet mellem Etageareal og Grundareal
J- en Del af Gadearealet, saa at man ved Grundens Udnyttelse
til Bebyggelse ikke alene er henvist til at bygge i Højden,
men kan opnaa Mulighed for øget Udstrækning af Bebyggel
sen ved at undlade at gaa i Højden:
»Ingen Grund maa ved Bebyggelse udnyttes til en saadan
Grad (Udnyttelsesgrad), at der derved kan opstaa en for
tæt Sammenhobning af Boliger, Værksteder eller andre Rum,
der tjener til Ophold for Mennesker. Ved Udnyttelsesgrad
forstaas Forholdet mellem Bebyggelsens Brutto-Etageareal
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og Grundens Areal med Tillæg af en Del af det tilgrænsende
Gad eareal: Tillægsareal.
Som Tillægsareal medregnes Gadeareal ud for Grunden
indtil Gadens Midtlinie, dog ikke ud over 10 m fra Grundens
Grænse*). Magistraten kan saavel ved de ved Lovens Ikraft
træden bestaaende Gader, der har større Bredde end den i
Loven for nye Gader foreskrevne, som ved Gader, hvortil
afgives Areal ud over det i Loven forudsatte, tillade, at
Tillægsarealet endeligt eller midlertidigt beregnes efter en
større Bredde end 10 m. Arealer, der under den tidligere
Byggelovgivning er afgivet til Gade, men uanset dette er
tilladt medregnet til Grundarealet, skal medregnes til dette i
Overensstemmelse med de for Tilladelsen fastsatte Vilkaar.
Udnyttelsesgraden maa ikke overstige følgende Tal:
1. Grundkreds................................ 2,5
2. Grundkreds................................ 2,0
3. Grundkreds................................ 1,0
4. Grundkreds................................ 0,5
Tilladelse til en højere Udnyttelsesgrad end i Stk. 3 an
givet kan meddeles med Hensyn til Grunde i 3. Grundkreds,
som er udstykket før nærværende Lovs Stadfæstelse, og som
ikke under Overholdelse af den foran bestemte Udnyttelses
grad kan bebygges paa en i Forhold til Bebyggelsen paa
omliggende eller tilstødende Grunde tilfredsstillende Maade.
Dog kan Udnyttelsesgraden i saadanne Tilfælde ikke over
stige 1,25.
Tilladelse til en højere Udnyttelsesgrad kan endvidere
meddeles med Hensyn til Forretningsbebyggelse og Industri
bebyggelse paa de for disse Bebyggelsesarter forbeholdte Omraader eller paa afgrænsede Omraader, hvor saadanne Be
byggelsesarter er sikret ved særlig af Magistraten godkendte
Servitutbestemmelser, hvorefter Boliger kun maa indrettes
paa Omraadet i det for Driftsleder, Opsyn og lignende Per
soner nødvendige Omfang. Udnyttelsesgraden for Forret
ningsbebyggelse og Industribebyggelse maa dog ikke over
skride følgende Tal:
*) Adgangen til at medregne en Del af Gadearealet staar i
Forbindelse med de byggendes Pligt til at tilvejebringe
Gader.

256

Vedtagne Love (Indenrigsm.)

1938/
/1939

1. Grundkreds............................... 3,5
2. Grundkreds............................... 3,0
3. og 4. Grundkreds.................... 2,0
Regler for Beregning af Brutto-Etageareal og for Be
stemmelse af Tillægsareal fastsættes i Bygningsvedtægten.«
Regeringsforslaget havde for Forretnings- og Industri
bebyggelse i 4. Grundkreds Tallet 1,5, men dette blev ændret
i Folketinget.

§ 50, Stk. 1, giver en mere almindelig Bestemmelse om,
hvor stort det ubebyggede Areal skal være under Hensyn til
Bebyggelsens Funktioner:
»Ved Bebyggelse af en Grund skal en saa stor Del af
denne holdes ubebygget, at der kan tilvejebringes tilfreds
stillende Lysforhold, Brandsikring, Adgangsforhold, efter
Omstændighederne Tilkørsels- og Parkeringsareal. Ved Be
boelsesbygninger skal der sikres Opholdsareal for Beboerne
samt et tilstrækkelig stort og frit Areal, alene til Opholds
sted og Legeplads for Børn.«
Angaaende Bebyggelsens Højde foreskriver § 52 som
Hovedregel:
»Ingen Bygning eller Bygningsdel maa gives større Højde,
end at der kan tilvejebringes tilfredsstillende Lysforhold og
passende Overensstemmelse mellem Bygningerne saavel paa
den paagældende Grund som paa de omgivende Grunde, eller
gives større Højde, end brandtekniske Hensyn tillader.«
Resten af Paragraffen indeholder en Række Enkelt
heder herom. Man har herved erstattet de stive Forskrifter
om et maksimalt Etageantal og en fast Højdegrænse med
Bestemmelser, hvorefter Byggehøjden sættes i Forhold til
Gadebredden og Højden kan forøges, naar Bygningen rykkes
tilbage fra Gadelinien, ligesom der gives rationelle Forskrifter
for Bebyggelsens Højde i Forhold til Nabogrunden.
Reglerne i §§ 54—56 om Bygningers Indretning er lige
ledes paa flere Punkter afvigende fra den hidtil gældende
Ordning. I § 54 fastsættes det bl. a., at »Rum bestemte
til Ophold for Mennesker skal saavel med Hensyn til Beliggen
hed som Indretning, derunder Størrelse, Adgang for Lys og
Luft, Trappeadgang, Udgang til det fri, Tørhed, Lunhed og
Opvarmning, fyldestgøre saadanne Krav, som navnlig sund-
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hedsmæssige og brand mæssige Hensyn begrunder«. Endvidere,
at »intet Rum bestemt til Ophold for Mennesker maa ind
rettes saa højt over Terræn, at man ikke fra Brandvæsenets
Stiger er i Stand til at redde Mennesker, der maatte opholde
sig i Rummet«.
§ 55, der angaar Beboelseslejligheder, har følgende Ordlyd:
»En Beboelseslejlighed skal have en saadan Størrelse og
skal indrettes og til enhver Tid holdes i en saadan Stand,
at den frembyder et i enhver Henseende fuldt forsvarligt
Opholdssted for Mennesker.
En Beboelseslejlighed skal have mindst eet Opholds
rum, der kan faa Sollys i et efter Magistratens Skøn forsvar
ligt Omfang, og skal være forsynet med Vinduer til modstaaende Sider, hvilket sidste dog skal kunne fraviges ved
Lejligheder med særlig god Beliggenhed, naar der tilveje
bringes Mulighed for effektiv Gennemluftning.
Beboelseslejligheder skal saavel indbyrdes som i Forhold
til andre tilstødende Lokaliteter være isolerede paa en i enhver
Henseende forsvarlig Maade, saasom med Hensyn til Lyd,
Lugt og Varme.
En Beboelseslejlighed skal have en indvendig Højde af
mindst 2,5 m. Den skal indeholde mindst eet Opholdsrum
med et Gulvareal af ikke under 15 m2. Ethvert Opholdsrum,
derunder Køkken, skal have mindst 6 m2 Gulvareal og skal
være forsynet med mindst eet velbelyst Vindue, indrettet til
at aabnes til det fri og med et Lysningsareal svarende
til mindst 10 pCt. af Gulvarealet.
Ingen Beboelseslejlighed maa have Gulvet liggende under
det omgivende Terræn.
Til enhver Beboelseslejlighed skal der høre Køkken,
Klosetrum samt de fornødne Udenomsrum. Kravet om
Køkken til hver Beboelseslejlighed kan, naar Forholdene i
øvrigt taler derfor, enten frafaldes, naar der paa en af Magi
straten godkendt Maade indrettes Fælleskøkken for flere
Beboelseslejligheder, eller lempes, saaledes at de enkelte
Lejligheder tillades forsynet med mindre Kogerum (Tekøkken).
Der kan i Bygningsvedtægten gives yderligere Forskrifter
angaaende Beboelseslejligheder til nærmere Bestemmelse og
Supplering af ovenstaaende almindelige Regler efter den til
17
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enhver Tid indvundne Erfaring med Hensyn til Materialer
og Byggemaader.
Bestemmelserne i nærværende og foregaaende Paragraf
berører ikke Sundhedsmyndighedernes Ret til Indskrid en
over for sundhedsmæssigt utilfredsstillende Opholds- eller
Arbejdsrum og Beboelseslejligheder.«
Ordene », derunder Køkken, skal have mindst 6 ni2
Gulvareal og« i Stk. 4 indføjedes i Folketinget, idet der fra
flere Sider blev gjort Indsigelse mod, at den hidtil gældende
Minimumsgrænse for Opholdsrum ikke var opretholdt. Sam
tidig udgik et saalydende Stk. 5 af Lovforslaget: »Bestaar
en Beboelseslejlighed af flere Opholdsrum eller sikres der en
indskrænket Benyttelse af en saadan, kan de i Stk. 4 fore
skrevne Regler tillades fraveget, naar Lejligheden som Helhed
frembyder saa gode Forhold, at det i Stk. 1 angivne Formaal
ligefuldt opnaas.« Endvidere indsattes sidste Punktum i
Stk. 6 samt Ordene »efter den til enhver Tid . . . Byggemaader«
i Slutningen af Stk. 7.

Noget helt nyt betegner § 57, der handler om Godkendel
sers Tidsbegrænsning:

»De i Medfør af denne Lov meddelte Godkendelser,
derunder Dispensationer og andre Lempelser, er efter For
løbet af 100 Aar fra Godkendelsens Dato ikke til Hinder for,
at Bebyggelsen i Henseende til dens Udførelse, Indretning,
Benyttelse, Omfang, Beliggenhed og i øvrigt kan forlanges
bragt i Overensstemmelse med den til den Tid gældende
Lovgivning og de i Henhold til denne trufne Beslutninger.
Samme Krav kan efter Forløbet af 100 Aar fra nærværende
Lovs Ikrafttræden gøres gældende over for Bebyggelser, der
er opført før Lovens Ikrafttræden, uanset om de er godkendt
i Henhold til tidligere Lovgivning.
Naar et Byggeforetagendes særegne Art, Udførelsesmaade, Beliggenhed eller andre særlige Omstændigheder gør
det paakrævet, eller naar et Byggeforetagende udføres i Til
slutning til en Bebyggelse, hvis Godkendelse er tidsbegrænset
i Henhold til denne Paragraf, kan Godkendelsen meddeles
som midlertidig eller for et nærmere angivet kortere Tidsrum.
Efter Forløbet af tre Fjerdedele af den for Godkendelsen
af en Bebyggelse i Henhold til denne Paragraf gældende Tids
begrænsning kan Magistraten efter Forhandling med Bygnings-
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kommissionen tilstaa Forlængelse af samme, naar Bebyggel
sen skønnes forsvarlig under Hensyn til Forskrifterne i den
til den Tid gældende Lovgivning.
Magistratens Beslutninger i Henhold til denne Paragraf
kan indankes for Indenrigsministeren.«
Baade i Kommunalbestyrelsens og i Indenrigsministerens
Forslag var Godkendelsernes Gyldighedsperiode sat til 75 Aar.
Dette ændredes imidlertid i Folketinget til 100 Aar. Endvidere
optoges sidste Punktum i Stk. 1, hvorefter Tidsbegrænsningen
ogsaa skal gælde for Bygninger, opført inden Lovens Ikraft
træden. Desuden ændredes i Stk. 3 »to Trediedele« til »tre
Fjerdedele«.
I Motiverne til Lovforslaget anføres angaaende denne
Paragraf bl. a., at »man er opmærksom paa, at Regelens
Gennemførelse maa medføre, at man for Realkredittens Ved
kommende maa blive tilbageholdende i Henseende til Ydelse
af Tillægslaan i Bebyggelser, hvis Godkendelsesfrist er for
løbet saa vidt, at den resterende Del af Fristen er kortere
end de paagældende Laans normale Afdragstid. Men hertil
kan anføres, at der ikke ses at være nogen samfundsmæssig
Interesse forbunden med Adgangen til saadanne Tillægs
laan, for saa vidt de ikke skal anvendes til Finansiering af
Moderniseringer eller Ombygninger af Bebyggelsen. Og selv
naar Finansieringen af saadanne Foranstaltninger er Formaalet med Tillægsbelaaningen, ses der ikke at være noget urime
ligt i, at ogsaa Bygnings myndighedens Skøn om Foranstalt
ningens Forsvarlighed under Hensyn til Bebyggelsens Til
stand og Forhold i øvrigt indgaar i Overvejelserne og Afgørel
sen om dens Foretagelse, men dette synes tværtimod at maatte
frembyde en øget Garanti over for Laangiveren med Hensyn
til Forsvarligheden af Belaaningens Formaal.«

§§ 58—61 indeholder detaillerede Forskrifter angaaende
Forholdet til Andenmands Grund eller Bygning samt Ordensog Vedligeholdelsesbestemmelser. Særlig skal fremhæves § 60,
hvorved der for første Gang hjemles en vis Bebyggelsescensur
i den københavnske Byggelovgivning:
Enhver Grund tillige med dens Bebyggelse, Hegning,
Skiltning m. v. skal fremtræde paa en efter Magistratens
Skøn sømmelig Maade. Magistraten kan kræve, at en Bebyg
gelses Ydre fa ar den arkitektoniske Form og den Farve, som
Gade- og Gaardbilledet kræver, for at der kan opnaas en god
Helhed s virkning. Hvor arkitektoniske Hensyn kræver det,
kan det forlanges, at en Bebyggelses ydre Fremtræden
17*
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bevares i samme Skikkelse, i hvilken den forefindes. Skiltning,
Lysinstallationer o. lign, maa ikke ved Blænding eller paa
anden Maade efter Magistratens Skøn være til alvorlig Ulempe
i færdselsmæssig, brandmæssig eller anden Henseende.
Hertil føjer sig § 61, hvis Stk. 1 paabyder, at enhver
Bebyggelse i alle dens Dele og med alt Tilbehør i eller uden for
samme til enhver Tid skal holdes i forsvarlig og sømmelig

Stand.

I §§ 62 og 63 findes de nærmere Bestemmelser om Byg
ningskommissionens Virkeomraade og Sammensætning.

I Sager vedrørende Bebyggelse af nedennævnte Art skal
Bygningskommissionens Godkendelse foreligge, forinden Byg
getilladelse kan meddeles: a. Bygninger saavel som større
Lokaler til Brug for Industri-, Lager-, Værksteds- eller For
retningsvirksomhed. b. Kirker, Teatre, Hoteller, Sygehuse,
Fængsler, Kaserner, Bygninger for Undervisnings-, Udstil
lings- eller Forlystelsesformaal samt i det hele Bygninger
eller større Lokaler, hvori mange Mennesker samles.
I de nævnte Sager kan Bygningskonimiss ionen uden Hen
syn til Lovens Bestemmelser i øvrigt som Vilkaar for sin
Godkendelse stille ethvert Krav, der begrundes i konstruk
tive, sundhedsmæssige eller brandmæssige Hensyn, derunder
ogsaa Ordning af Tilkørsels- og Gaardforhold, eventuelt med
Sikring af Plads for holdende Vogne og Cykler. Bygnings
kommissionen kan kræve sig meddelt enhver til en alsidig
Bedømmelse af et forelagt Byggeprojekt nødvendig Oplys
ning, derunder efter Omstændighederne en samlet Bygge
plan for den paagældende Virksomhed eller Institution.
Foruden at afgive Erklæringer og træffe Afgørelser m. v.
i de Sager, som i Henhold til Loven henhører under Bygnings
kommissionens Myndighedsomraade, er denne endvidere
berettiget til at udtale sig, inden endelig Afgørelse træffes i
Sager vedrørende Ændringer i eller Tilføjelser til Bygnings
vedtægten, Ændring i fastlagte Byggeomraader eller Anven
delse af nye Materialer eller Konstruktioner, og saadanne
Sager vil derfor være at forelægge Kommissionen til Udtalelse.
Magistraten kan i øvrigt indhente Bygningskommissionens Erklæring i enhver Sag, hvis Afgørelse skønnes at være
af særegen eller principiel Betydning.
Bygningskommissionen bestaar ordinært af 9 Medlem-
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mer, nemlig Borgmesteren for den Magistratsafdeling, hvor
under Sager vedrørende Bygningsvæsenet henlægges, som
Formand, Stadsbygmesteren, Stadsingeniøren, Brandchefen,
Stadslægen, et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem samt
tre af Indenrigsministeren valgte Medlemmer, de to efter
Indstilling fra Institutioner, der repræsenterer den fornødne
bygningsmæssige Sagkundskab. Sidstnævnte Indstillinger,
der foregaar efter nærmere af Indenrigsministeren truffen
Bestemmelse, skal omfatte hver tre Personer. Samtidig med
Kommunalbestyrelsens og Indenrigsministerens Valg af Med
lemmer udpeges en Suppleant for hver af disse.
IV. Forskellige Bestemmelser.

Ifølge § 64 er de til en meddelt Byggetilladelse eller
Dispensation knyttede Betingelser bindende for Ejere og Inde
havere af andre Rettigheder over den paagældende Ejendom,
uden Hensyn til, hvornaar saadan Ret maatte være stiftet.
For saa vidt Betingelserne angaar Benyttelse af eller anden
Raadighed over Bebyggelsen eller Dele af denne, lader Magi
straten paa den byggendes Bekostning tinglyse en kort Med
delelse paa Ejendommen om, at saadanne Betingelser er
fastsat. Tilsvarende Meddelelse skal tinglyses, naar der
paahviler Ejendommen Ydelser eller Refusioner, der i Medfør
af § 67 kan inddrives ved Udpantning. — Paa Begæring og
mod Gebyr i Henhold til Afgiftsvedtægten skal der med
deles enhver en fuldstændig Udskrift af de for en Ejendom
gældende Betingelser af fornævnte Art.
§§ 65—67 indeholder Regler om Erklæringer angaaende
en Bebyggelses Lovmæssighed samt om Afgifter og Udpant
ningsret. Derefter følger i §§ 68—76 Bestemmelser om Over
trædelse af Lovens Forskrifter, om Byggesagers Behandling
m. v. samt om Lovens Ikrafttræden (Tidspunktet fastsættes
ved Bekendtgørelse i Lovtidende) og Ophævelse af ældre
Lovbestemmelser. Her skal kun nævnes § 75, der bemyndiger
Indenrigsministeren til efter Indstilling af vedkommende
Kommunalbestyrelse at stadfæste kommunale Vedtægter,
hvorved Lovens Bestemmelser helt eller delvis og med de
Forandringer, som det paagældende Steds særegne kommunale
og stedlige' Forhold gør tilraadelige, gøres anvendelige i de
paagældende Kommuner.
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I Folketinget blev Lovforslaget modtaget med Velvilje
fra alle Sider, om end samtlige Ordførere, som deltog i
Debatten — J, Chr. Jensen (S.), Elgaard (V.), Bindslev
(K. F.) og Valdemar Sørensen (R. V.) —, havde Indvendinger
med Hensyn til Enkeltheder. Under den meget indgaaende
Udvalgsbehandling lykkedes det ogsaa at naa frem til en
Affattelse af Lovforslaget, som alle kunde slutte sig til. Ved
2. Behandling forelaa i alt 48 Ændringsforslag, alle stillet af
Indenrigsministeren og tiltraadt af Udvalget. Ændringsfor
slagene var i adskillige Tilfælde udformet med Hensyntagen
til Synspunkter, der havde fundet Udtryk i Henvendelser
til Udvalget fra Foreninger og Institutioner.
Det anføres i Betænkningen, at Udvalget havde drøftet
Spørgsmaalet om at udstrække Lovens Gyldighedsomraade
til at omfatte de til København grænsende Kommuner. Man
mente imidlertid ikke at burde stille Ændringsforslag herom
under Hensyn til de af Indenrigsministeren saavel under
Sagens 1. Behandling som over for Udvalget fremsatte Ud
talelser om, at det er Ministeriets Hensigt efter Gennemførel
sen af Lovforslaget »at iværksætte de fornødne Undersøgel
ser og Forhandlinger med Henblik saavel paa Gennemførelse
af ensartede Bygge regler for det egentlige Hovedstadsom raade
som paa en Revision af Bygningslovgivningen i øvrigt i
Overensstemmelse med Principperne i det foreliggende Lov
forslag, tillempede efter Forholdene uden for Hovedstaden«.
Endvidere var der inden for Udvalget rejst Spørgsmaal
om Grundejernes Ret til eventuelt at kræve Omvurdering af
deres Grundejendomme, for saa vidt de maatte mene, at
Reglerne for Grundkredsene og disses Udnyttelsesmuligheder
skulde medføre en Forringelse af Grundenes Værdi. Der var
inden for Udvalget Enighed om, at en saadan Ret efter de
allerede gældende Regler foreligger, jfr. § 2, 1. Stykke, Nr. 3,
i Ejendomsskatteloven af 7. August 1922, og at en Bestem
melse herom derfor maatte anses for overflødig.
Venstres og Det konservative Folkepartis Udvalgsmedlem
mer fremsatte i Betænkningen en fælles Udtalelse, i hvilken
det erkendes, at »Lovforslaget i den af Indenrigsministeren
fremsatte Skikkelse betegner en afgjort Forbedring i Forhold
til det af Københavns Kommunalbestyrelse udarbejdede
Udkast«. Ligeledes noterede Mindretallet med Tilfredshed,
at det under Udvalgsarbejdet var lykkedes at opnaa yder
ligere Forbedringer. Uanset at man endnu paa visse Punkter
(saaledes bl. a. med Hensyn til Grundkredsenes Grænser og
deres Udnyttelsesgrad samt med Hensyn til Bestemmelserne
i § 57) nærede Ønsker om Ændringer, mente man dog, at de
tilbudte Forbedringer var saa værdifulde, at man til Sikring
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af disse maatte anbefale at medvirke til Lovforslagets Gennem
førelse.
De stillede Ændringsforslag vedtoges uden Afstemning,
og i den derefter foreliggende Skikkelse vedtoges Lovforslaget
enstemmigt i Folketinget med 91 Stemmer.
Ogsaa i Landstinget skete Vedtagelsen enstemmigt, efter
at Lovforslaget havde været Genstand for en kort Udvalgs
behandling. Under denne fremkom fra »Fællesforeningen af
Grundejerforeninger for København og omliggende Kom
muner« en Henvendelse til Udvalget om at overveje en Æn
dring i Lovforslagets § 49, Stk. 4, 2. Pkt., hvorefter Magistra
ten i Tilfælde af Bebyggelse paa allerede før Lovens Stad
fæstelse udstykkede Grunde i 3. Grundkreds kan tillade den
for denne Grundkreds forudsatte Udnyttelsesgrad af 1,0
forhøjet til 1,25, saaledes at der i de paagældende Tilfælde
skulde kunne tiUades en Udnyttelsesgrad af 1,50. Udvalget
forhandlede om Spørgsmaalet med Indenrigsministeren, der
oplyste, at Udnyttelsesgraden 1,25 var foreslaaet under
Hensyn til de Oplysninger om forskellige i de senere Aar sted
fundne Bebyggelser i 3. Grundkreds, som var meddelt af
Magistraten i Forbindelse med Kommunalbestyrelsens oprinde
lige Lovudkast, og hvorefter den højeste Udnyttelsesgrad
var 1,20, saa at det maatte antages, at de allerede udstykkede
Grunde, hvorom der i denne Forbindelse var Tale, i de aller
fleste Tilfælde vilde kunne bebygges paa en ogsaa i Forhold
til Bebyggelsen paa Nabogrundene tilfredsstillende og rime
lig Maade under Overholdelse af den foreslaaede Udnyttelses
grad af 1,25. I øvrigt henviste Ministeren til, at Lovens
Dispensationsbestemmelse ogsaa vilde kunne benyttes i saadanne Tilfælde, naar Forholdene gav Anledning dertil. Under
Hensyn hertil enedes man i Udvalget om ikke at stille
Ændringsforslag.

44. Lov om Ændring i Lov Nr. 153 af 13. April
1938 om Laan til Boligbyggeri og Huslejenedsættelse
for mindrebemidlede børnerige Familier. (Indenrigsmini
ster Bertel DMgaard). [A. Sp. 3315. — C. Sp. 81 og 165.]
Fremsat i Folketinget 29/n (F. Sp. 1780). 1. Beh. 6/i2
(F. Sp. 2139). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (EinerJen sen, Chr. Christiansen [Formand], Leonhard Hansen, Ras
mus Hansen, J. Chr. Jensen, P. Mortensen, Vilhelm Ras
mussen, Valdemar Sørensen [Sekretær], Jensen [Gørding],
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Jensen-Broby, Elgaard, Krag, Kristen Amby, Gerda Mundt
og Carlsen-Skiødt). Betænkning (B. Sp. 425) afgivet 21/v
(Ordfører: Einer-Jensen). 2. Beh. 23(F. Sp. 3269). 3. Beh.
31/i (F. Sp. 3320). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 2/2 (L.
Sp. 484). 2. Beh. 8/2 (L. Sp. 629). 3. Beh. 14/2 (L. Sp. 649).
Loven stadfæstet 22. Februar 1939. (Lov-Tid. Nr. 47).
Efter Vedtagelsen af Lov Nr. 153 af 13. April 1938 om
Laan til Boligbyggeri og Huslejenedsættelse for mindrebemidlede børnerige Familier nedsatte Indenrigsministeren i Over
ensstemmelse med en Henstilling fra Folketingets Udvalg
om Sagen (Aarbog 1937—38, Side 222) et sagkyndigt Udvalg
til nærmere Overvejelse af og Forhandling om Statens Stilling
til Bygge- og Boligproblemerne.
Dette Udvalg optog bl. a. Spørgsmaalet om en Forlængelse
og Videreførelse af Bestemmelserne i nævnte Lovs Kapitel III
om Statsgaranti for Laan til privat Byggeri til Overvejelse,
og der var i Udvalget Enighed om, at det vilde være ønskeligt
at søge den bestaaende Garantiordning, der kun havde Gyldig
hed for Finansaaret 1938—39, forlænget i yderligere 2 Aar.
Udvalget var tillige af den Opfattelse, at Garantiordningen
burde udstrækkes til at omfatte Finansiering af Beboelses
ejendomme med indtil 6 Lejligheder, og at det med Henblik
herpaa vilde være naturligt at forhøje Garantibeløbets Maksi
mum fra 5 Mili. Kr. om Aaret til 6 Miil. Kr. (se ndfr. under 1.).
I Forbindelse med den nævnte Udvidelse af Lovens Omraade fandt Udvalget det rimeligt at lade Beføjelsen til Godkendelse af Lejesummen ved første Udleje overgaa fra Indenministeriet til vedkommende Kommunalbestyrelse, dog med
Adgang for Udlejeren til at indbringe Kommunalbestyrelsens
Afgørelse for Indenrigsministeren (se ndfr. under 2.).
Det under Behandlingen af Boligloven af 13. April 1938
drøftede Spørgsmaal om Skattehenstand for Nybygninger med
Boliger for mindrebem idlede — jfr. et herom fra konservativ
Side fremsat Ændringsforslag (Aarbog 1937—38, Side 224) —
blev ogsaa optaget af Udvalget, der fandt det hensigtsmæssigt,
at den ekstraordinære Afdragsbyrde, som et Byggeforetagendes
Drift er belastet med i den første halve Snes Aar efter Fuld
førelsen, blev afbødet gennem en Skattelempelse i disse Aar.
Da Bygningsskatterne spiller en forholdsvis ringe Rolle for
mindre Ejendomme, skulde dog kun Ejendomme med mindst
4 Lejligheder kunne komme i Betragtning i saa Henseende
(se ndfr. under 3.).

I Overensstemmelse med, hvad Udvalget saaledes havde
bragt i Forslag, gennemførtes paa Rigsdagen en Lov, der —
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efter at det oprindelig fremsatte Lovforslag var blevet ændret
noget i Folketinget — i Hovedsagen fik følgende Indhold:
1. I Lovens § 31, Stk. 1 a) ændres »4 Lejligheder« til:
»6 Lejligheder«. — Som nyt 2det Stykke i § 31 indføjes:
»Inden for Finansaarene 1939—40 og 1940—41 kan Inden
rigsministeren give Garantitilsagn som omhandlet i Stk. 1
inden for et aarligt Beløb af 6 Mili Kr.«
2. Lovens § 35, 2det Punktum, affattes saaledes: »Ved
første Udleje af saadanne Ejendomme skal Huslejen god
kendes af Kommunalbestyrelsen i den Kommune, hvori Ejen
dommen er beliggende, og af Ejeren senere krævede Leje
forhøjelser har kun Gyldighed, for saa vidt de godkendes af
Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens Afgørelser
kan inden 4 Uger indankes for Indenrigsministeren, hvis Af
gørelse er endelig.«
Et fra Venstres Side i Folketinget stillet Ændringsforslag,
hvorefter Ordene »og af Ejeren .... godkendes af Kommunal
bestyrelsen« skulde udgaa, blev forkastet.

3. Som nyt Kapitel III a. indføjes:
Skattehenstand (§ 37 a).
Paa Begæring af vedkommende Bygherre indrømmes der
for et Tidsrum af 12 Aar Beboelsesejendomme, der væsentlig
indeholder Lejligheder for den mindrebemidlede Del af Be
folkningen, og hvis Opførelse paabegyndes efter Lovens Ikraft
træden, men inden den 1. Januar 1940, Henstand med Beta
lingen af den paa Bygningerne faldende Del af de Skatter, der
hjemles ved Lovene om Beskatning til Staten af faste Ejen
domme, om kommunale Ejendomsskatter og om en fælles
kommunal Udligningsfond, dog med Undtagelse af Skatterne
til Amtskommunen. Det aarlige Beløb, hvormed der ydes
Henstand, kan ikke overstige det Beløb, hvormed Henstand
er ydet det første Aar.
I den 12-aarige Periode er Henstandsbeløbet rentefrit.
Det afvikles i de følgende 12 Aar med lige store Beløb i hver
af de ordinære Skatteterminer, første Gang i den efter Hen
standens Udløb førstkommende Termin; fra og med denne
Termin forrentes det til enhver Tid skyldige Henstandsbeløb
med 4% pCt. p. a.
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Uanset om det i Lejeaftalen maatte være fastsat, at for
øgede Skatter og Afgifter skal bæres af Lejeren, kan den
Forøgelse af Ejendommens Udgifter, der bliver en Følge af
Henstands beløbets Tilbagebetaling, ikke overføres paa Lejeren
i de Tidsrum, hvori Lejemaalet i Henhold til Lov eller Aftale
er uopsigeligt.
Henstand kan ikke indrømmes for Ejendomme, der opføres
med Statslaan eller statsgaranterede Laan i Henhold til nær
værende Lov. For andre Ejendomme kan Henstand kun ind
rømmes, saafremt de indeholder mindst 4 Lejligheder.
Det er en Betingelse for Henstandens Ydelse, at den paa
Ejendommen hvilende Gældsbyrde i den Periode, i hvilken
Henstanden løber, gennem Indfrielser eller Afdrag nedbringes
med et Beløb af mindst samme Størrelse som Henstandsbeløbet.
Finder Nedbringelse ikke Sted i det angivne Omfang, bort
falder yderligere Henstand, og den allerede ydede Henstand
er straks forfalden til Betaling. Til Sikkerhed for Henstands
beløbets Tilbagebetaling bliver der paa Ejendommen at ting
lyse et Skadesløsbrev. Skadesløsbrevet skal have oprykkende
Prioritet i Ejendommen umiddelbart efter en oprindelig
Laanegrænse af højst 75 pCt. efter Kommunalbestyrelsens
nærmere Bestemmelse enten af den samlede Anskaffelsessum
for Byggeforetagendet eller af Værdien, saaledes som denne
efter Begæring maatte blive fastsat ved Vurdering efter
Reglerne for Vurdering til Stempelefterretning.
Spørgsmaalet om, hvorvidt Betingelserne for Indrøm
melse af Henstand i Henhold til nærværende Lovbestemmelse
er til Stede, afgøres af Kommunalbestyrelsen i den Kommune,
hvori Ejendommen er beliggende. Kommunalbestyrelsens Af
gørelse kan inden 4 Uger indankes for Indenrigsministeren,
hvis Afgørelse er endelig.
Ifølge det oprindelig fremsatte Lovforslag skulde Kom
munalbestyrelsen ikke have en Pligt, men kun en Ret til at
indrømme Skattehenstand, naar Betingelserne derfor var til
Stede. Endvidere foresloges saavel Henstandsperioden som
den efterfølgende Afviklingsperiode sat til 10 Aar i Stedet for
12 Aar. Endelig er Stk. 5 og 6 blevet ændret noget. Alle disse
Ændringer fore toges paa Forslag af Indenrigsministeren og
uden Afstemning.
Venstres Udvalgsmedlemmer stillede i Folketinget et Æn
dringsforslag, hvorefter § 37 a ikke skulde gaa ud paa Ydelse
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af Skattehenstand, men Skattefritagelse for en 10-aarig Periode.
Ændringsforslaget blev forkastet. De Konservative stemte
hverken for eller imod, hvilket begrundedes med, at Skatte
fritagelsen efter Venstres Ændringsforslag ikke skulde ind
rømmes, men kunde indrømmes. Partiet havde ifølge Be
tænkningen ønsket, at der var opnaaet en Realitetsforhand
ling om i Stedet for Skattehenstand at give Fritagelse for
Bygningsskat for det private Nybyggeri, idet man var over
bevist om, at dette i højere Grad havde opmuntret til at sætte
Byggevirksomhed i Gang. »Men da der hos Regeringspartierne
ikke har været Lydhørhed herfor, har man for nærværende
afholdt sig fra at stille Ændringsforslag herom, og da Mindre
tallet i øvrigt betragter Indenrigsministerens Ændringsforslag
som Indrømmelser til Mindretallets Synspunkt og som For
bedringer af Forslaget, kan man tiltræde disse.« — Venstre
kunde ligeledes subsidiært tiltræde Indenrigsministerens Æn
dringsforslag.
Hans Hansen (Rørby) (D. R.) stillede ved Sagens 2. Be
handling i Folketinget et Ændringsforslag, hvorefter Ejen
domme, der opføres eller er opført i Henhold til Loven, uden
nogen Tidsbegrænsning skulde have en almindelig Ret til Fri
tagelse for Betaling af den paa Bygningerne faldende Del af
de Skatter, der hjemles ved Lovene om Beskatning til Staten
af faste Ejendomme, om kommunale Ejendomsskatter og om
en fælleskommunal Udligningsfond. For dette Ændringsfor
slag stemte kun Partiets egne Medlemmer, men 41 stemte
hverken for eller imod.
Foranlediget af Drøftelser angaaende Indretningen af Lo
kaler til Børnehaver i Nybygninger opført i Henhold til Loven
af 13. April 1938 om Laan til Boligbyggeri og Huslejened
sættelse for mindrebemidlede børnerige Familier henstillede
hele Folketingsudvalget til Ministeren at overveje en Løsning
af dette Spørgsmaal. Hertil svarede Indenrigsministeren, at
Spørgsmaalet i den nærmeste Fremtid skulde blive taget op
til Overvejelse i det sagkyndige Udvalg.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i saavel Folketinget som
Landstinget.

45. Lov om Ændring i Lov Nr. 109 af 7. April
1936 om Kreditforeninger. (Indenrigsminister Bertel Dahlgaard). [A. Sp. 4801. — C. Sp. 1535 og 1583].
Fremsat i Folketinget 22/2 (F. Sp. 4310). 1. Beh. 3/3 (F.

Sp. 4770). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (A. C. Mor-
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tensen, Ditlevsen, J. Chr. Jensen, Jensen [Lillering], Bollerup
Madsen [Formand], Viggo Nielsen, Gustav Pedersen, Valdemar
Sørensen [Sekretær], Rasmussen [Gylling], Krag, Brorsen, Him
melstrup, Grønning, Hasle og Christmas Møller). Betænkning
(B. Sp. 1939) afgivet 9/3. (Ordfører: A. C. Mortensen). 2. Beh.
10/3 (F. Sp. 5329). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5342). Oversendt til
Landstinget. 1. Beh. n/3 (L. Sp. 1556). 2. Beh. n/3 (L.
Sp. 1585). 3. Beh. n/3 (L. Sp. 1588). Loven stadfæstet 15.
Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 78).
Loven har følgende Ordlyd:
Til § 28, 1ste Stykke, føjes følgende: »Ved Bestemmelse i
Statutterne kan det fastsættes, at Dækningen for Kasseobliga
tioner kan bestaa af Pantebreve i Ejendomme, der agtes bebygget,
saafremt der stilles behørig Bankgaranti eller Sikkerhed i saadanne Aktiver, hvori umyndiges Midler kan anbringes, for,
at Laanet vil blive indfriet eller nedbragt, hvis det ikke efter
Udløbet af Fristen for den endelige Bebyggelse statutmæssigt
kan ydes med det bevilgede Beløb. Det samlede Beløb af
saadanne Pantebreve maa ikke overstige 7% pCt. af Kasse
obligationsgælden i den paagældende aabne Serie, men kan
dog, saa længe Medlemmerne af en sluttet Serie i Medfør af
§ 22, Stk. 2, er solidarisk ansvarlige for de af den aabne Serie
udstedte Kasseobligationer, andrage indtil 300 000 Kr.«
Sidste Punktum var i det oprindelige Lovforslag affattet
saaledes: »Det samlede Beløb af saadanne Pantebreve maa
ikke overstige 5 pCt. af Seriens Kasseobligationsgæld«, men
denne Bestemmelse blev paa Foranledning af Krag (V.) æn
dret gennem Vedtagelsen af et Ændringsforslag, der var stillet
af et Flertal inden for Folketingets Udvalg om Sagen og tiltraadt af Indenrigsministeren.
I de udførlige Bemærkninger til det i Folketinget frem
satte Lovforslag omtaltes det bl. a., at der længe havde været
Ønsker fremme om at finde en Finansieringsform, hvorved
Risikoen for et Fald i .Obligationskurserne i Tidsrummet
mellem Byggeriets Planlæggelse og Obligationernes Realisation
elimineredes. Man havde derfor i Ministeriet overvejet, om
der kunde være noget til Hinder for, at det blev tilladt Kredit
foreningerne at imødekomme disse Ønsker ved, inden for en
vis Grænse, at yde Laan i Ejendomme, der ikke er fuldført,
naar der stilles Bankgaranti eller Sikkerhed i saadanne Aktiver,
hvori umyndiges Midler kan anbringes, for, at Kreditforenings-
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laanet vil blive indfriet, saafremt Ejendommen ikke opføres,
eller nedbragt, saafremt det af en eller anden Grund ikke
kan ydes med det bevilgede Beløb.
Spiren til det fremsatte Forslag findes for saa vidt allerede
i hidtidig Praksis, hvor der i vidt Omfang meddeles foreløbige
Laanetilsagn paa Grundlag af Tegninger og Beregninger, og
hvor man har ment i et begrænset Omfang at kunne acceptere
en Bankgaranti som Grundlag for Effektuering af et Kredit
foreningslaan.
Det, man herigennem vil opnaa, er, at Bygherren, inden
han paabegynder Bygningernes Opførelse, kan faa Sikkerhed
for, at han vil opnaa en bestemt Kurs for Kasseobligationerne.
Fremgangsmaaden virker derfor som en Slags Kursforsikring.
Den byggelaanydende Bank kan sælge Obligationerne til Dags
kurs og herigennem formindske Byggelaanet, hvorved der
indvindes en Rentebesparelse. Naar Byggeforetagendet er af
sluttet, bevilges det endelige Laan, og det Obligationsbeløb,
hvormed det overstiger det foreløbig bevilgede Beløb, ud
leveres efter Lysning af en Tillægspaategning paa Pantebrevet.
Inden Fremsættelsen af Lovforslaget forhandlede Inden
rigsministeriet med Kreditforeningernes staaende Fællesudvalg,
inden for hvilket Meningerne om Forslagets Hensigtsmæssig
hed var delte. Sagen har tillige været drøftet i det af Inden
rigsministeriet nedsatte Udvalg til nærmere Overvejelse af
Statens Stilling til Bygge- og Boligproblemerne, hvilket Udvalg
kunde tiltræde Forslaget. Endvidere foreligger fra National
banken en Skrivelse om Sagen af 2. December 1938, i hvilken
bl. a. udtales følgende:
»Man er fra Nationalbankens Side klar over, at en forlods
Udstedelse af Kreditforeningsobligationer som den paatænkte
vil bevirke, at der i Perioder — og navnlig i det Øjeblik,
Systemet etableres — maa forventes et ekstraordinært stort
Udbud af Kreditforeningsobligationer. Tænker man sig Sy
stemet etableret med Virkning fra 1. Januar 1939, vil der i
Aaret 1939 ikke blot fremkomme Obligationer fra det Byggeri,
der paa sædvanlig Maade afslutter sin Prioritering i dette Aar,
men der vil desuden fremkomme et Udbud af forlods udstedte
Obligationer fra den Del af Byggeriet, der paabegyndes i 1939,
som vælger at gaa ind i den paatænkte nye Ordning. Lignende
stærke Svingninger i Udbudet af Obligationer kan fremkomme
senere, idet man maa gaa ud fra, at Ordningen faktisk vil
virke som en Terminsbørs for Kreditforeningsobligationer, og
man derfor maa forudsætte, at der vil blive stærke Svingninger
med Hensyn til Bygherrernes Tilbøjelighed til at sælge hurtigt
eller vente med Salget.
Selv om man ikke kan vide, hvor stor en Betydning saadanne Svingninger med ekstraordinære Udbud af Obligationer
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vil faa paa Obligationsmarkedet, er det dog givet, at det vil
have en Tendens til at trykke Kurserne, men Nationalbanken
vil, selv om dette i en Periode maatte betyde en ekstraordinær
Tilvækst i Bankens Obligationsbeholdning, være villig til at
bestræbe sig for at imødegaa denne Tendens.«

Paa Rigsdagen havde man kun fra konservativ Side væsent
lige Indvendinger at gøre mod Lovforslaget. I Folketingsud
valgets Betænkning udtalte to Medlemmer af Partiet (Grøn
ning og Christmas Møller), at de ikke mente, at Forslagets
Gennemførelse vilde medføre saadanne Fordele for Byggeriet,
at de Betænkeligheder, man i øvrigt maatte nære ved dets
Vedtagelse, dermed kunde siges at være overvundet. Hasle
(K. F.) sluttede sig derimod til Udvalgets Flertal, som anbe
falede Lovforslaget til Vedtagelse med den foran nævnte
Ændring. Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 93 Stem
mer mod 8, medens der i Landstinget var 54, som stemte for,
og 12, som stemte imod.
Lange (K. F.) uddybede her de Betænkeligheder, som fra
konservativ Side næredes over for Lovforslaget, idet han særlig
fremhævede, at man nu ændrede »det, der har været det
fundamentale i snart 90 Aar for Kreditforeningerne: at der
ikke sendtes Kasseobligationer paa Markedet, som ikke dækkedes af Panteobligationer, bag hvilke der stod Realværdier
i Jord, Bygninger og i mindre Udstrækning Maskiner o. lign.
Nu vil man tillade Udstedelsen af Obligationer i Bygninger,
der kun er projekterede, Bygninger, som ventes opført, mod
at der stilles Bankgaranti«. Disse Betænkeligheder fandt
Indenrigsministeren ganske ubegrundede, og han fremhævede
tillige, at det kun drejede sig om en Bemyndigelseslov, som
Kreditforeningerne kunde undlade at bruge, hvis de fandt
det uforsvarligt. Heroverfor gjorde Lange imidlertid gæl
dende, at Princippet allerede var brudt, naar enkelte Kredit
foreninger benyttede sig af Loven; i øvrigt mente han, at
Konkurrencen kunde foraarsage, at andre Kreditforeninger
gjorde det samme, selv om de maaske fandt det heldigst ikke
at benytte Loven.

46. Lov om Indfødsrets Meddelelse. (Indenrigs
minister Bertel Dahlgaard). [A. Sp. 3617. — C. Sp. 1441 og
1567].
Fremsat i Landstinget 13/j (L. Sp. 315). 1. Beh. 20/i (L..
Sp. 338). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Albert
Andersen, Holger Andersen, Andrea Brochmann, Lisbet.
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Hindsgaul, Jefsen Christensen, Oluf Johansen, Rs. Jørgensen,
Kantsø, Esther Malling Pedersen, Jørgen Møller, Niels
Nielsen, Stegger Nielsen, Offersen, Schaumann og Simonsen
[Formand]). Betænkning (B. Sp. 1841) afgivet 7/3. (Ord
fører: Simonsen). 2. Beh. 8/3 (L. Sp. 1337). 3. Beh. 9/3 (L,
Sp. 1343). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 10/3 (F. Sp. 5333).
2. Beh. 10/3 (F. Sp. 5342). 3. Beh. n/3 (F. Sp. 5417). Loven
stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 69).
I Tidsrummet 1926—33 var det gennemsnitlig aarlige
Antal Naturalisationer ca. 900. I de følgende fem Aar var
Antallet henholdsvis 660, 760, 1125, 630 og 734, og i Aar
er der paa Indfødsretsloven optaget 627 Personer.
Henved en Trediedel af samtlige Ansøgere, nemlig 192,.
er født her i Landet. De fleste af disse har mistet dansk
Indfødsret enten ved Naturalisation i Udlandet (75) eller ved
Ægteskab med Udlændinge (46), 70 har fremmede Forældre,
en enkelt er ved kgl. Resolution løst af det statsborgerlige
Forhold til Danmark.
Blandt de i Udlandet fødte Ansøgere danner Skandi
naverne den største Gruppe. Antallet af Svenskere (134) er
relativt større end sidste Aar, men absolut set næsten ufor
andret, og en Sammenligning med Nationalitetsfordelingen
paa Indfødsretslove, der ligger lidt tilbage i Tiden, viser, at
Tallet nu kun er en Trediedel af, hvad der dengang var det
normale. Antallet af Ansøgere fra Polen, Rusland og Rand
staterne er sunket baade absolut og relativt, og det samlede
Tal er i Aar kun 66; Forklaringen herpaa maa væsentlig
søges i de forandrede Indvandringsforhold, især at Tilgangen
af polske Landarbejdere standsede omkring Verdenskrigens
Begyndelse. I øvrigt skal med Hensyn til Ansøgernes Føde
sted kun anføres, at 39 er Slesvigere fra Landsdelene Syd
for den nuværende Grænse, og at 121 er født i Holsten eller
andre Dele af Tyskland.
Under Sagens Behandling i Landstinget stilledes Æn
dringsforslag om Optagelse af 192 Personer, deriblandt ad
skillige, hvis Forhold paa et eller andet Punkt havde krævet
en mere individuel Bedømmelse i Samraad mellem Indenrigs
ministeren og Udvalget.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.
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47. Lov om Ændring i Lov Nr. 126 af 13. Juni
1914 om Jordemodervæsenet. (Indenrigsminister Bertel
Dahlgaard). [A. Sp. 4203. — C. Sp. 681 og 15671.
Fremsat i Landstinget 8/2 (L. Sp. 497). 1. Beh. 15/2

(L. Sp. 715). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea
Brochmann, C. E. Christiansen, A. P. Hansen, Ingeborg
Hansen [Formand], Lisbet Hindsgaul, Jensen-Stevns, Kantsø
[Sekretær], Esther Malling Pedersen, Offersen, Jørgen Otsen,
K. Pedersen, Ch. Petersen, J. R. Poulsen. Gudrun Vang
Lauridsen og Veistrup). Betænkning (B. Sp. 1781) afgivet 3/3.
(Ordfører: Ingeborg Hansen). 2. Beh. 7/3 (L. Sp. 1221).
3. Beh. 8/3 (L. Sp. 1337). Oversendt til Folketinget. 1. Beh.
10/3 (F. Sp. 5335). 2. Beh. 10/3 (F. Sp. 5343). 3. Beh. n/3
(F. Sp. 5417). Loven stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid.
Nr. 77).
I November 1935 og August 1937 indgav Den almindelige
danske Jordemoderforening Andragender til Indenrigsmini
steriet om Forbedring af Distriktsjordemødrenes Kaar, særlig
ved Forhøjelse af Løn, Pension og Mindstebetaling for ydet
Fødselshjælp samt Indførelse af Ferier. Sundhedsstyrelsen
anbefalede, at Jordemødrenes økonomiske Stilling blev for
bedret betydeligt. Indenrigsministeriet mente ogsaa at
kunne støtte Jordemoderforeningens Andragender helt eller
delvis, og det af Ministeriet udarbejdede Lovforslag blev i
alt væsentligt tiltraadt af Købstadforeningen og Amtsraadsforeningen. Paa Rigsdagen gennemførtes Forslaget med
enstemmig Tilslutning.

De foretagne Ændringer i Loven om Jordemodervæsenet
angaar hovedsagelig nedennævnte 4 Punkter.
1. Løn. Distriktsjordemødrenes/aste Løn, der hidtil har
udgjort 700 Kr., stigende hvert 3. Aar med 100 Kr. til
1000 Kr., er forhøjet til: 900 Kr., stigende hvert 3. Aar
med 100 Kr. indtil 1 300 Kr.*)
Jordemødrenes Boliggodtgørelse, der hidtil har været fast
sat af de enkelte Amts- og Byraad, skal fremtidig fastsættes
af Indenrigsministeren for 5 Aar ad Gangen efter Indstilling
fra vedkommende Amtsraad eller Byraad samtidig med
Fastsættelsen af Friboligens Værdi.
*) Jordemoderforeningen havde andraget om, at Lønnen
maatte blive: 1 200 Kr., stigende hvert 3. Aar med 200 Kr.
til 1 800 Kr.
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Lønforhøjelsen betyder en Merudgift for Kommunerne,
der udreder Begyndelseslønnen med Reguleringstillæg, paa
ca. 138 000 Kr. om Aaret. For Staten, der refunderer Ud
gifterne til Alderstillæg, vil det yderligere Alderstillæg betyde
en Merudgift paa ca. 55 000 Kr. aarlig.

2. Mindstetakster for Fødselshjælp. Der er givet Hjem
mel til at ændre de ved Mindstetakstbekendtgørelserne fast
satte Takster inden for det Tidsrum af 5 Aar, for hvilket de
normalt skal gælde, saafremt der sker væsentlige Forskyd
ninger i Prisniveauet.
3. Pension. Pensionsvilkaarene forbedres dels gennem
Forhøjelsen af Grundløn og Alderstillæg, dels ved, at det
Fødselsantal, der lægges til Grund ved Pensionsudregningen,
skal være mindst 50. Da Pensionen fremtidig beregnes efter
Reglerne i Tjenestemandsloven af 1931, konimér hertil en
Stigning af den højeste Pensionsbrøk fra 40/60 til 42/60.
Der er optaget en til Tjenestemandslovens § 49, Stk. 3,
svarende Regel, hvorefter Første-Ansættelse som Distrikts
jordemoder, der sker efter det fyldte 40. Aar, ikke giver Ret
til Pension, medmindre Indenrigsministeriet paa Grundlag
af Indstilling fra vedkommende Amtsraad eller Byraad og
efter indhentet Udtalelse fra Lønningsraadet gør Undtagelse
herfra; saadan Indstilling skal normalt ske inden Udløbet
af det andet Tjenesteaar.
Forhøjelsen af Pensionerne vil efterhaanden betyde en
Merudgift for Staten og Kommunerne, der hver bærer Halv
delen af Pensionsudgifterne, paa i alt 54 000 Kr. I de først
kommende Aar vil Merudgiften dog blive forholdsvis ringe.
En Beregning af, hvor meget de foretagne Forbedringer
af Pensionsreglerne vil betyde for en Jordemoder, der
afskediges paa et Tidspunkt, hvor hun har alle Alderstillæg
og kan faa sin Pension beregnet med højeste Pensionsbrøk,
og som har medvirket ved 50 Fødsler om Aaret, har vist,
at Pensionen vil stige fra ca. 967 Kr. til ca. 1 225 Kr. aarlig
eller med ca. 27 pCt.

4. Ferie. Enhver Distriktsjordemoder, der har gjort
Tjeneste mindst 6 Maaneder før et Ferieaars Begyndelse,
faar Ret til 14 Dages Ferie. Ferien skal saa vidt muligt
gives i Sammenhæng og i Tiden mellem 2. Maj og 30. Septem
ber; Ferietidspunktet fastsættes efter nærmere Aftale med
vedkommende Embedslæge. Under Ferien oppebærer Di-
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striktsjordemoderen foruden sin faste Lon en Feriegodtgørelse,
der fastsættes periodisk ved Mindstetakstbekendtgørelsen;
for Tidsrummet fra nærværende Lovs Ikrafttræden og indtil
Udfærdigelsen af førstkommende nye Bekendtgørelse er
Beløbet 30 Kr. aarlig. Feriegodtgørelsen udredes af ved
kommende kommunale Kasse, der af Staten faar refunderet
en Trediedel af Udgiften. — I Ferien maa Distriktsj ord emoderen ikke udføre Fødselshjælp eller anden under Jordemoderpraksis hørende Virksomhed undtagen i Tilfælde, hvor
det ifølge Lov eller Instruks er paalagt Jordemoderen at
yde saadan Hjælp. Den Betaling, som hun oppebærer i
Anledning af Jordemoder virksomhed i Ferien, fradrages i
Feriegodtgørelsen.
Feriegodtgørelsen er tænkt som Kompensation for den
Indtægt, som Distriktsjordemoderen i Ferieperioden vilde
have oppebaaret som Vederlag for Fødselsforretningerne,
og af hvilken hun hidtil har modtaget
medens den paa
gældende Reservejordemoder fik de 2/3. Som Følge af Æn
dringen om Feriegodtgørelse er det bestemt, at Reservejordemoderen fremtidig under Ferier oppebærer det fulde
Vederlag for de af hende udførte Fødselsforretninger.
Den samlede Udgift til Ydelse af Feriegodtgørelse er
anslaaet til ca. 18 000 Kr. om Aaret, hvoraf Staten kommer
til at bære ca. 6 000 Kr.

Af Lovens øvrige Indhold, der til Dels er en Følge af
de senere Aars Lovgivning paa forskellige Omraader eller
af administrative Forandringer, skal blot nævnes en Bestem
melse om, at Udgiften til Sekaledraaber eller Sekaleindsprøjtninger, som det nu er tilladt Jordemoderen at give Patienten
i visse Tilfælde, vil blive refunderet af de kommunale Kasser.
Den socialdemokratiske Ordfører i Landstinget, Ingeborg
Hansen, rettede nogen Kritik mod den under 4. omtalte Be
stemmelse, hvorefter Reservej ordemoderen fremtidig skal
oppebære hele Betalingen for Forretningerne i Distriktsjordemoderens Ferie, idet hun gjorde gældende, at denne
Ordning kan medføre, at Feriegodtgørelsen bliver ret illusorisk.
Indenrigsministeren erklærede sig rede til at forhandle om at
gaa lidt videre end foreslaaet, men tilføjede, at han ikke var
helt frit stillet, fordi Amtskommunerne og til Dels Købstad
kommunerne afholder en stor Del af de Udgifter, det her
drejer sig om.
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Udvalget indstillede Lovforslaget til Vedtagelse ufor
andret. Venstre havde i Udvalget hævdet, at en større Part
af Udgifterne til Jordemodervæsenet burde betales af Staten;
men da Indenrigsministeren ikke havde villet imødekomme
en Henstilling herom, undlod man at stille Ændringsforslag.
Lovforslaget vedtoges i Landstinget med 61 Stemmer, i
Folketinget med 106 Stemmer.

48. Lov om Ændringer i Lov for Færøerne Nr. 76
af 12. Marts 1923 om den kommunale Beskatning.
(Indenrigsminister Bertel Dahlgaard), [A. Sp. 2937. — C.
Sp. 77 og 163].
Fremsat i Landstinget 23/n (L. Sp. 124). 1. Beh. 20/i (L.
Sp. 338). 2. Beh. 25/x (L. Sp. 346). 3. Beh.
(L. Sp. 452).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 2/2 (F. Sp. 3537). 2. Beh. 7;/2
(F. Sp. 3598). 3. Beh. 9/2 (F. Sp. 3728). Loven stadfæstet
16. Februar 1939. (Lov-Tid. Nr. 36).
Ved denne Lov skærpes de paa Færøerne gældende
Regler om Tilbageholdelse i Lønning til Dækning af skyldig
personlig Kommuneskat paa lignende Maade, som det i det
øvrige Kongerige skete ved den kommunale Skattelovs Revi
sion i 1937 (Aarbog 1936—37, Side 315), idet Tilbageholdelse
fremtidig ikke blot kan ske for ugifte Skatteydere (med
indtil en Trediedel af Lønningen), men ogsaa til Dækning af
gifte Skatteyderes Restancer, for disses Vedkommende dog
kun med højst en Sjettedel ved hver Lønudbetaling. Det er i
alle Tilfælde en Betingelse for at stille Krav om Tilbage
holdelse, at det Tidspunkt er indtraadt, da Udpantning kan
begæres.
Efter Lagtingets Forslag kunde der for de gifte Skatte
ydere tilbageholdes indtil en Fjerdedel af Lønningen, og Til
bageholdelse skulde kunne kræves uden forudgaaende for
gæves Udpantning. Indenrigsministeren fandt det dog rigtigt
at affatte Lovens Regler i Overensstemmelse med de til
svarende Forskrifter i Loven af 18. Februar 1937 om per
sonlig Skat til Kommunen, og i den af Ministeren foreslaaede
Skikkelse gennemførtes Lovforslaget med enstemmig Tilslut
ning i begge Ting.
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49. Lov om Ændring i Lov Nr. 86 af 17. Marts
1922 om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes
Udbredelse paa Færøerne. (Indenrigsminister Bertel Dahlgaard). [A. Sp. 4823. — C. Sp. 425, 1503 og 1573].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 835). 1. Beh. 1/3 (L.

Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1123). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1132).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 9/3 (F. Sp. 5208). 2. Beh. 9/3
(F. Sp. 5280). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5291). Tilbagesendt til
Landstinget. Eneste Beh. n/3 (L. Sp. 1555). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 75).
I den færøske Epidemilov af 17. Marts 1922 blev Statens
Refusion af Udgifterne til vederlagsfri Behandling af smit
somme Sygdomme pr. Sygedag fastsat til % af 3 Kr., hvis det
paagældende Sygehus ifølge sit Regulativ yder Patienterne
Forplejning m. m., og ellers til % af 2 Kr. Dette svarede til,
hvad der var gældende i det øvrige Kongerige, indtil Loven
om offentlig Forsorg ophævede den tilsvarende Bestemmelse
i Epidemiloven af 10. Maj 1915. Ved Lov Nr. 137 af 2. Maj
1934 blev der imidlertid givet Indenrigsministeren Bemyn
digelse til hvert Aar at fastsætte Taksten for Statens Refusion
af disse Udgifter. I Overensstemmelse hermed fastsattes
Taksten for Finansaaret 1937—38 til 5 Kr. pr. Sygedag og
for Finansaaret 1938—39 til 5 Kr. 50 Øre pr. Sygedag. Heraf
godtgør Staten de tre Fjerdedele.

Under Henvisning til denne Uoverensstemmelse mellem
Epidemitaksten paa Færøerne og i det øvrige Kongerige havde

Lagtinget allerede forud for Forhandlingerne om den nye
færøske Finansplan stillet Forslag om, at Taksten for Epidemi
patienter maatte blive forhøjet paa Færøerne til samme Beløb
som i det øvrige Kongerige, og dette blev optaget som et
Punkt i Overenskomsten af 3. September 1938 (se Side 124).
Lovens Hovedbestemmelse gaar da ud paa, at Statens
Refusion af Udgifterne til vederlagsfri Behandling af Epidemi
patienter paa Færøerne forhøjes til samme Beløb som i det
øvrige Kongerige.
Under Hensyn til, at Færøerne i Sommeren 1937 hærgedes
af en Paratyfusepidemi, der medførte betydelige Udgifter for
Amtskommunen, skal Statens forøgede Refusionspligt regnes
allerede fra 1. April 1937.
En tilsvarende Forhøjelse af Refusionstaksten finder
Sted for Tuberkulosepatienter, idet Taksten for Personer, der
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er indlagt til Observation for Tuberkulose, i Henhold til § 5
i kgl. Anordning Nr. 185 af 1. April 1921 om Foranstaltninger
til Tuberkulosens Bekæmpelse paa Færøerne refunderes efter
de i den færøske Epidemilov for vederlagsfri Behandling fast
satte Regler.
Statens samlede aarlige Merudgift er opgjort til ca. 5 800
Kr. (for 1937—38 ca. 7 700 Kr.).

50. Lov for Færøerne om Sygehuse. (Indenrigsmi
nister Bertel Dahlgaard). [A. Sp. 4815. — C. Sp. 421 og 1527].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 835). 1. Beh. x/3 (L.
Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1123). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1131).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. °/3 (F. Sp. 5208). 2. Beh. 9/3
(F. Sp. 5280). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5291). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 76).
Loven er udformet i Overensstemmelse med det Forslag
til en ny Finansordning for Færøerne, som i September 1938
blev udarbejdet efter Forhandling mellem Regeringen og et
af Færøernes Lagting nedsat Udvalg (se Side 124).
I Finansplanen var det forudsat, at den principielle
Betalingstakst for Sygekassepatienters Ophold paa de færøske
Sygehuse blev nedsat fra 4 Kr. til 2 Kr. pr. Sygedag, og denne
Takst er fastsat i Lovens § 4, der i øvrigt foreskriver, at Syge
husenes Takster skal godkendes af Indenrigsministeren (for
Aandssvageafdelingen i Thorshavn Socialministeren).
For at muliggøre den nævnte Nedsættelse yder Staten
et Tilskud til Driften af de færøske Sygehuse. Dette Tilskud
udgør ifølge § 2 normalt 2 Kr. pr. Sygedag', for Epidemi- og
Tuberkulosepatienter er Tilskuddet dog kun 1 Kr. pr. Syge
dag, da Staten i Forvejen delvis refunderer Udgifterne ved
disse Patienters Behandling paa Sygehus, og for Patienter paa
de nyoprettede Afdelinger for sindssyge og aandssvage ved
Dronning Alexandrines Hospital udregnes Statsrefusionen
paa Grundlag af de gennemsnitlige Udgifter paa de tilsvarende
Afdelinger ved Statens Sindssygehospitaler og de anerkendte
Aandssvageanstalter, idet Statens Andel — ligesom ved Sær
forsorgen i øvrigt — sættes til % (§ 8).
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Lovens § 5 paalægger Amtskommunen at dække det
eventuelle Driftsuiulerskud ved Sygehusene. Til Forebyggelse
af Likviditetsvanskeligheder er der aabnet de enkelte Syge
huse Adgang til at erholde Forskud fra Amtskommunen.
Af §§ 6 og 7. Hvert af Sygehusene skal fremtidig ledes af
en Bestyrelse paa 5 Medlemmer, af hvilke Indenrigsministeren
vælger de 2, Lagtinget de 3. Sygehusene staar i øvrigt under
Tilsyn af Sundhedsstyrelsen og vedkommende Embedslæge.
Deres Reglementer godkendes af Indenrigsministeren.
Med Hensyn til den planlagte Modernisering og Udvidelse
af de færøske Sygehuse se Oversigten Side 125.

51. Lov om Ændringer i Lov Nr. 181 af 20. Maj
1933 om offentlig Forsorg, saaledes som denne er æn
dret ved Lov Nr. 101 af 14. April 1937 og Lov Nr. 121 af
7. Maj 1937. (Socialminister Ludvig Christensen). [A. Sp. 2967.
— C. Sp. 71, 129 og 169].
Fremsat i Landstinget 23/n (L. Sp. 125). 1. Beh. 25/u
(L. Sp. 141). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea
Brochmann [Formand], Bækgaard, Lisbet Hindsgaul, JensenStevns, A. Johansen, H. P. Johansen, Josiassen, Jørgen
Møller, Olaf Nielsen, S. C. Nørgaard, Offersen, K. Pedersen,
P. C. Petersen, C. J. F. Sven og Veistrup [Sekretær]). Betænk
ning (B. Sp. 75) afgivet 15/12. (Ordfører: Josiassen). 2. Beh.
16/i2 (L. Sp. 297). 3. Beh. 13/l (L. Sp. 313). Oversendt til
Folketinget. 1. Beh. 21 /x (F. Sp. 2877). Henvist til Udvalg
paa 15 Medlemmer (Villumsen, Fr. Andersen [Formand],
Einer-Jensen, Smørum, Strøm, M. K. Sørensen, Sørensen
[Sejlflod], Nøhr [Sekretær], Jensen [Gørding], Søren P. Larsen,
Arnth Jensen, Edvard Sørensen, Skjerbæk, Victor Larsen og
Viggo Hansen). Betænkning (B. Sp. 481) afgivet 26/i- (Ord
fører: Villumsen). 2. Beh. 31/x (F. Sp. 3343). 3. Beh. 2/2
(F. Sp. 3455). Tilbagesendt til Landstinget. Udvalgets Erklæ
ring (B. Sp. 651) afgivet 10/2. Eneste Beh. 15/2 (L. Sp. 714).
Loven stadfæstet 22. Februar 1939. (Lov-Tid. Nr. 46).
I Forsorgslovens §§ 247 ff. er der Hjemmel til at yde Hjælp
i Tilfælde af Sygdom eller Invaliditet saavel til nydende
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Medlemmer af anerkendte Sygekasser, der ikke kan forsikres
imod Invaliditet, som til Personer, der ikke er sygeforsikrede.
Hjælpen, der kun kan ydes i Trangstilfælde, bestaar i Hjælp
til Kur og Pleje og til Underhold, men er i sidste Fald saaledes
begrænset, at den ikke kan overstige, hvad der maa antages
at kunne være ydet paagældende gennem Invalideforsik
ringen. Det har herved været Hensigten, at kronisk syge,
der paa Grund af Omfanget og Varigheden af deres Lidelse
er særlig vanskeligt stillede, i Henseende til Opnaaelse af
Hjælp i Henhold til disse Bestemmelser skulde stilles saa
vidt muligt paa samme Maade som Personer, der har kunnet
optages i Invalideforsikringen, og for hvis Vedkommende Be
tingelserne for at opnaa Invaliderente er indtraadt.
Disse Regler har stort set ogsaa haft til Følge, at Hjælpen
til kronisk syge er blevet beregnet efter Reglerne for Bereg
ning af den egentlige Invaliderente, og hvis vedkommende
kronisk syge har haft egne Indtægter, er disse efter almindelige
Regler kommet til Fradrag i Understøttelsen.
Paa to Omraader har imidlertid den Omstændighed, at
Hjælpen kun har kunnet ydes i Trangstilfælde, medført, at
ikke-forsikrede kronisk syge er blevet daarligere stillet end
dem, der har kunnet optages i Invalideforsikringen.
Dette gælder i første Række kronisk syge, der har for
skaffet sig Indtægt ved eget Arbejde. Efter Folkeforsikrings
lovens § 41, Stk. 3, Nr. 4, saaledes som denne er ændret ved
Lov Nr. 51 af 9. Marts 1938, skal der ved Beregningen af
Invaliderente i alle Tilfælde — altsaa ud over det sædvanlige
fradragsfri Beløb paa 40 pCt. af Rentens Grundbeløb —
bortses fra Indtægt ved personligt Arbejde, for saa vidt
angaar et Beløb svarende til Rentens Grundbeløb. Ved
Beregningen af Understøttelse i Henhold til Forsorgslovens
§§ 247 ff. har Kommunerne — da Hjælpens Ydelse forudsatte
Trang — i hvert Fald kun i begrænset Omfang kunnet lade
kronisk syge nyde godt af denne Regel. Den anden Kategori
af Personer, som paa Grund af Trangsbetingelsen har været
daarligere stillet end tilsvarende Invaliderentenydere, er de
kronisk syge Hustruer, hvis Mænd har saadanne Indtægter,
at man ud fra en egentlig Trangsbedømmelse har maattet
afslaa at yde dem Hjælp i Henhold til Forsorgslovens §§ 247 ff.,
men som efter Reglerne i Folkeforsikringsloven, navnlig § 41,
Stk. 3, Nr. 5, hvorefter kun Halvdelen af Ægtefællernes
samlede Indtægt kommer i Betragtning ved Fradrag i Renten,
vilde have kunnet oppebære i hvert Fald nogen Invaliderente,
saafremt ikke deres Helbredstilstand havde udelukket dem
fra Optagelse i Forsikringen.

Hovedformaalet for de her omhandlede Ændringer i For-
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sorgslovens §§ 247 og 248 har da været at slette Trangsbetin
gelsen for ikke-forsikrede kronisk syge, for saa vidt angaar
Hjælpen til Underhold, saaledes at den Hjælp, der herefter
vil kunne ydes til Underhold i Henhold til de nævnte Para
graffer, i Omfang kommer til at svare til det Beløb, vedkom
mende vilde have kunnet oppebære i Henhold til Folkefor
sikringsloven.
I Forsorgslovens § 247 har Stk. 1 og 2 derefter faaet
følgende Affattelse:
Naar en Person, som er nydende Medlem af en anerkendt
Sygekasse, og som lider af en hyppig tilbagevendende eller
uhelbredelig Sygdom eller Legemssvaghed, ikke kan forsikres
mod Invaliditet, er han, for saa vidt de i Stk. 3 fastsatte Be
tingelser er til Stede, berettiget til paa Grund af Sygdom
eller Invaliditet af sin Opholdskommune at faa Hjcelp til
Underhold for sig og sin Familie svarende til, hvad der vilde
kunne være ydet ham gennem Invalideforsikringen. I Trangs
tilfælde er han endvidere berettiget til Hjælp til Kur og Pleje.

Naar en Person oppebærer Hjælp i Henhold til denne Be
stemmelse, sidestilles han med Hensyn til Retten til at
oppebære Pengehjælp fra en anerkendt Sygekasse med Aldersog Invaliderentenydere (jfr. Folkeforsikringslovens § 18,
Stk. 1, Nr. 3, sidste Pkt., og § 21, Stk. 3).
Børn over 14 Aar, der har selvstændigt Medlemsskab i
en anerkendt Sygekasse, ligestilles med Hensyn til den i
Stk. 1 omhandlede Hjælp med andre Sygekassemedlemmer,
for saa vidt deres legale Forsørgers Formue eller Indtægt
ikke ligger over de for nydende Medlemsskab i en anerkendt
Sygekasse fastsatte Grænser. Saafremt Forsørgeren og Barnet
har Ophold i samme Kommune, vil Hjælpen normalt være
at udbetale Forsørgeren. I andre Tilfælde bestemmer Barnets
Opholdskommune, om Hjælpen skal udbetales til Forsørgeren
eller til den, hos hvem Barnet har fast Ophold.
Sidste Punktum i Stk. 1 blev tilføjet i Folketinget.
Medens det hidtil har været en Forudsætning for at yde
Hjælpen til de i Stk. 2 omhandlede Børn, at Forsørgeren
vilde blive trængende til Understøttelse, saafremt han selv
skulde afholde de paagældende Udgifter til Barnet, er Hjæl
pen fremtidig — i Konsekvens af Trangsbetingelsens Ude
ladelse i Stk. 1 — kun udelukket paa Grund af Forsørgerens
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Forhold, naar dennes Formue eller Indtægt ligger over Sygekassegrænseme.

Endvidere er i Forsorgslovens § 248 Stk. 1 affattet
saaledes:
Naar en Person, som ikke er sygeforsikret, lider af en
hyppig tilbagevendende eller uhelbredelig Sygdom eller
Legemssvaghed, er han, for saa vidt de i Stk. 2 fastsatte
Betingelser er til Stede, berettiget til paa Grund af Sygdom
eller Invaliditet af sin Opholdskommune at faa Hjælp til
Underhold for sig og sin Familie svarende til, hvad der vilde
kunne være ydet ham gennem Invalideforsikringen. I Trangs
tilfælde er han endvidere berettiget til Hjælp til Kur og Pleje.
Medens Hjælpen efter § 247 kun kan ydes til nydende
Sygekassemedlemmer, angaar § 248, som anført, Tilfælde,
hvor vedkommende end ikke har kunnet sygeforsikres. Man
har da ment det rimeligt, naar Trangsbetingelsen blev fjernet,
at fastsætte en økonomisk Grænse for dem, der kan være
berettigede til Hjælpen, og ved en Tilføjelse til § 248, Stk. 2,
har man valgt Sygekassegrænserne. De økonomiske Betingel
ser for Hjælp efter § 247 og § 248 bliver saaledes de samme.
Loven traadte i Kraft 1. April 1939.
Den samlede Merudgift er anslaaet til ca. 320 000 Kr.
Heraf skal Opholdskommunen udrede ca. 96 000 Kr., den
fælleskommunale Udligningsfond ca. 96 000 Kr., medens
ca. 128 000 Kr. vil være Genstand for mellemkommunal
Refusion.
Princippet i Lovforslaget fik Tilslutning fra alle Sider.
Derimod ønskede baade Venstre, Det konservative Folke
parti og Bondepartiet Ændringer i Refusionsreglerne.
Venstre fandt det naturligst, naar Hjælpen nu blev sat
til et bestemt Beløb, at Staten saa overtog en Del af Be
kostningen herved, og man stillede i begge Ting Ændrings
forslag om, at Staten overtog samme Part af Udgifterne til
Hjælp til kronisk syge i Medfør af §§ 247—50 som af
Udgifterne til Børnebidrag, nemlig 4/7. Socialministeren gjorde
heroverfor gældende, at det jo ikke blot drejede sig om
Refusion af en Merudgift paa godt 300 000 Kr. som Følge
af Trangsbetingelsens Udeladelse, men om Fordelingen af
hele Hjælpen til de kronisk syge — ca. 3% Mili. Kr. —, og
en saadan Byrde havde Finansministeren ikke ment at kunne
paatage sig. — Ændringsforslaget forkastedes i Landstinget
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med 38 Stemmer mod 18, i Folketinget med 55 Stemmer
mod 17 (14 stemte hverken for eller imod).
Det konservative Folkeparti anførte i Betænkningen, at
der fremtidig ikke vil blive noget Skøn at udøve af vedkom
mende sociale Udvalg med Hensyn til Tilstaaelse af Hjælp
til kronisk syge, og at denne Hjælp er af vedvarende Art.
Mindretallet fandt det derfor rettest, at Hjælpen blev refun
deret paa samme Maade som Invaliderenter efter Folkefor
sikringsloven (de 6/7 af Udgiften udredes saa vidt muligt af
Invalideforsikringsfonden, ellers af Statskassen; x/7 fordeles
med 7/io Paa Refusionsforbundet, 3/l0 paa den fælleskommunale
Udligningsfond). — Ændringsforslaget forkastedes i Lands
tinget med 38 Stemmer mod 12, i Folketinget med 57 Stem
mer mod 12 (18 stemte hverken for eller imod).
Uden for Betænkningen stillede Kommunisterne følgende
Ændringsforslag:
1. Man ønskede en Undtagelse fra Forbudet i Forsorgs
lovens § 25 mod at overlade Administrationen af offentlig
Hjælp til andre Institutioner end Kommunalbestyrelsen
(Magistraten), idet Kommunalbestyrelsen skulde kunne
træffe Aftale med statsanerkendte Arbejdsløshedskasser om,
at disse overtager Kontrol af og Udbetaling af Hjælp til Med^
lemmerne.
2. Det foresloges, at Afgørelser i Henhold til Forsorgs
loven, der gaar ud paa Frihedsberøvelse, Fjernelse af Børn
fra Hjemmene o. lign., skal begrundes over for de paagældende
og kan indankes for Domstolene.
3. Den i Forsorgs lo vens § 242 stillede Betingelse for Ad
gangen til fortsat Sygekassehjælp: at vedkommende ikke har
modtaget Kommunehjælp samtidig med Modtagelsen af
Hjælp fra Sygekassen, ønskedes slettet. (Tilsvarende Æn
dring i § 243).
4. Bestemmelsen i § 293, Stk. 2, hvorefter det sociale
Udvalgs Beslutning om i særlige Tilfælde at yde begrænset
Tillægshjælp til Invaliderente, Aldersrente eller anden offentlig
Hjælp uden Retsvirkninger, der svarer til fuld Forsørgelse,
kun har Gyldighed, hvis den er forelagt Kommunalbestyrel
sen og tiltraadt af mindst % af dennes Medlemmer, fore
sloges udeladt. (Tilsvarende Ændring i § 297, Stk. 2, om
Fravigelse af Grænsen for Omfanget af Kommunehjælp).
5. Den i § 301 fastsatte Pligt til Tilbagebetaling af Kom
munehjælp skulde begrænses saaledes, at Tilbagebetaling ikke
kan kræves, naar Skyldneren ikke har anden Indtægt end
normal Arbejdsfortjeneste.
6. § 307, om de Tilfælde, hvor Kommunehjælp skal
betragtes som Fattighjælp, og om Fattighjælps Virkninger
m. m., foresloges udeladt.
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Socialministeren anbefalede at stemme imod samtlige
disse Ændringsforslag, idet han om Nr. 1 bemærkede, at
man ud fra Lovens Principper ikke vil kunne gøre Arbejds
løshedskasserne til delvise sociale Forsorgsafdelinger, og
vedrørende Nr. 2 oplyste, at der er nedsat et Udvalg til at
overveje forskellige Ændringer med Hensyn til Børns Fjer
nelse fra Hjemmet og adskillige andre Forhold vedrørende
Børnelovgivningen. I Anledning af Ændringen under Nr. 5
meddelte Ministeren, at det Materiale, der er indsamlet
angaaende den Maade, hvorpaa man fra Kommunernes Side
indkræver Tilbagebetaling, i Løbet af kort Tid vil blive
behandlet i det Udvalg, der har med Gennemførelsen af
Socialreformen at gøre.
Ændringsforslagene forkastedes med noget vekslende
Stemmetal (fra 87 til 91) mod 1.
Ved 3. Behandling i Landstinget anbefalede Venstres
Ordfører at stemme for Lovforslaget, medens Ordføreren for
Det konservative Folkeparti anbefalede at undlade at stemme.
Forslaget vedtoges derefter enstemmigt med 55 Stemmer.
I Folketinget, hvor de nævnt? to Partier tog samme Stand
punkt, skete Vedtagelsen med 91 Stemmer.

52. Lov om Ændringer i Lov af 14. April 1937
om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m.,
jfr. Lovbekendtgørelse Nr. 185 af 14. Maj 1937. (Social
minister Ludvig Christensen}. [A. Sp. 3327. — C. Sp. 55
og 69].
Fremsat i Folketinget 9/12 (F. Sp. 2237). 1. Beh. 13/12
(F. Sp. 2293). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (EinerJensen, Bornholt, H. C. Hansen, Leonhard Hansen, Hinrichsen, Knud V. Jensen [Formand], Levinsen, Kager, Jensen
[Gørding] [Sekretær], Kjær, Søren P. Larsen, Sønderup, Victor
Larsen, Skjerbæk og Boeck-Hansen). Betænkning (B. Sp. 67)
afgivet 14/i2- (Ordfører: Einer-Jensen). 2. Beh. 15/i2 (F.
Sp. 2417). 3. Beh. 15/12 (F. Sp. 2452). Oversendt til Landstinget.
1. Beh. 16/12 (L. Sp. 279). 2. Beh. 16/12 (L. Sp. 297). 3. Beh.
16/i2 (L. Sp. 303). Loven stadfæstet 21. December 1938. (LovTid. Nr. 366).
De foretagne Ændringer i Arbejdsløshedsloven angaar
hovedsagelig 3 Punkter:
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1. En Omlægning af Arbejdsløshedskassernes Understøt
telsesaar til 1. Oktober—30. September (i Stedet for 1. April—

31. Marts) samt Afholdelse og Fordeling af de hermed for
bundne Overgangsudgifter.
2. Forhøjelse af Tilskudsskalaens Procentsatser for Ar
bejdsløshedskasser med meget stor Ledighed og midlertidigt
Tilskud til Stabilisering af de vanskeligt stillede Kassers
Økonomi.
3. Forhøjelse af Grænsen for midlertidigt Arbejdes Varig
hed fra 3 til 5 Uger.
ad 1. Ved Revisionen af Arbejdsløshedsloven i 1937 om
lagdes til Lettelse af Arbejdsløshedskassernes Administration
det saakaldte løbende Understøttelsesaar til etfast Understøttelsesaar, der begyndte 1. April og sluttede 31. Marts (Aarbog
1936—37, Side 377). Det har imidlertid vist sig uheldigt at
lade Understøttelsesaaret følge Finansaaret, fordi det med
fører, at et meget stort Antal Medlemmers Understøttelse ud
løber i Understøttelsesaarets sidste Kvartal (Januar Kvartal),
hvor Arbejdsløsheden er størst. Kassernes Understøttelsesaar
er derfor nu omlagt saaledes — og dette er Lovens Hoved
ændring —, at det gaar fra 1. Oktober til 30. September, hvor
ved sidste Kvartal bliver Juli Kvartal, den Tid, da Beskæf
tigelsesmulighederne er størst.
Omlægningen er sket med tilbagevirkende Kraft fra
1. Oktober 1938, saa at man straks fra Lovens Ikrafttræden
(1. Januar 1939) regner med et helt Understøttelsesaar efter
de nye Regler, nemlig Aaret fra 1. Oktober 1938 til 30. Sep
tember 1939. Der skal da ved Udbetaling af Understøttelse
efter 1. Januar 1939 tages Hensyn til den Understøttelse,
som er udbetalt efter 1. Oktober 1938, hvoraf følger, at der i
Tiden fra 1. Januar til 30. September 1939 kan udbetales
Understøttelse i vedtægtsmæssigt Dageantal saavel i Hoved
forsikringen som i Fortsættelseskassen med Fradrag af det
Antal Dage, hvori Understøttelse er ydet i Tidsrummet
1. Oktober—31. December 1938 henholdsvis i Hovedforsik
ringen og Fortsættelseskassen, og at den vedtægtsmæssige
Understøttelse af Hovedforsikringen skal opbruges, inden
der kan oppebæres Understøttelse af Fortsættelseskassen.
Man har fundet det mest hensigtsmæssigt at fastsætte, at der
ikke som Følge af Understøttelsesaarets Omlægning gives
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Medlemmerne noget Krav paa Efterbetaling af Understøttelse
for Tiden fra 1. Oktober til 31. December 1938, og — i For
bindelse hermed — at der heller ikke af Kommuner kan frem
sættes Krav om Refusion fra Arbejdsløshedskasserne af
offentlig Hjælp, der er ydet Medlemmer af Kasserne i nævnte
Periode; (for saadan Hjælp kan Kommunerne heller ikke
kræve Erstatning af de paagældende efter Reglerne i For
sorgslovens § 301).
Som Følge af Understøttelsesaarets Omlægning ændres
det i Arbejdsløshedslovens § 18, Stk. 2, omhandlede Antal
Regnskabsaar, i hvilket et Medlem højst skal kunne oppebære
fuld aarlig Understøttelse, til det tilsvarende Antal Understøt
telsesaar, og et Medlem, der har oppebaaret Maksimalydelsen i
det fastsatte Antal Understøttelsesaar, kan ikke faa yderligere
Understøttelse, før han i hele det følgende Understøttelsesaar
har været Medlem af en anerkendt Arbejdsløshedskasse og
betalt Kontingent som nydende Medlem. For at undgaa at
Medlemmer i den omhandlede Forbindelse stilles daarligere
paa Grund af den stedfundne Omlægning, har man fastsat,
at der ved Beregningen af det Antal Understøttelsesaar, i
hvilket et Medlem højst kan oppebære fuld aarlig Under
støttelse, bortses fra Tiden fra 1. April til 30. September 1938,
og at de Medlemmer, der i Tiden fra 1. April 1937 til 31. Marts
1938 har mistet Adgangen til Understøttelse paa Grund af
Bestemmelsen i Arbejdsløshedslovens § 18, Stk. 3, paa ny
opnaar Ret til Understøttelse 1. Januar 1939, for saa vidt
de i øvrigt opfylder Betingelserne herfor.
Da Understøttelsesaaret, som nævnt, er flyttet med til
bagevirkende Kraft fra 1. Oktober 1938, og den Understøt
telse, der er optaget i Tiden 1. April—30. September 1938,
ikke skal tælles med*), medfører denne Ændring betydelige
*) Socialdemokraternes Ordfører i Folketinget, Einer-Jensen,
opgjorde den opnaaede Fordel for de arbejsløse saaledes
(F. Sp. 2299): »De arbejdsløse opnaar altsaa den store
Fordel, at de, der i Dag har opbrugt deres vedtægtsmæssige
Understøttelse og Fortsættelseskassehjælpen, pr. 1. Januar
kan begynde paa en ny Periode, og de, der er midt i Perioden,
kan fortsætte Perioden ud og begynde den nye Periode et
halvt Aar tidligere end ellers.« [1. Oktober 1939 i Stedet for
1. April 1940].
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Overgangsudgifter. Arbejdsdirektoratet opgjorde den samlede
Merudgift for Hovedforsikringen i Regnskabsaarene 1938—39
og 1939—40 til 15 Mili. Kr., medens der for Fortsættelses
kassen paaregnes en Besparelse af 6 Mili. Kr., hvoraf de
3 Mili. Kr. falder paa Arbejdsløshedskasserne, de andre 3
Mili. Kr. kommer Arbejdsløshedsfonden til gode. Kassernes
Nettomerudgift bliver herefter ca. 12 Mili. Kr. Til Dækning
af disse Overgangsudgifter stiller Statskassen 12 Miil. Kr.
til Raadighed for Kasserne, der fordeles mellem disse i For
hold til deres Udgifter til ordinær Understøttelse i Regnskabsaaret 1938—39. Halvdelen af de 12 Millioner refunderes
dog af Kommunerne, der ved Omlægningen aflastes for betyde
lige Understøttelsesudgifter, saaledes at Halvdelen af Refu
sionsbeløbet (3 Miil. Kr.) fordeles paa de enkelte Kommuner
efter Reglerne for mellemkommunal Refusion, medens den
anden Halvdel udredes af den fælleskommunale Udligningsfond.
ad 2. Som Følge af den stedfundne Prisregulering er der
skabt Mulighed for Kasserne for at udbetale en forhøjet
Understøttelse. Flere Kasser har imidlertid ikke set sig i Stand
til at gennemføre denne Forhøjelse, idet de ikke har ment at
kunne paalægge Medlemmerne den dertil svarende Kontin
gentforhøjelse, og da de daarligst stillede Fag efter Re
geringens Opfattelse dog ikke burde være afskaaret fra i hvert
Fald i nogen Grad at udnytte Prisreguleringsbestemmelsen,
er Statstilskuddet for de daarligst stillede Arbejdsløsheds
kasser, hvis Arbejdsløshed er meget stor, nu forhøjet. Medens
der nemlig hidtil efter Arbejdsløshedslovens § 13, Stk. 1, har
været Hjemmel til Forhøjelse af Skalaens Procentsatser 80,
85 og 90 med 10, saafremt Gennemsnitsledigheden i en Kasse
i Regnskabsaaret har andraget mindst 20 pCt. og derhos har
oversteget Kassens Normalledighedsprocent med 20 pCt.,
gives der nu Adgang til en yderligere Forhøjelse af de nævnte
Procentsatser med 2 for hvert Point, hvormed Gennemsnits
ledigheden har oversteget 20 pCt. og endvidere har oversteget
Normalledighedsprocenten med mere end 20 pCt. Den sam
lede Forhøjelse af Procentsatserne kan dog ikke overstige
20. — Hvis Ledighedsprocenten stiger til 21, bliver Tilskuds
satsen altsaa fremtidig forhøjet med 12 Points, stiger den til
23, øges Tilskudssatsen med 16 Points, og stiger den til 25,
andrager Forøgelsen 20 Points.
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Forhøjelsen af Procentsatserne, der medfører en aarlig
Udgift paa 2,7 Mili. Kr.*), finder af praktiske Grunde første
Gang Anvendelse ved Beregningen af det Statstilskud, der
udbetales Kasserne for Regnskabsaaret 1939—40. Under
Hensyn hertil og for i øvrigt at tilvejebringe den fornødne
Stabilisering af Økonomien for de vanskeligt stillede Arbejds
løshedskasser stiller Statskassen (i Finansaarene 1938—39 og
1939—40) 2% Mili. Kr. til Raadighed til Fordeling mellem
disse efter Socialministerens Bestemmelse. Heraf refunderer
Kommunerne Halvdelen efter Regler, der svarer til de i Slut
ningen af ad 1 omtalte, saaledes at Halvdelen falder paa
Udligningsfonden, den anden Halvdel fordeles paa de enkelte
Kommuner i Overensstemmelse med Reglerne om mellem
kommunal Refusion.
ad 3. Grænsen for midlertidigt Arbejdes Varighed har
hidtil været fastsat ved 3 Uger, dog at dette Tidsrum med
Socialministerens Samtykke kunde forlænges indtil 5 Uger,
naar Forholdene inden for Faget talte derfor. Da Beskæf
tigelsesforholdene i de senere Aar imidlertid har medført, at
Arbejde og Arbejdsledighed har været hyppigt skiftende, saa
ledes at der meget ofte har foreligget Arbejdsperioder af
mellem 3 og 5 Ugers Varighed, har man fundet det rimeligt
at imødekomme et fra Arbejdsløshedskasserne fremsat Ønske
om, at Grænsen for midlertidigt Arbejdes Varighed forhøjes
fra 3 til 5 Uger.
Medens denne Ændring ikke faar Betydning for Kassernes
Økonomi, har den Betydning med Hensyn til den Betingelse
for Optagelse i en anerkendt Arbejdsløshedskasse: at den paa
gældende ved Optagelsen har Beskæftigelse ved Arbejde af
mere end midlertidig Karakter (Lovens § 10, Stk. 2) samt
med Hensyn til den Arbejdsperiode, som et Medlem skal
præstere for at frigøre sig for Virkningen af en uberettiget
Arbejdsvægring (§ 17).

Regeringsforslaget undergik kun en enkelt Ændring — en
Tydeliggørelse af Overgangsbestemmelserne som Følge af
Understøttelsesaarets Omlægning —, og det vedtoges med
Støtte af Regeringspartierne, Retsforbundet og Kommunisterne.
Venstre kunde tiltræde, at Statskassen ydede en Hjælp,.

*) Heraf vil henved 2 Mili. Kr. tilfalde Arbejdsmændenes Arbej dsløshedskasse.
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naar Understøttelsesaaret blev flyttet, men denne Hjælp
burde kun tildeles Kasser, der var i økonomisk Trang. Man
foreslog derfor, at Staten stillede 8 Mili. Kr. til Raadighed
til Dækning af Kassernes Overgangsudgifter, og at Kasser,
som den 31. Marts 1938 havde en gennemsnitlig Formue af
mindst 200 Kr. pr. Medlem, ikke kunde faa Del i Beløbet. Det
frie Folkeparti fandt det urimeligt, at en Arbejdsløshedskasse
med en Formue paa 199 Kr. pr. Medlem kunde faa fuldt Til
skud, naar en anden med 200 Kr. blev helt afskaaret derfra,
og stillede et Underændringsforslag, hvorefter Socialministeren
bemyndigedes til at graduere Statens Tilskud til de enkelte
Kasser i Forhold til deres opsparede Formuer. — Baade Un
derændringsforslaget og Ændringsforslaget forkastedes.
Et andet Ændringsforslag af Venstre gik ud paa at slette
de foreslaaede Bestemmelser om Forhøjelse af Tilskudsskalaens
Procentsatser; der havde i sin Tid været Enighed om de gen
nemførte Satser, og hvis Arbejdsløshedsforsikringen ikke var
i Stand til at afhjælpe den opstaaede Trang, maatte offentlig
Hjælp ud over den forsikringsmæssige formentlig ydes efter
den almindelige Lovgivnings Bestemmelser saaledes, at de
arbejdsløshedsforsikrede fik samme Hjælp som den, der staar
til Raadighed for andre Medborgere, der modtager Hjælp af
det offentlige i Trangstilfælde. — Den paagældende Paragraf
i Lovforslaget vedtoges med 69 Stemmer mod 26.
Det konservative Folkeparti erkendte vel Berettigelsen af en
Omlægning af Understøttelsesaaret, men kunde ikke billige,
at hele den heraf følgende Udgift skulde udredes af det offent
lige. Tilskuddet paa de 12 Mili. Kr. foresloges derfor nedsat
til 9 Millioner, og der gaves samtidig Ministeren Bemyndigelse
til at nedsætte Tilskuddet til Kasser, hvis Formue pr. 31.
Marts 1938 var over 300 Kr. pr. Medlem, eller til under
særlige Omstændigheder helt at lade Tilskud bortfalde. Des
uden var de Konservative imod den foreslaaede Refusions
ordning og ønskede i Overensstemmelse med gældende Lov
de 7/10 af Refusionsbeløbet fordelt paa Kommunerne efter
Reglerne for mellemkommunal Refusion, kun 3/io lagt over
paa Udligningsfonden. Disse Ændringsforslag forkastedes med
69 (70) Stemmer mod 18. Et Ændringsforslag fra konservativ
Side om, hvad Grænsen mellem midlertidigt og varigt Arbejde
angaar, at blive ved de bestaaende Regler, der gav Ministeren
Myndighed til at fastsætte 5 Ugers Grænsen, naar dette skøn
nedes ønskeligt, blev ligeledes forkastet, idet Paragraffen ved
toges med 69 Stemmer mod 22 (26 undlod at stemme).
Det kommunistiske Parti forelagde den 22. Oktober et Lov
forslag om Ændringer i Arbejdsløshedsloven (B. Nr. 18) og
anmeldte yderligere den 7. December et Lovforslag om For
højelse af Arbejdsløshedskassernes Dageantal. I Skrivelse til
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Folketingets Formand af 9. December (F. Sp. 2243) blev sidst
nævnte Lovforslag imidlertid taget tilbage. Man henviste til,
at Partiet endnu ikke havde faaet Lejlighed til at forelægge
Forslaget, medens Socialministeren straks efter Anmeldelsen
havde faaet Lejlighed til at fremsætte et Forslag om Ændringer
i Arbejdsløshedsloven, hvorved Problemet søgtes løst paa an
den Maade, og føjede hertil, at Partiet mente med Fordel at
kunne søge sit Forslag samarbejdet med Ministerens gennem
Ændringsforslag.
Ved Sagens 2. Behandling stillede Alfred Jensen og Aksel
Larsen en Række Ændringsforslag. Disse indeholdt for det
første de samme Bestemmelser som Lovforslaget af 22. Ok
tober: Forhøjelse af alle Tilskudsskalaens Procentsatser med
30, Forhøjelse af Dagpengenes Maksimumsbeløb med 1 Kr.
og Bemyndigelse for Socialministeren til inden for 3 Miil. Kr.
aarlig at yde Tilskud i fornødent Omfang til de Arbejdsløs
hedskasser, der særlig maatte være ramt af Arbejdsløsheden.
Desuden gik Ændringsforslagene ud paa: at erstatte det som
Understøttelsesbetingelse opstillede Krav om Arbejde i hen
holdsvis 26 eller 39 Uger inden for de 3 eller 4 sidste Aar med
et Krav om Arbejde i 13 Uger og at ændre den nugældende
Dispensationsbestemmelse (§ 15, Stk. 4, 2det Punktum) til en
Bemyndigelse for Ministeren til under særlige Omstændig
heder at give Dispensation efter en Kasses Ansøgning, at paa
lægge Arbejdsgiverne Pligt til at udstede Arbejdsbeviser, at
udelade Bestemmelserne i § 18, Stk. 2 og 3, om Maksimal
ydelse i en vis Aarrække og at aabne Adgang for Ministeren
til at tillade, at den i Henhold til § 16, Stk. 5, fastsatte Ventetid
ved en Arbejdsløshedsperiodes Begyndelse kun bringes i An
vendelse een Gang hvert halve Aar; fremdeles at bemyndige
Ministeren til under særlige Omstændigheder og med Arbejdsnævnets Tilslutning at tillade en Arbejdsløshedskasse inden
for et Understøttelsesaar at udbetale indtil 100 Dages Under
støttelse ud over, hvad der i Vedtægterne er fastsat for Hovedog Fortsættelseskassen, saaledes at Hjælpen refunderes fuldt
ud af det offentlige og Udgifterne fordeles efter Reglerne i
§ 13, Stk. 5, at fjerne den ved Lovens § 20 skabte Hindring
for at supplere Arbejdsløshedshjælp med Kommunehjælp, og
endelig at erstatte den nugældende § 31, Stk. 5, med den
Bestemmelse, at Vilkaarene for Nødhjælpsarbejde skal med
Hensyn til Arbejdstid fastsættes saaledes, at den saavel dag
som ugevis er i Overensstemmelse med, hvad der er fastsat
som Norm i de kollektive Overenskomster. — Ændringsfor
slagene forkastedes med 110 a 116 Stemmer mod 2, men ved
3. Behandling stemte Kommunisterne, som ovenfor nævnt,
for Lovforslaget.
Lovforslagets Vedtagelse skete i Folketinget enstemmigt
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med 73 Stemmer; 38 (nemlig Venstre, Det konservative Folke
parti og Det frie Folkeparti) stemte hverken for eller imod.
I Landstinget gennemførtes Forslaget uændret og uden Ud
valgsbehandling; ogsaa her var Vedtagelsen enstemmig, idet
Venstres og Det konservative Folkepartis Medlemmer undlod
at stemme.

53. Lov om Ændring i Lov Nr. 183 af 20. Maj
1933 om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde,
saaledes som denne er ændret ved Lov Nr. 171 af
13. April 1938. (Socialminister Ludvig Christensen). [A.
Sp. 2975. — C. Sp. 59 og 75].
Fremsat i Landstinget 23/n (L. Sp. 125). 1. Beh. 7/12
(L. Sp. 219). 2. Beh. 9/12 (L. Sp. 234). 3. Beh. 16/12 (L. Sp. 293).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 21/i (F. Sp. 2876). 2. Beh.
24/jl (F. Sp. 2933). 3. Beh. 26/x (F. Sp. 3027). Loven stad
fæstet 8. Februar 1939. (Lov-Tid. Nr. 32).
Som omtalt i Aarbogen for 1937—38, Side 287, blev der
under Behandlingen i Landstingsudvalget af Forslaget til
Loven af 13. April 1938 om Ændringer i Ulykkesforsikrings loven saavel af Fiskernes Fagforening i Esbjerg som af Vest
jysk Fiskeriforening rejst Ønske om at faa den saakaldte
So-Eksem, der navnlig er udbredt blandt Fiskere, som fisker
paa Doggerbankerne, optaget i Ulykkesforsikringslovens
Skema over Erhvervssygdomme, saaledes at ikke blot de i
Henhold til Lovens §§ 58 og 59 forsikrede selvstændige er
hvervsdrivende, der er forsikrede mod Følgerne af alle Hud
lidelser, men ogsaa de efter §§ 56 og 57 forsikrede Personer
kunde faa Erstatning, naar de under deres Arbejde ved
Fiskerierhvervet paadrog sig denne Sygdom.
Da der ikke hidtil havde været foretaget faktiske Under
søgelser af Aarsagerne til Sygdommen, mente Udvalgets Fler
tal imidlertid, at saadan Undersøgelse maatte foretages, før
der kunde træffes Bestemmelse om Sygdommens Inddragelse
under Ulykkesforsikringsloven. I Overensstemmelse hermed
udtalte senere Folketingets Udvalg Ønske om Foretagelse af
den nævnte Undersøgelse og om, at der, saafremt Under
søgelsen bekræftede Sygdommens Opstaaen som Følge af Er
hvervet, snarest skabtes Lovhjemmel for Sygdommens Ind
dragelse under Ulykkesforsikringsloven, idet der tilstræbtes
en Ordning, omfattende samtlige under Loven henhørende
forsikrede Fiskere.
Direktoratet for Ulykkesforsikringen har derefter foretaget
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den ønskede Undersøgelse og fastslaaet, at Sø-Eksem er
knyttet til Fiskerierhvervet, og at det i de enkelte Tilfælde vil
være muligt at afgøre, om Lidelsen skyldes Erhvervet. Angaaende Udgifterne ved Sygdommens Inddragelse under Loven
mente Direktoratet ikke at kunne opstille en nærmere Bereg
ning, men de med Forsikringen forbundne Omkostninger an
tages ikke at ville blive betydelige i de enkelte Tilfælde, da
det i vid Udstrækning drejer sig om Sensibilisering og In
validiteten derfor i Almindelighed vil være begrænset til Ar
bejde med vedkommende Stof (»Søkørvel«), saa at Erstat
ningen efter Ulykkesforsikringsloven normalt vil bestaa i at
støtte den paagældende i den Tid, der hengaar, indtil han
finder andet egnet Arbejde.

I Overensstemmelse med Direktoratets Indstilling fore
slog Socialministeren, at ogsaa de efter Ulykkesforsikrings
lovens §§ 56 og 57 forsikrede, ved Fiskeri beskæftigede Per
soner faar Adgang til Erstatning for Følgerne af Hudsyg
domme, fremkaldt ved Paavirkning af »Søkørvel«, og dette
Forslag vedtoges uændret og enstemmigt i begge Ting.

54. Lov om Mødrehjælpsinstitutioner. (Socialminister
Ludvig Christensen). [A. Sp. 3901. — C. Sp. 357 og 669J.
Fremsat i Folketinget 17/i (P- Sp. 2662). 1. Beh. 3/2

(F. Sp. 3557). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Nina
Andersen, Bomholt [Formand], Fr. Dalgaard, H. P. Hansen
[Præstø A.], Jensen [Lillering], Vilhelm Rasmussen, Strøm,
Jensen [Gørding] [Sekretær], Kristian Nygaard, Julin, Løje,
Hans Conrad Koefoed, Gerda Mundt, Kristen Amby og
Skjerbæk). Betænkning (B. Sp. 847) afgivet 23/2. (Ordfører:
Nina Andersen). 2. Beh. 1/3 (F. Sp. 4651). 3. Beh. 2/3 (F. Sp.
4709). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 3/3 (L. Sp. 1134).
2. Beh. 6/3 (L. Sp. 1196). 3. Beh. 7/3 (L. Sp. 1216). Loven
stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 119). Traadt i
Kraft 1. April 1939.
Under Forhandlingerne om Loven om Foranstaltninger
i Anledning af Svangerskab m. m. var det en almindelig
Forudsætning, at der inden Lovens Ikrafttræden blev iværk
sat en Række Foranstaltninger til Hjælp og Støtte for Kvin
der til Gennemførelsen af Svangerskabet og i Anledning af
Fødselen, og i sin Betænkning af 25. Januar 1938 stillede
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Befolkningskommissionen af 1935 forskellige Forslag om
saadanne Hjælpeforanstaltninger (se nærmere Aarbog 1937
—38, Side 378). Blandt disse Forslag var et om Mødre
hjælpsinstitutioner over hele Landet, som skulde yde de
svangre Kvinder Vejledning og Bistand af personlig, social
og juridisk Art.
I Svangerskabslovens § 9 er der tillagt de dér omhandlede
Seksualklinikker den dobbelte Opgave: at give Vejledning
i Seksualhygiejne og at give svangre Kvinder Raad og Vej
ledning med Hensyn til deres Svangerskab, derunder om
den Bistand og de Hjælpemidler af økonomisk og lægelig
Art, der under Svangerskabet og efter Fødselen staar til
Raadighed for dem selv eller til Hjælp ved Forsørgelse af
det ventede Barn. Befolkningskommissionen kom imidlertid
til det enstemmige Resultat, at Vejledningen i Seksual
hygiejne og Varetagelsen af de Opgaver, der kan sammen
fattes under Betegnelsen Mødrehjælp, ikke burde foregaa
samme Sted, og den foreslog at henlægge Mødrehjælpen til
de ovennævnte Mødrehjælpsinstitutioner. Justitsministeriet
og Socialministeriet enedes derefter om at søge de forskellige
Bestemmelser om Mødrehjælp udskilt af Svangerskabsloven.
I Overensstemmelse med Kommissionens Forslag er
Mødrehjælpsinstitutionerne organiseret som selvstændige
Institutioner. Det praktiske Erfaringsmateriale ved Bestem
melsernes Udformning er hentet fra Foreningen »Mødre
hjælpen« i København. Baade i Motiverne til Lovforslaget
og i sin Fremsættelsestale understregede Socialministeren
Betydningen af, at det private Initiativ gennem Tilslutning
af Foreninger faar Indflydelse paa Institutionernes Arbejde,
og at disse i Befolkningens Øjne ikke kommer til at staa
som Institutioner, der paa samme Maade som Socialkontorerne
alene tager Sigte paa at hjælpe den mest ubemidlede Del af
Befolkningen. »Mødrehjælpsinstitutionerne bør i den offent
lige Bevidsthed have samme Præg som Sygehusene og andre
tilsvarende Institutioner, der søges af alle Befolkningskredse.«

Loven er inddelt i 4 Kapitler, omhandlende Opgaver,
Organisation, Økonomi og Mødrehjælpens Fællesraad.
Opgaver, §§ 1—3.
I §§ 1 og 2 angives de Opgaver, som det paahviler den
enkelte Mødrehjælpsinstitution at løse, og hvortil Udgifterne
dækkes af det offentlige, medens der i § 3 nævnes de Opgaver,
som det staar en Institution frit for at paatage sig, og hvortil
Udgifterne som Hovedregel maa afholdes af de private
Midler, som maatte være til Raadighed for Institutionen.
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§ 1. Ved det offentliges Foranstaltning oprettes Mødre
hjælpsinstitutioner, som har til Formaal at give svangre
Kvinder personlig, social og juridisk Bistand, Raad og Vej
ledning med Hensyn til deres Svangerskab, derunder om den
Hjælp af økonomisk og lægelig Art, der under Svangerskabet
og efter Fødselen staar til Raadighed for dem selv eller til
Hjælp ved Forsørgelse af det ventede Barn. I Forbindelse
hermed bør der i fornødent Omfang være Adgang til at lade
Kvinder, der søger Mødrehjælpsinstitutionerne, underkaste
sig regelmæssig Helbredskontrol under og efter Svanger
skabet.
Det paahviler Mødrehjælpsinstitutionerne at organisere
Hjælp af hygiejnisk og social Art; for enligstillede Mødre bør
der saaledes være Adgang til Ophold — eventuelt i Forbin
delse med Arbejdsydelse —før og efter Fødselen paa Svangreeller Mødrehjem eller hos private, og Institutionerne skal i
fornødent Omfang kunne afholde de hermed forbundne
Udgifter. Institutionerne skal derhos efter Vejledning fra
Mødrehjælpens Fællesraad udfolde Bestræbelser for, at der
bliver givet almen Oplysning om Moderskabets Betydning
og om Opgaver vedrørende Moderskabet af pædagogisk og
sundhedsmæssig Art.
Saafremt det til Løsning af de i Stk. 2 nævnte Opgaver
er nødvendigt at oprette Svangre- og Mødrehjem, kan Mødre
hjælpsinstitutionerne med Socialministerens Billigelse oprette
saadanne Hjem i Tilknytning til vedkommende Institution,
ligesom Socialministeren kan give den enkelte Institution
Paalæg i saa Henseende.
Paragraffens 1ste Punktum er formuleret paa Grundlag af
Svangerskabslovens § 9, Stk. 1. Blandt de Opgaver, som
det herefter tilfaldcr Institutionerne at løse, kan eksempelvis
nævnes: Bistand til Gennemførelse af Faderskabssagcr og
Bistand til Ordning af Spørgsmaal vedrørende Bortadoption
af Barnet eller dets Anbringelse i Pleje.

§ 2 svarer til Svangerskabslovens § 9, Stk. 2 og 3:
Saafremt en svanger Kvinde, der ønsker sit Svangerskab
afbrudt, af egen Drift eller efter Henvisning af det sociale
Udvalg eller af andre henvender sig til en Mødrehjælps
institution, paahviler det denne at optage Forhandlinger med
hende paa Grundlag af de Oplysninger, som Institutionen
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efter et Skøn i hvert enkelt Tilfælde finder det fornødent
at indhente. Under Forhandlingerne skal Institutionen dels
søge at afholde hende fra overilede Skridt, dels give hende
Vejledning om den Bistand og de Hjælpemidler, der staar til
Raadighed, saafremt hun gennemfører Svangerskabet, samt
fuld Oplysning om Farerne ved og de mulige Følger af en
Svangerskabsafbrydelse, eventuelt tillige om de herom gæl
dende Straffebestemmelser.
I de Tilfælde, hvor det ifølge Bestemmelserne i Svanger
skabslovens § 2 er nødvendigt, at der foreligger Attestation
om, at der er forhandlet med Kvinden, for at Svangerskabs
afbrydelse kan finde Sted, er Institutionen efter Forhand
lingernes Afslutning pligtig at attestere, at der er givet Kvinden,
eventuelt tillige Indehaveren af Forældremyndigheden eller
Værgen, Vejledning og fuld Oplysning i Overensstemmelse
med Reglerne i Stk. 1.
§ 3 maa ses paa Baggrund af den i § 5, Stk. 2, omhandlede
Ordning, hvorefter private Foreninger kan tilsluttes Mødre
hjælpsinstitutionen, idet Formaalet med denne Tilslutning
er at skaffe Institutionen Midler til at løse saadanne Opgaver
vedrørende Mødrehjælpsarbejdet, som vedkommende For
eninger og Institutionens Bestyrelse finder formaalstjenlige.
Det bestemmes her, at Mødrehjælpsinstitutionerne kan,
i det Omfang den enkelte Institutions Økonomi tillader det.
paatage sig Opgaver, der tjener til at forbedre Mødrenes
Stilling, saaledes Tilvejebringelse af en betryggende Ordning
vedrørende Barselpleje og Hushjælp under Barselperioden,
Rekreationsophold efter Fødselen, Ydelse af Hjælp til Anskaf
felse af Børnetøj, Udlæg af Forskud paa Underholdsbidrag fra
det offentlige eller andre Opgaver, som Udviklingen maatte

føre med sig.
Organisation, §§ 4—10.
§ 4. Socialministeren afgør efter Forhandling med
Mødrehjælpens Fællesraad, i hvilket Omfang der skal fore
findes Mødrehjælpsinstitutioner, samt disses Beliggenhed og
Virkeomraade. — Varetagelsen af den enkelte Institutions
Opgaver inden for dens Virkeomraade kan i fornødent Om
fang ske gennem Oprettelse af Filialer og Udsendelse af

rejsende Medhjælpere.
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Befolkningskommissionen har regnet med Oprettelse af
Mødrehjælpsinstitutioner i København, en af de midt
sjællandske Byer, f. Eks. Næstved, samt i Odense, Aarhus,
Sydjylland, f. Eks. Sønderborg, Nordjylland og eventuelt
Esbjerg, og Kommissionen fremhæver, at det ved Placering
af Mødrehjælpsinstitutionerne bør tages i Betragtning, i
hvilke Byer Specialafdelinger for fødende forefindes eller kan
tænkes at ville blive oprettet. Kommissionens Udtalelser i
saa Henseende vil danne Udgangspunkt for Socialministeriets
Overvejelser over Mødrehjælpsinstitutionernes Antal, Belig
genhed og Virkeomraade.

§ 5. Det Amt, i hvilket der efter Socialministerens
Bestemmelse skal oprettes en Mødrehjælpsinstitution (for
Københavns Kommune Magistratens 3die Afdeling), tager efter
Forhandling med eventuelle andre Amter inden for Institu
tionens Virkeomraade Initiativet til Dannelse af en Besty
relse, der har til Opgave at etablere Mødrehjælpsinstitutionen
og virke som dennes Ledelse.
Til Bestyrelsen vælger Amtsraadene og Byraadene inden
for Institutionens Virkeomraade hver 2 Medlemmer, Byraadet
i den By, hvori Institutionen er beliggende, 1 Medlem; til
Bestyrelsen for Mødrehjælpsinstitutionen i København vælger
Amtsraadene og Byraadene inden for Institutionens Virke
omraade dog hver 1 Medlem og Københavns Kommunal
bestyrelse 2 Medlemmer. Saafremt der er dannet en Forening
med det Formaal økonomisk og paa anden Maade at støtte
Mødrehjælpsinstitutionens Virksomhed, kan denne Forening
med Socialministerens Godkendelse vælge indtil 2 Medlemmer
til Bestyrelsen. Saafremt der inden for Institutionens Virke
omraade findes private Foreninger med Interesse for Institu
tionens Arbejde, kan disse med Socialministerens Godkendelse
repræsenteres med indtil 2 Medlemmer i Bestyrelsen. Det
Amt, inden for hvilket Mødrehjælps institutionen er belig
gende, udpeger en Overlæge ved et af Sygehusene i Institu
tionens Virkeomraade til Medlem af Bestyrelsen. Det bør
tilstræbes, at en Del af Bestyrelsens Medlemmer er Kvinder,
og at et af Medlemmerne er Jurist.
Angaaende Sager vedrørende den sundhedsmæssige Op
lysningsvirksomhed skal Bestyrelsen forhandle med Amts
lægen og en Repræsentant for Lægekredsforeningens (Læge
kredsforeningernes) Hygiej neudvalg.
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Bestyrelsen vælger mellem sine Medlemmer en Formand
og nedsætter et Forretningsudvalg til at tage sig af Institu

tionens daglige Drift.
For de allerede bestaaende Mødrehjælpsinstitutioners Ved
kommende kan Socialministeren foretage mindre Afvigelser
fra foranstaaende Regler.
§ 6 indeholder Kravene til Personalets Kvalifikationer:
Mødrehjælpsinstitutionens Bestyrelse vælger en Leder af
Institutionen. Valget godkendes af Socialministeren efter
Forhandling med Mødrehjælpens Fællesraad. Lederen skal
være en Kvinde, der har gennemgaaet et anerkendt Kursus
for Socialhjælpere eller er i Besiddelse af en dermed ligestillet
Uddannelse, og som ved praktisk Arbejde paa det sociale
Omraade har vist Evner, der gør hende særlig egnet til Leder
af en Mødrehjælpsinstitution.
Til Mødrehjælpsinstitutionen skal være knyttet en i
Gynækologi og Obstetrik kyndig Læge, saa vidt muligt med
Tilknytning til den stedlige Fødselsanstalt.
Institutionens øvrige Personale antages af Bestyrelsen
efter Indstilling af Lederen. De af Personalet, der ikke ude
lukkende beskæftiger sig med Kontorarbejde, skal have
gennemgaaet et anerkendt Kursus for Socialhjælpere eller
være i Besiddelse af en dermed ligestillet Uddannelse.
Lederen af et til en Mødrehjælpsinstitution knyttet
Modre- eller Svangrehjem antages af Institutionens Bestyrelse
og skal være uddannet Sygeplejerske, der, saafremt hun er
Leder af et Mødrehjem, tillige skal være i Besiddelse af en
særlig Uddannelse i Barnepleje.
Socialministeren godkender efter Forhandling med
Finansministeren Lønninger og Pensionsforhold for de til
Mødrehjælpsinstitutionerne knyttede Personer.
§ 7. Personalet ved Mødrehjælpsinstitutionerne er under
Ansvar efter Straffelovens § 263, jfr. § 275, forpligtet til at
iagttage Tavshed om de Privatlivet tilhørende Forhold, som
de under Udøvelse af deres Gerning maatte erfare eller faa
Formodning om, medmindre de ifølge Lovgivningen er for
pligtet til at udtale sig, eller medmindre de handler i beretti
get Varetagelse af almen Interesse eller af eget eller andres Tarv.
§ 8. Inden en Mødrehjælpsinstitution paabegynder sit
Arbejde, skal den være godkendt af Socialministeren. Besty-
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reisens Indstilling herom ledsages af Oplysning om Bestyrel
sens Sammensætning og om Institutionens Leder, Personale
og Lokaleforhold samt om Bestyrelsens Planer med Hensyn
til Tilrettelæggelsen af Institutionens Arbejde.
§ 9 tillægger Mødrehjælpsinstitutionen Ret til at for
handle med offentlige Myndigheder og Institutioner af offentlig
Karakter, dels angaaende Spørgsmaal af mere almindelig
Karakter, dels angaaende Enkelttilfælde, som Mødrehjælps
institutionen har til Behandling.
For at fjerne Risikoen for, at det offentlige, foruden at
der i Henhold til § 3 er ydet Forskud paa Underholdsbidrag
fra Mødrehjælpsinstitutionen, udbetaler Bidraget til Moderen,
giver § 10 Hjemmel for, at Mødrehjælpsinstitutionen ind
træder i Moderens Ret til at kræve Bidraget udbetalt af det
offentlige for et Beløb svarende til det foretagne Udlæg.

Økonomi, § 11.
Bestemmelserne om Udgifternes Fordeling findes i Stk. 1
og Stk. 4:
Udgifterne ved Varetagelsen af den enkelte Mødre
hjælpsinstitutions Opgaver efter §§ 1 og 2 bæres med Halv
delen af Statskassen og Halvdelen fordelt efter Folketal af
Amtskommunerne og Købstæderne inden for Mødrehjælps
institutionens Virkeomraade, dog saaledes at Folketallet i
den By, i hvilken vedkommende Mødrehjælpsinstitution er
beliggende, regnes dobbelt.
Udgifterne ved Varetagelsen af de Opgaver, som en
Mødrehjælpsinstitution kan paatage sig efter § 3, afholdes
af de Indtægter, som/ra privat Side er stillet til Institutionens
Raadighed, dog saaledes, at Halvdelen af Institutionens Ud
gifter ved Ydelse af Hjælp til Anskaffelse af Børnetøj og de
fulde Udgifter ved mulige Tab ved Udlæg af Forskud, paa
Underholdsbidrag fra det offentlige refunderes Institutionen

efter Reglerne i Stk. 1.
Socialministeren har den endelige Afgørelse af, hvorvidt
en i Henhold til Loven afholdt Udgift berettiger til Refusion
fra det offentlige.
I øvrigt indeholder § 11 Bestemmelser om Indsendelse
af Mødrehjælpsinstitutionernes Budgetter til Socialministeriet,
om Regnskabsrevision, Beregning af Udgiftsfordelingen og
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Udbetaling af Forskud paa Institutionernes Tilskud fra det
offentlige samt om Udarbejdelse af en Aarsberetning.
Mødrehjælpens Fællesraad, §§ 12 og 13.
§ 12 angiver Fællesraadets Opgaver:
Ved Socialministerens Foranstaltning oprettes et Mødre
hjælpens Fællesraad, der skal være raadgivende for Social
ministeren med Hensyn til Gennemførelsen af denne Lov.
Fællesraadet skal følge Udviklingen med Henblik paa Mødre
hjælpsarbejdet og i fornødent Omfang vejlede de enkelte
Institutioner og over for Socialministeren fremsætte Forslag
til saadanne Foranstaltninger, som Udviklingen gør paakræ
vet. Fællesraadet skal give sin Vejledning og Støtte til det

almindelige Oplysningsarbejde vedrørende Moderskabets Betyd
ning, Opgave og Pligter og vedrørende den sundhedsmæssige
Vejledning af Befolkningen paa det heroinhandlede Omraade.
§ 13 giver Regler om Fællesraadets Sammensætning og

Virkemaade:
Formændene for Mødrehjælpsinstitutionernes Bestyrelse
og Institutionernes Ledere er i Kraft af deres Stilling Med
lemmer af Mødrehjælpens Fællesraad. Desuden udnævner
Socialministeren 2 Medlemmer, repræsenterende henholdsvis
Socialministeriet og Indenrigsministeriet (Sundhedsstyrelsen),
2 kvindelige Medlemmer, efter Indstilling henholdsvis af
Danske Kvinders Nationalraad og De samvirkende Fag
forbund, 1 Medlem efter Indstilling fra Den almindelige
danske Lægeforenings Hygiejnekomité, 1 Medlem efter Ind
stilling af Købstadforeningen og 1 Medlem efter Indstilling
af Amtsrådsforeningen. — Socialministeren kan derudover
udnævne indtil 2 særlig interesserede og sagkyndige Personer
til Medlemmer af Fællesraadet.
Fællesraadet nedsætter et Forretningsudvalg paa højst
6 Medlemmer. Dettes Sammensætning godkendes af Social
ministeren, der ligeledes træffer Bestemmelse om Forret
ningsudvalgets Beføjelser til at repræsentere Fællesraadet.
Socialministeriets Repræsentant er Formand for Fælles
raadet og dettes Forretningsudvalg.
Den samlede Udgift til Mødrehjælpsinstitutionerne er ved
en foreløbig Beregning anslaaet til 300 000 a 375 000 Kr.
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Lovforslaget vedtoges med enstemmig Tilslutning i begge
Ting, i Folketinget med 90 Stemmer, i Landstinget med
70 Stemmer.
Efter Indstilling af Folketingets Udvalg og Socialmini
steren foretoges i alt 4 Ændringer. De to betydningsfuldestc
gik ud paa at stille samme Krav til Personalet som til Lederen
om at have gennemgaaet et Kursus for Socialhjælpere (Rege
ringsforslaget krævede kun saadan Uddannelse »saa vidt
muligt«) og at give Købstadforeningen og Amtsraadsforeningen Adgang til hver at indstille 1 Medlem til Mødrehjælpens
Fællesraad.
I Tilknytning til § 3 drøftede Udvalget Muligheden af
at udvide Ydelsen af Hjælp saaledes, at den ogsaa kom til
at omfatte en Seng til Barnet og huslig Hjælp inden for ct
nærmere angivet Dagetal. Udvalget kunde imidlertid under
de givne Forhold være enigt med Ministeren om, at det vilde
være hensigtsmæssigt at afvente det endelige Resultat af
Befolkningskommissionens Arbejde, ligesom man var enig
om at ønske en rolig og gradvis Udbygning af Mødrehjælpsinstitutionen med Bevarelse af en rimelig Margen for det
private Initiativ. Af samme Aarsager stilledes der heller
ikke Forslag om en Raadighedssum til Medikamenter.
Med Hensyn til Bestemmelsen i § 6, sidste Stykke, om
Godkendelse af Lønninger understregede Udvalget Betyd
ningen af, at Lønningerne afpasses efter de forlangte Kvalifika
tioner.
Endelig udtalte Udvalget den Opfattelse, at det, saafrcmt
et Tilfælde inden for Mødrehjælpens Praksis vedrører offent
lige Myndigheder eller en anden Institutions Arbejdsomraade,
maa anses for rimeligt, at Mødrehjælpen drøfter Sagen med
vedkommende Myndighed eller Institution.

55. Lov om Fordeling af Fisk til trængende Per
soner. (Socialminister Ludvig Christensen). [A. Sp. 4145.
— C. Sp. 133 og 169].
Fremsat i Folketinget 26/1 (F. Sp. 3025). 1. Beh. 31/i (F.
Sp. 3368). 2. Beh. 2/2 (F. Sp.' 3456). 3. Beh. 7/2 (F. Sp. 3598).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 10/2 (L. Sp. 640). 2. Beh.
14/2 (L. Sp. 650). 3. Beh. 15/2 (L. Sp. 715). Loven stadfæstet
22. Februar 1939. (Lov-Tid. Nr. 45).
Baggrunden for denne Lov var en Henvendelse til Social
ministeriet fra Dansk Fiskeriforening om, at der maatte blive
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tilvejebragt en Ordning vedrørende trængende Personers Ind
køb af Fisk i Lighed med den, der i Lov Nr. 374 af 22. De
cember 1937 er truffet angaaende Fordeling af Oksekød, Flæsk
og Svinekød til trængende Personer og Hjælp til Indkøb af
Sødmælk (Aarbog 1937—38, Side 254). Til Støtte for Hen
vendelsen, der var tiltraadt af Landsorganisationen af Dan
marks Detailfiskehandlere og fornyet af Vestjysk Fiskerifor
ening, anførtes bl. a., at mange gerne vilde have lettere Ad
gang til at faa Fisk, og at den Omstændighed, at der er let
Adgang for en Del af Befolkningen til at faa Kød, Flæsk og
Mælk, gør det vanskeligere for Fiskerne at faa Fisken afsat
paa Hjemmemarkedet. Ministeriet for Landbrug og Fiskeri
kunde tiltræde disse Betragtninger og udtalte tillige, at den
ønskede Ordning, foruden at medvirke til at skaffe de mindrebemidlede sund Ernæring af Fisk, efter Ministeriets Opfattelse
vilde virke stimulerende paa Salget af Fisk paa Hjemme
markedet.

I Overensstemmelse hermed bestemmes det i Lovens §§ 1
og 6, at Socialministeren til Fremme af Hjemmeforbruget
af Fisk i Tiden indtil Udgangen af 1939 kan anvende 500 000
Kr. af Statskassen til trængende Personers Indkøb affersk Fisk
og Klipfisk af dansk Oprindelse.*) Beløbet fordeles mellem
Kommunerne i samme Forhold, i hvilket der ved § 1, Stk. 2
og 3, i Lov Nr. 374 af 22. December 1937 er stillet Beløb
til Raadighed for Kommunerne til Fordeling af Oksekød,
og de Kommunerne tilkommende Tilskud anvises dem snarest
muligt efter Lovens Ikrafttræden.
Bestemmelserne om Regnskabsaflæggelse, Straffen for
Misbrug m. v. svarer til de i Loven af 22. December 1937
fastsatte Regler.
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt i begge Ting.

56. Midlertidig Lov for Færøerne om Invalidefor
sikring. (Socialminister Ludvig Christensen). [A. Sp. 4833. —
C. Sp. 433 og 1529].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 838). 1. Beh. ^3 (L.
Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1123). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1132).
Oversendt til Folketinget. 1. Beli. °/3 (F. Sp. 5208). 2. Beh. 9/3
*) o: Fisk, fanget af danske Fiskere og danske Fiskefartøjer.
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(F. Sp. 5281). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5292). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 120).
Spørgsmaalet om Invalideforsikring paa Færøerne har tid
ligere været forelagt Lagtinget, som i 1937 tiltraadte et af
Regeringen stillet Forslag herom. Under Forhandlingerne om
den færøske Finansplan i August—September 1938 (se Side 123)
blev Sagen drøftet mellem Regeringen og Lagtingets Delega
tion, og der opnaaedes da Enighed om, at der skulde søges
gennemført en Lov for Færøerne om Invalideforsikring, hvor
efter Staten afholder de Udgifter, som, ikke dækkes af Præmierne.
Den i Henhold hertil udarbejdede Lov hviler paa de
samme Principper som det tidligere forelagte Forslag. Under
Hensyn til den nærliggende Mulighed for, at Folkeforsi kringsloven senere vil blive sat i Kraft paa Færøerne med de Æn
dringer, som efter Øernes særlige Forhold maatte findes hen
sigtsmæssige, er Lovens Bestemmelser i det hele lagt saa nær
op ad Folkeforsikringsloven som muligt.

Enhver Person, der er nydende Medlem af en i Henhold
til den færøske Sygekasselov anerkendt Sygekasse, indtræder
i Invalideforsikringen med Pligt til at erlægge Invalidepræmie
i Alderen mellem 18 og 60 Aar. Invalideforsikringen ophører
ved det fyldte 60de Aar, da Retten til Aldersrente opnaas.
Betingelserne for Adgangen til Invaliderente svarer til de
i Folkeforsikringslovens § 38 fastsatte.
In validerenten udredes med samme Grundbeløb som Aldersrenten (150 Kr. til enlige Personer samt Ægtepar, hvoraf
kun den ene opfylder Betingelserne for at faa Invaliderente,
300 Kr. til Ægtepar, naar begge opfylder Betingelserne).
Invaliditetstillægget er fastsat til 30 Kr. og Hjælpeløshedstillægget til 60 Kr. aarlig. Disse Tillæg bevares ved Overgang
til Aldersrente.
Bestemmelser om Børnetillæg og Blindetillæg er ikke med
taget ud fra den Opfattelse, at Indførelsen af disse Tillæg maa
afvente den almindelige Revision af den færøske Alders- og
Invaliderentelovgivning. Bestemmelserne angaaende Helbre
delsesforanstaltninger for Rentenydere og forsikrede, der har
indgivet Begæring om Invaliderente, er heller ikke saa om
fattende som de i Folkeforsikringslovens Kap. 24 indeholdte,
hvilket beror paa, at Folkeforsikringslovens Bestemmelser
forudsætter hele det System, der er nedlagt i Socialreformen,
som ikke gælder paa Færøerne. Ud fra de samme Betragt
ninger samt under Hensyn til Lovens midlertidige Karakter
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har man heller ikke medtaget Bestemmelser om Renteforskud
og rentefri Laan svarende til Folkeforsikringslovens Kap. 23.

Det fradragsfrie Beløb er 100 Kr. for enlige, 200 Kr. for
Ægtepar. Hvis Aarsindtægten ligger højere, skal 25 pCt. af
de nærmest følgende 200 Kr. fradrages Invaliderenten; af de
næste 300 Kr. fradrages 50 pCt., medens yderligere Indtægts
beløb fradrages fuldt ud. Invaliderenten kan dog ikke ned
sættes under x/3 af Grundbeløbet.
Det har været en Forudsætning, at de forsikredes Præmier
skulde fastsættes saaledes, at de kunde ventes at dække mindst
25 pCt. af Udgifterne. Man regner med, at der vil blive ca.
14 000 forsikrede, og da Udgifterne ved Invalideforsikringen
skønsmæssigt er anslaaet til 40 000—50 000 Kr. aarlig, er
Invalidepræmien for hver forsikret fastsat til 1 Kr. 20 Øre
aarlig. Resten af Udgiften tilskydes af Staten.
Undersøgelse af Begæringer om Invaliderente skal fore
tages af Sorenskriveren (Dommeren) paa Færøerne. Hvis de
formelle Betingelser for Invaliderentens Ydelse skønnes at
være til Stede, afgives Sagen til det færøske UlykkesforsikringsRaad til Afgørelse af Spørgsmaalet om, hvorvidt der foreligger
Invaliditet i Lovens Forstand. Raadets Formand er beret
tiget til, inden Afgørelse træffes, at indhente en vejledende
Udtalelse fra Invalideforsikringsretten. De af Raadet trufne
Afgørelser kan indankes for Invalideforsikringsretten, hvis Af
gørelse er endelig.
Forslag til Revision af Loven skal forelægges senest i
Rigsdagssamlingen 1943—44.

57. Lov om Statstilskud til Særforsorg for Per
soner, bosat paa Færøerne. (Socialminister Ludvig Chri
stensen). [A. Sp. 4827. — C. Sp. 429 og 1529].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 840). 1. Beh. x/3 (L.

Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1124). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1133).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. °/3 (F. Sp. 5208). 2. Beh. ®/3
(F. Sp. 5281). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5292). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 122).
I Tilslutning til det i September 1938 aftalte Program
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for en færøsk Finansordning (se Side 123) bestemmer Loven,
at Staten skal refundere Færø Amtskommune % af de Ud
gifter, som fremkommer ved, at trængende færøske sindssyge,
aandssvage, Epileptikere, vanføre, talelidende, blinde eller
døvstumme, der er bosat paa Færøerne, undergives Behand
ling paa en Statsanstalt eller en af Socialministeren anerkendt
Anstalt. Til disse Udgifter henregnes ogsaa fornødne Rejseog Beklædningsudgifter. Den resterende Fjerdedel refunderes
af vedkommende Sognekommune.
Det vil paahvile de her omhandlede færøske Særforsorgs
patienter og deres Forsørgere at yde Bidrag til Udredelse af
Udgifterne i det Omfang, som deres økonomiske Forhold til
lader det, jfr. Forsorgslovens § 69, Stk. 3, hvorefter Patienten
eller hans Forsørger af det sociale Udvalg sættes i Bidrag,
naar Patienten eller Forsørgeren ikke kan overkomme at ud
rede hele den fastsatte Betaling. Saadan Bidragspaalæggclsc
skal ske i Overensstemmelse med Principperne i Loven om
offentlig Forsorg, saaledes at det her maa paahvile Færø Amt
at resolvere i Sager om Bidragspaalæggelse, og saaledes at
paalagte, indgaaede Bidrag fradrages, forinden Udgiftens For
deling mellem Statskassen og de færøske Sognekommuner
finder Sted.
Naar Loven benytter Udtrykket »bosat paa Færøerne«, er
dette Udtryk valgt, fordi Socialministeriet ifølge Praksis som
Statsudgift afholder alle Udgifter vedrørende Færinger, som
indlægges paa Særforsorgsanstalter fra en Kommune i Konge
riget, og man har ikke fundet det hverken nødvendigt eller
rimeligt at ændre denne Praksis paa Grund af de nu vedtagne
Retningslinier, hvis Hovedformaal er at skaffe Færøerne øko
nomisk Støtte.

58. Lov om Refusion fra Staten af forskudsvis ud
betalte Underholdsbidrag paa Færøerne. (Socialminister
Ludvig Christensen). [A. Sp. 4861. — C. Sp. 431 og 1531].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 840). 1. Beh. 73 (L.

Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1124). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1133).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. °/3 (F. Sp. 5208). 2. Beh. 9/3
(F. Sp, 5282). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5293). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 121).
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Medens Staten siden Forsorgslovens Ikrafttræden fuldt
ud har refunderet Kommunerne i det øvrige Danmark Ud
gifter til forskudsvis udbetalte Underholdsbidrag, som ikke
har kunnet faas af den bidragspligtige, har denne Udgiftsbyrde
paa Færøerne stadig paahvilet Forsørgelseskommunen. Efter
den i September 1938 indgaaede Overenskomst om en færøsk
Finansordning (se Side 124) overtager Staten fremtidig til Let
telse af de færøske Kommuners Økonomi 3/4 af den nævnte
Udgift, og denne Ordning er stadfæstet ved nærværende Lov.
Loven tager Sigte dels paa de Tilfælde, hvor den bidrags
pligtige er forsørgelsesberettiget i en Kommune paa Færøerne,
dels paa de Tilfælde, hvor han ikke har nogen Forsørgelses kommune, og hvor han heller ikke efter de før Socialreformens
Ikrafttræden den 1. Oktober 1933 gældende Regler vilde have
haft en Forsørgelseskommune i det øvrige Danmark. Derimod
omfatter Loven ikke de Tilfælde, hvor den bidragspligtige
efter de sidstnævnte Regler vilde have haft en saadan For
sørgelseskommune, idet de uerholdelige forskudsvis udredede
Bidrag da anmeldes til Socialministeriet til Refusion efter
Reglerne i Forsorgslovens § 77 om mellemkommunal Refusion.

59. Lov om Inddæmning i Kalvebodstrand m. v.
og om Anlæg af en Dæmning til Rømø. (Minister for
offentlige Arbejder Fisker). [A. Sp. 4161. — C. Sp. 347
og 667].
Fremsat i Folketinget 2/2 (F. Sp. 3452). 1. Beh. 8/2 (F. Sp.
3692). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (N. P. Nielsen,
Nina Andersen, Hedtoft-Hansen, Hinrichsen, Friis-Skotte
[Formand], P. Mortensen, J. P. Nielsen, Rager [Sekretær],
Jensen [Gørding], Jørgen Gram, Vanggaard, Simonsen,
Korsgaard, Petersen [Bøj] og Westermann). Betænkning
(B. Sp. 843) afgivet 23/2. (Ordfører: N. P. Nielsen). 2. Beh.
28/2 (F. Sp. 4553). 3. Beh. 1/3 (F. Sp. 4626). Oversendt til
Landstinget. 1. Beh. 2/3 (L. Sp. 1089). 2. Beh.
(L. Sp.
1196). 3. Beh. 7/3 (L. Sp. 1214). Loven stadfæstet 23. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 134).
Loven har til Formaal at modvirke Arbejdsløsheden
gennem Iværksættelse af to større offentlige Arbejder af
samfundsgavnlig Karakter. Den vedtoges paa Rigsdagen i
samme Form som af Ministeren foreslaaet efter i Folketinget
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at være gjort til Genstand for Udvalgsbehandling. I det
følgende omtales hvert af Lovens to Afsnit for sig.
I. Inddæmningen i Kalvebodstrand.
Angaaende Inddæmning af et Areal i Kalvebodstrand
forelaa den 3. Maj 1937 en Betænkning, som var afgivet
af et af Ministeren for offentlige Arbejder nedsat sagkyndigt
Udvalg, og som indeholdt flere Projekter. Blandt disse
bestemte Regeringen sig til at søge gennemført det som
Projekt I betegnede, der paa Grundlag af de i 1936 gældende
Priser var anslaaet til at koste 10,25 Mili. Kr., og som ifølge
Bemærkningerne til Lovforslaget regnedes at kunne give
Beskæftigelse til ca. 500 ufaglærte og op imod 100 faglærte
Arbejdere i 8 Timer paa 220 Arbejdsdage gennem 4 Aar.
Efter Projektet vil der til Skydebaner blive Raadighed
over et ca. 2 500 ha stort inddæmmet Areal, hvoraf 2 200 ha
nu er Vandareal, og i Forbindelse med Dæmningens Opførelse
tilvejebringes et ca. 4 m dybt Sejlløb fra Enghave Brygge
til Køge Bugt, hvis Bundbredde bliver ca. 65 m paa Stræk
ningen fra Enghave Brygge til den nuværende Skibsfarts
sluse i Spærredæmningen i Kalvebodstrand og ca. 100 m
fra Slusen til Køge Bugt.
Ved Gennemførelsen af Projektet, ved hvilket der er taget
Hensyn til et fra andet Hold fremsat Projekt til en Skibsfartskanal gennem Amager, vil der opnaas forskellige sekundære
Fordele; bl. a. vil der, naar de nuværende Skydebaner ned
lægges, være Mulighed for Gennemførelse af nye, planlagte
Vejforbindelser mellem Sjælland og Amager, og Antallet af
Oplukninger af Knippelsbro og Langebro vil kunne forventes
noget indskrænket.
Det er en Forudsætning for Inddæmningsforetagendet,
at Militærets Skydebaner henflyttes til det inddæmmede Areal,
og der er angaaende de nuværende Skydebaners fremtidige
Anvendelse truffet Aftale i en Overenskomst mellem Staten,
Københavns Kommune og Københavns Havnevæsen.

De paa Grundlag af dette Projekt og den nævnte Over
enskomst udarbejdede Lovbestemmelser har følgende Ordlyd:
»§ 1. Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til
ud for Vestsiden af Amager at lade foretage en Inddæmning
og Tørlægning i Kalvebodstrand omfattende et ca. 2 200 ha
stort Vandareal og et ca. 300 ha stort Landareal, saaledes at
der i Forbindelse med Inddæmningen tilvejebringes et ca.
4 m dybt Sejlløb fra Enghave Brygge til Køge Bugt.
§ 2. Naar Inddæmningsarbejderne er fuldført, rømmes
Hærens nuværende, paa Amager beliggende Skydebaner Nord
20
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for Vejen i Øst-Vest (Sundby Øster Strandvej, Matr. Nr. 629
af Sundby Overdrev) i Fortsættelse af den nuværende Spærre
dæmning, og det rømmede Areal afleveres samtidig til Finans
ministeriet.
§ 3. Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til
efter Bevilling paa de aarlige Finanslove at afholde samtlige
de med de paagældende Arbejder forbundne Udgifter, hvoraf
der af Københavns Kommune vil være at refundere i alt
2 200 000 Kr. og af Københavns Havnevæsen i alt 800 000 Kr.
§ 4. Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til
at erhverve de til Gennemførelsen af Inddæmningen i Kalve
boderne og Skydebanernes Flytning nødvendige Arealer m. v.
— om fornødent ved Ekspropriation efter Reglerne i For
ordning af 5. Marts 1845, jfr. Lov Nr. 6 af 10. Januar 1928.
Saafremt mindelig Ordning ikke kan opnaas, vil Spørgsmaal om Vandløbs- og Vejforbindelser, Erhvervelse af Rettig
heder og Fastsættelse af Erstatninger være at afgøre i Over
ensstemmelse med fornævnte Regler.
De i Anledning af eller i Forbindelse med Inddæmnings
anlægget udfærdigede Dokumenter, Udskrifter, Attester m. v.
fritages for Stempel- og Tinglysningsafgifter samt alle andre
Afgifter til det offentlige.
§ 5. Det inddæmmede Areal, der vil være at matri
kulere, bliver, for saa vidt angaar den Del af samme, der
ligger Nord for en i Retningen Øst—Vest fra det nuværende
Kommuneskels vestlige Endepunkt førende Linie, at hen
føre til Københavns Kommune, Resten til Taarnby Kom
mune.«
I sin Fremsættelsestale oplyste Ministeren for offentlige
Arbejder, at der antagelig med de gældende Priser vilde
medgaa 11—12 Mill. Kr. til Projektets Gennemførelse.

Under Sagens Behandling i Folketinget anbefalede Social
demokraternes Ordfører N. P. Nielsen Inddæmningen.
Jørgen Gram (V.) kunde ogsaa gaa med dertil, selv om han
fandt, at det kun var lidt Beskæftigelse, der skabtes i For
hold til Udgiften; men han gjorde gældende, at Københavns
Kommune og Havn ydede for lidt; heroverfor anførte Mini
steren imidlertid, at den trufne Aftale maatte staa fast.
Fra konservativ Side hævdede Korsgaard, at Pengene med
større Fordel vilde kunne anvendes til Anlæg af et 3. og 4. Spor
paa Jernbanestrækningen Roskilde—København. Han ansaa
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dog dette Inddæmningsarbejde for bedre motiveret end
Rømø-Dæmningen, som det efter hans Opfattelse i økonomisk
Henseende var uforstandigt at gaa i Gang med. Naar han
alligevel kunde stemme for Lovforslaget, skyldtes det dels
Hensynet til Grænsebefolkningen, dels Ønsket om, at Rege
ringen ikke skulde kunne sige, at de Konservative havde
hindret den i at bekæmpe Arbejdsløsheden. Rager (R. V.)
mente, at de Arealer, som indvandtes i Kalvebodstrand, kun
for en Tid burde benyttes til Skydebaner; om en Aarrække
vilde der efter hans Opfattelse blive Brug for dem til Anlæg
af en større Lufthavn end den nuværende, og saa var det
godt, at man havde dem liggende. Valdemar Thomsen (B.)
vilde ikke stemme for »noget saa uproduktivt som det, der
her er foreslaaet«, hvilket gjaldt begge Projekter, og Hans
Hansen (Rørby) (D. R.) vilde stemme imod.
Folketingsudvalget modtog fra en Række Grundejerfor
eninger i Valby en Henvendelse, hvori man hævdede, at den
paatænkte Henlæggelse af Skydebanerne til det inddæmmede
Areal vilde komme til at volde Beboerne Fortræd. Udvalget
fremskaffede om denne Sag en sagkyndig Udtalelse, i hvilken
det hed, »at der ikke foreligger nogen Fare for de nævnte
Bykvarterer og bortset fra, at Skydningen naturligvis kan
høres, navnlig ved østlig Vind, ej heller Ulemper af nogen
Art«.
I et Samraad med Ministeren drøftedes Spørgsmaalet om
Arbejdets Udførelse, og Ministeren oplyste, at saavel Kalvebod
som Rømø-Dæmningen tænkes udbudt i Entreprise paa
almindelige Arbejdsvilkaar og under Vandbygningsdirektørens
Tilsyn. Med Hensyn til et fra Udvalget stillet Spørgsmaal,
om de nye Skydebaners Vejanlæg mulig kunde billigeregøres,
enedes man under Samraadet med Ministeren om, at Bevil
lingsmyndighederne ved de aarlige Finanslove vilde faa
Lejlighed til at tage Stilling til de Beløb, der tænktes anvendt.
I et Samraad med Ministeren for offentlige Arbejder og
Finansministeren forhandledes Spørgsmaalet om det økono
miske Forhold imellem Staten og Københavns Kommune. Det
oplystes, »at der ikke forelaa Aftale eller Overenskomst
mellem Staten og Københavns Kommune angaaende Benyt
telsen af de Arealer, der frigøres ved Skydebanernes Flyt
ning ud over, hvad der indeholdes i den med Kommunen
og Københavns Havnevæsen afsluttede Overenskomst«.
Denne Overenskomst blev Udvalget gjort bekendt med,
og forskellige Enkeltheder drøftedes med Finansministeren.
Da baade Staten og Kommunen nu ejer nogle af de Arealer,
der frigøres ved Skydebanernes Flytning, og som derved kan
anvendes paa anden Maade, er der aftalt et Sameje imellem
Staten og Kommunen, saaledes at Statens Anpart i Samejet
•20*

308

Vedtagne Love (M. f. offentl. Arb.)

1938/i989

bliver 45 pCt. og Københavns Kommunes Anpart 55 pCt.
Statens Arealer indgaar i Samejet med en Værdi af 3 810 000
og Kommunens Anpart med 300 000 Kr. Ved Samejet s
Etablering (naar Skydebanen er flyttet) bliver Københavns
Kommune saaledes Staten skyldig et Beløb, lig 55 pCt. af
de 3 810 000 Kr. eller 2 095 500 Kr., og Staten bliver Køben
havns Kommune skyldig et Beløb, lig 45 pCt. af de 300 000
eller 135 000 Kr. For Restbeløbet, 1 960 500 Kr., udsteder
København et Gældsbrev, der vil være at forrente og afdrage
med en fast aarlig Ydelse af 8 pCt. p. a., hvoraf 4% pCt. p. a.
er Rente og Resten Afdrag. Der nedsættes til Bestyrelse af
Samejet et Udvalg, af hvis Medlemmer Finansministeren
udnævner 2, Overborgmesteren 3.
I Landstinget anbefaledes Inddæmningsarbejdet i en
udførlig Redegørelse af Fløtkjær (S.). Stensballe (V.), Holger
Andersen (K. F.) og Fr. Kristiansen (R. V.) kunde ligeledes
billige det paa deres respektive Partiers Vegne, medens
M. C. Jensen (V.) af Hensyn til Fiskeriets Interesser vilde
stemme imod Lovforslaget.
II. Rømø-Dæmningen,
Forslaget om Anlæg af en Færdselsdæmning til Rømø var
udarbejdet paa Grundlag af en Betænkning, som under
26. Marts 1938 blev afgivet af et af Ministeriet for offentlige
Arbejder den 7. Maj 1936 nedsat Udvalg. Det paagældende
Udvalg havde til Opgave at foretage en teknisk, økonomisk
og juridisk Undersøgelse af et af et lokalt Udvalg for Iværk
sættelse af Landvindingsarbejder i Vadehavet ved Sønder
jyllands Vestkyst udarbejdet Forslag til Opførelse af en
Dæmning mellem Rømø og Fastlandet samt Anlæg af Slikgaarde for at fremme Landvindingen saavel langs Dæm
ningen som paa Kysterne Syd og Nord for denne. Udvalget
indstillede, at der anlægges en Færdselsdæmning — flodfri
eller lav — til Rømø paa Grundlag af de udarbejdede Planer,
samt at der iværksættes Landvindingsarbejder i Vadehavet
langs Fastlandskysten og i Tilslutning til en eventuel Dæm
ning, hvorved der vil kunne vindes Erfaringer for, om og i
hvilken Udstrækning Landvindingsarbejder bør fortsættes
eventuelt ogsaa langs Kysten uden for Omraadet mellem
Fastlandet og Rømø.
Ministeriet var enigt med Udvalget i, at det var ønskeligt,
at der iværksættes Landvindingsarbejder ogsaa i den til
Danmark hørende Del af Vadehavet. Man ansaa det dog
ikke for rigtigt allerede nu at stille Forslag om Gennem
førelse af Udvalgets Indstilling om Iværksættelse af særlige
Landvindingsarbejder langs Kysten og i Tilknytning til
Dæmningen, idet man mente at burde afvente Resultatet
af Dæmningsanlæggets Virkninger i saa Henseende.
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Der stilledes derfor kun Forslag om Anlæg af en Færdselsdæmning, hvis Formaal skulde være at skaffe Rømø bedre
Forbindelse med Fastlandet, hvilket bl. a. vilde medføre,
at Beboerne fik højere Priser for deres Produkter, og at
Mulighederne for Øens Udnyttelse til Bade- og Ferieformaal
forøgedes. Samtidig regnede man med, at Dæmningen vilde
fremme Landdannelsen, og at den, anlagt som foreslaaet i
flodfri Højde, vilde give Beskæftigelse til gennemsnitlig 600
Mand i 200 Dage aarlig gennem 4 Aar. Der skulde herved
kunne opnaas Mulighed for Beskæftigelse af mellem % og %
af det gennemsnitlige Antal ledige Arbejdsmænd i det sidste
Aar i de sønderjyske Amter.
Anlægsudgifterne, der af Udvalget blev anslaaet til ca.
7,45 Miil. Kr., er paa Grundlag af senere foretagne Bereg
ninger som Følge af Stigningen i Udgifterne til Arbejdsløn
og i Materialepriser opgjort til ca. 8,5 Mill. Kr., hvortil maa
lægges et Beløb af ca. 400 000 Kr. til Dækning af de Udgifter,
der vil være forbundet med Transport, respektive Anbringelse
i Barakker af de ved Anlægget beskæftigede Arbejdere.

Lovens Bestemmelser om Rømø-Dæmningen gaar i Over
ensstemmelse hermed ud paa følgende:
»§ 6. Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til
at lade anlægge en flodfri Færdselsdæmning fra et Punkt paa
Sønderjyllands Vestkyst ret Vest for Skærbæk til et Punkt
paa Østkysten af Rømø lidt Nord for Nørre Tvismark samt
til at lade Dæmningens Krone forsyne med en 6 m bred
Vejbane.

Det er en Forudsætning for, at de her omhandlede Arbej
der kan komme til Udførelse, at Tønder Amtsraad over for
Ministeren for offentlige Arbejder forpligter sig til at yde
et Tilskud paa 50 pCt. af de med Anlægget af Vejbanen paa
Dæmningen forbundne Udgifter samt til uden Vederlag at
overtage Vedligeholdelsen af Vejbanen og af Rækværkerne
paa Dæmningen.
§ 7. Staten har Ejendomsret og fornøden Adgangsret til
den mellem Rømø og Fastlandet beliggende Del af Vade
havet, der mod Nord begrænses af en ret Linie fra Slusen
gennem Juvre Digets nordøstlige Hjørne til Slusen i Ballum
Diget for Brøns Aa og mod Syd af en anden ret Linie fra
Landingsstedet ved Havneby til Sydenden af Ballum Diget.
Mod Land begrænses Statens Ret efter foranstaaende Be-
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stemmelser af Kystlinien ved den nuværende daglige Højvandstand.
Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til efter
Samraad med Ministeren for Landbrug og Fiskeri og Mini
steren for Handel, Industri og Søfart at træffe Bestem
melse om, hvorvidt og i hvilket Omfang de .Arealer, der i
Henhold til foranstaaende er undergivet Statens Ejendomsret,
kan benyttes til Sejlads, Fiskeri, Jagt o. lign.
Ministeren bemyndiges endvidere til, naar Forholdene
efter hans Skøn taler derfor, at overlade en efter de hidtil
gældende Regler til Tilslikning berettiget Lodsejer saadanne
Opgrødearealer, som Ministeren skønner er opstaaet uden
væsentlig Forbindelse med Foranstaltninger, der er iværksat
af Staten eller for Statskassens Regning.
§ 8. Saafremt det til noget af de i Afsnit II omhandlede
Anlæg maatte blive nødvendigt at foretage tvungen Erhver
velse af Grunde, bestaaende Værker eller Bygninger, Rettig
heder og Materialer m. v., sker denne ved Ekspropriation i
Overensstemmelse med Reglerne i Forordning af 5. Marts
1845, jfr. Lov Nr. 6 af 10. Januar 1928.
De i Anledning af eller i Forbindelse med de i Afsnit II
omhandlede Anlæg og Foranstaltninger udfærdigede Doku
menter, Udskrifter, Attester m. v. fritages for Stempel- og
Tinglysningsafgifter samt alle andre Afgifter til det offentlige.
§ 9. Ved det i Afsnit II omhandlede Arbejde skal
fortrinsvis beskæftiges Personer, der har fast Bopæl i Haderslev,
Aabenraa, Sønderborg og Tønder Amtsraadskredse.
§ 10. De nødvendige Beløb til Gennemførelse af de i
§ 6 nævnte Foranstaltninger bevilges paa de aarlige Finans
love.«
I Folketinget anbefaledes dette Afsnit af Loven af Hinrichsen (S.), Jørgen Gram (V.), som dog ønskede overvejet, om
man ikke straks burde gaa i Gang med Landvindingsarbejder,
Petersen (Pøj) (K. F.), Rager (R. V.) og Schmidt (S. P.);
sidstnævnte saa gerne, at Dæmningen blev bygget, men han
gjorde opmærksom paa, at Landvindingsmulighederne m aaske
ikke var saa store i den nordlige Del af Vadehavet som
længere Syd paa, hvor man laa Elbmundingen nærmere.
Saavel Korsgaard (K. F.) som Valdemar Thomsen (B.) var
som ovenfor nævnt skeptiske over for Sagen, men dette
gjaldt dog ganske særlig Hans Hansen (Rørby) (D. R.),
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hvem Projektet forekom at være »det mest fantastiske, der
nogen Sinde er blevet fremlagt. Det vil koste 8,9 Mili. Kr.,
og der bor paa Rømø en Befolkning, som i Øjeblikket bestaar
af 697 Mennesker; det vil sige, at Anlægget vil koste ca.
11 000 Kr. pr. Indbygger«.
I Udvalgets Betænkning om denne Sag udtales, at der
inden for Udvalget var fremsat Ønske om, at man samtidig
med Færdselsdæmningens Paabegyndelse burde gaa i Gang
med Anlæg åfSlikgaarde og lignende Foranstaltninger til Frem
skaffelse af ny Landvinding og derved fremme Tilslikningen
hurtigst muligt. Man enedes under Samraad med Ministeren
om at lade dette bero, dog saaledes, at hvis der allerede inden
Dæmningens Fuldførelse fandtes at være Anledning til at
træffe saadanne Foranstaltninger, vilde Ministeren søge Be
villinger paa de aarlige Finanslove.
I Landstinget gav Jørgen Møller (S.), Stensballe (V.),
Holger Andersen (K. F.) og Fr. Kristiansen (R. V.) Tilslut
ning til Rømø-Dæmningen.
Loven vedtoges i Folketinget med 99 Stemmer mod 3
(Retsforbundet) og i Landstinget med 70 Stemmer mod 1
(M. C. Jensen).

60. Lov om Ændringer i Loven om Statsbanernes
Takster rn. rn. (Minister for offentlige Arbejder Fisker).
[A. Sp. 4171. — C. Sp. 153 og 297].
Fremsat i Folketinget 2/2 (F. Sp. 3454). 1. Beh. 8/2 (F.
Sp. 3679). 2. Beh. 10/2 (F. Sp. 3796). 3. Beh. 14/2 (F. Sp. 3956).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 16/2 (L. Sp. 731). 2. Beh. 21/2
(L. Sp. 794). 3. Beh. 22/2 (L. Sp. 843). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 125).
I Juni 1936 nedsatte Ministeren for offentlige Arbejder
efter Brevveksling med Københavns Magistrat, der havde
rejst Spørgsmaalet om Etablering af et Samarbejde mellem
Statsbanerne, Københavns Sporveje og Rutebiltrafikken, et
Udvalg af Embedsmænd fra Statsbanerne og fra Københavns
Sporveje til Undersøgelse og Forberedelse af denne Sag. Ud
valget, hvis Formand var Generaldirektør Knut zen, afgav
Betænkning i Oktober 1938 og stillede heri Forslag om Op
tagelse af Samarbejde mellem Statsbanerne og Københavns
Sporveje paa en Række Punkter. Den vigtigste Foranstalt-
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ning var Indførelse af en 30 Øres Fællesbillet, der inden for en
Time skulde give Adgang til ubegrænset Befordring paa Kø
benhavns Bybane (indtil Hellerup, Vanløse og Valby) og
Københavns Sporveje. Dette Forslag blev tiltraadt af Køben
havns Kommunalbestyrelse, og nærværende Lov tager først
og fremmest Sigte paa at indføre den for Etablering af en
saadan Ordning nødvendige Ændring i Statsbanernes Takstlov.
Fællesbilletten maa principielt have hele Sporvejsnettet
og hele Bybanenettet som Omraade. Man har derfor ogsaa
for Enkeltbilletters og Dobbeltbilletters Vedkommende maattet opgive den hidtidige Deling af Bybanebilletter efter Zone
takst (over, henholdsvis højst 6 Stationsintervaller), og det
er forudsat, at Betalingen for Befordring over hele Bybanen
bliver 20 Øre.*) Naar Rejser fra Hellerup, Vanløse og Valby
herefter uanset Kilometerafstanden kan ske for en Enheds
pris, maa der af saavel tarif- som trafiktekniske Grunde for
Rejser til København fra Stationer, der ligger uden for de
nævnte tre Grænsestationer, men inden for Nærtrafikomraadet — det vil sige med Helsingør, Frederikssund og Ros
kilde som Yderpunkter —, indføres Billetter gældende for
hele Bybaneomraadet, og man har anset det for rigtigst at
beregne Taksterne efter Afstandene fra Nørreport Station,
der paa det nærmeste er Midtpunktet, og som tillige er den
stærkest benyttede af Stationerne i Københavns Nærtrafik.
Dette kræver atter visse Ændringer i Afstandsberegningen for
at hindre det urimelige Forhold, at der kunde fremkomme
billigere Billetpriser ved Deling af Billetkøbet end ved direkte
Billetkøb.
Ved en ændret Affattelse af Takstlovens § 64, Stk. 3,
er der nu givet Ministeren for offentlige Arbejder en udvidet
Adgang til at regulere de Afstande, der er gældende ved Takst
beregningen, idet Stykket har faaet følgende Ordlyd:
»Det fastsættes ved Taksterne, hvilke Afstande der gæl
der ved Takstberegningen mellem Stationerne, samt hvor*) Det er Hensigten at indføre 3 Slags Billetter paa Bybanen,
nemlig foruden den ovennævnte 30 Øres Fællesbillet for
Baner og Sporveje og den 20 Øres Enkeltbillet til hele By
banestrækningen en 25 Øres Billet, som giver Adgang til
Kørsel frem og tilbage inden for en Time.
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ledes Vægtene og Fragterne afrundes ved Beregningen, og
hvilke almindelige Nedsættelser i Billetpriserne der gives,
saasom for Børns Befordring m. v.«
Gennem denne Ændring er der ligeledes tilvejebragt ud
trykkelig Hjemmel til paa visse Strækninger (f. Eks. Lillebælt,
Storstrømmen og Oddesund), hvor der tidligere var Hjemmel
til at fastsætte forhøjede Afstande som Følge af de med
Overfarts-Driften forbundne større Omkostninger, at bibe
holde de hidtidige Afstande, ogsaa efter at der er bygget
Broer.
Af Lovens øvrige Indhold skal kun nævnes Ændringerne
i §§ 14, 27 og 32, Stk. 1:
I § 14 er det udtrykkeligt fastslaaet, at der til Befor
dring med Lyntog, elektriske Tog og Motortog kun kan for
langes indskrevet Rejsegods i det af Jernbanen under Hensyn
tagen til Pladsforholdene bestemte Omfang.
Ved Ændringen i § 27 er der givet Banerne Mulighed
for at kræve Fragten for Beboelsesvogne forudbetalt, idet det
undertiden er forekommet, at saadanne i beboet Stand har
maattet henstaa i længere Tid paa Bestemmelsesstationen,
fordi Ejerne ikke har kunne betale Fragten, og en saadan
Henstaaen har givet Anledning til Klager fra den omboende
Befolkning og kommunale Myndigheder.
I § 32, Stk. 1, har man samlet de allerede i Henhold til
reglementariske Bestemmelser gældende Regler om Afsende
rens Dispositionsbeføjelser, hvorved Lovens Tekst ogsaa
bringes i Overensstemmelse med de tilsvarende Bestemmelser
i den internationale Overenskomst om Godsbefordring paa
Jernbaner.
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt i begge Ting.

61. Lov om Bemyndigelse til Foretagelse af visse
Ekspropriationer rn. V. (Minister for offentlige Arbejder
Fisker). [A. Sp. 3597. — C. Sp. 127 og 297].
Fremsat i Folketinget 13/i (F. Sp. 2621). 1. Beh. 24/x

(F. Sp. 2934). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Strøm,
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Dalby, Jensen [Lillering], Richard Jørgensen, Levinsen [For
mand], P. Mortensen, Villumsen, A. M. Hansen, HassingJørgensen [Sekretær], Vanggaard, Hans Pinstrup, Nørskov,
Westermann, Viggo Hansen og H. F. Ulrichsen). Betænk
ning (B. Sp. 485) afgivet 27/x. (Ordfører: Strøm). 2. Beh. 31/t
(F. Sp. 3321). 3. Beh. 2/2 (F. Sp. 3455). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 16/2 (L. Sp. 731). 2. Beh. 21/2 (L. Sp. 793).
3. Beh. 22!2 (L. Sp. 843). Loven stadfæstet 15. Marts 1939.
(Lov-Tid. Nr. 123).
Loven giver Ministeren for offentlige Arbejder Bemyn
digelse til for Statsbanerne at erhverve, om fornødent ved
Ekspropriation efter Reglerne i Forordning af 5. Marts 1845,
jfr. Lov Nr. 6 af 10. Januar 1928:
1. de Arealer m. v., der udkræves til saadanne Ændringer
ved Statsbanernes Stationsanlæg m. v., som vil være at
foretage i Forbindelse med de Sporforstærkningsarbejder
og lignende, hvortil Bevilling er givet eller gives ved
Finansloven eller Tillægsbevillingsloven for 1939—10;
2. de Arealer m. v., der er fornødne i Anledning af Tilveje
bringelse af en direkte Jernbaneforbindelse fra Havnen
i Hirtshals over Privatbanen Hirtshals—Hjørring til
Hjørring Statsbanestation.

Lovens § 3 indeholder den sædvanlige Bestemmelse om
Skatte-, Stempel- og Afgiftsfritagelse med Hensyn til de paa

gældende Arealerhvervelser.
Ved den under 2. omtalte Jernbaneforbindelse bliver det
muligt at føre Statsbanevogne direkte til og fra Havnen i
Hirtshals; en saadan Ordning er forudsat i den mellem den
danske og den norske Regering i sin Tid afsluttede Overens
komst vedrørende Oprettelse og Vedligeholdelse af en Rute
forbindelse mellem Hirtshals og det sydlige Norge.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt i begge Ting.

62. Lov for Færøerne om Rutefart. (Minister for
offentlige Arbejder Fisker). [A. Sp. 4865. — C. Sp. 413
og 1525].
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Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 837). 1. Beh. y3 (L.
Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1121). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1130).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 9/3 (F. Sp. 5207). 2. Beh. 9/3
(F. Sp. 5279). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5290). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 124).

Loven, der er et Led i Overenskomsten om en ny Finansordning for Færøerne (se Side 123), giver Lagtinget Midler i
Hænde til at regulere Konkurrencen med Tingets Kystbaad
»Smiril«, der har Driftsunderskud.
Medens saavel Person- som Godsrutefart mellem Øerne
hidtil har kunnet etableres uden forud indhentet Samtykke,
udkræves efter Lovens § 2 fremtidig Tilladelse af Lagtinget
(eller et af dette dertil bemyndiget Udvalg) til Rutefart, lige
som Tinget kan fastsætte nærmere Betingelser for Rutefart,
derunder at der svares en Afgift til Amtsfonden, og at be
stemte Takster overholdes (§ 4). Ministeren for offentlige Ar
bejder er dog ifølge § 3 bemyndiget til uden Lagtingets Sam
tykke at tillade postbefordrende Ruter, der imidlertid i Hen
seende til Afgifts Betaling m. m. skal være undergivet tilsva
rende Bestemmelser, som for andre Ruter er opstillet som
Betingelse for Lagtingets Tilladelse.
Indehaverne af de ved Lovens Ikrafttræden (1. Juni
1939) bestaaende Ruter skal anmelde disse for Lagtinget inden
3 Maaneder efter Lovens Ikrafttræden. Finder rettidig An
meldelse ikke Sted, betragtes den paagældende Rute som
bortfalden. For saa vidt angaar de anmeldte Ruter, træffer
Lagtinget under fornødent Hensyn til den lokale Trafiks og
Samtrafikkens Interesser Bestemmelse om, hvorvidt de vil
være at opretholde, forandre eller nedlægge. Det er en Forud
sætning, at der tages rimeligt Hensyn til allerede bestaaende
Ruter.

63. Lov om Beværtning og Gæstgiveri samt om
Handel med stærke Drikke. (Minister for Handel, Indu
stri og Søfart Kjærbøl), [A. Sp. 3345. — C. Sp. 513 og
1557].
Fremsat i Folketinget 14/12 (F. Sp. 2347). 1. Beh. 11_12/1
(F. Sp. 2533 og 2588). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
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(Hans Rasmussen [Formand], Fornæs, Richard Jørgensen,
A. C. Mortensen, Peder Nørgaard, Strøm, Ælkær, Jensen
[Gørding] [Sekretær], Valdemar Sørensen, Hans Conrad
Koefoed, Julin, Hans Pinstrup, H. F. Ulrichsen, Fibiger og
Prieme). Betænkning (B. Sp. 913) afgivet 28/2. (Ordfører:
Hans Rasmussen). 2. Beh. 4/3 (F. Sp. 4859). 3. Beh. 6/3
(F. Sp. 4901). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 7/3 (L. Sp.
1279). 2. Beh. 9/3 (L. Sp. 1343). 3. Beh. 10/3 (L. Sp. 1433).
Loven stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 129).
Ifølge det for Kommissionen af 1934 angaaende Alkoholspørgsmaalet fastsatte Kommissorium skulde Kommissionen
bl. a. fremkomme med Forslag til saadanne Ændringer i
Beværterlovgivningen, som Forholdenes Udvikling maatte
findes at begrunde. Kommissionen fandt det hensigtsmæssigt
at udskille dette Spørgsmaal til særlig Behandling og afgav,
efter at have indsamlet et omfattende statistisk Materiale
og indhentet Oplysninger og Udtalelser til Belysning af Be
værterlovens enkelte Bestemmelser og dens Virkning i Praksis,
Betænkning herom i Juni 1938.
Efter Kommissionens Opfattelse havde Beværterloven af
1924 i det hele virket i Overensstemmelse med sit Formaal.
De i Betænkningen foreslaaede Ændringer var da ogsaa paa
de fleste Punkter Udtryk for en videre Udbygning af Lovens
Bestemmelser; man havde desuden tilstræbt paa Basis af
den i Aarenes Løb indvundne Erfaring at supplere og tydelig
gøre de hidtil gældende Regler. Det lykkedes under Kommis
sionens Forhandlinger at tilvejebringe Enighed om et Ud
kast til ændret Affattelse af Beværterloven med Undtagelse
af forskellige Bestemmelser om Lukketiden for Beværtninger
og det saakaldte Morgenforbud.
Det af Handelsministeren fremsatte Lovforslag byggede i
alt væsentligt paa Kommissionens Udkast, idet Ministeren
havde anset det for rigtigt at forelægge Sagen i den Form,
der var Resultatet af den i Kommissionen stedfundne Afvejelse
af modstaaende Interesser og Opfattelser; med Hensyn til
Lukketidsbestemmelserne fulgte Lovforslaget Kommissionsflertallets Indstilling.
Under Behandlingen i Folketinget foretoges en Del Æn
dringer efter Anbefaling af hele Udvalget; de væsentligste
er omtalt i det følgende under Nr. 7., 9., 13., 14., 15., 17.,
18., 21., 22., 23. og 24.
Med disse Ændringer vedtoges Lovforslaget enstemmigt
i begge Ting.

I den følgende Fremstilling er redegjort for de mere
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væsentlige Forandringer, der ved den nye Lov er sket i Bevær
terloven af 29. Marts 1924.
1. Salg af tillavet Mad ud af Huset har i de senere Aar
faaet en langt større Betydning, end man ved Beværterlovens
Udarbejdelse kunde forudsætte, og der er opstaaet en Række
Specialforretninger paa dette Omraade — de saakaldte
Diner transpor table-Virksomheder —, som, naar de alene
leverede tillavet Mad, har kunnet drives uden Adkomst.
Derved har disse Forretninger faaet en begunstiget Stilling
i Forhold til almindelige Beværtere, idet de kunde løse
Næringsadkomst paa Handelsnæring og saaledes faa Ad
gang til at levere Vin og udenlandsk Spirituosa sammen
med den tilberedte Mad, medens Beværtere ikke har denne
Adgang og normalt heller ikke kan faa den. Der kræves
nu i Lovens § 1, Stk. 6, Næringsbrev til Virksomhed med
Tilberedning af Madvarer til Forsendelse ud af Huset; dog
bortses fra saadant Salg, der finder Sted i Henhold til en
mindst for en Uge ad Gangen indgaaet Aftale om Levering
af daglige Maaltider. — Det er forudsat, at der bliver Tale
om Næringsbrev paa Haandværksnæring, at dette ikke vil
hjemle Virksomheden Adgang til Salg af stærke Drikke, og
at det heller ikke vil kunne forenes med Næringsbrev paa
Handelsnæring.
2. Der har hidtil kunnet sælges Øl fra Automater i
Beværtningslokaler, medens Salg af stærke Drikke fra Auto
mater i øvrigt .var forbudt. Ved en Ændring af § 1, Stk. 5,
forbydes som Regel Salg af stærke Drikke, herunder stærkt
01, fra Automater el. lign.; dog kan Politiet, naar Kommunal
bestyrelsen har truffet en almindelig Bestemmelse herom, og
i øvrigt paa de af denne fastsatte Betingelser, tillade, at stærkt
01 sælges fra Automater i Beværtningslokaler, forudsat at
fornøden Kontrol føres med, at de i Loven indeholdte For
skrifter iagttages.
3. Med Hensyn til Spørgsmaalet om de personlige Betin
gelser for Erhvervelse af Beværter- og Gæstgiveradkomst var
der i Kommissionen fuld Enighed om, at der maa lægges
den størsté Vægt paa at sikre, at uegnede Personer ikke
sættes i Stand til at drive Beværter- og Gæstgivervirksomhed,
men at paa den anden Side kun Forhold, der virkelig viser,
at den paagældende er uegnet til at udøve dette Erhverv,
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bør udelukke Erhvervelse af Adkomst. Ud fra sidstnævnte
Hensyn har man i nogen Grad lempet den gamle Lovs Be
stemmelse om, at den, der inden for de sidste 5 Aar 3 Gange
var dømt for Overtrædelse af Beværterlovgivningen, mistede
Adgangen til at erhverve Adkomst, idet den nævnte Bestem
melse (§ 2, Nr. 7) er indskrænket til at angaa visse nærmere
angivne Overtrædelser. — Som Følge af Straffelovsændrin
gerne angaaende Fortabelse af de borgerlige Rettigheder er
Vandelsbetingelsen nu formuleret saaledes (§ 2, Nr. 6): »at
han ikke i de sidste 5 Aar er idømt eller har udstaaet Straf
af Fængsel, Arbejdshus eller Sikkerhedsforvaring«*). Hertil
er knyttet en Dispensationsadgang for Ministeren i Tilfælde,
hvor den Handling, for hvilken den paagældende er dømt,
ikke skønnes at gøre ham uegnet til at drive vedkommende
Virksomhed. — For Aktieselskabers Vedkommende kræves,
at Direktionen og samtlige Bestyrelsesmedlemmer opfylder
de stillede personlige Betingelser. Ministeren kan dog dispen
sere, naar Flertallet af Bestyrelsens Medlemmer opfylder
Betingelserne (§ 3).
4. Beværterloven har hidtil kun fastsat Maksimum for
Beværter- og Gæstgiverbevillingers Varighed (8 Aar). Hertil
er nu føjet et Minimum: 5 Aar. En lokal Bevillingsmyndighed
kan ikke meddele Bevillinger for andet Aaremaal end det
i Vedtægten bestemte; dog lovfæster § 4, Stk. 2, den Praksis,
at der, naar særlige Omstændigheder taler derfor, kan udfærdiges Bevillinger, som kun er gældende for Vinter- eller
Sommerhalvaaret. — I samme Paragrafs Stk. 5 er indsat en
Bestemmelse om, at Fornyelse af Bevilling kan finde Sted
for Enkeltpersoner, uanset om vedkommende ikke længere
maatte opfylde samtlige de personlige Betingelser, naar
Bevillingsmyndigheden anser det for ubetænkeligt at forny
Adkomsten.
5. Gebyret for Beværter- og Gæstgiveradkomster uden
*) Ifølge § 40, Stk. 7, bortfalder Adkomst paa Beværter- eller
Gæstgivernæring (foruden ved at blive kendt forbrudt),
naar Adkomsthaveren idømmes Straf af Fængsel i mindst
4 Maaneder, Arbejdshus eller Sikkerhedsforvaring. Idømmes
Adkomsthaveren Fængselsstraf i kortere Tid end 4 Maaneder,
kan det ved Dommen bestemmes, at Næringsadkomsten
bortfalder.
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Ret til Udskænkning af stærke Drikke er forhøjet fra 40
til 100 Kr. for Personer og fra 200 til 250 Kr. for Selskaber,
medens Gebyret for Adkomster med saadan Ret er forhøjet
fra 40 til 200 Kr. for Personer og fra 200 til 500 Kr. for
Selskaber. (§ 5). Samtidig har man i nogen Grad udvidet
Adgangen for velgørende Institutioner m. v. til at erholde
gratis Beværter- eller Gæstgiveradkomst og desuden aabnet
Adgang for Vandreherberger til vederlagsfrit at faa udfærdiget
Gæstgiveradkomst uden Ret til Udskænkning af stærke
Drikke.
6. Ved Affattelsen af § 6, om Bestyrertilladelser, er det
fremhævet, at Beværter- eller Gæstgivervirksomhed normalt
skal udøves af Adkomsthaveren selv, og at der ved Bestyrer
tilladelsen alene gives Adgang til i Tilfælde af Sygdom, høj
Alder, Bortrejse m. v. at overlade den daglige Drift til en af
den paagældende Myndighed godkendt Person. Loven har
hidtil ikke krævet Ansættelse af Bestyrer i Aktieselskaber,
Foreninger o. lign., for saa vidt den daglige Drift varetoges
af et af Bestyrelsens Medlemmer. I Modsætning hertil paa
byder § 6, Stk. 2, at der til Ledelse af den daglige Drift i
saadanne Virksomheder stedse skal antages en Bestyrer, som
skal godkendes af den Myndighed, der har meddelt Adkom
sten.
7. De Krav, der i Beværterloven af 1924 stilledes til
Beværtnings- og Gæstgiverilokaler, er i alt væsentligt opret
holdt i den nye Lovs § 9. I Folketinget foretoges enkelte
Ændringer. for at præcisere, at Politivedtægten altid skal
indeholde de i Paragraffen givne Forskrifter for Lokalernes
Indretning.
8. Som Følge af de under 1. omtalte Bestemmelser,
hvorefter Tilberedning af Madvarer til Forsendelse ud af
Huset som Regel gøres til bunden Næring, er det i § 10,
angaaende Beværteres og Gæstgiveres Næringsomraade, ud
trykkeligt udtalt, at saadan Salgsret ogsaa tilkommer Be
værtere, og der er samtidig givet disse Ret til at sælge alle
ikke stærke Drikke ud af Huset. Angaaende Salg af Tobaks
varer er det bestemt, at den, der har Adgang til at beværte
siddende Gæster, ogsaa maa sælge Tobaksvarer »til Tilfreds
stillelse af Gæsternes Behov paa Stedet«; en videregaaende
Handel med Tobaksvarer ligger derimod uden for Beværteres,
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Konditorers og Gæstgiveres Næringsomraade. — For i noget
høiere Grad end hidtil i selve Loven at optrække Grænserne
mellem Bager- og Kagebagerfaget ogKonditornæringen fastsæt
tes i Stk. 2, at Næringsadkomst paa Konditornæring ikke giver
Ret til Fremstilling og Salg af Brød. — Bestemmelsen i
den gamle Beværterlov, hvorefter Gæstgivere paa Landet
havde Ret til at beværte de i Gæstgiveriet boende og tillige
»rejsende«, har i Praksis voldt nogen Vanskelighed. For at
lette Bestemmelsens Anvendelse er Ordet »rejsende« nu i
Stk. 3 erstattet med Udtrykket »Personer, der er paa Rejse«,
og navnlig er hertil føjet: »og som ikke har fast Bopæl i
den Kommune, i hvilken Gæstgiveriet er beliggende«. Personer
med fast Bopæl i vedkommende Kommune kan altsaa ikke
beværtes i Gæstgiveriet, medmindre de bor i dette. — Medens
Pligten for Gæstgivere paa Landet til at holde Rejsestald
er ophævet, er der (overensstemmende med Praksis) tillagt
dem Ret til at forsyne de til Gæstgiveriet i Motorkøretøj
ankommende Gæster med Benzin og Olie til Kørselens Fort
sættelse.
9. Lovens § 12 opretholder i Princippet Bestemmelserne
om, at Beværterlovens Købstadregler kan gøres anvendelige
i en Landkommune eller Del af en saadan, hvor det som Følge
af Bebyggelsesforholdene eller fordi Distriktet grænser op
til en Købstad maa skønnes, at de for Landet gældende
Regler om Beværtning og Gæstgiveri samt om Handel med
stærke Drikke er uhensigtsmæssige*). Det er dog nu stillet
som Betingelse for Indførelse af Købstadregler, at det paa
gældende Omraade har mindst 1 200 Indbyggere, og det kræves
udtrykkeligt, at Handelsministeriet og Sogneraadet er enige
derom. Yderligere er der — ved en i Folketinget foretagen
Tilføjelse — aabnet Adgang til Spørgsmaalets Afgørelse ved
en Kommuneafstemning, som afholdes i hele den paagældende
Kommune. Herom indeholder Paragraffens Stk. 2 følgende
Forskrifter:
»En Trediedel af Kommunalbestyrelsens Medlemmer kan
i det Møde, i hvilket Kommunalbestyrelsen tager Stilling til
Sagen, forlange Spørgsmaalet om, hvorvidt det skal ind
stilles, at Købstadregler indføres, afgjort ved Kommune*) Købstadregler er hidtil indført i 16 Landdistrikter.
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afstemning. Rejses intet saadant Krav inden for Kommunal
bestyrelsen, skal dennes Beslutning i Sagen bekendtgøres paa
sædvanlig Maade for Kommunens Beboere, og naar 35 pCt.
af samtlige paa den foreliggende, uberigtigede kommunale
Valgliste opførte Personer derom indgiver egenhændig under
skrevet Begæring inden Udløbet af 14 Dage efter Bekendt
gørelsen, skal Spørgsmaalet afgøres ved Kommuneafstem
ning. Kommuneafstemningen, der vil være at afholde uden
unødigt Ophold, foregaar i Overensstemmelse med For
skrifterne i § 18, Stk. 2 og 5. Fører Afstemningen til det
Resultat, at Købstadregler ikke skal indføres, kan saadanne
Regler ikke indføres i Omraadet inden for et Tidsrum af
5 Aar.«
10. Antallet af Beværterbevillinger med Ret til Udskænk
ning af stærke * Drikke gik for Landet som Helhed noget
ned i Tiaaret 1925—35. I Landdistrikterne blev Antallet
dog forøget mere end Folkemængden — bl. a. formodentlig
som Følge af Trafikkens Omlægning og hele Udviklingen af
Turist- og Rejselivet —, men da det i vidt Omfang ligger
i Befolkningens egen Haand, om disse Adkomster skal udfærdiges, fandt Kommissionen ikke tilstrækkelig Anledning
til at foreslaa særlige Foranstaltninger paa dette Omraade.
— For Købstædernes Vedkommende fastsatte Beværterlo ven
af 1912, at Antallet af Bevillinger med Ret til Udskænkning
af stærke Drikke i Forhold til Folkemængden sædvanligt
ikke maatte overstige 1 Bevilling for hver 350 Indbyggere.
Beværterloven af 1924 satte Maksimumsgrænsen ved 1 Bevil
ling pr. 450 Indbyggere, og det bestemmes nu i § 13, at
Antallet ikke maa sættes højere end 1 Bevilling for hver
550 Indbyggere, i Købstæder med under 10 000 Indbyggere
dog 1 Bevilling for hver 450 Indbyggere. Naar særlige Om
stændigheder taler derfor, kan Handelsministeren tillade, at
Bevillingstallet forhøjes, for saa vidt Antallet pr. 1. Januar
1939 ikke derved overskrides.
11. For at give enhver, der maatte mene at kunne frem
sætte berettiget Indvending imod, at en ansøgt Bevilling
udfærdiges, Lejlighed til at fremkomme med denne Indven
ding i rette Tid og paa rette Sted, er der i Lovens § 15,
Stk. 4, optaget en Bestemmelse, hvorefter der, forinden
Bevillingsnævnet træller Beslutning vedrørende et Andra-
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gende om Beværterbevilling, med 14 Dages Varsel skal ske
Bekendtgørelse i et eller flere stedlige Dagblade om Ansøge

rens Navn og Adresse, hvorvidt der ønskes Bevilling med eller
uden Ret til Udskænkning af stærke Drikke, og om, i hvilke
Lokaler Virksomheden agtes udøvet.
12. Beværterloven af 1924 aabnede Adgang til Kom
muneafstemning i Købstæderne, naar der inden for Kom
munalbestyrelserne ikke var opnaaet Enighed om Fast
sættelse af Antallet af Beværterbevillinger eller med Hensyn
til Spørgsmaalet om eventuelt at forbeholde et under kom
munalt Tilsyn virkende Selskab fremtidige Bevillinger.
Saadanne Kommuneafstemninger har aldrig været afholdt,
og Bestemmelserne herom er derfor nu udeladt af Loven.
Derimod har der været afholdt et betydeligt Antal Kommune
afstemninger paa Landet angaaende Udfærdigelse af Beværter
bevillinger og af Gæstgiveribevillinger med Ret til Udskænk
ning af stærke Drikke (i Tidsrummet 1925—35 278 endelige
Afstemninger). Bestemmelserne herom er opretholdt, men
dog simplificeret derved, at Regelen om, at der altid skulde
afholdes ny Afstemning, naar Flertallet ved 1. Afstemning
ikke udgjorde 35 pCt. af Vælgerbefolkningen, er udeladt.
Der afholdes fremtidig kun een Afstemning, ved hvilken
Afgørelsen træffes ved simpel Stemmeflerhed. Det er derhos
i § 18 tydeliggjort, at der ved Kommuneafstemningen skal
forelægges Vælgerne 2 selvstændige og indbyrdes uafhængige
Spørgsmaal, dels om, hvorvidt der overhovedet skal knyttes
Bevilling af den omhandlede Art til vedkommende Ejendom,
dels om, hvorvidt den paagældende Bevilling skal gives til
Ansøgeren.
13. I Overbevillingsnævnet (§ 21) er Rigsdagens Repræ
sentation — ved en i Folketinget foretagen Ændring — øget
fra 2 til 4. Omraadet for Nævnets Virksomhed er specificeret
noget mere end hidtil, og Adgangen til at give Bevillinger
til Jernbanetog, Skibe i Fart og Luftfartøjer er overført fra
Handelsministeriet til Overbevillingsnævnet. Samtlige dettes
Afgørelser kan indankes for Handelsministeren.
14. Bestemmelserne om Polititilladelser til Beværtning
ved særlige Lejligheder er bibeholdt, men af den eksempelvise
Opregning af Tilfælde, i hvilke Leflighedstilladelser kan gives,
er udeladt »Jernbaneanlæg« og »Licitationer«; endvidere ud-

1938/
/1939

Vedtagne Love (Handelsm.)

323

gik i Folketinget »Auktioner«. Omvendt er indsat »midler
tidige Udstillinger«. Lejlighedstilladelser bør fortrinsvis med
deles Kommunens Beværtere, paa Landet ogsaa Gæstgivere.
— Der har vist sig Trang til, at Lejlighedstilladelser gives
som staaende Tilladelser, naar der er Tale om Beværtning
ved Møder eller Fester i Forsamlingshuse, Højskoler, Land
brugsskoler og lignende Institutioner, og i § 22, Stk. 3, er det
bestemt, at Tilladelsen i saa Fald kan gives for indtil 3
Maaneder ad Gangen. Omfatter Tilladelsen ikke Udskænk
ning af stærke Drikke, kan den gives for indtil 1 Aar ad
Gangen. (Sidste Punktum blev tilføjet i Folketinget).
15. Efter den gamle Lov antoges Beværterbevilling uden
Ret til Udskænkning af stærke Drikke at være fornøden til
fra Vogn eller Bod paa Gader eller Pladser at sælge Pølser,
Smørrebrød i Pakker, Kaffe m. v. til Fortæring paa Stedet.
Fremtidig kan saadan Adkomst (§ 23) meddeles som en
Politi- eller (for Københavns Vedkommende) Magistrats
tilladelse. Den paagældende skal opfylde Betingelserne for
at erhverve Vandrebrev*), og Vognen eller Boden skal stedse
være indrettet paa sundhedsmæssig forsvarlig Maade. De
Varer, der kan forhandles, er: varme Pølser med Tilbehør,
Iscreme og Smørrebrød i Pakker, Kaffe og The med Brød,
og hertil føjede Folketinget: Kakao og Mælk med Brød. —
For Tilladelsens Udfærdigelse erlægges en Afgift paa 10 Kr.
for Personer, 50 Kr. for Selskaber. Desuden kan Kommunal
bestyrelsen fastsætte en særlig Afgift for Benyttelse af faste
Stadepladser paa Kommunens Grund.
16. Det er fri Næring at tage Personer i Logi i mindst
en Uge. Da det Klientel, der søger Pensionater, imidlertid
ofte har mindre end en Uge til Raadighed, bemyndiger
Loven (§ 25, Stk. 1) Politiet til med Kommunalbestyrelsens
Samtykke at tillade, at Pensionatsvirksomheder uden at løse
Adkomst paa Gæstgivernæring tager Personer i Logi for
2 Nætter ad Gangen (Weekend). Saadan Tilladelse kan højst
gives for 1 Aar ad Gangen, og den kan til enhver Tid tilbage
tages, for saa vidt Forholdene findes at give Anledning
dertil.
*) Selskaber skal opfylde Betingelserne for Erhvervelse af
Beværteradkomst.
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17. Marketenderivirksomhed, hvorved i Loven forstaas:
Beværtning i dertil indrettede Lokaler i Fabrikker, Værk
steder, Kontorer, Kaserner, Arbejdspladser og tilsvarende
Steder for de dér beskæftigede, er bragt ind under noget
fastere Former end hidtil. Der kræves i § 27 Polititilladelse
(i København Magistratstilladelse) til at drive Marketenderi,
og den daglige Drift skal forestaas af en til Politiet (Magi
straten) anmeldt Person. Naar der kan føres Kontrol med,
at kun de i vedkommende Virksomhed beskæftigede beværtes,
og at Misbrug ej heller i øvrigt vil finde Sted, kan Tilladelse
kun under ganske særlige Omstændigheder nægtes. — Be
styrere af Marketenderier maa ikke udøve Handelsnæring,
ligesom der ikke fra Lokaler, der er indrettet til Marke
tenderivirksomhed, maa drives nogen Næring, til hvis Ud
øvelse der kræves Næringsbrev. — I Marketenderier maa ikke
udskænkes stærke Drikke uden for de i vedkommende Virk
somhed fastsatte Spisetider, og Marketenderiet maa længst
holdes aabent i Tiden fra % Time før Arbejdstidens Begyndelse
til % Time efter dennes Ophør. Politiet kan dog, hvor For
holdene taler herfor, tillade, at et Marketenderi holdes
aabent i indtil 1% Time efter Arbejdstidens Ophør. (Sidste
Punktum blev tilføjet i Folketinget).
18. Kommissionen fandt det hensigtsmæssigt at foreslaa, at der til egentlige Forsamlingshuse paa Landet ikke
kan knyttes Beværterbevilling med Ret til Udskænkning af
stærke Drikke, og en Bestemmelse herom er indsat i Lovens
§ 26, Stk. 3. I Folketinget bestemtes yderligere (§ 43, Stk. 4),
at de Bevillinger med Ret til Udskænkning af stærke Drikke,
der allerede er knyttet til Forsamlingshuse, ikke ved deres
Udløbstid kan fornyes, men at de derimod vederlagsfrit kan
ændres til Bevillinger uden Ret til Udskænkning af stærke
Drikke. (Jfr. i øvrigt det foran under 14. anførte).
19. I § 28 paalægges det enhver næringsdrivende, der
ønsker at sælge stærke Drikke, at gøre Anmeldelse herom til
Politimesteren (i København Magistraten), inden Virksom
heden paabegyndes, og at faa sin Næringsadkomst paategnet
herom. For saadan Paategning erlægges et Gebyr, der for
Personer udgør 100 Kr., for Selskaber 250 Kr. De særlige
Regler i Loven af 2. Juli 1870 om Brændevinsadkomster
paa Landet er ophævet.
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20. Det er fundet nødvendigt at tydeliggøre og skærpe
Reglerne til Hindring af Smugdrikken i Butikslokaler m. v.
Det bestemmes bl. a. i § 29, Stk. 2, at i Butikker og Brugs
foreningers Uddelingslokaler eller i disses umiddelbare Nær
hed, saasom i Lager- eller Baglokaler, den til Ejendommen
hørende Gaard m. v., maa Udskænkning af stærke Drikke
for besøgende eller Kunder ikke finde Sted hverken for
Betaling eller uden Betaling; og i Stk. 3, at stærke Drikke
ikke maa forhandles eller udleveres under saadanne Omstæn
digheder, at der foreligger en aabenbar Omgaaelse af Reglerne
om Udskænkning. Den handlende, som gentagne Gange
overtræder disse Bestemmelser, kan ved Dom miste Retten
til at handle med stærke Drikke enten for bestandig eller
for et nærmere fastsat Tidsrum (§36, Stk. 2).
21. Da Forskrifterne om Personalet i Beværtninger og
Gæstgiverier udgør et betydningsfuldt Led af Beværter
lovgivningen, er de herom i den saakaldte Nyhavnslov af
1. April 1921 givne Regler nu overført til og indpasset i
Beværterloven (§ 30), dog med forskellige Ændringer og Ud
videlser. Det er saaledes forbudt at anvende kvindeligt
Serveringspersonale eller Garderobebetjening under 18 Aar
— bortset fra Værtens Børn og Børnebørn — i Beværtninger
med Ret til Udskænkning af stærke Drikke, ligesom det er
forbudt at anvende unge Mennesker — baade Kvinder og
Mænd — under 18 Aar som Toiletbetjening. Den sidstnævnte
Bestemmelse blev indsat i Folketinget. Her tilføjedes ogsaa
en Bemyndigelse for Politiet til, naar Forholdene giver An
ledning hertil, at meddele Værten og Personalet i en Bevært
ning eller et Gæstgiveri (efter Omstændighederne ogsaa
Personer, der leverer Underholdningsmusik) Tilhold om ikke
at nyde stærke Drikke sammen med Gæsterne.

22. En Række Politivedtægter indeholder Forbud mod
Udbetaling eller Fordeling af Arbejdsløn i Beværtninger eller

Gæstgiverier. Dette Forbud er nu lovfæstet i § 33. — I samme
Paragraf er Forbudet mod Salg eller Udskænkning af stærke
Drikke for berusede Personer af Folketinget formet som et
Forbud mod at udlevere disse Varer til »Personer, der maa
antages at være berusede« (tidligere »kendeligt berusede«).
23. Som omtalt i Indledningen var Spørgsmaalet om
Beværtningers Lukketid det eneste, hvorom Kommissionen
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ikke afgav enstemmig Indstilling. Handelsministeren slut
tede sig til Flertallets Indstilling, der gik ud paa at bibeholde
Kl. 24 som Lovens almindelige Lukketid*), men dog aabne
Politiet Adgang til at give et af Kommunalbestyrelsen nær
mere fastsat Antal Beværtere Tilladelse til at lukke nye
Gæster ind indtil Kl. 7, og ved Siden heraf bevare Adgangen for
Politiet til at give et af Kommunalbestyrelsen fastsat Antal
Beværtere Tilladelse til at beholde Gæster siddende og beværte
disse i indtil 2 Timer efter Lukningen — dog længst til Kl. 2.
Disse Bestemmelser gennemførtes uforandret (§ 31, Stk. 1
og 2, og § 32, Stk. 1). Ligeledes gennemførtes det af Mini
steren i Tilslutning til et Flertal i Kommissionen stillede
Forslag angaaende det saakaldte Morgenforbud. Loven forbød
tidligere Udskænkning af stærke Drikke i Beværtninger fra
Kl. 5 til Kl. 8 Morgen. Der er nu givet Kommunalbestyrelsen
Adgang til at bestemme, at der ikke i Beværtninger maa
udskænkes eller nydes stærke Drikke i nævnte Tidsrum;
samtidig kan det bestemmes, at der ikke i handlendes og
andre næringsdrivendes samt Brugsforeningers Butikker og
Udleveringssteder maa forhandles eller fordeles stærke Drikke
mellem Kl. 5 og Kl. 8 (§ 31, Stk. 3). — I Folketinget til
føjedes følgende Dispensationsbestemmelse'. »Efter Anbefaling
af Kommunalbestyrelsen kan Politiet i ganske særlige Til
fælde, saasom for Nytaarsnat og for Valgnætter, dispensere
fra de almindelige Lukketidsregler.« Det er forudsat, at
Dispensationsadgangen — bortset fra Nytaarsnat og Valg
nætter — kui? vil blive benyttet ganske undtagelsesvis,
saasom ved store Folkefester af almen Karakter.
24. Politiet har allerede i den hidtil gældende Lovgiv
ning haft Hjemmel til, naar Hensyn til Sædeligheden, Ædrue
ligheden m. v. gjorde dette nødvendigt, at forbyde, at Bevær
tere eller Gæstgivere havde utugtige Kvinder boende eller
anvendte disse som Medhjælpere. Den paagældende Bestem
melse (§ 37) er nu udvidet til at omfatte utugtige Mænd,
*) I Politivedtægten kan det bestemmes, at der skal lukkes
paa et tidligere Tidspunkt. Naar særlige Ædruelighedshensyn taler derfor, kan Kommunalbestyrelsen endvidere
fastsætte, at bestemt angivne Beværtninger med Ret til
Udskænkning af stærke Drikke skal lukke til et Tidspunkt,
der ligger før almindelig Lukketids Indtræden.
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og efter en i Folketinget foretagen Ændring ikke alene kan,
men skal Politiet under de nævnte Omstændigheder gøre
Brug af denne Myndighed.
25. Loven, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft
1. Januar 1940. Lukketidsbestemmelserne traadte dog
allerede i Kraft 1. Juni 1939.
Forhandlingerne i Folketingets Udvalg drejede sig i udstrakt
Grad om, hvorvidt og paa hvilke Omraader det maatte
findes rimeligt og forsvarligt at ændre Lovforslaget, uden
at man derved i nogen Maade forflygtigede Hensynet til
Beværterlovgivningens praktiske Gennemførelse og til denne
Lovgivnings Overholdelse, hvilket sidste Udvalget i høj Grad
havde haft Opmærksomheden henvendt paa. Man var i
Udvalget enig i den Betragtning, at Lovgivningen paa det
her omhandlede Omraade kun kan faa den tilsigtede Betyd
ning, naar der i den brede Befolkning er Vilje til at kræve
Lovens Bestemmelser overholdt i den videst mulige Udstræk
ning, og naar Myndighederne loyalt medvirker til, at dette
kan ske.
Udvalget havde drøftet Spørgsmaalet om yderligere
Højnelse af Beværternæringen og hele Restaurationslivet, og
man noterede med Tilfredshed, at Bestræbelserne i saa Hen
seende havde fuld Tilslutning saavel hos Centralforeningen
af Hotelværter og Restauratører som hos »Tjenerforbundet i
Danmark«. Disse Organisationer ønskede begge gerne at
medvirke til, at de mindre heldige Forretninger i Beværter
branchen helt kunde forsvinde. Flere af de fremmødte Orga
nisationsrepræsentanter gav i øvrigt Udtryk for den Opfattetee, at Antallet af Beværtningssteder uden Skade kunde
være mindre end efter Lovens Bestemmelser, hvilken Op
fattelse Udvalget delte. Som et Middel til at komme visse
uheldige Forhold til Livs havde begge de nævnte Organisatio
ner givet Tilslutning til Tanken om et Forbud imod, at Betje
ningen i Beværtninger og Restaurationer nyder stærke Drikke
sammen med Gæsterne. Tjenerforbundet erklærede sig for et
lovmæssigt Forbud paa dette Omraade, medens Hotelværterog Restauratørforeningerne mente, at en Overenskomst
mellem Parterne, vilde være at foretrække. Over for dette
sidste havde Tjenerforbundet udtalt, at en saadan Overens
komst ikke vilde række langt nok, idet en lang Række Be
værtere staar uden for Organisationen og altsaa ikke vilde
komme med ind under den ønskede Ordning. — Resultatet
af Udvalgets Overvejelser paa det her omhandlede Omraade
blev den foran under 21. omtalte Ændring.
Udvalgets Betænkning indeholdt derefter en udførlig
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Motivering for den under 9. nævnte Ændring om Afgørelse
ved Kommuneafstemning i hele Kommunen angaaende
Spørgsmaalet om Indførelse af de saakaldte Købstadregler i
et nærmere bestemt Omraade.
De væsentligste af de øvrige af Udvalget og Handels
ministeren foreslaaede Ændringer er omtalt under 7., 13.,
14., 15., 17., 18., 22., 23. og 24.
Der havde i Udvalget været fremsat Ønske om, at det i
Loven udtrykkeligt skulde fastslaas, at Konditorer er beret
tigede til at tilvirke Chokolade. Udvalget forudsatte imidler
tid, at Chokolade maa betragtes som Konditorisager, og
Handelsministeren erklærede sig enig i denne Opfattelse.
Fra forskellige Sider inden for Udvalget blev der udtalt
Ønske om andre Ændringer, saasom at Indehavere af
Konditorbevilling skulde være eneberettigede til at anvende
Betegnelsen »Konditor«, at Beværteres Adgang til at sælge
Tobaksvarer skulde begrænses, at det blev forbudt, at der
i Marketenderier fordeles Varer til Personalet, at Marketen
derier skulde betale Omsætningsafgift ligesom egentlige Be
værtninger, og at der i Lovforslaget optoges Bestemmelser
om Nedsættelse af Ædruelighedsnævn i Landkommunerne.
De paagældende Medlemmer frafaldt imidlertid efter Omstæn
dighederne at stille Ændringsforslag i saa Henseende.
Endelig skal nævnes, at enkelte Udvalgsmedlemmer til
lagde det stor Betydning at faa indført en lignende Beskyt
telse af Hotelnavnet i Danmark som den, man har indført i en
Række andre Lande.

Samtlige Ændringsforslag vedtoges uden Afstemning, og
ved 3. Behandling i Folketinget vedtoges Lovforslaget enstem
migt med 91 Stemmer. Bondepartiet undlod at stemme, da
man fra den Side var imod Bestemmelsen om Adgang til
paa visse Restauranter at holde aabent til Kl. 1 Nat og imod
forskellige Dispensationsbestemmelser.
I Landstinget gennemførtes Lovforslaget uden Udvalgs
behandling. Det vedtoges her enstemmigt med 68 Stemmer.

64. Lov om midlertidigt Tillæg til Lov om Sø
næring af 28. Februar 1916 med senere Ændringer.
(Minister for Handel, Industri og Søfart Kjærbøl). [A. Sp.
4151. — C. Sp. 395 og 1559],
Fremsat i Folketinget 1/2 (F. Sp. 3375). 1. Beh. 9/2 (F. Sp.
3728). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. Andersen,
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Bomholt [Formand], Chr. Christiansen, Ditlevsen, Leonhard
Hansen, Hauge, Knud V. Jensen, Kristian Nygaard, Jensen
[Gørding] [Sekretær], Vanggaard, Duborg, Erik Eriksen,
Westermann, A. C. D. Petersen og Prieme). Betænkning
(B. Sp. 901) afgivet 24/2. (Ordfører: P. Andersen). 2. Beh. 2/3
(F. Sp. 4742). 3. Beh. 3/3 (F. Sp. 4762). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 7/3 (L. Sp. 1257). 2. Beh. 9/3 (L. Sp. 1342).
3. Beh. 10/3 (L. Sp. 1470). Loven stadfæstet 15. Marts 1939.
(Lov-Tid. Nr. 131).
I 1936 blev der paa den internationale Arbejdskonference
i Gene ve vedtaget en Konvention om Arbejdstid til Søs og
Skibes Bemanding. Konventionen blev imidlertid ikke tiltraadt af Verdens førende Skibsfartsland, England, og kunde
derfor efter Regeringens Mening ikke direkte danne Grundlag
for Arbejdstids- og Bemandingsregler i Lande, hvis Skibe
uden Subsidieforanstaltninger af nogen Art skal deltage i
Konkurrencen paa Verdensmarkedet. Efter Konventionens
Vedtagelse blev der indledet et Samarbejde mellem de fire
nordiske Lande med Henblik paa at faa tilvejebragt et
fællesnordisk Udkast, der kunde tjene som Grundlag for de
respektive Landes Lovgivning om Arbejdstid til Søs og
Skibes Bemanding. Et saadant Grundlag blev ogsaa tilveje
bragt under en nordisk Konference i Stockholm i Januar
1937, men kun med Hensyn til Arbejdstidsspørgsmaalet.
Dette Spørgsmaal har derefter været indgaaende behandlet i
alle fire Lande, og der har været ført Forhandlinger med
de interesserede Organisationer af Skibsredere og søfarende.
I Sverige er gennemført en Søarbejdstidslov, der i alt væsentligt
hviler paa det nævnte Udkast til fællesnordisk Lovgivning,
og i Finland foreligger et Kommissionsforslag, der praktisk
taget svarer til den svenske Søarbejdstidslov. Derimod maa
der i Norge ventes vedtaget et Lovforslag, som paa væsentlige
Punkter afviger fra de svenske Lovregler. Det vil herefter
ikke være muligt at gennemføre en fællesnordisk Lovgivning
paa det heromhandlede Omraade, og da der i øvrigt under
Sagens Behandling herhjemme har vist sig betydelige Van
skeligheder for Gennemførelsen af et til den svenske Lov
svarende Lovforslag, saa Ministeren for Handel, Industri og
Søfart sig ikke i Stand til i Samlingen 1938—39 at fremsætte
Lovforslag om Arbejdstid til Søs.
Derimod fandt Ministeren det ønskeligt at faa foretaget
visse Ændringer i Bemandingsreglerne. Disse Regler findes
dels i Sønæringsloven, dels i en Bekendtgørelse af 6. Januar
1933, som hviler paa den internationale Konvention af 31. Maj
1929 om Sikkerhed for Menneskeliv paa Søen og supplerer
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Sønæringslovens Bestemmelser om Antallet af Skibs- og
Maskinbefalingsmænd, hvorhos den indeholder Regler om
Skibes Bemanding med underordnet Mandskab. Bekendt
gørelsen tilsigter imidlertid alene at fyldestgøre Kravene til
Skibes Bemanding ud fra rent sikkerhedsmæssige Synspunkter,
medens Ministeren fandt Tidspunktet inde til ved Udform
ningen af Bemandingsreglerne ogsaa at tage Hensyn til
Arbejdsforholdene og hele Tjenesten om Bord, Skibenes Formaal, Fartomraade m. m. I Overensstemmelse hermed tager
Loven særlig Sigte paa at regulere den underordnede Dæks
besætnings Størrelse og Sammensætning ud fra de nys anførte
Synspunkter. En tilsvarende Regulering for Fyrbøderbesæt
ningen krævede derimod efter Ministerens Mening nærmere
Undersøgelser og Overvejelser, og dette Spørgsmaal er derfor
tillige med Reglerne om Skibs- og Maskinbefalingsmænd ud
skudt til den almindelige Revision af Sønæringsloven, som
for Tiden forberedes i Ministeriet.
Foruden de ændrede Regler angaaende det underordnede
Dæksmandskab indeholder Loven de hidtidige administrative
Bestemmelser om Skibes Bemanding med fornødne Æn
dringer.

§ 1 udtaler, at ethvert Skib skal have den af Hensyn
til Sikkerhed for Menneskeliv paa Søen og Sikring af Skibets
betryggende Drift fornødne Besætning.
Bestemmelserne i de to følgende Paragraffer, om Antallet
af Styrmænd og Maskinmestre, supplerer Sønæringslovens
§§ 3—5 og er helt ud overensstemmende med gældende admi
nistrative Forskrifter:
§ 2. I Passagerskibe i indskrænket Fart, der har Ret
til at befordre over 500 Passagerer, og som anvendes i Fart
af mere end 6 Timers Varighed, samt i alle Passagerskibe,
der i indskrænket Fart har Ret til at befordre over 800
Passagerer, skal der til Tjeneste om Bord være ansat mindst
to Styrmænd med fornødent Sønæringsbevis. — I Skibe over
2 500 Reg. Tons Brutto, som anvendes uden for indskrænket
Fart, skal der til Tjeneste om Bord være ansat mindst tre
Styrmænd med fornødent Sønæringsbevis.
§ 3. I Damp- og Motorskibe — Fiske- og Fangstfartøjer
dog undtagne — med Maskine over 200 HK, der anvendes
uden for europæisk Fart, skal der til Tjeneste om Bord være
ansat mindst to Maskinmestre med fornødent Sønæringsbevis
samt en Maskinassistent, som har bestaaet den i Lov om
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Mellem
—
—
—
—
—

500
1400
2 000
2 500
3 500
5 000

og
-

1 400..................
2 000..................
2 500..................
3 500..................
5 000..................
6 500..................

Dæksdrenge

Ungmænd

Matroser

Reg. Tons Brutto

Letmatroser!

Eksaminer for Skibsmaskinister omhandlede almindelige
Maskinisteksamen. — I dobbeltskruede Damp- og Motor
skibe med Maskine over 500 HK skal Maskinbesætningen
være tilstrækkelig til, at der paa hver Vagt kan være en
Medhjælper til Tjeneste i Maskinen foruden den vagthavende
Maskinmester.
§ 4 indeholder Dæksbemandingsskalaen og nogle dertil
knyttede Fortolkninger og Lempelser:
I Damp- og Motorskibe over 500 Beg. Tons Brutto,
som anvendes uden for indskrænket Fart, skal der til Tjeneste
om Bord mindst være ansat underordnet Dæksmandskab i
Overensstemmelse med nedenstaaende Skala:

i
1
i
2 i 2 i 1
3 ' 1
2 —
1 —
4 i 2
5
2
1
1
6
i
1 1 —
2
6 ‘ 3
1 1 1

For Skibe over 6 500 Reg. Tons Brutto forøges Antallet af
Matroser med 1 for hver 1 500 Tons.
Baadsmænd anses i denne Forbindelse som Matroser.
Af det foreskrevne Antal Matroser kan 1 erstattes af

en Tømmermand. I Skibe, i hvilke der kræves flere end 1 Let
matros, henholdsvis 1 Ungmand, kan 1 af Letmatroserne,
henholdsvis 1 af Ungmændene, erstattes af 2 Ungmænd, hen
holdsvis 2 Drenge.
Dersom en til det underordnede Dæksmandskab hørende
Sømand er forhyret saaledes, at han ogsaa er pligtig at for
rette anden Tjeneste end Dækstjeneste, kan han ikke med
regnes til det foreskrevne Dæksmandskab.
Lærlinge og Aspiranter, der antages til Uddannelse til
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Styrmænd, medregnes til det foreskrevne underordnede Dæks
mandskab, for saa vidt de opfylder de i § 5 fastsatte Betin
gelser.
Skalaen betyder ikke nogen Forøgelse af det samlede
Antal Søfolk, bortset fra, at der i Gruppen mellem 2 500 og
3 500 Registertons er ansat yderligere en Dæksdreng, hvor
ved det samlede Antal naar op paa 9 Mand. Herved er der
tilvejebragt Mulighed for, at der i Skibe over 2 500 Reg.
Tons Brutto kan indføres 3-Vagtssystemet med 3 Mand paa
hver Vagt.
I øvrigt tilsigter de foretagne Ændringer at forhøje An
tallet af Matroser med 1 i hvert Skib i Gruppen fra 1 400 til
3 500 t, medens samtidig Antallet af Letmatroser eller Ungmænd formindskes med 1. Ved denne Regulering opnaas
et bedre Forhold mellem Antallet af Ungmænd, Letmatroser
og Matroser end hidtil, idet der er blevet uddannet for mange
Ungmænd og Letmatroser i Forhold til det Antal Matroser,
der er Brug for i Skibene.

I § 5 opstilles de Betingelser, som en Mand skal opfylde
for at kunne udmønstres som Ungmand, Letmatros eller
Matros eller for som Tømmermand at kunne erstatte en
Matros. Disse Regler stemmer med gældende Praksis. Det
samme gælder Betingelserne i § 6, Stk. 2, for at kunne møn
stres som Fyrbøder. — § 6, Stk. 1, kræver i Overensstemmelse
med Bekendtgørelsen af 6. Januar 1933, at Fyrbøderbesæt
ningen i Dampskibe, der anvendes uden for indskrænket
Fart, skal være tilstrækkelig til, at der kan gaas treskiftet
Vagt.
§ 7 opretholder Adgangen for Skibsføreren til, hvis et
Skib i udenlandsk Havn mister en eller flere Mand af Dæks
besætningen af Aarsager, der ikke kan lægges Føreren eller
Rederiet til Last, under fornøden Hensyntagen til Skibets
Sødygtighed at fortsætte Rejsen til anden nærliggende Havn
for dér at komplettere Besætningen.
§ 8 bemyndiger Handelsministeren til under Hensyntagen
til de for det enkelte Skib eventuelt foreliggende særlige
Omstændigheder (Skibstype — Anvendelse — Fart) paa
Grundlag af Rapport fra Statens Skibstilsyn at foretage Af
vigelser i skærpende Retning fra de i §§ 2—6 indeholdte Be
stemmelser, ligesom Ministeren under særlige Omstændig
heder for en enkelt Rejse eller for et bestemt Tidsrum, dog
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ikke ud over 6 Maaneder, kan gøre Undtagelse fra de nævnte
Forskrifter. Dette svarer til, hvad der er bestemt i Bekendt
gørelsen af 1933 og Sønæringslovens § 26.
Loven træder i Kraft 1. Juli 1939, dog saaledes at dens
Bestemmelser først finder Anvendelse paa det enkelte Skib
fra det Tidspunkt, da det første Gang efter nævnte Dato
afgaar fra dansk Havn eller Red, men senest den 1. Januar
1940.
Merudgiften for Rederierne som Følge af Lovforslagets
Gennemførelse blev anslaaet til 341 000 Kr. aarlig.
Venstre og Det konservative Folkeparti gik i begge Ting
imod Lovforslaget ud fra den Opfattelse, at de foreslaaede
Ændringer vilde forringe dansk Skibsfarts Konkurrenceevne
og i Særdeleshed den Del af Erhvervet, som er haardest
stillet, og at Forslagets Gennemførelse derfor ikke vilde tjene
sit Formaal: at øge Beskæftigelsen blandt Søfolkene, men
tværtimod vilde indebære betydelig Risiko for vidtgaaende
Oplægninger af Skibe med øget Arbejdsløshed til Følge.
I Folketingsudvalgets Betænkning udtalte Mindretallet,
at det gerne vilde medvirke til Forbedring af Arbejdsvilkaarene for Søfartens Folk, men kun under Forudsætning
af, at »dette kan ske paa bred international Basis, saaledes
at dansk Skibsfart paa saa vidt mulig lige konkurrence
mæssige Vilkaar kan fortsætte og udbygge den Virksomhed,
som nationaløkonomisk, samfundsmæssigt og beskæftigelses
mæssigt er, og altid har været, af saa stor Betydning for
Landet.«
Kommunisterne ansaa derimod ikke Lovforslaget for om
fattende eller vidtgaaende nok. Det burde efter deres Mening
have indeholdt Bestemmelser ogsaa om Arbejdstiden, og man
fandt ikke Motiveringen for, at saadanne Bestemmelser ikke
var optaget, fyldestgørende, da Regeringen før GenéveKonventionen, nemlig i 1935, havde været i Stand til at
fremsætte et Lovforslag om Arbejdstid i Skibe. Hvad
Bemandingsordningen angaar, betegnede Lovforslaget vel et
Fremskridt, men dette var ikke stort nok.
Ved 2. Behandling stillede Kommunisterne en Række
Ændringsforslag vedrørende følgende Punkter:
1. Bemandingsskalaen foresloges affattet paa Basis af
Genéve-Konventionen og overensstemmende med et fra
kommunistisk Side indbragt Forslag til Beslutning (C. Nr. 11).
Man regnede herved med en samlet Mandskabsforøgelse paa
270 mod 37 efter Regeringens Forslag.
2. De 3 sidste Stykker af § 4 (se foran) ønskedes udeladt.
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3. Der foresloges optaget en Bemandingsskala for Fyr
bødere og Motormænd, hvis Gennemførelse vilde betyde An
sættelse af flere Fyrbødere.
4. Man ønskede fastslaaet, at Arbejdstiden i Skibe ikke
maa overstige 8 Timer i Døgnet; de nærmere Regler om
Praktisering af 8 Timers Arbejdsdagen skulde fastsættes af
Ministeren efter Forhandling med de paagældende Organisa
tioner.
5. Undtagelse fra Bemandingsforskrifterne i Henhold til
§ 8 skulde kun kunne meddeles efter Forhandling med Orga
nisationerne.
Ministeren tog Afstand fra Ændringsforslagene under
Henvisning til de i Indledningen gengivne Synspunkter, og
Ændringsforslagene forkastedes med fra 85 til 89 Stemmer
mod 2.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 67 Stemmer
mod 42, i Landstinget med 39 Stemmer mod 27.

65. Lov om Forlængelse af Lov Nr. 127 af 9.
April 1938 om en midlertidig Sukkerordning. (Minister
for Handel, Industri og Søfart Kjærbøl). [A. Sp. 4179. —
C. Sp. 401 og 1559].
Fremsat i Folketinget 8/2 (F. Sp. 3655). 1. Beh. n/2 (F.
Sp. 3873). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Peder
Nørgaard, Fr. Andersen, Hartvig Frisch, Hauge, Knud V.
Jensen [Formand], Levinsen, Marinus Sørensen, A. M. Han
sen [Sekretær], Kristian Nygaard, Løje, Clausager, Duborg,
Grønning, Carlsen-Skiødt [fra 14/2 Victor Larsen] og Prieme).
Betænkning (B. Sp. 875) afgivet 24/2. (Ordfører: Peder Nør
gaard). 2. Beh. 2/3 (F. Sp. 4728). 3. Beh. 3/3 (F. Sp. 4762).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. ®/3 (L. Sp. 1197). Henvist
til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea Brochmann, Bækgaard,
C. E. Christiansen, Johs. Clausen, Grove, A. P. Hansen [For
mand], Jens Høyer, Jensen-Aale, Kr. Johansen, Rs. Jørgen
sen, Krarup, Fr. Kristiansen [Sekretær], Lange, P. C. Petersen
og J. R. Poulsen). Betænkning (B. Sp. 1933) afgivet 8/3.
(Ordfører: A. P. Hansen). 2. Beh. 10/3 (L. Sp. 1433). 3. Beh.
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10/3 (L. Sp. 1469). Loven stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid.
Nr. 128).
Den ved Lov Nr. 127 af 9. April 1938 gennemførte Sukker
ordning (Aarbog 1937—38, Side 320) skulde kun gælde til
Udgangen af 1939. Dens Gyldighed er nu forlænget til Ud
gangen af 1940, dog at Bestemmelserne i § 3, angaaende
Roeprisen og Sukkerroearealerne, ophører at gælde 30. April
1940. — Det er Hensigten at opretholde samme Sukkerroe
areal som for 1938—39, i alt ca. 71 100 Tdr. Land.
Under de Forhandlinger, som Handelsministeren forud for
Lovforslagets Fremsættelse førte med Overbestyrelsen for
Sukkerroedyrkerforeningerne og Sukkerfabrikkerne, udtaltes
der fra Roedyrkernes Side Bekymring for, at Dyrkernes Tan
tieme, der efter Aftalen kan udgøre indtil 30 Øre pr. Dobbeltcentner, paa Grund af Roernes lave Sukkerprocent i 1938—39
næppe vilde overstige ca. 15 Øre. I Betragtning af, at Tan
tiemen er en Del af Virksomhedens Overskud og ikke et fast
Beløb, mente Ministeren dog ikke at burde foretage Æn
dringer, der sikrede Dyrkerne en højere Betaling, som even
tuelt kunde medføre en Forhøjelse af Sukkerprisen. Mini
steren mente heller ikke at have tilstrækkeligt Grundlag for
at søge Lovhjemmel til hel eller delvis Dækning af den mang
lende Tantieme gennem Tilskud fra Sukkerfonden.
Spørgsmaalet blev rejst paa ny i Folketingets Udvalg, hvor
Overbestyrelsen for Sukkerroedyrkerforeningerne fremførte
Ønske om, at der af Sukkerfonden blev ydet Roedyrkerne et
Tilskud til Forhøjelse af Efterbetalingen med Halvdelen af
det Beløb, der maatte mangle i fuld Tantieme for 1938—39.
For saa vidt Tantiémebeløbet maatte blive 15 Øre, vilde det
dreje sig om et Tilskud fra Sukkerfonden paa iy2 Øre pr.
Dobbeltcentner, hvorved den samlede Efterbetaling altsaa
vilde beløbe sig til 22% Øre. Fra Sukkerfabrikkernes Side
gjorde man i den Anledning opmærksom paa, at Sukkerord
ningen ogsaa giver Sukkerfabrikkerne Ret til et Beløb sva
rende til 1 pCt. af Aktiekapitalen, efter at Roedyrkernes
Tantieme er udredet, for saa vidt der tjenes tilstrækkeligt
dertil, og at det vilde være uretfærdigt at anvende Sukker
fonden til Fordel for Dyrkerne, uden at Fabrikkerne fik en
tilsvarende Fordel.
I et Samraad henviste Ministeren til, at en Anmodning fra
Sukkerfabrikkerne om en Ændring i Koncessionens Bestem
melse om Maksimum-Udbytte paa 6 pCt. var afslaaet, og Mini
steren fastholdt, at han, alle Forhold taget i Betragtning, ikke
i den nuværende Situation kunde tage Ansvaret for at søge

336

Vedtagne Love (Handelsm.)

/1939

Hjemmel til at anvende en Del af Sukkerfondens Midler paa
den af Sukkerroedyrkerforeningerne ønskede Maade. Derimod
udtalte Ministeren sin Villighed til at søge en saadan Hjemmel
næste Aar, for saa vidt indeværende Aars Høst skulde berede
Sukkerroedyrkerne væsentlige Skuffelser.
Herefter indstillede Udvalget Lovforslaget til Vedtagelse
uforandret. Et Mindretal, bestaaende af Venstre og Kon
servative, beklagede dog, at Ministeren og Regeringspartierne
havde modsat sig Roedyrkernes fornævnte Ønske. Da en
Sukkerroepris paa 2 Kr. 20 Øre pr. Dobbeltcentner plus
30 Øres Tantieme havde dannet Grundlaget for den i 1938
afsluttede Arbejdsoverenskomst, der ogsaa var gældende for
1939, da endvidere Dyrkerne selv havde tilbudt at bære Halv
delen af det forventede Tab, og da Sukkerfonden uanset den
ønskede Udbetaling vilde kunne opfylde sit Form aal, mente
Mindretallet, at man burde have imødekommet Dyrkernes
Anmodning om de 7% Øres Tilskud fra Fonden, saa meget
mere som Landbruget i Sukkerroeegnene havde været udsat
for store Vanskeligheder baade ved de lave Kornpriser og den
reducerede Tildeling af Svinekort.
Bondepartiet stillede et Ændringsforslag om af Sukkerfon
dens Midler at supplere den Dyrkerne for 1938 tilkommende
Tantieme op indtil et Beløb af 30 Øre pr. Dobbeltcentner.
Da dette Forslag mødte Modstand fra Regeringspartierne, og
Ordførerne for Venstre og Det konservative Folkeparti er
klærede ikke at kunne stemme for et Forslag, som gik videre
end Roedyrkernes egne Krav, blev Ændringsforslaget taget
tilbage.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 89 Stemmer mod
3 (Retsforbund og Kommunister).

I Landstingets Udvalgsbetænkning fremførte Venstre og
Konservative lignende Betragtninger, som deres Meningsfæller
havde udviklet i Folketinget, idet de forudsatte, at et Tilskud
til Dyrkerne af Sukkerfonden paa 7% Øre pr. Dobbeltcentner
vilde blive ledsaget af et tilsvarende forøget Udbytte til Suk
kerfabrikkernes Aktionærer, ogsaa dækket af Sukkerfonden.
Da Ministeren imidlertid- havde meddelt, at han kunde gaa
med til at angribe Sukkerfondens Midler til Fordel for Roedyrkerne, hvis næste Aars Roehøst bragte Dyrkerne Vanske
ligheder, indstillede ogsaa Mindretallet Lovforslaget til Ved
tagelse.
Forslaget vedtoges enstemmigt med 66 Stemmer.
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66. Lov om Forlængelse af Lov Nr. 342 af 19. De
cember 1935 om Statens Materialprøveraad. (Minister
for Handel, Industri og Søfart Kjærbøl). [A. Sp. 4141. —
C. Sp. 167 og 455].
Fremsat i Landstinget 25/i (L. Sp. 344). 1. Beh. 2/2 (L.
Sp. 478). 2. Beh. 8/2 (L. Sp. 629). 3. Beh. 14/2 (L. Sp. 649).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 2/3 (F. Sp. 4723). 2. Beh. 4/3
(F. Sp. 4826). 3. Beh. % (F. Sp. 4897). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 130).

Det i Henhold til Loven af 19. December 1935 nedsatte
Materialprøveraad (Aarbog 1935—36, Side 268) har indgaaende beskæftiget sig med Spørgsmaalet om Udbygningen
af Samarbejdet mellem de af Loven omfattede Materialprøve
laboratorier. Efter Raadets Skøn er de indvundne Erfaringer
imidlertid endnu ikke tilstrækkelige til at give Grundlag for
Forslag om Ændringer i Loven. Derimod har Raadet ønsket
Lovens Gyldighedstid forlænget med 3 Aar, idet det samtidig
har anført, at en saadan Forlængelse skønnes at indebære
Muligheder for Udvidelse af Samarbejdet mellem de paagæl
dende Laboratorier og for en Rationalisering paa det her om
handlede Omraade.
I Overensstemmelse med Materialprøveraadets Indstil
ling er Loven forlænget uændret i 3 Aar, til 31. Marts 1942.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.

67. Lov om Ændring i Lov Nr. 99 af 27. Marts
1934 om Foranstaltninger til Fremme af danske Er
hvervsinteresser. (Minister for Handel, Industri og Søfart
Kjærbøl). [A. Sp. 6015. — C. Sp. 1533 og 1579].
Fremsat i Folketinget 2/3 (F. Sp. 4706). 1. Beh. 9/3 (F.

Sp. 5216). 2. Beh. */3 (F. Sp. 5282). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5293).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 10/3 (L. Sp. 1470). 2. Beh.
n/3 (L. Sp. 1571). 3. Beh. n/3 (L. Sp. 1585). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 126).
Ved det i Fjor gennemførte Tillæg til Loven af 27. Marts
1934 om Foranstaltninger til Fremme af danske Erhvervs-
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interesser (Aarbog 1937—38, Side 327) blev der i Tidsrummet
1. April 1938—31. Marts 1940 stillet 2 Mili. Kr. til Raadighed
til Udiaan til Haandværksvirksomheder. For i højere Grad end
hidtil at muliggøre Støtte til de af Tidens Erhvervsvanskelig
heder direkte eller indirekte ramte Haandværkere, ikke mindst
Landhaandværkerne, er det til Haandværkerlaan bevilgede
Beløb nu forhøjet til 4 Mili. Kr. Samtidig gøres Rammerne
for de paagældende Laan noget videre, idet man særlig har
haft for Øje i større Omfang end hidtil at yde Støtte til en
Omlægning og Lettelse af Gældsforpligtelser i Tilfælde, hvor
man herigennem kan bidrage til at skabe en forsvarlig øko
nomisk Basis for vedkommendes fortsatte Virksomhed.
Om de Formaal, hvortil Laan kan ydes, og de Hensyn,
der skal iagttages ved Laanenes Ydelse, indeholder Loven
herefter følgende Bestemmelser:
»De paagældende Laan kan ydes som Driftslaan, til Ind
køb af eller Betaling af indkøbte Maskiner og Værktøjer, til
Istandsættelse eller Modernisering af Værkstedsanlæg samt
til saadanne andre Formaal — herunder paa nærmere fast
satte Betingelser Omlægning af eller Frigørelse for tyngende
Gældsforpligtelser —, der paa tilsvarende Maade kan tjene
til at bringe vedkommende Haandværkere ud af forretnings
mæssige Vanskeligheder. Ved Laanenes Ydelse vil det være
at paase, at Laantagerens økonomiske Stilling, efter at han
har modtaget Laanet, giver Grundlag for at antage, at han
med Overholdelse af sine Forpligtelser til Betaling af Renter
og Afdrag kan videreføre sin Virksomhed paa forsvarlig Maade.
Ved Ydelsen af Laanene skal der tages Hensyn til, at der
ikke derved paaføres bestaaende indenlandske Virksomheder
en usund Konkurrence.«
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt i begge Ting.

68. Lov om Ophævelse af Lov for Færøerne om
Kolportagebevillinger af 16. December 1910. (Minister
for Handel, Industri og Søfart Kjærbøl). [A. Sp. 4143. —
C. Sp. 299 og 667].
Fremsat i Landstinget
(L. Sp. 344). 1. Beh. 2/2 (L.
Sp. 479). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (A. P.
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Hansen, Severin Hansen, Hendriksen, Kr. Johansen, Oluf
Johansen [Sekretær], Josiassen [Formand], Laurits Knudsen,
Krarup, Esther Malling Pedersen, Niclasen, Niels Nielsen,
Stegger Nielsen, S. Rasmussen, Rytter og Gudrun Vang
Lauridsen). Betænkning (B. Sp. 719) afgivet 17/2. (Ordfører:
Niclasen). 2. Beh. 22/2 (L. Sp. 845). 3. Beh. 24/2 (L. Sp. 921).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 2/3 (F. Sp. 4724). 2. Beh. 4/3
(F. Sp. 4827). 3. Beh. 6/3 (F. Sp. 4898). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 127).
En Lov af 16. December 1910 gav Handelsministeriet
Bemyndigelse til, efter at Lagtingets Betænkning var ind
hentet, at meddele Bevilling til at forhandle Bøger ved
Omførsel paa Færøerne. Saadanne Bevillinger er fortrinsvis
givet til kirkelige Selskaber og Foreninger.
Da Boghandlere nu findes i flere Bygder paa Færøerne
og Bøger desuden kan forhandles af andre handlende, og da
endvidere ifølge Domspraksis Ombæring og Forhandling af
Bøger og Skrifter vil kunne ske uden særlig Tilladelse, naar
Forhandlingen sker uden Fortjeneste saavel for den paa
gældende Virksomhed som for Kolportørerne, har Lagtinget
enstemmigt indstillet, at Loven om Kolportagebevillinger nu
blev ophævet. Dette anbefaledes af Amtmanden over Færø
Amt, og da Kirkeministeriet i Overensstemmelse med Er
klæringer fra Provsten over Færøerne og Biskoppen over
Københavns Stift ikke havde noget at erindre derimod,
mente Handelsministeriet, at Lagtingets Indstilling burde
følges, og dette er sket ved nærværende Lov, hvorved Lov
for Færøerne om Kolportagebevillinger af 16. December 1910
ophæves.
Medens Regeringspartierne og Venstre anbefalede Lov
forslaget til Vedtagelse uforandret, kunde det konservative
Mindretal i Landstingets Udvalg ikke tiltræde Forslaget, da
man frygtede, at Lovens Ophævelse vilde virke hemmende
for Udbredelsen af folkekirkelig Litteratur, og ikke ønskede
en Særlovgivning paa dette Omraade for Færøerne. De Kon
servative stemte derfor imod Lovforslaget. Dets Vedtagelse
skete i Landstinget med 50 Stemmer mod 10, i Folketinget
med 77 Stemmer mod 12.
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69. Lov om Ændring af Lov om Folkeskolen i
de sønderjyske Landsdele Nr. 223 af 1. Maj 1923, jfr.
Lov Nr. 213 af 20. Maj 1933. (Undervisningsminister
Jørgen Jørgensen). [A. Sp. 3579. — C. Sp. 1287 og 1575].
Fremsat i Folketinget 13/L (F. Sp. 2621). 1. Beh. 24/i

(F. Sp. 2935). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. Mor
tensen, Bomholt, Hauberg, Hinrichsen [Formand], J. P.
Nielsen, Vilhelm Rasmussen, Schmidt, Kristian Nygaard,
A. M. Hansen [Sekretær], Jørgen Gram, Arnth Jensen, Kjær,
A. Svensson, Petersen [Røj] og Vesterager). Betænkning
(B. Sp. 1797) afgivet 4/3. (Ordfører: P. Mortensen). 2. Beh.
®/3 (F. Sp. 5227). 3. Beh. % (F. Sp. 5284). Oversendt til
Landstinget. 1. Beh. 10/3 (L. Sp. 1443). 2. Beh. 10/3 (L. Sp.
1491). 3. Beh. n/3 (L. Sp. 1572). Loven stadfæstet 15. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 116). Traadt i Kraft 1. April 1939.
I. Medens der ikke fra nogen Side er ytret Ønsker om
Ændringer i den sønderjyske Skolelovs Hovedbestemmelser
om Ret for det tyske Mindretal til særlige Skoler eller Skole
afdelinger med tysk Undervisningssprog, er der under de
Forhandlinger, som i Aarenes Løb er ført mellem Undervis
ningsministeren og Repræsentanter for Mindretallet, stadig
fremkommet Ønsker om Ændringer med Hensyn til Tilsynet
med disse Skoleafdelinger, i Særdeleshed om Indførelse af
særlige Skolekommissioner for de tysksprogede Skoler.
Efter den hidtil gældende Ordning for Tilsynet med
Folkeskolen i de sønderjyske Landsdele (Lovbekendtgørelse
Nr. 266 af 26. Juni 1933) har der i Landkommunerne været
en Skolekommission for hvert Skoledistrikt, valgt af de kom
munale Vælgere i Distriktet. Den samme Skolekommission
har derfor haft Tilsyn med saavel den dansksprogede som den
tysksprogede Skoleafdeling, og selv om Skolekommissionen
bestod baade af dansksindede og tysksindede Medlemmer,
vilde det dansksindede Flertal dog i nogle Kommuner have
Tilsyn ogsaa med den tysksprogede Skole og det tysksindede
Flertal i andre med den dansksprogede Skole. Man har der
næst over for Ordningen med disse »smaa Skolekommissioner«
gjort den Opfattelse gældende, at kun en Skolekommission,
der har hele Kommunens Skolevæsen under sig, og som
derfor som oftest har med flere Skoler at gøre, kan have et
saadant Overblik, at den paa tilfredsstillende Maade kan udøve
sin Tilsynsmyndighed. Og de særlige Fordele, som tillægges
de smaa Skolekommissioner, og som bestaar i deres nære
Tilknytning til den enkelte Skole, har man ment at kunne
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bibeholde ved at aabne Adgang til Valg af Forældreraad
efter den almindelige Skoletilsynslovs Regler.
I Tilslutning til disse Synspunkter foreslog Undervisnings
ministeren at indføre den i det øvrige Land — og ligeledes
i de sønderjyske Købstæder — gældende Ordning med en
Skolekommission for hele Kommunens Skolevæsen overalt i de
sønderjyske Landsdele. Skolekommissionen skulde dog ikke
vælges af Kommunalbestyrelsen, men fremdeles ved direkte
Valg af de kommunale Vælgere. Der aabnedes samtidig
Adgang til Oprettelse af Forældreraad i samme Omfang og
med samme Beføjelse som i det øvrige Land. Men i Kom
muner med baade dansksprogede og tysksprogede Skoler
eller Skoleafdelinger paabødes i Stedet for Forældreraad
oprettet Skolenævn ved hver af disse Skoler eller Skoleafdelin
ger. Skolenævnet skulde bestaa af 3 af Forældrene i eller
uden for deres Midte valgte Repræsentanter og et af disse
tre valgt Medlem af Skolekommissionen, og det skulde have
væsentlig samme Myndighed som de hidtidige smaa Skole
kommissioner, nemlig de Beføjelser, der særlig knytter sig
til Arbejdet i den enkelte Skole.
Under Behandlingen i Folketinget ændredes Lovforslaget
saaledes, at Bestemmelserne om Forældreraad udgik, medens
Skolenævn — med i alt 5 Medlemmer — indførtes ved alle
Skoler eller Skoleafdelinger. Der bliver herefter en Skole
kommission i hver Kommune og et Skolenævn ved hver
Skole (Skoleafdeling).
II. Et andet Punkt, som stadig er berørt under Forhand
lingerne om Mindretallets Skoleforhold, er Spørgsmaalet om
en særlig tysk Skolekonsulent. Det Børnetal, der faar tysk
sproget Undervisning (ca. 3 400 af i alt ca. 24 500 undervis
ningspligtige Børn), er for lille til at kunne motivere Ansæt
telsen af en ny Amtsskolekonsulent ved Siden af de i de
sønderjyske Landsdele allerede fungerende 3 Amtsskole
konsulenter. Derimod er der nu givet Undervisningsmini
steren Bemyndigelse til at beskikke en af de ved de tysk
sprogede kommunale Skoler eller Skoleafdelinger virkende
Lærere som Skolekonsulent til Hjælp for Skolenævnene ved
disse Skoler eller Skoleafdelinger samt for Amtsskolekonsulen
terne i den Del af deres Embedsvirksomhed, der har Berøring
med dette Omraade.
ad I. Om Skolekommissioner og Skolenævn, deres
Sammensætning og Hverv, indeholder Lovens § 2 herefter
følgende Hovedregler:
A. I hver Kommune vælges en Skolekommission paa
5 Medlemmer; Medlemstallet kan dog efter Kommunalbesty-
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reisens Bestemmelse*) forhøjes til 7 eller 9. Skolekommissionen
vælges ved Forholdstalsvalg af dem, som er valgberettigede
til Kommunalbestyrelsen. Valget gælder for 4 Aar**). Valgbar
er enhver, der er valgbar til Kommunalbestyrelsen.
Der tillægges Skolekommissionen følgende Hverv:
a) Skolekommissionen paaser, at alle undervisningspligtige
Børn i Kommunen nyder en Undervisning, der kan staa
Maal med, hvad der almindeligt kræves i Folkeskolen,
og træffer Foranstaltning til Undervisning af undervis
ningspligtige Børn, der ikke kan undervises i Kommunens
almindelige Skoler, for saa vidt* Afgørelsen ikke efter
Lovgivningen tilkommer andre Myndigheder.
b) Den fører Tilsyn med private Skoler og privat underviste
Børn og har endvidere Tilsyn med Aftenskoler og Ung
domsskoler i Kommunen efter de herom gældende Lov
bestemmelser.
c) Samles Børnene til Undervisning i Sløjd og kvindelig
Husgerning ved en enkelt af Kommunens Skoler, fører
Skolekommissionen Tilsynet med denne Undervisning.
d) Den udarbejder Udkast til Kommunens Skoleplan.
e) Den er forpligtet til at udtale sig om alle Spørgsmaal,
der forelægges den af Kommunalbestyrelsen eller højere
Myndighed, og soni ikke henhører under den enkelte
Skoles Skolenævn.
f) Skolekommissionen indstiller en Lærer til Afsked i Til
fælde, hvor vedkommende skønnes at være kommet i et
saadant Misforhold til sin Stilling som Lærer, at Ud
byttet af Skolens Virksomhed derved i væsentlig Grad
forringes.
g) Den udfører i øvrigt de Skolekommissionen ved Lovgiv
ningen paalagte Forretninger, for saa vidt disse ikke
paahviler Skolenævnet.
*) Kommunalbestyrelserne i de sønderjyske Landsdele har med
de Begrænsninger, der følger af Lovens Bestemmelser, de
samme Beføjelser med Hensyn til Skolevæsenet, som ved
Loven af 20. Maj 1933 er tillagt Kommunalbestyrelser i det
øvrige Land.
**) De i Medfør af den heromhandlede Bestemmelse ved Lovens
Ikrafttræden valgte Skolekommissioner fungerer til 31. Marts
1943.
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B. Ved hver Skole — eller ved Skoler, der er delt i
Afdelinger med dansk og med tysk Undervisningssprog, ved
hver Skoleafdeling — oprettes der et Skolenævn paa 5 Med
lemmer.
Skolenævnet vælges paa følgende Maade: 4 i Kommunen
bosiddende Personer vælges af de Forældre og Værger, der
paa det Tidspunkt, Valget foregaar, har Børn i den paagæl
dende Skole eller Skoleafdeling; disse 4 Medlemmer vælger
et af Skolekommissionens Medlemmer til desuden at være
Medlem af vedkommende Skolenævn. (Saafremt der ikke
i Skolekommissionen findes nogen Repræsentant for Mindre
tallet, kan Undervisningsministeren godkende, at de paa
gældende blandt Kommunens Beboere vælger en Person
uden for Skolekommissionen som det 5. Medlem). Medlem
merne af Skolenævnet skal have dansk Indfødsret. — Skole
nævnet vælges paa 4 Aar, og dets Valgperiode falder sammen
med Skolekommissionens. Det vælger selv sin Formand.
Skolenævnet foretager Indstilling med Hensyn til Besæt
telse af Lærerembeder ved den paagældende Skole og udarbej
der, efter at have givet Lærerraadet Lejlighed til at udtale
sig, Udkast til Skolens Undervisningsplan, overensstemmende
med de derom givne Regler. Det fører det i § 7 i Skole
tilsynsloven af 20. Maj 1933 foreskrevne Tilsyn med Skolen,
udfører i øvrigt de i nævnte Paragraf omhandlede Forret
ninger Skolen vedrørende og haandhæver for den enkelte
Skoles Vedkommende Lovgivningens Bestemmelser til Mod
arbejdelse af Skoleforsømmelser.
Undervisningsministeren bemyndiges til at træffe nær
mere Bestemmelser om Valg af et Udvalg somfælles Repræsen
tation for flere Skolenævn inden for samme Kommune til at
foretage Indstilling om Besættelse af Lærerembeder, der er
fælles for to eller flere Skoler.
ad II. Angaaende Beskikkelse af en Skolekonsulent for
de tysksprogede Skoler bestemmes det nu i Lovens § 9 bl. a.:
Til Raadighed for Skolenævnene for de kommunale
Skoler og Skoleafdelinger med tysk Undervisningssprog med
Hensyn til disses Udvikling i undervisningsmæssig og pæda
gogisk Henseende og for Amtsskolekonsulenterne i herhenhørende Spørgsmaal vedrørende disse Skoler og Skoleafdelin-
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ger kan der af Undervisningsministeren beskikkes en af de
ved disse Skoler eller Skoleafdelinger virkende Lærere til
Skolekonsulent, saa vidt muligt en Lærer, der i 10 Aar har
øvet Lærergerning i Folkeskolen. Den paagældende, der udnævnes for et Tidsrum af 6 Aar, forbliver under sin Funk
tionstid i sin Lærerstilling. Der tillægges ham et Honorar af
2 000 Kr. aarlig; dette Honorar, Udgift til Vikar paa de
Dage, da han maa forsømme sin Skole, og Rejseudgifter
afholdes af Statskassen.
Skolekonsulenten kan begære sin Afsked som saadan
og kan af Undervisningsministeren afskediges som saadan
med 3 Maaneders Varsel.
Forslaget til Loven blev modtaget med Velvilje af alle
Ordførere. Venstre, Det konservative Folkeparti og Bonde
partiet ønskede dog ikke Skolenævns-Ordningen begrænset
til de nationalt blandede Omraader, men indført ved alle
Skoler i Stedet for Forældreraad, og i Overensstemmelse
med disse Ønsker omformedes Lovforslaget, som foran
omtalt, i Folketinget. I Udvalgets Betænkning fremsatte
et Mindretal, bestaaende af Venstre og Konservative, følgende
Udtalelse:
»Mindretallet ønsker dog at udtale, at den hidtilværende
Skoleordning i de sønderjyske Landsdele har virket fuldt
tilfredsstillende. Men da man fra alle Sider har haft Vilje
til at imødekomme det tyske Mindretals Ønsker med Hensyn
til særlige tyske Skolekommissioner m. v., var en Ændring
nødvendig af Skoleordningen i de Kommuner, hvor der er
baade dansksprogede og tysksprogede Folkeskoler. Under
visningsministeren og Flertalspartierne krævede imidlertid
ogsaa en Omordning i de øvrige sønderjyske Kommuner.
Mindretallet kan da tiltræde det foreliggende Lovforslag,
idet de nu foreslaaede Skolenævn i det væsentlige svarer til
de tidligere Skolekommissioner, og Forældrenes Indflydelse
i hvert Fald ikke forringes. Dog synes Loven i den nu fore
slaaede Form noget indviklet.«
Schmidt (SI. P.), som var Medlem af Udvalget, udtalte
ved 2. Behandling sin Glæde over, at det foreliggende Resultat
var naaet i god Forstaaelse og Enighed. Han knyttede hertil
Haabet om, at Fremtiden ogsaa paa andre Omraader maa
bringe lignende Resultater til Fremme af et godt Forhold
mellem de to beslægtede Nabofolk. Undervisningsministeren
tillagde Schmidt en stor Del af Æren for, at der i Forstaaelse
og Fordragelighed var opnaaet en Løsning, som alle havde
givet Tilslutning. »Det ærede Medlem har paa værdig Maade
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talt det tyske Mindretals Sag i disse Aar og har i Kraft af
sin ridderlige Optræden skaffet sig Anseelse og Respekt i
denne Sal.« Det var Ministerens Haab, at der med Løsningen
af dette Spørgsmaal var skabt et godt Grundlag for fremtidigt
Samarbejde mellem Mindretallet og den øvrige Befolkning
baade paa dette og paa andre Omraader.
Lovforslaget i den ændrede Skikkelse vedtoges af Folke
tinget enstemmigt med 106 Stemmer. I Landstinget gennem
førtes Forslaget derefter uden Udvalgsbehandling enstem
migt med 73 Stemmer.

70. Lov om Ændring af Lov om Ordningen af
Skole- og Undervisningsvæsenet paa Færøerne af
1. Marts 1854. (Undervisningsminister Jørgen Jørgensen).
[A. Sp. 4877. — C. Sp. 417 og 1525].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 842). 1. Beh. 1/3 (L.
Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1122). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1131).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 9/3 (F. Sp. 5207). 2. Beh. 9/3
(F. Sp. 5279). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5290). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 117).
Færø Amts Skoledirektion bestod ifølge § 30 i Loven af
1. Marts 1854 af 3 Medlemmer, nemlig Amtmanden, Provsten
og et af Lagtingets Medlemmer, som dertil aarlig blev valgt
af Tinget. Ved den stedfundne Ændring faar Skoledirektionen
5 Medlemmer ligesom Skoledirektionerne i det øvrige Konge
rige, nemlig Amtmanden, Provsten og 3 af Lagtingets Med
lemmer, som dertil vælges af Tinget for 1 Aar ad Gangen.
Amtmanden er Skoledirektionens Formand. — Loven træder
i Kraft 1. Januar 1940.

Efter den Lagtingsindstilling, som dannede Grundlaget for
Regeringens Forslag, skulde Skoledirektionen selv vælge sin
Formand. Færø Amt forslog imidlertid den Ændring, at
Amtmanden blev Direktionens Formand, idet Amtet frem
hævede, at der formentlig ikke forelaa nogen Begrundelse for,
at Reglerne i denne Henseende skulde være anderledes paa
Færøerne end i det øvrige Kongerige, og at det altid har været
Praksis, at Amtmanden fungerede som Formand for Færø
Amts Skoledirektion. Ministeriet tiltraadte denne Opfattelse
og anførte tillige, at det antagelig vilde volde betydelige
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praktiske Vanskeligheder, om Skoledirektionens Forretnings
førelse, Kontor og Arkiv skulde skilles fra Amtet.
Forhandlingen i Landstinget drejede sig for en væsentlig
Del om, hvorledes Undervisningsministeren efter den i 1938
foretagne Ændring af § 7 i Anordningen af 16. Januar 1912
havde tænkt sig at sikre Dansk- Undervisningen i den færøske
Folkeskole i dens hidtidige Omfang, hvis Befolkningens Flertal
stadig maatte ønske dette. Paa Forespørgsler herom af Rytter
(V.) og Hendriksen (K. F.) svarede Undervisningsministeren
bl. a. (Sp. 1033): »Det, jeg har sagt under Forhandlingerne
her for nogen Tid siden om Undervisningssproget, er, at de
Bestemmelser, der staar i den kongelige Anordning om, at
Undervisningen skal omfatte Dansk, skal overholdes og vil
blive krævet overholdt, og at det er overladt den færøske
Befolkning selv at afgøre, om Undervisningssproget skal være
Færøsk eller Dansk. Det er ikke overladt til Læreren ved den
enkelte Skole, men det er de Myndigheder, som findes i Hen
hold til den færøske Lovgivning, og som har Ansvaret for
Skolens Ledelse, der er bestemmende for, om Undervisnings
sproget skal være Dansk eller Færøsk.«
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.

71. Lov om Ændringer i Lov Nr. 268 af 12. Juni
1922 om Lønningsbestemmelser m. m. for Lærere og
Lærerinder i Folkeskolen paa Færøerne. (Undervisnings
minister Jørgen Jørgensen). [A. Sp. 4869. — C. Sp. 419
og 1527].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 841). 1. Beh. 1/3 (L.
Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1122). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1131).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 9/3 (F. Sp. 5208). 2. Beh. 9/3
(F. Sp. 5279). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5291). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 118).
Som omtalt Side 125 under Gengivelsen af den nye færøske
Finansordning var det et Led i Overenskomsten mellem Re
geringen og Lagtingsdelegationen, at der skulde overflyttes
visse Skoleudgifter fra Sognekommunerne til Amtskommunen.

Spørgsmaalet om denne Overflytnings Omfang og Form har
senere været drøftet i Lagtinget, og de foretagne Forandringer
i den færøske Lærerlønningslov er udformet paa Grundlag af
Lagtingets Indstilling med enkelte af Færø Amt anbefalede
Ændringer.
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Hidtil har Statskassen ydet følgende Tilskud til Lærer
lønningerne: For Thorshavns Vedkommende x/3 af Grund
lønnen, uden for Thorshavn rli2 af Grundlønnen, og desuden
samtlige Tillæg, medens Kommunerne selv afholdt Resten,
altsaa Thorshavn Kommune 2/3 af Grundlønnen og de øvrige
Kommuner 1/2 af Grundlønnen.
Fremtidig vil der til Amtsfonden ske Overførelse for
Landkommunernes Vedkommende af hele den Del af Udgiften
til Lærerlønninger, der hidtil har paahvilet Kommunerne, og
for Thorshavns Vedkommende af en tilsvarende Del af Løn

ningsudgiften, altsaa 50 pCt. af Grundlønnen, medens Kom
munen fremtidig selv skal udrede 1/6 af Grundlønnen.
Statskassens Tilskud til Lærerlønningerne berøres ikke
af disse Ændringer.
Den foretagne Overflytning til Amtskommunen andrager
ca. 100 000 Kr.

72. Lov om Ministrenes Ansvarlighed. (Justitsmi
nister Steincke). [A. Sp. 2685. — C. Sp. 1369 og 1575].
Fremsat i Folketinget 12/10 (F. Sp. 44). 1. Beh. 8/n (F. Sp.
1121). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Fr. Dalgaard,
Bomholt, Holger Eriksen, Hartvig Frisch, Hedtoft-Hansen
[Formand], Hans Nielsen, Strøm, Hassing-Jørgensen [Sekre
tær], A. M. Hansen, Krag, Duborg, Sønderup, Hasle, Skjerbæk og H. F. Ulrichsen). Betænkning (B. Sp. 1659) afgivet 2/3.
(Ordfører: Fr. Dalgaard). 2. Beh. 9/3 (F. Sp. 5249). 3. Beh. 9/3
(F. Sp. 5283). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 10/3 (L. Sp.
1464). 2. Beh. 10/3 (L. Sp. 1490). 3.'Beh.
(L. Sp. 1572).
Loven stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 92).
I Rigsdagssamlingen 1905—06 fremsatte Venstreregeringen
et Lovforslag om Ministrenes Ansvarlighed. Forslaget, der
var i væsentlig Overensstemmelse med tidligere privat ind
bragte Forslag, blev med enkelte Ændringer vedtaget af
Folketinget, men naaede ikke til Behandling i Landstinget.
I de tre følgende ordentlige Rigsdagssamlinger blev Lovfor
slaget i den af Folketinget vedtagne Affattelse fremsat for
Landstinget, men de af dette Ting foretagne Ændringer,
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særlig om Ansvaret for finansielle Overskridelser og Udstedelse
af foreløbige Love, tog i væsentlig Grad Afstand fra den i
Regeringsforslaget udtrykte Opfattelse af Grundlovens Ind
hold, og en Kompromisløsning, som Landstinget vedtog i
Samlingen 1908—09, vandt ikke Tilslutning i Folketinget,
idet den formentes at lægge den konstitutionelle Forstaaelse
paa det heromhandlede Omraade udelukkende i Rigsrettens
Haand. I Samlingen 1909—10 fastholdt Folketinget sin
tidligere Affattelse, der er gengivet i Aarbogen for 1908—09,
Side 262, og et af Landstinget nedsat Udvalg afgav ikke
Betænkning.
Sagen hvilede derefter, indtil Det frie Folkeparti i Rigsdags
samlingen 1936—37 indbragte et Lovforslag om Ministrenes
Ansvarlighed, som — bortset fra de af Grundlovene af 1915
og 1920 nødvendiggjorte Forandringer — var enslydende
med det af Folketinget den 12. Marts 1910 vedtagne Forslag.
Sagen stilledes imidlertid i Bero paa Spørgsmaalet om Æn
dring af Grundloven (se Aarbog 1936—37, Side 734).
Forslaget til denne Lov blev af Justitsministeren fremsat
omtrent samtidig med Forslaget til Danmarks Riges Grundlov.
Det udtales i Motiverne, at de samme Grunde, som i Tidens
Løb har givet Anledning til Kravene om Opfyldelse af Løftet
om en Ministeransvarlighedslov i Grundlovens § 12, kan med
større eller mindre Vægt siges at foreligge endnu, men at
den parlamentariske Statsstik dog nu er »betydeligt mere
fæstnet, end Tilfældet var, da det tidligere Regeringsforslag
blev behandlet paa Rigsdagen, saaledes at en Ministers
parlamentariske Ansvar maa antages at faa en langt større
Betydning end det retlige«. Der pegedes ogsaa paa, at det
Modsætningsforhold mellem Rigsdagens to Ting, som blev
afgørende for den nærmere Udformning af enkelte af de
tidligere Forslags Bestemmelser, vilde blive fjernet, saafremt
de foreslaaede Ændringer af Grundloven blev gennemført.
Lovforslaget var udarbejdet paa Grundlag af det af Folke
tinget i 1910 vedtagne Forslag. Da dette imidlertid var
stærkt præget af de Tilstande, der havde bestaaet i Provisorietiden, og i det hele tenderede imod at paalægge Ministrene
et saa omfattende Straf- og Erstatningsansvar som muligt,
havde man lempet Ansvarsreglerne paa en Række væsentlige
Punkter. Der var endvidere foretaget forskellige Ændringer
under Hensyn til den nye Straffelov, Grundlovsændringen
af 1915 og den foreslaaede Grundlovsforandring.
Under Folketingets Behandling af Sagen skete en Del
Ændringer, hvoraf de betydeligste er omtalt nedenfor ved
§§ 5, 6, 10 og 11. I den herefter foreliggende Skikkelse ved
toges Lovforslaget enstemmigt i begge Ting (Bondepartiet
undlod at stemme).
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Lovens §§ 1—6 (I.) omhandler de almindelige Betingelser
for Indtrædelse af en Ministers Strafansvar. §§ 7—9 (II.)
opregner de Forhold, for hvilke Ansvar ifølge Loven paa
lægges Ministrene. Endelig giver §§ 10 og 11 (III.) Forskrif
ter om Ministrenes Straf- og Erstatningsansvar.
I.
§ 1. Ministrene er ansvarlige for Begeringens Førelse
efter de i Grundloven og i denne Lov fastsatte Begler. Hvor
denne Lov intet andet bestemmer, er de endvidere ansvar
lige efter de i den almindelige Lovgivning om Tjenestemænds
Lovovertrædelser indeholdte Bestemmelser.
Borgerlig Straffelovs Kapitler 1—7 og 9—11 [herunder
Bestemmelserne om Forsøg og Meddelagtighed] finder, for
saa vidt ikke andet er bestemt, Anvendelse paa Ministrenes
Ansvar.
Det af Folketinget i 1910 vedtagne Forslag indeholdt en
Bestemmelse om, at den Omstændighed, at en Ministers
Handling eller Undladelse var paabudt ved Lov, ikke fritog
ham for Ansvar, saafremt Loven efter sit Indhold eller sin
Tilblivelsesmaade var stridende imod Grundloven. En til
svarende Bestemmelse havde Justitsministeren fundet det be
tænkeligt at optage i Loven.

§ 2. For skriftlig udfærdigede Beslutninger, der er under
skrevet af Kongen, og som vedrører Lovgivningen eller Bege
ringen, er den Minister, der har medunderskrevet Beslutningen,
ansvarlig. I øvrigt bliver en Minister ansvarlig for en Begeringshandling, der er foretaget af Kongen, naar Mini
steren enten har tilraadet den eller deltaget i dens Udførelse,
eller han, for saa vidt Beslutningen vedrører et Forhold,
der henhører under hans Forretningsomraade, har været
vidende om den og ikke modsat sig dens Udførelse.
§ 3. For Beslutninger, der er truffet i Statsraad eller i
Ministerraad, jfr. Grundlovens §§ 15 og 16*), er enhver
Minister, der har været til Stede i det paagældende Møde,
ansvarlig, naar han ved Forslag, Baad eller Stemme har med
virket til Beslutningen.
*) Her og i det følgende gælder Henvisningerne til Grundloven
det af Bigsdagen vedtagne Forslag til Danmarks Biges
Grundlov.
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Medvirken til Beslutninger, der er truffet i Ministermøde,
omfattes som Følge af dettes mindre formelle Karakter ikke
af Bestemmelsens Ordlyd.
Regeringen havde ikke fundet det rimeligt at gaa saa vidt
som de tidligere Forslag, hvorefter en Minister paadrog sig
Ansvar, naar han blot havde undladt at fremsætte Indsigelse
mod en Beslutning. Man havde heller ikke fundet tilstrækkelig
Anledning til at give Regler om, i hvilke Tilfælde en Minister,
der ikke i vedkommende Møde har medvirket til Beslutningen,
alligevel kan blive ansvarlig ved sin senere Optræden, idet
man paa dette Punkt fandt det tilstrækkeligt, at Straffe
lovens almindelige Regler, navnlig dennes § 23, kommer til
Anvendelse.

§ 4. Er en Regeringshandling, hvis Udførelse i Henhold
til Grundloven eller den øvrige Lovgivning paahviler Kongen,
ikke blevet foretaget, og er der om Undladelsen udfærdiget en
kongelig Beslutning, har vedkommende Minister Ansvaret i
Overensstemmelse med Reglerne i §§ 2 og 3. Er der ikke udfær
diget nogen kongelig Beslutning om Undladelsen, er den Mini
ster, under hvis Forretningsomraade Forholdet henhører,
ansvarlig for den skete Undladelse; endvidere er enhver anden
Minister, der har bidraget til at hindre, at den paagældende
Regeringshandling foretoges, ansvarlig.
§ 5. En Minister er ansvarlig for de paa hans Vegne
af en underordnet udfærdigede ministerielle Beslutninger, med
mindre de paagældende Beslutninger enten er truffet af den
underordnede i Henhold til en denne i Medfør af hidtidig
Praksis eller Forholdets Natur given Bemyndigelse eller den
underordnede har forsømt at forelægge Sagen for Ministeren.
Ministeren bliver dog ogsaa ansvarlig for saadanne Beslut
ninger, saafremt han har undladt at skride ind, skønt han
var vidende om, at den paagældende Beslutning vilde blive
truffet. Det samme gælder, hvis han efter at være blevet
bekendt med Udfærdigelsen har undladt at skride ind.
Paragraffen blev omformet i Folketinget, idet man ønskede
en positiv Formulering af Ministeransvarligheden paa dette
Omraade.
Efter Venstres Mening burde den Omstændighed, at den
underordnede har handlet paa Grundlag af hidtidig Praksis
eller efter en efter Forholdets Natur given almindelig Bemyn
digelse, ikke fritage Ministeren for Ansvar, og Mindretallet
ønskede at fastslaa, at Ministeren kun er uansvarlig for en
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underordnets Udfærdigelse af ministerielle Beslutninger, hvis
den underordnede har handlet uden Ministerens Bemyn
digelse eller Vidende eller har handlet mod den ham af Mini
steren givne Bemyndigelse uden forud at have opnaaet dennes
Godkendelse deraf.
Venstres Ændringsforslag forkastedes med 76 Stemmer
mod 18. Derefter vedtoges ovenstaaende, af Ministeren og
Flertallet foreslaaede Affattelse enstemmigt med 94 Stemmer.

§ 6. Er der truffet en Beslutning, for hvilken Ministeren
bærer Ansvaret, er han, for saa vidt Beslutningens Gennem
førelse angaar, ansvarlig for underordnedes Handlinger eller
Undladelser, saafremt disse har været beordret af Ministeren
selv eller maatte staa som et nødvendigt eller naturligt
Middel til Gennemførelsen af Beslutningen.
Paragraffen blev af samme Grund som § 5 omredigeret i
Folketinget.
Efter et af Venstre stillet Ændringsforslag skulde Mini
steren bære Ansvaret for underordnedes Handlinger til
Beslutningens Gennemførelse og for Undladelse af saadanne,
»medmindre hans direkte Ordre uden hans Vidende er tilside
sat, eller der er indtraadt saadanne ændrede Forhold i For
bindelse med Beslutningens Indhold og Formaal, som maatte
gøre Gennemførelsen af denne aabenbart overflødig eller
ubegrundet«.
Venstres Ændringsforslag forkastedes med 77 Stemmer
mod 17, hvorefter Paragraffen i den af Ministeren og Flertallet
foreslaaede Affattelse vedtoges enstemmigt med 95 Stemmer.

II.
Reglerne om en Ministers Ansvar for at have opkrævet
uhjemlede Statsskatter eller for uberettiget Afholdelse af Stats
udgifter var — tillige med Reglerne om Ansvaret for fore
løbige Loves Udstedelse — de Bestemmelser, der under
Rigsdagsforhandlingerne 1905—10 fremkaldte størst Uenig
hed mellem de daværende Folketing og Landsting, og som
bevirkede, at der ikke dengang kunde gennemføres en Mini
steransvarlighedslov. Striden stod navnlig om, hvorvidt
Ministrenes Ansvar skulde være afhængigt af, om Ministeren
havde »handlet med Bevidsthed om«, at han ikke vilde
kunne faa den paagældende Skat eller det paagældende
Udgiftsbeløb bevilget eller godkendt af Kongen og Rigsdagen
(Folketingets Opfattelse), eller om det afgørende skulde være,
om Ministeren havde fejlet i sit Skøn over, om Udgiften var
nødvendig ved Statsstyrelsens forsvarlige Førelse (Lands
tingets Opfattelse). — Med Hensyn til en Ministers Ansvar
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for foreløbige Loves Udstedelse fandt Landstingsflertallet det
urigtigt at foreskrive andre Betingelser i saa Henseende
end dem, der direkte fremgik af Grundlovens udtrykkelige
Forskrift om Betingelserne for Udstedelsen af en foreløbig Lov,
hvorimod Folketingsflertallet ansaa det for rimeligt ogsaa at
paalægge Ansvar, naar Ministeren havde vidst eller maattet
vide, at den foreløbige Lov ikke kunde ventes stadfæstet.
Selv om disse Spørgsmaal nu har mindre Betydning,
efter at det ved Grundlovsændringen af 1915 maa antages
fastslaaet, at provisoriske Finanslove ikke længer kan gives,
var det dog efter Regeringens Mening stadig af stor Vigtig
hed — navnlig for saa vidt angaar Ministrenes Ansvar for
ubevilgede Udgifters Afholdelse — at finde den rette Løsning,
og Bestemmelser i begge de nævnte Henseender er optaget
i § 7, a og b. Den i Litra c indsatte Ansvarsregel fandtes
ogsaa i de tidligere Forslag, men er nu noget snævrere for
muleret (jfr. Udtrykket »klart henhører under«).

§ 7. I Overensstemmelse med de foranstaaende Regler
paadrager en Minister sig Ansvar:
a. hvis der opkræves Statsskat eller afholdes Statsudgifter,
der ikke har saadan Hjemmel, som Grundlovens § 42*)
kræver, og vedkommende Minister dermed har haft til
Hensigt at unddrage Kongen eller Rigsdagen Afgørelsen
med Hensyn til den paagældende Skatteopkrævning eller
Udgiftsafholdelse eller har vidst eller burdet vide, at
han ikke kunde faa det paagældende Skatte- eller Ud
giftsbeløb godkendt af Kongen og Rigsdagen; en Mini
ster paadrager sig dog ikke Ansvar for Afholdelsen af
en Udgift, naar denne har været nødvendig af Hensyn
til Statsstyrelsens forsvarlige Førelse;
b. hvis der er udstedt en foreløbig Lov, uden at Tilfældet
er særdeles paatrængende, eller paa en Tid, da Rigsdagen
er samlet, eller af et saadant Indhold, at det strider
mod Grundloven. Det samme gælder, hvis Loven er af
en saadan Beskaffenhed eller udstedt under saadanne
Omstændigheder, at den eller de Ministre, der bærer
Ansvaret for dens Udstedelse, har vidst eller dog maattet
vide, at den ikke kunde ventes stadfæstet af Rigsdagen,
eller — hvis den foreløbige Lov efter sin Beskaffenhed
ikke krævede Stadfæstelse — at dens Udstedelse ikke
*) Se Noten Side 349.
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kunde ventes billiget af Rigsdagen. Ansvar paadrages
dog efter Omstændighederne ikke, saafremt Loven ikke
har bevirket Krænkelse af Statens Interesser eller andre
almene eller private Interesser;
c. hvis der ved kongelig eller ministeriel Beslutning udfar
diges en Retsforskrift angaaende et Forhold, der i Hen
hold til Grundloven, en særlig Lovbestemmelse eller
hidtil fulgte Lovgivningsregler klart henhører under Lov
givningsmagtens eller Domstolenes Omraade.
I Litra b, sidste Punktum, indsattes Ordet »har« i Stedet
for »skønnes at have«; i øvrigt gennemførtes Paragraffen
uændret.

§ 8 tilsigter at foreskrive Straf for en Ministers Handlen
i Strid med de ham paahvilende fundamentale Pligter med
Hensyn til Regeringens forfatningsmæssige Førelse og for Over
trædelse af de Ministeren ifølge Grundloven eller almindelig
Lov paahvilende Tjenestepligter.
Efter Paragraffen paadrager én Minister sig Ansvar efter
denne Lov:
a. saafremt der begaas Overtrædelse af nogen af Bestem
melserne om Rigsdagens Sammenkaldelse, Udsættelse,
Opløsning og Valg i Grundlovens §§ 19, 21 og 22*), af
Lov om Regeringens Førelse i Tilfælde af Kongens
Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse af 11. Februar
1871 §§ 1, 2 og 4 eller af Loven om Valg til Rigsdagen',
b. saafremt der finder Overtrædelse Sted af Grundlovens
§ 25 om en foreløbig Lovs Forelæggelse for den følgende
Rigsdag —, af Grundlovens § 41 om Forelæggelse af
Finanslovforslag og Forslag til midlertidige Bevillings
love samt om Fremlæggelse af Statsregnskabet —, af
Grundlovens § 40 eller § 43 om Forpligtelsen til at give
de af Tingene nedsatte Kommissioner og Statsrevisorerne
Oplysninger —, af Grundlovens §§ 15 og 16 om Loves
og vigtige Regeringsforanstaltningers Forhandling i
Statsraad eller Ministerraad —, af Grundlovens § 27
om Begrænsningen af Regeringens Myndighed til at
meddele Bevillinger og Undtagelser fra Lovene —, af
*) Se Noten Side 349.
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Grundlovens § 17 eller af den øvrige Lovgivning om de
personlige Betingelser for Beskikkelser og Udnævnelser —
eller af nogen anden Bestemmelse i Grundloven eller
den øvrige Lovgivning, som paalægger Ministrene Tjeneste
pligter.

§ 9. Endelig paadrager en Minister sig Ansvar efter
denne Lov, hvis han, selv om han ikke har overskredet sin
Myndigheds Grænser, begaar aabenbart Misbrug af sin Myn
dighed.
En lignende Bestemmelse fandtes i Forslaget af 1910.
Justitsministeriet mente i og for sig ikke, at den er stærkt
paakrævet, da Straffelovens § 155 ogsaa kommer til Anven
delse med Hensyn til Ministre.
Venstre havde ønsket at faa fastslaaet, at en Ministers
Ansvar i Henhold til § 9 ogsaa omfatter hans Administration
af Love, Udnævnelse af Tjenestemænd, Udstedelse af Bevil
linger o. lign., saafremt herved andre end saglige Hensyn
har været bestemmende. Man gik imidlertid ud fra, at Flertallets Opfattelse af, hvad »aabenbart Misbrug« omfatter,
ogsaa dækkede Kravet til de nævnte Sider af en Ministers
Administration, og fandt det derfor forsvarligt at undlade
at stille Ændringsforslag. (Flertallet bemærkede i sin Be
tænkning, at det selvfølgelig opfatter Ordene »aabenbart
Misbrug« som omfattende Tilfælde, hvor vedkommende
Minister har handlet med Tilsidesættelse af saglige Hensyn).

III.
§ 10. Overtrædelse af Bestemmelserne i denne Lov
straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar. Fore
ligger der kun uagtsomt Forhold, er Straffen Bøde eller under
skærpende Omstændigheder Hæfte.
Ved Udmaalingen af Straffen for uhjemlet Afholdelse af
Statsudgifter skal der tages Hensyn til, om der overhovedet
ikke har været bevilget noget Beløb til det paagældende
Formaal, eller om der foreligger en Overskridelse af et bevilget
Beløb, som under de foreliggende Omstændigheder maa anses
for uforsvarlig.
En Ministers Strafansvar efter denne Lovs §§ 7—9 og
efter Borgerlig Straffelovs §§ 155—157 bortfalder ved For
ældelse. Forældelsesfristen er 2 Aar; Forældelse indtræder
dog ikke, før nyt almindeligt Valg til Rigsdagen har været
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afholdt og der er forløbet 3 Maa neder efter den nyvalgte
Rigsdags Sammentræden. Paatale kan dog ikke finde Sted,
saafremt en nyvalgt Rigsdag har truffet Beslutning om, at
Strafansvar ikke skal gøres gældende. Med Hensyn til For
ældelsesfristens Beregning finder Reglerne i Borgerlig Straffe
lovs § 94 Anvendelse.
Det næstsidste Punktum i sidste Stykke blev indsat i
Folketinget. Venstre mente, at Stykket i denne Form var
uklart, og stillede Ændringsforslag om en anden Formulering,
men Ændringsforslaget forkastedes.
Ifølge Straffelovens § 92, Nr. 3, kan Forældelse med
Hensyn til Forbrydelser begaaet i offentlig Tjeneste eller
Hverv kun indtræde, naar den forskyldte Straf ikke over
stiger Bøde. Efter denne Bestemmelse, der er uændret, vil
Forældelse altsaa ikke indtræde, naar en Minister har overtraadt de i Straffeloven indeholdte Bestemmelser under saadanne Omstændigheder, at Frihedsstraf er forskyldt.

§ 11. For Handlinger, der er foretaget i Embeds Medfør,
ifalder en Minister Erstatningsansvar over for Statskassen,
saafremt han har handlet med Forsæt eller har gjort sig
skyldig i grov Tilsidesættelse af sine Embedspligter.
En Ministers Erstatningsansvar over for Statskassen
bortfalder, naar Den Forenede Rigsdag ved sin Beslutning
i Henhold til Grundlovens § 43*) har godkendt det aarlige
Statsregnskab uden at tage noget Forbehold med Hensyn
til det Beløb, hvis Erstatning der er Spørgsmaal om. Dette
gælder dog ikke, saafremt der senere fremkommer saadanne
Oplysninger, at det maa anses for utvivlsomt, at Forbehold
vilde være blevet taget af Den Forenede Rigsdag, saafremt
Oplysningerne havde foreligget for denne.
Med Hensyn til Afholdelsen af Statsudgifter indeholdt
de tidligere Forslag Regler om et meget strengt Erstatnings
ansvar for Ministrene; var uhjemlede Udgifter afholdt, skulde
den ansvarlige Minister være pligtig at tilsvare Statskassen
»Beløbet af den afholdte Udgift«, og det bestemtes yderligere,
at Ministrene solidarisk skulde være ansvarlige for saadanne
Udgifter, hvis det ikke kunde oplyses, hvem der bar Ansvaret
for Udgiftens Afholdelse.
Justitsministeren fandt det ikke rimeligt at optage Regler
om et saadant vidtgaaende Erstatningsansvar for Ministre,
*) Se Noten Side 349.
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men mente, at der tværtimod kunde være Hensyn, der maatte
føre til for Ministre at mildne det af den almindelige Erstat
ningsregel følgende Ansvar.
Paragraffens sidste Punktum blev tilføjet i Folketinget.

§ 12 bestemmer, at Loven træder i Kraft samtidig med
Danmarks Riges Grundlov.
Lovforslaget fik som Helhed Tilslutning fra Ordførerne
for de 4 store Partier, Bondepartiet og Retsforbundet. Der
blev dog fremsat nogen Kritik med Hensyn til Formuleringen
af flere Paragraffer og udtalt Ønske om enkelte Ændringer
eller Tilføjelser; særlig krævede Bondepartiet indsat Bestem
melser om, at Tiltaleret skulde tilkomme ikke alene Flertallet,
men ogsaa et Mindretal af nærmere bestemt Størrelse. —
Victor Pursekel anlagde det Synspunkt, at en særlig Minister
ansvarlighedslov kun har sin Berettigelse, hvis det kan paa
vises, at det parlamentariske Liv paa enkelte Punkter gør
et strafferetligt Ansvar ønskeligt, som man ikke kan naa
til efter den almindelige Lov, eller omvendt: gør et straffe
retligt Ansvar uønskeligt, hvor den almindelige Lov vilde
medføre det. Lovforslaget forekom hani saa langt fra at
skærpe eller klare Reglerne om Ministrenes Ansvar, at det
paa en Række Punkter nærmest svækkede Ministrenes Ansvar
og paa en lang Række Punkter var saa uklart affattet, at
Vindingen ved at have en særlig Lov syntes i høj Grad tvivlsom.
Som nævnt i det foregaaende ved Omtalen af §§ 5, 6 og 10
stillede Venstre Ændringsforslag om Affattelsen af disse Para
graffer, der afveg fra de af Udvalgsflertallet (Regeringspar
tierne og de Konservative) anbefalede Ændringer. Venstre
vilde dog ikke modsætte sig Flertallets Ændringsforslag, ifald
Partiets egne skulde blive forkastet.
Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget enstemmigt med
97 Stemmer; Bondepartiet undlod at stemme, da Partiets
Krav med Hensyn til Tiltaleret ikke var imødekommet.
I Landstinget gennemførtes Forslaget uden Udvalgsbehand
ling enstemmigt med 73 Stemmer.

73. LOV Om Rigsretten. (Justitsminister Steincke).
[A. Sp. 3873. — C. Sp. 369 og 1521].
Fremsat i Folketinget 17/1 (F. Sp. 2667). 1. Beh. 28/i
(F. Sp. 3295). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Fr.
Dalgaard, Bomholt, Holger Eriksen [Formand], Hartvig
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Frisch, Hedtoft-Hansen, Hans Nielsen, Strøm, HassingJørgensen [Sekretær], A. M. Hansen, Knud Kristensen,
Vanggaard, Himmelstrup, Hasle, Skjerbæk og H. F. Ulrichsen). Betænkning (B. Sp. 849) afgivet 23/2. (Ordfører: Fr.
Dalgaard). 2. Beh. % (F. Sp. 4661). 3. Beb. 2/3 (F. Sp.
4710). Oversendt til Landstinget. 1. Beb. 3/3 (L. Sp. 1173).
2. Beh. 8/3 (L. Sp. 1333). 3. Beh. 9/3 (L. Sp. 1395). Loven
stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 115).
Forfatningskommissionen ansaa det ikke for nødvendigt
at optage Bestemmelser om Rettergangsmaaden ved Rigs
retten i selve Grundloven, og i Overensstemmelse hermed
indeholdt Forslaget til Danmarks Riges Grundlov ikke en
til den gældende Grundlovs tredie midlertidige Bestemmelse
svarende Forskrift.
Skønt Rigsretsloven af 3. Marts 1852 efter Justitsmini
steriets Mening maa antages at have virket tilfredsstillende,
fandt Ministeriet det dog rimeligt at underkaste Loven i
dens Helhed en fornyet Overvejelse under Hensyn til de
Ændringer i den i 1852 bestaaende Retstilstand, som ikke
blot de vekslende Grundlove og det fremsatte Grundlovsforslag, men ogsaa den nyere Straffe- og Retsplejelovgivning
havde givet Anledning til.
Resultatet af Ministeriets Overvejelser blev et selv
stændigt Forslag om Rigsretten, ved hvis Udarbejdelse man
næsten Paragraf for Paragraf havde kunnet benytte Loven
af 1852, der allerede i vidt Omfang var bygget paa de nyere
Retsplejeprincipper: Offentlighed, Mundtbghed og Umid
delbarhed i Bevisførelsen. Lovforslaget vedtoges med enkelte
i Folketinget foretagne Ændringer.

I Loven er indarbejdet de i Grundlovsforslagets §§ 62
og 63 [63 og 64] optagne nye Bestemmelser om Rigsrettens
Sammensætning og Virkekreds. Reglerne om Stedfortrædere
er nærmere udformet, og det er bl. a. fastsat, at der for hver
enkelt Dommer straks vælges to Stedfortrædere, som ved
indtraadt Ledighed tiltræder i den Rækkefølge, hvori de
er valgt; (man undgaar derved de Vanskeligheder, der ellers
vilde melde sig ved baade den ordinære Dommers og Sted
fortræderens Forfald). Bortset fra disse Bestemmelser inde
holder Loven hovedsagelig en redaktionel Omformning af
Reglerne i Loven af 1852, væsentligt i Tilknytning til Rets
plejelovens Forskrifter. Samtidig har den skete Kodifikation
af de almindelige Procesregler gjort det muligt at udelade
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en Del Detailler om Procesmeddelelser, Stævnevarsel, Ud
sættelser m. v. og erstatte disse med en Henvisning til Rets
plejelovens almindelige Regler.
Om Lovens Ikrafttræden er det bestemt, at den skal
træde i Kraft samtidig med Danmarks Riges Grundlov.
Ministeriets Lovudkast havde været forelagt Retspleje
udvalget. hvis Erklæring man paa alle væsentlige Punkter
havde kunnet følge.
Det havde været overvejet, om der i Lovforslaget kunde
optages Regler om Behandlingen i Den Forenede Rigsdag
af Spørgsmaal om Benaadning af Ministre, dømt ved Rigs
retten; man havde imidlertid i Justitsministeriet fundet, at
dette i nogen Grad vilde falde uden for Lovforslagets Rammer.
Ved 1. Behandling i Folketinget henstillede Victor Purschel
(N. S.), at forskellige Enkeltheder i Lovforslaget blev ændret,
og disse Henstillinger blev delvis imødekommet ved Ændrings
forslag af Justitsministeren og Udvalgets Flertal (Regerings
partierne og Det konservative Folkeparti). Navnlig tilveje
bragtes Overensstemmelse med Retsplejelovens Bestemmelse
om Adgang til at udelukke den valgte Forsvarer fra Møder
under den foreløbige Undersøgelse, naar der er Grund til
at antage, at han vil modvirke Undersøgelsen, og med samme
Lovs Bestemmelse om, hvorvidt yderligere Bevisførelse skal
finde Sted, naar Tiltalte afgiver fuldstændig Tilstaaelse.
J. S. Foget (B.) udtalte Ønsket om en anden Sammen
sætning af Rigsretten, saaledes at Højesteretsdommerne i
alle Tilfælde kom til at danne Rettens Flertal.
Venstre fremsatte ikke saglige Indvendinger, men kunde
paa Grund af Partiets Modstand mod Regeringens Grundlovsforslag ikke stemme for Lovforslaget.
Retsplejeudvalget havde i sin Erklæring henledt Opmærk
somheden paa, at det efter den foreslaaede Rigsdagsordning
vilde kunne være en nærliggende Indsigelse mod de rigsdagsvalgte Dommeres Habilitet, at de som Rigsdagsmedlemmer
havde afgivet deres Stemme for eller imod Tiltalebeslutningen
eller dog havde udtalt sig angaaende denne. Baade Justits
ministeren, Socialdemokraternes Ordfører (Fr. Dalgaard) og
Victor Piirschel tog imidlertid Afstand fra dette Synspunkt.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget enstemmigt med
81 Stemmer (26 stemte hverken for eller imod).
I Landstinget blev Forslaget anbefalet af Ordførerne for
Regeringspartierne og af Hendriksen (K. F.). De Konservati
ves Ordfører (C. J. F. Sven) udtalte, at for saa vidt der mod
al Forventning skulde komme en ny Grundlov, kunde der
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formentlig ikke fremsættes egentlige Indvendinger mod det
foreliggende Forslag. Venstre vilde undlade at stemme. —
Forslagets Vedtagelse skete med 41 Stemmer.

74. Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Lov om
Rettens Pleje af 11. April 1916. (Behandling af Sager
i Medfør af Grundlovens § 78, 2. Stykke). (Justitsmi
nister Steincke). [A. Sp. 3897. — C. Sp. 195 og 1411].
Fremsat i Folketinget 17/x (F. Sp. 2668). 1. Beh. 28/i
(F. Sp. 3313). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Fr.
Dalgaard, Bomholt, Chr. Christiansen, Holger Eriksen [For
mand], Richard Jørgensen, Bollerup Madsen, Strøm, HassingJørgensen [Sekretær], Steen, Knud Kristensen, Vanggaard,
Himmelstrup, Hasle, Skjerbæk og H. F. Ulrich^en). Betænk
ning (B. Sp. 663) afgivet 11/2. (Ordfører: Fr. Dalgaard).
2. Beh. 15/2 (F. Sp. 3986). 3. Beh. 17/2 (F. Sp. 4077). Oversendt,
til Landstinget. 1. Beh. 21/2 (L. Sp. 794). 2. Beh. 8/3 (L. Sp.
1333). 3. Beh. 9/3 (L. Sp. 1395). Loven stadfæstet 15. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 114).
Loven giver Regler om den formelle Fremgangsmaade,
der skal anvendes af den, der i Medfør af § 78, 2. Stykke, i
det af Rigsdagen vedtagne Grundlovsforslag ønsker den ved
en Ekspropriation fastsatte Erstatnings Størrelse underkastet
Højesterets Prøvelse.

Det er forudsat, at den, som er utilfreds med en fastsat
Erstatning, benytter de Retsmidler i Form af Overtaksation
o. lign., der efter den almindelige Lovgivning staar til hans
Raadighed, og først derefter forsøger at anvende den ved
Grundlovsforslaget hjemlede Fremgangsmaade.
Ifølge Loven skal Sagen inden 8 Uger, efter at Justits
ministeren (til hvem Henvendelse i Henhold til Grundlovs
bestemmelsen maa rettes) har meddelt den fornødne Tilladelse,
indbringes for Højesteret ved Udtagelse af Stævning, hvor
den Myndighed, Institution m. v., der har besluttet Ekspro
priationen, bliver den ene og den til Erstatning berettigede
den anden Part. Spørgsmaalet, om den fastsatte Erstat
ning er passende, forhandles saa efter de om Domsforhand-
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ling i borgerlige Sager i første Instans for Landsret gældende
Regler med de af Forholdets Natur flydende Lempelser.
Finder Retten Klagen begrundet i Grundlovsforslagets
Forstand, udpeger den under Hensyntagen til Reglerne i
Retsplejelovens Kapitel 19 om Syn og Skøn Vurderingsmænd,
saaledes at det tilkommer Retten baade at bestemme Vurderingsmændenes Antal, og hvem der skal fungere; desuden
fastsætter Retten efter sit Skøn en Frist, inden hvilken
Resultatet skal foreligge. Angaaende Forretningens Fore
tagelse og Afhjemling, Vederlag til Vurderingsmændene m. v.
henvises ligeledes til Reglerne om Syn og Skøn med de for
nødne Lempelser, hvorved bemærkes, at Afgørelsen er
endelig. Om Forretningens Udfald skal alle interesserede have
direkte Underretning.
Venstre kunde paa Grund af sin Stilling til den Grundlovs
bestemmelse, hvortil Loven er knyttet, ikke stemme for Lov
forslaget. Victor Purschel (N. S) fandt den foreslaaede Ordning,
hvorefter man giver Højesteret den Opgave at skønne over,
om en Erstatning er passende, og saa, hvis den finder, at den
ikke er passende, henvise Afgørelsen til en tredie Instans
af Vurderingsmænd, i allerhøjeste Grad irrationel.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 86 Stemmer
mod 20, i Landstinget enstemmigt med 38 Stemmer (28 stemte
hverken for eller imod).

75. Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Lov
om Rettens Pleje af 11. April 1916. (Oprettelse af en
Særlig Klageret). (Justitsminister Steincké). [A. Sp. 2945.
— C. Sp. 141 og 323].
Fremsat i Landstinget 23/n (L. Sp. 122). 1. Beh. 30/n
(L. Sp. 151). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Holger
Andersen, Gunnar Fog-Petersen, Gisselbæk, A. P. Hansen,
Ingeborg Hansen, Jefsen Christensen, Jensen-Stevns, H. P.
Johansen [Formand], Josiassen, Niels Nielsen [Sekretær],
Rytter, Simonsen, Stein, Stumph og C. J. F. Sven). Betænk
ning (B. Sp. 465) afgivet 25/P (Ordfører: H. P. Johansen).
2. Beh. x/2 (L. Sp. 469). 3. Beh. 10/2 (L. Sp. 630). Oversendt
til Folketinget. 1. Beh. 22/2 (F. Sp. 4313). 2. Beh. 24/2 (F. Sp.
4405). 3. Beh. 28/o (F. Sp. 4550). Loven stadfæstet 15. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 113).
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I sidste Rigsdagssamling fremsatte Justitsministeren
Forslag til Lov om Oprettelse af et Organ uden for den almin
delige Instansfølge, en særlig Appelret, som skulde behandle
Sager i Anledning af mislig Adfærd fra en Dommers Side
og Spørgsmaal om eventuel Genoptagelse af en Straffesag. En
Redegørelse for Motiverne til dette Forslag og for dets Ind
hold er givet i Aarbogen 1937—38, Side 425—31. Derefter
er Side 431—37 omtalt Retsplejeudvalgets og Dommer
foreningens Stilling til Sagen og de i Folketinget stedfundne
Ændringer; endelig følger Side 437—40 en kort Fremstilling
af de forskellige Partiers Synspunkter og af Forslagets 1. Be
handling i Landstinget, der foregik tre Dage før Rigsdags
samlingens Slutning.
Ved Lovforslagets Genfremsættelse i denne Samling var
Rettens Navn ændret til Klageret. Justitsministeriet havde
ogsaa fundet det rigtigst under Hensyn til Udtalelser paa
Rigsdagen, Artikler i den juridiske Fagpresse og Henvendelser
fra Retsplejeudvalget og det juridiske Fakultet (Bilag til
Lovforslaget) at underkaste Forslaget som Helhed en for
nyet Overvejelse, og som Resultat heraf og af Forhandlinger
til forskellige Side indeholdt Lovforslaget Ændringer ved
rørende Rettens Sammensætning (særlig for Disciplinærsagers
Vedkommende) og udvidet Adgang til Appel i Disciplinærsager
samt — som Følge af de forandrede Genoptagelsesregler —
om Indførelse af et almindeligt Princip for den skriftlige
Fiksering af Bevismaterialet; endelig ogsaa angaaende Græn
serne for Anvendelsen af de gamle og de nye Regler.
I Landstinget foretoges efter Forslag af Justitsministeren
og Udvalgets Flertal nogle yderligere Ændringer (særlig om
Adgang til i særlige Tilfælde at sætte Retten uden for Køben
havn, om Simplificering af Appelreglerne og om Begræns
ning af det nysnævnte Princip angaaende Bevisførelsens
Fiksering til Straffesager). Disse Ændringer fik Tilslutning
fra alle Sider. Ved 3. Behandling stemte dog Venstre og
Det konservative Folkeparti paa Grund af deres principielle
Syn paa Sagen imod Lovforslaget. Samme Stilling indtog
de nævnte Partier i Folketinget, hvor ogsaa Bondepartiet og
Victor Purschel gik imod, medens Kommunisterne ikke
kunde medvirke til Sagens Fremme.
Klagerettens Sammensætning m. v., §§ 1—5.
Lovens § 1 indeholder følgende Bestemmelser om Klage
rettens Opgaver og Sammensætning, Rettens Sæde m. v.:
Begæringer om Genoptagelse af en Straffesag, jfr. Kapitel
86, og Sager om disciplinær Forfølgning mod en Dommer efter
§ 49 behandles og paakendes af den særlige Klageret. Klage-
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retten bestaar af 3 ordentlige Medlemmer, der efter Indstilling
af Justitsministeren beskikkes af Kongen paa 10 Aar. Inden
for dette Tidsrum kan intet Medlem afsættes uden ved Dom,
hvorimod et Medlem udtræder, naar Betingelserne for dets
Beskikkelse ikke længer er til Stede; Genbeskikkelse kan
ikke finde Sted.

De tre ordentlige Medlemmer skal være en Højesterets
dommer, en Landsdommer og en Underretsdommer', om Be

skikkelsen af disse Medlemmer sker Indstilling til Justits
ministeren fra henholdsvis Højesteret, Landsretterne og
Den danske Dommerforening, saaledes at der til hver af
Stillingerne foreslaas fire Personer, blandt hvilke Beskikkel
sen sker.
I Sager om Genoptagelse af en Straffesag tiltrædes Retten
desuden af to Personer, hvoraf den ene skal være i Virksomhed
som Sagfører og udpeges blandt fire Personer, dér hertil
bringes i Forslag af Sagførerraadet, medens den anden skal
være en beskikket Universitetslærer i Retsvidenskab eller
en anden Jurist med særlig videnskabelig Uddannelse. Paa
Beskikkelsen af disse Medlemmer, deres Afgang m. v. finder
Reglerne i 1. Stykke tilsvarende Anvendelse.
For hvert af Rettens Medlemmer beskikker Kongen efter
tilsvarende Regler som for vedkommende Medlem en Sup
pleant, der i fornødent Fald tiltræder Retten. For Dommerne
og Sagføreren beskikkes Suppleanterne blandt de i Medfør
af 2. og 3. Stykke indstillede.
Den som Medlem beskikkede Højesteretsdommer udfører
Hvervet som Klagerettens Præsident.
Skriverforretningerne ved Klageretten udføres gennem
Højesterets Justitskontor efter Aftale mellem Højesterets
Præsident og Klagerettens Præsident.
Vederlag til Klagerettens Præsident og øvrige Medlem
mer fastsættes ved Finansloven.
Klagerettens Sæde er i København, men Retten kan i
særlige Tilfælde, naar Omstændighederne taler derfor, efter
Præsidentens Bestemmelse ogsaa sættes andetsteds.
Efter Folketingets Affattelse af § 1 bestod Retten i Discipli
nærsager af en Højesteretsdommer og en anden fast Dommer,
beskikkede efter Indstilling fra henholdsvis Højesteret og
Dommerforeningen, desuden en Sagfører og to ligesom de
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øvrige Medlemmer paa 10 Aar beskikkede egentlige Læg
dommere. I Genoptagelsessager skulde Retten efter Folke
tingets Forslag bestaa af de nævnte to faste Dommere, to
Sagførere og en videnskabeligt uddannet Jurist. Loven ind
skrænker altsaa Antallet af Rettens Medlemmer i Disciplinær
sager til tre (alle Dommere, se Stk. 2); i Genoptagelsessager
tiltrædes Retten saa yderligere af en Sagfører og en viden
skabeligt uddannet Jurist.
Regeringsforslagets § 1 undergik i Landstinget enkelte
Ændringer. Antallet af indstillede Personer blev i Stk. 2 og 3
forøget fra tre til fire, og der skete en Tilføjelse om, at Supple
anterne for Dommerne og Sagføreren beskikkes blandt de
saaledes indstillede. Endvidere optoges Bestemmelsen i
sidste Stykke om, at Retten i særlige Tilfælde, naar Om
stændighederne taler derfor, efter Præsidentens Bestemmelse
kan sættes uden for København.

Af Indholdet i dette Kapitel skal i øvrigt blot nævnes:
§ 2 overlader til Klageretten selv at træffe Bestemmelse om
Tiden for sine Møder, og § 5 giver enhver Sagfører Ret til
at møde for Klageretten.
Disciplinærmyndighed over Dommere, §§ 6—12.
§ 6, der ændrer Retsplejelovens § 47, Stk. 1, udtaler,
at Spørgsmaal om en Dommers Strafansvar for Overtrædelse
af de ham efter Lovene som Dommer paahvilende Pligter
bedømmes efter Straffeloven og paakendes under en selv
stændig Straffesag. (Herved fjernes den Særstilling for en
Dommer, at Straf for Overtrædelse af Straffeloven i visse
Tilfælde har kunnet paalægges ham uden særlig Straffesag).
Ifølge § 7 skal Meddelelse om den en Dommer af ved
kommende Rets Præsident i Stilhed meddelte Advarsel gives
ikke blot den, der maatte have klaget over Forholdet, men
ogsaa Justitsministeren, for at man i Ministeriet kan have
det fyldigst mulige Materiale til Bedømmelse af hans Kvali
fikationer.
Hovedbestemmelserne i dette Kapitel findes i § 9, der
tager Sigte paa at undergive tjenstlige Forseelser fra en Dom
mers Side, der ikke falder ind under Straffeloven, en Behandlingsmaade, som i noget højere Grad end de hidtil gældende
Regler i Retsplejelovens §§ 48, Stk. 2, og 49 sikrer Forfølg
ningens Effektivitet og Sagens fyldestgørende Oplysning uden
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dog at belemre Forhandlingerne med et alt for vidtløftigt
Apparat, og uden at Dommernes Uafhængighed af den ud
øvende Magt trædes for nær. Paragraffen har følgende
Indhold:
Enhver, der under Møde for en Ret anser sig krænket
ved utilbørligt eller usømmeligt Forhold fra en Dommers
Side, kan inden 14 Dage fremsætte Besværing herover for
Rigsadvokaten til Indbringelse for den særlige Klageret.
Finder Justitsministeren, at en Dommer maa antages at
have gjort sig skyldig i et Forhold, der maa svække eller
gøre liam uværdig til den Agtelse og Tillid, som Dommer
kaldet forudsætter, uden at der dog er Tale om et efter
Straffeloven strafbart Forhold, finder tilsvarende Regler
Anvendelse.
Det samme gælder, hvor Dommen i en mod en Dommer
rejst Straffesag ikke medfører Embedsfortabelse, og denne
Virkning af de i 2. Stykke nævnte Hensyn af Ministeren
skønnes paakrævet.

Sagen bliver af Rigsadvokaten skriftlig at forelægge Klage
retten. Finder Rigsadvokaten, at en i Henhold til 1. Stykke
fremsat Besværing efter Klagerens egen Fremstilling er
aabenbar grundløs eller ikke falder ind under Bestemmelserne
i nævnte Stykke, eller mener han, at en Klage angaaende det
samme Forhold tidligere er afvist af Klageretten som ugrundet,
henleder han ved Fremsendelsen Rettens Opmærksomhed
herpaa; Klagen kan da straks uden yderligere Forhandling
afvises af Klageretten. I andre Tilfælde afæsker Retten ved
kommende Dommer en Erklæring om det paaklagede For
hold. Bestrider Dommeren Rigtigheden af den givne Frem
stilling af det faktisk passerede, bliver Sagens Sammenhæng,
for saa vidt det af Klageretten findes fornødent, at fastslaa
efter de i Kapitel 75 indeholdte Regler [Forundersøgelse ved
Retten] med de af Forholdets Natur flydende Lempelser.
Herefter skal Parterne have Lejlighed til skriftlig at
fremkomme med de Bemærkninger, hvortil det oplyste findes
at give Anledning. I de i Paragraffens 2. og 3. Stykke om
handlede Tilfælde, samt naar den indklagede Dommer frem
sætter Begæring derom, eller Sagens Beskaffenhed gør det
paakrævet, anordn er Klageretten dog mundtlig Forhandling
og tager samtidig Bestemmelse om, hvorvidt denne skal ske
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for lukkede Døre; de nærmere Bestemmelser om Forhandlin
gens Gang træffes i øvrigt af Præsidenten i Overensstemmelse
med de for Landsretsprocedure for borgerlige Sager i 1. In
stans gældende Regler. Den indklagede Dommer kan give
Møde med Sagfører; fremsætter Dommeren Begæring derom,
kan Klagerettens Præsident til Møde under mundtlig For
handling for Retten beskikke ham en Sagfører blandt de til
Udførelsen af offentlige og beneficerede Sager antagne, saaledes
at Salær og Godtgørelse for Udlæg udredes efter samme
Regler som i Tilfælde, hvor der er meddelt fri Proces.
Findes Klagen ugrundet, bliver dette at udtale, hvorhos
der i det i 1. Stykke omhandlede Tilfælde, uden Hensyn til
om Klagerens Adfærd maatte kunne paadrage ham Ansvar
efter Straffelovens Regler, kan paalægges ham Straf af Bøde,
hvis han uden rimelig Grund har foranlediget Sagen rejst.
Findes Klagen begrundet, kan Klageretten udtale sin
Misbilligelse af Dommerens Adfærd eller paalægge ham Bøde',
findes det af Dommeren udviste Forhold at være af graverende
Karakter, eller har han tidligere ved Klageretten været
dømt for Forhold af saadan Karakter, kan han derhos ved
Dommen afsættes', i saa Fald skal Dommen afgøre Pensionssporgsmaalet, hvorved bliver at iagttage, at den, der afsættes,
fordi han har begaaet en i den offentlige Mening vanærende
Handling, taber Retten til Pension, medens det, naar Af
sættelsen skyldes andet Forhold, som svækker den for Stil
lingen nødvendige Agtelse og Tillid, bestemmes ved Finanslov
eller Tillægsbevillingslov, hvorvidt den paagældende skal have
Pension og i bekræftende Fald af hvilken Størrelse; i alle
andre Tilfælde tilkommer der ham Pension efter Tjeneste
mandslovens almindelige Regler.
Om Dommen, der afsiges i et offentligt Retsmøde, giver
Rettens Præsident Meddelelse til Justitsministeren samt til
den, der i Medfør af 1. Stykke maatte have foranlediget
Sagen rejst.
Lyder Dommen paa Afsættelse, eller har der været
nedlagt Paastand herom, kan den indbringes. for Højesteret
efter Reglerne om Anke, i andre Tilfælde efter Reglerne om
Kære i borgerlige Sager, dog saaledes, at mindst fem Dommere
deltager i Paakendelsen.
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Med Hensyn til Sagsomkostninger finder Reglerne i
Kapitel 91 tilsvarende Anvendelse.
Det trediesidste Stykke blev tilføjet i Landstinget.
Ved den Affattelse, som § 9 i sidste Samling fik i Folke
tinget, blev der aabnet Adgang til at paaanke Domme om
Afsættelse af en Dommer for Højesteret, medens Rettens
Afgørelser i øvrigt skulde være endelige og upaaankelige.
I det i denne Samling fremsatte Lovforslag foreslog Justits
ministeren at tillade Anke til Højesteret i alle Disciplinær
sager. Paa dette Punkt skete i Landstinget den Ændring,
at kun Afsættelsessager skal indbringes for Højesteret efter
Reglerne om Anke, medens andre, mindre indgribende Af
gørelser indbringes efter de simplere Regler om Kære i borger
lige Sager, dog saaledes, at mindst 5 Højesteretsdommere
deltager i Paakendelsen (se næstsidste Stykke).

I § 10 henlægges ogsaa Spørgsmaal omAfsættelse af en
Dommer mod hans Ønske paa Grund af vedvarende Aands
eller Legemssvaghed til Klageretten, saaledes at Justitsmini
steren beordrer Sagen rejst, og denne altid forhandles
mundtlig.
Endvidere henlægger § 11 Spørgsmaal om Suspension
af en Dommer til Klageretten, medens Afgørelsen hidtil,
naar Talen var om en Dommer ved Underret, blev truffet af
Landsrettens Præsident og to af Rettens Medlemmer, og naar
Talen var dm en Højesterets- eller Landsdommer eller om
Præsidenten eller Vicepræsidenten for Sø- og Handelsretten,
af Højesterets Præsident og to af Rettens Medlemmer.
Endelig bestemmes det i § 12, at hvis en almindelig
Domstol finder, at et Forhold, der er indbragt for den særlige
Klageret, er af Betydning for Paadømmelsen af en for ved
kommende Domstol verserende Sag, bliver denne sidste i
det hele eller til Dels at udsætte, indtil Klagerettens Afgørelse
foreligger.
Genoptagelse af Straffesager, §§ 13—19.
En Begæring om Genoptagelse af en Straffesag kan dels
støttes paa visse Indsigelser mod selve det materielle Grundlag
for den tidligere Afgørelse, dels paa det formelle, at ved
kommende er domfældt som udeblevet, uden at nu noget
andet Retsmiddel staar til hans Raadighed.
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Hvad de sidste Tilfælde angaar, bevarer § 18 den hidtidige
Ordning, hvorefter Begæringen om Genoptagelse maa frem
sættes over for den Ret, som har afsagt Dom i Sagen, saaledes
at der blot, hvis Genoptagelse nægtes, skal være Adgang til
at paakære denne Afgørelse til Klageretten. Begæringer om
egentlig Genoptagelse — derunder af en Sag om nægtet Er
statning for uberettiget Anholdelse eller Varetægtsfængsel
(§ 19) — afgøres derimod ifølge § 17 endeligt ved Klagerettens
Kendelse.
Under Sagens Behandling i sidste Samling blev i Folke
tinget indsat en Bestemmelse, der giver udvidet Adgang til
Genoptagelse af Straffesager ved at aabne Mulighed for for
nyet Overvejelse af Bevisbedømmelsen, selv om der ikke
maatte være tilvejebragt egentlig nye Oplysninger, »naar der
foreligger særlige Omstændigheder, der gør det overvejende
sandsynligt, at de foreliggende Bevisligheder ikke har været
rigtigt bedømt«. Denne Bestemmelse findes nu i Lovens § 14,
og i Forbindelse hermed foreskriver § 15, at Begæring om
Genoptagelse i saa Fald maa fremsættes for Klageretten
inden 5 Aar efter Dommens Afsigelse, dog at Begæringen,
hvis Domfældte i Medfør af Dommen har været underkastet
Frihedsberøvelse, altid kan fremsættes indtil 2 Aar efter
hans Løsladelse.
Den nævnte Ændring af Genoptagelsesreglerne forudsæt
ter en mere omfattende Fiksering af Bevismaterialet under
den oprindelige Forhandling end den, der i Almindelighed
har fundet Sted. Med Henblik herpaa indeholder § 13 føl
gende Tilføjelse til Retsplejelovens § 876: »Hvor Retten efter
Sagens Beskaffenhed og Bevisets Stilling finder det paa
krævet, bliver saa meget af Bevisførelsen at medtage, som
er fornødent for, at den Ret, for hvilken Sagen senere maatte
blive indbragt, kan danne sig en begrundet Opfattelse af,
paa hvilket Grundlag Afgørelsen er truffet-.«
Bestemmelsen var oprindelig optaget som et Tillæg til
Retsplejelovens § 35, og det var Ministeriets Hensigt ganske
generelt — ogsaa med Gyldighed for borgerlige Sager — at
faa fastslaaet et Princip om Bevisførelsens Fiksering, hvis
nærmere Udformning saa maatte lægges i Retsanvendelsens
Haand. I Landstinget overførtes Paragraffen imidlertid til
§ 876, og dens Omraade indskrænkedes derved til Straffesager.
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Lovens Ikrafttræden, § 20.
Loven, der ogsaa gælder for Færøerne, traadte i Kraft

1. Juli 1939.

Begæringer om Genoptagelse af en Straffesag, der er
fremsat for vedkommende Ret inden Lovens Ikrafttræden,
behandles efter de hidtil gældende Regler; derimod finder de
nye Regler Anvendelse, selv om Sagen er paadømt inden den
nye Lovs Ikrafttræden, naar blot Begæringen er fremsat
efter dette Tidspunkt.
Hvad Disciplinærreglerne angaar, fastholder § 20 samme
Synspunkt, hvor det drejer sig om Besværing fra private
Personer, saaledes at de ældre Regler anvendes, hvis Besværing
er fremsat inden Lovens Ikrafttræden, ellers de nye Regler,
uanset om det paaklagede Forhold ligger under den gamle
Lovs Herredømme. — Hvor det derimod drejer sig om Indskriden fra Justitsministerens Side, skal de nye Regler kun
anvendes, naar selve det paaklagede Forhold ligger efter deres
Ikrafttræden.
Bestemmelsen i sidste Punktum, der betegner en Ændring
i Forhold til Folketingets Vedtagelse, var optaget i Regerings
forslaget for at forebygge unødig Usikkerhed og Utryghed,
og den gennemførtes uændret.
De af Justitsministeren og Landstingsudvalgets Flertal
(Regeringspartierne) foreslaaede Ændringer vedtoges uden
Afstemning.
Yderligere fore laa ved 2. Behandling i Landstinget en
Række Ændringsforslag fra Det konservative Folkeparti og
fra Venstre.
De Konservative nærede den Opfattelse, at de i Lovfor
slaget omhandlede Spørgsmaal endnu ikke var blevet til
strækkeligt behandlet af de i Spørgsmaalene særlig sagkyndige.
Man havde derfor fremsat Tanken om Nedsættelse af en
Kommission, der til Bunds kunde gennemgaa Problemerne og
tillige behandle andre Spørgsmaal vedrørende Retsplejen,
f. Eks. Dommer uddannelsen*). Flertallet havde imidlertid
ønsket allerede nu at gennemføre Forslaget om en særlig
Klageret. Dette beklagede Mindretallet. og det kunde i alle
Tilfælde ikke tiltræde Lovforslaget som Helhed. Mindretallet
stillede derfor en Række Ændringsforslag sigtende til at ind*) Ved 2. Behandling (L. T. Sp. 474) oplyste Justitsministeren,
at han var beskæftiget med at nedsætte et Udvalg om dette
Spørgsmaal.
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skrænke Loven til alene at angaa Genoptagelse af Straffesager.
Hovedændringsforslaget, der fik Støtte af Venstre, forkastedes
med 37 Stemmer mod 30.
Venstre havde i Udvalget, for at der muligvis kunde opnaas
Enighed om Lovforslaget, foreslaaet, at Klageretten skulde
bestaa af Højesterets Præsident og 6 andre Højesterets
dommere. Da Ministeren og Regeringspartierne ikke havde
kunnet acceptere dette Ændringsforslag, havde Mindretallet
ikke villet stille det i Salen, men Venstre maatte som Følge
heraf gaa imod Lovforslaget. For imidlertid at søge dette
forbedret saa meget som muligt foreslog Mindretallet en
Række Ændringer angaaende Enkeltheder, og til disse var
der ogsaa taget Hensyn af Ministeren.
Paa andre Punkter fandt Mindretallets Synspunkter der
imod ikke Tilslutning fra Ministeren og Udvalgsflertallet.
Dette gjaldt i første Række et Ændringsforslag om, at Højeste
ret og Landsretterne i Forening skulde vælge henholdsvis
Højesteretsdommeren og Landsdommeren i Klageretten i
Stedet for at gøre Indstilling om flere til Ministerens Valg.
(Forkastet med 37 Stemmer mod 33). Et andet Ændrings
forslag om, at Begæring om Genoptagelse i Tilfælde, der
drejer sig om urigtig Bedømmelse af de foreliggende Bevislig
heder, skulde fremsættes for Højesteret, hvis Afgørelse skulde
træffes af mindst 5 Dommere, blev forkastet med 38 Stemmer
mod 32. Endvidere foreslog Mindretallet til § 14 at føje:
»Kan der ikke tilvejebringes tilstrækkelig fuldstændige Op
lysninger om, hvilke Bevisligheder der har foreligget som
Grundlag for Bedømmelsen, kan Genoptagelse ikke tilstedes.«
Dette Ændringsforslag ansaa Justitsministeren for over
flødigt, og Forslagsstillerne tog det derefter tilbage.
Ved 3. Behandling motiverede Rytter Venstres Modstand
mod Lovforslaget med, at der her blev oprettet en Sær
domstol, og at Forslaget hverken havde kunnet vinde Til
slutning fra Praktikerne eller fra Retsvidenskaben.
Forslagets Vedtagelse skete i Landstinget med 37 Stem
mer (Regeringspartierne) mod 27 (Venstre og Konservative).
I Folketinget erkendte Ordførerne for Venstre og Det
konservative Folkeparti, at Lovforslaget var undergaaet
væsentlige Forbedringer siden sidste Samling, men de to
Partier kunde dog ikke bidrage til dets Gennemførelse. Kom
munisterne mente derimod, at Forslaget i den ændrede Affat
telse — særlig ved Fjernelsen af Lægmænd fra Klageretten —
var blevet reelt betydningsløst, og de havde ikke Interesse
i at gennemføre Forslaget i denne Skikkelse. Bondepartiet
og Victor Purschel (N. S.) tog Afstand fra Lovforslaget særlig
paa Grund af dets Bestemmelser om en Disciplinærret for
Dommere. — Ved 3. Behandling stod Stemmerne 55 mod 33.
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76. Lov om Frihed for Arrest og Forbud med
Hensyn til Luftfartøjer. (Justitsminister Steincke). [A.
Sp. 2781. — C. Sp. 15 og 33].
Fremsat i Landstinget 19/10 (L. Sp. 9). 1. Beh. 21/10 (L.
Sp. 18). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Holger An
dersen, Grove, Hendriksen, Jensen-Stevns, Kantsø, Laurits
Knudsen [Formand], Jørgen Møller, Stegger Nielsen, Ch.
Petersen, Stensballe, Stumph, C. J. F. Sven, C. F. Sørensen,
Martin Sørensen [Peterslund] [Sekretær] og Villemoes). Be
tænkning (B. Sp. 27) afgivet 11/11. (Ordfører: Kantsø). 2. Beh.
16/n (L. Sp. 116). 3. Beh. 18/u (L. Sp. 119). Oversendt til
Folketinget. 1. Beh. 9/12 (F. Sp. 2244). 2. Beh. 13/12 (F.
Sp. 2291). 3. Beh. 15/12 (F. Sp. 2403). Loven stadfæstet 21.
December 1938. (Lov-Tid. Nr. 367).
Ved denne Lov, der ligesom Loven af 7. Maj 1937 om
Befordring med Luftfartøj bygger paa et Udkast, der var
udarbejdet af de danske Medlemmer af den nordiske Luftprivatretskomité, tilsigtes gennemført saadanne Bestemmelser,
som dels vil gøre det muligt for Danmark at ratificere Romer
konventionen af 29. Maj 1933 angaaende Indførelse af visse
ensartede Regler om Arrest i Luftfartøjer, dels yderligere for
den rent indenrigske Luftfart vil medføre en Beskyttelse for
de talrige Interesser hos Passagerer og Ladningsejere m. fl.,
der navnlig knytter sig til den regelmæssige Lufttrafik, mod
Anvendelsen af de foreløbige Retsmidler, Arrest og Forbud. Der
imod berører Loven ikke Kreditorernes Adgang til endelig
Fyldestgørelse i Luftfartøjer ved Udlæg, Udpantning eller
Konkurs i Overensstemmelse med Retsplejelovens og Kon
kurslovens almindelige Regler, eller Spørgsmaalet om Far
tøjets Beslaglæggelse efter Straffeprocessens, Told- eller Politi
lovgivningens Forskrifter.
§§ 1 og 2. Fritaget for Arrest er: a. Luftfartøjer, der ude
lukkende benyttes i Statstjeneste, derunder indbefattet Post

befordring, men ikke Handelsvirksomhed; b. Luftfartøjer,
der anvendes paa regelmæssige Ruter i offentlig Lufttrafik, samt
de nødvendige Reservefartøjer; c. Luftfartøjer, der i øvrigt
er bestemt til Befordring af Personer eller Gods mod Betaling,
naar Fartøjet er klart til Adgang for saadan Befordring, og
Arrest ikke kræves for Gæld, som er stiftet med den forestaaende Rejse for Øje, eller som er opstaaet under Rejsen.
Sikkerhedsstillelse til Afværgelse eller Ophævelse af Arrest
anses for tilstrækkelig, naar den dækker Fordringen med
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Renter og Omkostninger eller Luftfartøjets Værdi, saafremt
denne er lavere.
Ifølge § 3 finder Bestemmelserne i §§ 1 og 2 tilsvarende
Anvendelse paa Forbud til Fordel for Ejeren eller den, som
i øvrigt har en Rettighed over Luftfartøjet. Dog kan Ejeren
uanset Bestemmelserne i § 1 kræve nedlagt Forbud mod, at
et Luftfartøj fjernes, naar det er frataget ham ved en rets
stridig Handling.
Justitsministeren og Landstingets Udvalg var enige om,
at Bestemmelserne i § 3 angaaende de Rettigheder, der er
tillagt Ejeren af et Luftfartøj, ogsaa kommer f. Eks. en Bruger
eller en Haandpanthaver til gode.

Skønt direkte foranlediget ved den internationale Kon
vention, omfatter Loven i første Række danske Luftfartøjer,
og efter § 4 finder den kun Anvendelse paa udenlandske Luft
fartøjer, for saa vidt der efter Overenskomst med vedkom
mende Stat er truffet Bestemmelse derom, hvilket forud
sættes at skulle ske over for de Stater, der har tiltraadt Kon
ventionen om Arrest (bl. a. Belgien, Italien, Nederlandene,
Polen, Sverige og Tyskland), saa snart denne er ratificeret
fra dansk Side.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.

77. Lov om Ændringer i Lov om Rettens Pleje.
(Arrest og Forbud med Hensyn til Luftfartøjer).
(Justitsminister Steincke). [A. Sp. 2797. — C. Sp. 17 og 33].
Fremsat i Landstinget 19/10 (L- Sp. 9). 1. Beh. 21/10 (L.
Sp. 24, jfr. Sp. 18). Henvist til Udvalget angaaende Forslag
til Lov om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til
Luftfartøjer (se Side 370). Betænkning (B. Sp. 27) afgivet n/n.
(Ordfører: Kantsø). 2. Beh. 16/n (L. Sp. 117). 3. Beh. 18/u
(L. Sp. 119). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 9/12 (F. Sp. 2244).
2. Beh. 13/12 (F. Sp. 2292). 3. Beh. 15/12 (F. Sp. 2404). Loven
stadfæstet 21. December 1938. (Lov-Tid. Nr. 368).
I Tilknytning til Loven om Frihed for Arrest og Forbud
med Hensyn til Luftfartøjer er det ved et Par Tilføjelser til
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Retsplejelovens §§ 614 og 646 bestemt, at Arrest og Forbud,
hvad Luftfartøjer angaar, kun kan anvendes i Overensstem
melse med Reglerne i den derom gældende Særlovgivning.

78. Lov om Voldgift i Tvistigheder angaaende
Handel med Husdyr. (Justitsminister Steincke). [A. Sp.
2833. — C. Sp. 183 og 1577].
Fremsat i Folketinget 22/n (F. Sp. 1585). 1. Beh. 9/12
(F. Sp. 2245). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Jensen
[Horsebæk], Fr. Dalgaard [Formand], J. P. Jensen, Jensen
[Lillering], A. C. Mortensen, Sørensen [Sejlflod], Ælkær,
Aage Fogh [Sekretær], N. P. Andreasen, Sønderup, Erik
Eriksen, Laurits Pedersen, Viggo Hansen, Ulrich og Petersen
[Røj]). Betænkning (B. Sp. 521) afgivet 9/2. (Ordfører:
Jensen [Horsebæk]). 2. Beh. 15/2 (F. Sp. 3998). 3. Beh. 17/2
(F. Sp. 4089). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 21/2 (L. Sp.
795). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (A. P. Hansen
[Formand], Ingeborg Hansen, Jensen-Aale, Jensen-Stevns,
H. P. Johansen, Kr. Johansen, Josiassen, Korsgaard, Krarup,
Fr. Kristiansen [Sekretær], Nielsen Mann, K. Pedersen,
P. C. Petersen, J. R. Poulsen og Rahbek). Betænkning
(B. Sp. 1945) afgivet 9/3. (Ordfører: A. P. Hansen). 2. Beh.
10/3 (L. Sp. 1478). 3. Beh. n/3 (L. Sp. 1573). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 94).
Den hidtil gældende Lov paa dette Omraade — Lov
Nr. 234 af 12. Juni 1922 — overlod Afgørelsen af alle Tvistig
heder mellem Parterne i Køb eller Bytte af de i Loven
angivne levende Husdyr til Afgørelse ved Voldgiftsmænd,
for saa vidt angaar Spørgsmaal om Handelens Tilbagegang i
Anledning af Mangler ved det afhændede og om Erstatning
eller Afslag i Købe- eller Byttesummen i Anledning af saadanne Mangler; Voldgiftsafgørelse udelukkedes dog, hvis
Parterne ved Handelens Afslutning havde taget Forbehold
om, at eventuelle Tvistigheder skulde afgøres ad almindelig
Rets vej. Voldgiftsretterne bestod af 3 uberygtede og kyndige
Mænd, men det krævedes ikke, at nogen af disse skulde være
retskyndig. De afsagte Kendelser kunde som Regel ikke
paaankes; dog kunde Overøvrigheden under særlige Om
stændigheder tillade, at en Tvistighed indbragtes til fornyet
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Foretagelse for en saakaldt staaende Voldgiftsdomstol, op
rettet i hver Overøvrighedskreds, med en retskyndig Formand.
Lige siden Voldgiftsinstitutionen blev indført ved en
Lov af 19. April 1907 (afløst først af tidsbegrænsede Love af
1912 og 1917, dernæst af den ikke-tidsbegrænsede Lov af
12. Juni 1922), har Hovedprincippet i Voldgiftslovene:
Afgørelse af Husdyrtvistigheder alene gennem Lægmænd
uden Medvirken af Personer, der er i Besiddelse af juridisk
Sagkundskab, været Genstand for en skarp Kritik fra den
juridiske Videnskabs Side. Derimod har der inden for Land
brugsorganisationerne været Tilfredshed med Voldgifts
ordningens Hovedprincip, hvorimod der har været rettet
Kritik mod forskellige mindre væsentlige Punkter i Voldgiftsinstutionens Virksomhed, navnlig Sagsbehandlingens Lang
somhed og Uensartetheden af de af Voldgiftsretterne trufne
Afgørelser.
For at faa afhjulpet de af Landbrugsorganisationerne
kritiserede Forhold henvendte De samvirkende Landbo
foreninger og De samvirkende Husmandsforeninger sig i
1936 i Fællesskab til Justitsministeren, der paa denne Foran
ledning ved Skrivelse af 27. April s. A. nedsatte et Udvalg
med den Opgave at gennemgaa Reglerne om Voldgift ved
Husdyrhandler med Henblik paa eventuelle Ændringer i
Lovgivningen herom samt Tilvejebringelse af større Ensartet
hed i Afgørelserne. Udvalget, hvis Formand var Professor
Hurwitz, og som desuden bestod af et veterinærkyndigt
Medlem, udpeget af Landbrugsministeriet, en Dommer,
udpeget af Dommerforeningen, 2 Repræsentanter for Landbo
foreningerne og 2 for Husmandsforeningerne, afgav i Februar
1938 en omfattende Betænkning. Her hævdede Udvalgets
juridiske Medlemmer den principielle Opfattelse, at Sagerne
burde behandles af de ordinære Domstole under Medvirken
af sagkyndige Dommere (Husdyrretter), medens Udvalgets
øvrige Medlemmer ønskede at bibeholde den gældende Vold
giftsordnings Hovedprincip og indskrænke sig til at refor
mere Ordningen paa de af Landbrugsorganisationerne kriti
serede Punkter. Trods disse afvigende Hovedsynspunkter
enedes Udvalget imidlertid om en Række Ændringer i Loven,
idet Dommer Anker dog stillede Særforslag med Hensyn til
Spørgsmaalet om, hvem der skal beklæde Formandssædet i
Voldgiftsretten i Tilfælde, hvor Dommeren er indtraadt som
Medlem af denne.
Der blev derefter indhentet Erklæringer fra forskellige
Institutioner over Udvalgets Indstilling. Retsplejeudvalget
og Dommerforeningen anbefalede Gennemførelse af det
juridiske Mindretals Forslag om Husdyrretter som den bedste
Løsning, men hvis der skulde gennemføres en Ordning paa
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Grund af Udvalgets Udkast, vilde man foretrække Dommer
Ankers Ændringsforslag. Landboforeningerne og Husmands
foreningerne kunde derimod ikke anbefale Indførelse af Husdyrretter, men tiltraadte Udvalgsforslaget. Inden for Det
veterinære Sundhedsraad gav et Flertal sin Tilslutning til
Udvalgsforslaget med Dommer Ankers Ændring — samme
Standpunkt indtog derefter Landbrugsministeriet —, medens
et Mindretal anbefalede Udvalgsforslaget uændret.
Justitsministeriet var i og for sig enigt med Retspleje
udvalget og Dommerforeningen i den Opfattelse, som ogsaa
Politimesterforeningen delte, at en Ordning, hvorefter Hus
dyrsager behandles ved de ordinære Domstole med Tiltræden
af sagkyndige Meddommere, ud fra et Retsplejesynspunkt
vilde være at foretrække fremfor Udvalgsforslaget. Under
Hensyn til Landbrugsorganisationernes bestemte Modstand
mod en saadan Ordning mente Ministeriet dog ikke at burde
søge dette Forslag realiseret for Tiden, men fandt det rettest
at følge de Linier, som det nedsatte Udvalg var naaet til
Enighed om, dog med den af Dommer Anker ønskede Af
vigelse, som var motiveret med Vanskeligheden ved at
afgrænse den ikke-retskyndige Voldgiftsformands Kompe
tence over for Dommerens. Bortset herfra stemte det 'af
Justitsministeren fremsatte’ Lovforslag i alt væsentligt med
Udvalgets Udkast.
Under Sagens Behandling i Folketinget ændredes Rege
ringsforslaget paa enkelte Punkter (se navnlig nedenfor
under 4. og 10.) og vedtoges i denne Skikkelse enstemmigt i
begge Ting; Venstre undlod dog at stemme.
Grundlaget for den gennemførte Nyordning er, som det
vil fremgaa af forånstaaende Oversigt over Sagens Behand
ling, den hidtidige Husdyrvoldgiftslov. Men der er foretaget
Ændringer i adskillige Paragraffer, og i det følgende er gjort
Rede for de væsentligste Afvigelser fra Loven af 1922:
1. Voldgiftsretten bestaar fremtidig af 2 Voldgiftsmænd samt af Retskredsens Civildommer (i København en af
Præsidenten for Københavns Byret udpeget Dommer og
paa Frederiksberg Dommeren i Frederiksberg Birks 3. Af
deling). Hvis den af Voldgiftsformanden ved Sagens Paabegyndelse foretagne Forligsmægling ender resultatløst, til
kaldes den udmeldte Voldgiftsmand og vedkommende
Dommer. Dommeren indtræder fra nu af som Formand for
Voldgiftsretten, ligesom han ogsaa fungerer som Formand,
hvis Voldgiftsretten samles forinden dette Tidspunkt for
at afsige Kendelse. (§ 2 og § 5, Stk. 1).
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2. Naar der saaledes er sikret Voldgiftsretten et juridisk
Element, findes der ikke Grund til at opretholde Adgangen
for Parterne til at vedtage Sagsbehandling ad almindelig
Retsvej. Denne Adgang, der i øvrigt i Praksis har været
uden Betydning, bortfalder derfor, og Voldgiftsordningen
gøres obligatorisk. (§ 1).
3. Dernæst bliver det muligt at henlægge Vidneførsel
og anden Bevisførelse til Brug ved Voldgiftsafgørelsen direkte
under Voldgiftsretten, og det bestemmes i § 5, Stk. 4, at Bevis
førelsen skal ske efter Retsplejelovens almindelige Regler
herom.
4. Der aabnes Adgang til at inddrage alle Regressøgsmaal
vedrørende det samme Husdyr*) under Sagen mod den sidste
Sælger af Dyret. Initiativet til Inddragelse af de »fjernere«
Parter er henlagt til Voldgiftsformanden, som med 4 Dages
Varsel skal opfordre enhver indklaget til at inddrage sin
Hjemmelsmand i Sagen. Undladelse af at benytte Adgangen
hertil medfører Fortabelse af Regresretten. (§ 4, Stk. 3—5).
— I Overensstemmelse hermed søges alle Mellemværender
om samme Dyr i videst mulige Omfang inddraget under een
Appelsag. (§ 8). — Hvis flere Hjemmelsmænd er inddraget
under Sagen, vil Retsforholdet mellem alle de inddragne
være at afgøre ved samme Kendelse, medmindre Voldgifts
retten finder Anledning til at udskille et eller flere af For
holdene til særskilt Paakendelse; ved Kendelsen skal Rets
forholdet mellem hver enkelt Klager og hans Hjemmels
mand særskilt fastslaas. (§ 5, Stk. 1; tilføjet i Folketinget).
5. Medens en Sag hidtil har skullet paakendes af Voldgiftsmændene i den Voldgiftskreds, hvor Sælgeren havde sin
Bopæl ved Handelens Afslutning, er det med Henblik paa
den under 4. omtalte Nyordning, hvorefter en Række Sælgere
kan inddrages i Sagen, bestemt, at Sagen hører under Paakendelse af Voldgiftsretten i den Voldgiftskreds, hvor den
Person, mod hvilken der først indgives Klage, havde sin
Bopæl ved Handelens Afslutning. (§ 3).
6. Det staar ogsaa i Forbindelse med Samlingen af
Regressøgsmaalene under Sagen mod sidste Sælger, at Fri*) Ogsaa Tvistigheder om Handel med Geder er nu inddraget
under Voldgiftsordningen.
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sterne for Afsigelse af Kendelse er forlænget noget (Normal
fristen saaledes fra 6 til 8 Uger), og at der udtrykkeligt er
givet Voldgiftsretten Anvisning paa eventuelt at fordele
Omkostningerne mellem Parterne. (§ 6, Stk. 1, og § 5, Stk. 7).
7. Voldgiftskredsene gøres større, idet de skal falde
sammen med Retskredsene. Herved bortfalder bl. a. de
særlige Købstadvoldgiftskredse. I Sammenhæng hermed er
det bestemt, at Beskikkelse af Voldgiftsmændene overalt
— uden for København og Frederiksberg — skal foretages
af Amtsraadet efter Indstilling af Kommunalbestyrelserne.
(§ 2).
8. Det er udtrykkeligt foreskrevet, at de Personer, der
beskikkes til Voldgiftsmænd, skal have praktisk Kendskab
til Handel med Husdyr, og der er indført en 70 Aars Alders
grænse for Voldgiftsmænd. (§ 2, sidste Stykke).
9. Det gælder fremdeles, at de afsagte Voldgiftskendel
ser som Regel ikke kan paaankes, men at Overøvrigheden
dog under særlige Omstændigheder kan tillade, at en Tvistig
hed indbringes til fornyet Foretagelse for en Overvoldgiftsret
— dette Udtryk erstatter »staaende Voldgiftsdomstol« —,
oprettet i hver Overøvrighedskreds. Ny er en Bestemmelse
om, at Overøvrigheden, inden Tilladelse til Anke gives, skal
raadslaa herom med en af Amtsraadet (i København og
Frederiksberg Kommunalbestyrelsen) dertil udpeget Mand,
som har praktisk Kendskab til Handel med Husdyr. Til
ladelse til Anke skal gives, ikke blot som hidtil naar det
skønnes, at der i Handler om samme Husdyr er afsagt mod
stridende Kendelser, men ogsaa naar Sagen har omfattet
flere Parter. (§ 7, Stk. 1).
10. Efter Regeringens Forslag skulde Formanden for
Overvoldgiftsretten være en af vedkommende Landsrets
præsident udpeget Landsdommer i den paagældende Lands
retskreds. Paa det Punkt ændredes Lovforslaget i Folke
tinget, saaledes at Formanden skal være »en fast Dommer i
en ordinær Ret eller undtagelsesvis en anden juridisk ud
dannet Person, der opfylder Lovens Betingelser for Beskik
kelse til fast Dommer« (ifølge Loven af 1922: en retskyndig
Formand, der skal opfylde Betingelserne for at kunne be
skikkes til fast Dommer i en ordinær Ret). Beskikkelsen sker
fremtidig for Formandens Vedkommende af Justitsmini-
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steren efter Indstilling af Amtmanden. I Folketinget til
føjedes endvidere en Bestemmelse om Beskikkelse af en
Stedfortræder, der overtager Formandens Hverv, hvis denne
har deltaget i Sagens Behandling i 1. Instans, og i øvrigt i
Tilfælde af hans Forfald. (§ 7, Stk. 2).
11. Der kan meddeles fri Proces saavel for Voldgifts
retten som for Overvoldgiftsretten i Overensstemmelse med
Reglerne i Retsplejelovens Kapitel 31. Andragender om fri
Proces i 1. Instans skal herefter afgøres af Overøvrigheden,
Andragender om fri Proces for O ver voldgiftsretten af Justits
ministeriet.
Efter Indstilling af hele Udvalget vedtog Folketinget de
under 4. og 10. omtalte Ændringer, der var tiltraadt af Justits
ministeren. Desuden foretoges et Par Ændringer i § 4 om, at
Meddelelser og Tilsigelser fra Voldgiftsformanden skal ske
ved anbefalet Brev i Stedet for ved Stævningsmændene.
Der var derimod ikke Enighed om de Krav, der bør
stilles til den retskyndige, som indtræder i Voldgiftsretten,
naar Forligsmægling er strandet, eller om hans Beføjelser
inden for Retten.
Fra konservativ Side fandt man det ikke absolut nødven
digt, at en Dommer skulde tiltræde Retten, men ansaa det
for tilstrækkeligt, at vedkommende blev udpeget af Amt
manden og opfyldte Betingelserne for at være ordinær
Dommer. Et Ændringsforslag herom, som Justitsministeren
fraraadede, nærmest af praktiske Grunde, forkastedes med
55 Stemmer mod 13 (25 stemte hverken for eller imod).
Venstre-Mindretallet vilde anse det for saglig heldigst, at
Voldgiftsformanden bestred Formandshvervet ogsaa i Vold
giftsretten, men havde for at opnaa Enighed tilbudt at
medvirke til en Ordning, der henlagde Valget af Formanden
til Rettens egen Afgørelse. Da dette Forligstilbud blev afvist,
foreslog Mindretallet i Overensstemmelse med det justits
ministerielle Udvalgs Flertal at affatte Bestemmelsen saaledes,
at Dommeren kun skulde lede Bevisførelsen og i øvrigt være
Forhandlingsleder i det Omfang, Voldgiftsretten bestemte.
Justitsministeren gik imod denne Ændring med samme
Motivering, som var anført af Dommer Anker: at denne
Ordning formentlig vilde medføre en uheldig Usikkerhed i
Rettens Arbejdsforhold og gøre det uklart, hvor langt Dom
merens Beføjelser og Ansvar rakte. — Venstres Ændrings
forslag, der fik Støtte af Bondepartiet, forkastedes med
60 Stemmer mod 21 (17 stemte hverken for eller imod).
Spørgsmaalet om Dommerens Stilling inden for Voldgifts-
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retten blev genoptaget i Landstinget. Venstre havde ønsket
at faa en Udtalelse fra De samvirkende Husmandsforeninger
for derigennem at faa konstateret, om denne Organisation
havde ændret Standpunkt eller vedblivende stod fast paa det,
som dens Medlemmer indtog i Justitsministerens Kommission,
og som faldt sammen med det af Mindretallet stillede Æn
dringsforslag. Forespørgsel herom var ogsaa blevet stillet,
men Mindretallet havde faaet Besked om, at Svar ikke var
indløbet, og at Flertallet — ligegyldigt hvad Svaret maatte
komme til at gaa ud paa — vilde gennemføre Lovforslaget
uændret. Stillet over for dette, »at Forslaget skal gennemføres,
selv mod et enigt Landbrugs Ønsker«, ønskede Mindretallet
ikke at tage Medansvar for Lovens Gennemførelse, ifald dets
Ændringsforslag skulde blive stemt ned. Ændringsforslaget
forkastedes med 38 Stemmer mod 19.
Det konservative Mindretal i Landstinget havde ønsket,
at Voldgiftsformanden ved Forligsprøven kunde behandle
Sagen sammen med den i Sagen udmeldte læge Voldgifts
mand; men da Ministeren ikke havde ment at kunne gaa
med til dette, stillede Mindretallet ikke Ændringsforslag.
Foruden Regeringspartierne stemte i Folketinget Medlem
merne af Det konservative Folkeparti og Bondepartiet,
i alt 91, for Lovforslaget; Venstre undlod at stemme. I Lands
tinget fik Lovforslaget 54 Stemmer; ogsaa her undlod Venstre
at stemme.

79. Lov om ændret Affattelse af forskellige Be
stemmelser i Borgerlig Straffelov Nr. 126 af 15. April
1930 med flere Love. (Rettighedsfortabelse som Følge
af Lovovertrædelser). (Justitsminister Steincke). [A. Sp.
3941. — C. Sp. 1377 og 1577].
Fremsat i Folketinget 20/i (F. Sp. 2790). 1. Beh. 3/2
(F. Sp. 3542). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Fr.
Dalgaard, Bomholt [Formand], Chr. Christiansen, Holger
Eriksen, Richard Jørgensen, Bollerup Madsen, Strøm, Steen,
Hassing-Jørgensen [Sekretær], Elgaard, Nørskov, Løje,
Skjerbæk, Hasle og H. F. Ulrichsen). Betænkning (B. Sp.
1711) afgivet 2/3. (Ordfører: Fr. Dalgaard). 2. Beh. %
(F. Sp. 5247). 3. Beh. % (F. Sp. 5283). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 10/b (L. Sp. 1465). 2. Beh. 10/3 (L. Sp. 1489).
3. Beh. 11/3 (L. Sp. 1573). Loven stadfæstet 15. Marts 1959.
(Lov-Tid. Nr. 88).
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Igennem mange Aar har Lovgivningen tillagt Dom for en
i den offentlige Mening vanærende Handling Retsvirkning,
saaledes at den, der var dømt for en saadan Handling, blev
udelukket fra at nyde visse Rettigheder, som ellers tilkom
Borgerne i Almindelighed. Det var dog ikke fastsat i Lov
givningen, hvilke Handlinger der skulde anses for vanærende
i den offentlige Mening, og indtil Borgerlig Straffelov af
15. April 1930 traadte i Kraft, indeholdt Straffedommene
heller intet om, hvorvidt den Handling, for hvilken der blev
paalagt Straf, skulde anses for vanærende. Afgørelse herom
blev først truffet, naar der blev rejst Spørgsmaal om, hvorvidt
Domfældte var udelukket fra en eller anden af de almindelige
borgerlige Rettigheder, og det blev da som Regel den admini
strative Myndighed, under hvis Omraade det paagældende
Forhold henhørte, der kom til at tage Bestemmelse. Den
Usikkerhed og Uensartethed, der fulgte af, at det beroede
paa et Skøn, om en Handling var vanærende i den offentlige
Mening, og at dette Skøn var henlagt til vidt forskellige
administrative eller judicielle Myndigheder, alt efter Afgørel
sens Formaal, førte til, at Afgørelsen ved Borgerlig Straffelov
af 15. April 1930 blev henlagt til Domstolene.
Ved Straffelovens §78 blev det fastsat, at naar nogen for
en Forbrydelse, begaaet efter det fyldte 18. Aar, dømtes til
Fængsel (herunder dog ikke Ungdomsfængsel) eller til Ind
sættelse i Arbejdshus eller til at tages i Sikkerhedsforvaring,
og han fandtes at have gjort sig skyldig i en i den offentlige
Mening vanærende Handling, skulde de borgerlige Rettigheder
frakendes ham ved Dommen. Ved saadan Frakendelse bort
faldt Retten 1) til offentlige Tjenester og Hverv, 2) til at
stemme og vælges ved offentlige Valg, 3) til at varetage en
Række Stillinger og Hverv eller virke ifølge Næringsadkomst,
hvis Opnaaelse eller Udøvelse i Lovgivningen er betinget af
hæderlig Vandel, 4) til Pension eller Understøttelse af det
offentlige, hvis Opnaaelse eller Nydelse i Lovgivningen er
betinget af, at vedkommende ikke ved Dom er fundet skyldig
i en i den offentlige Mening vanærende Handling. — Det
bestemtes derhos i § 78, at Fradømmelsen af de borgerlige
Rettigheder skulde ske for et ved Dommen bestemt Tidsrum,
ikke under 5 Aar, eller for bestandig.
Denne Ordning, der var tænkt som en teknisk Forbedring
af de hidtil ret ufuldkomne Regler og som en Beskyttelse for
Borgerne derved, at Afgørelsen nu i alle Tilfælde blev truffet
af Domstolene, har imidlertid ikke virket heldigt. Selv om
der er opnaaet noget større Ensartethed i Bedømmelsen af en
Handlings vanærende eller ikke-vanærende Karakter, har
der dog hersket Usikkerhed paa et ret omfattende Grænseomraade af mindre betydelige kriminelle Handlinger, ligesom
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der har været Uenighed med Hensyn til Spørgsmaalet om
Frakendelse af borgerlige Rettigheder, naar der i øvrigt blev
givet betinget Dom, og om, hvorvidt det vilde være berettiget
ved Afgørelsen at følge Straffelovens Individualiserings tendens (f. Eks. tage Hensyn til Gerningsmandens Ungdom
eller tidligere pletfri Vandel). Denne Usikkerhed har virket
saa meget mere uheldigt, som det er blevet mere og mere
almindeligt i Lovgivningen at kræve Besiddelse af de borger
lige Rettigheder som Betingelse for at udøve visse Rettig
heder, uden at man i alle Tilfælde synes at have overvejet,
om det var rigtigt at betinge den paagældende Rettigheds
Udøvelse netop af dette Begreb. Hertil kommer endelig,
at den udtrykkelige Udtalelse i Dommene om Frakendelse af
de borgerlige Rettigheder i vide Kredse er blevet opfattet
som en ekstra Straf, en Straf paa Æren, og derved har vanske
liggjort Bestræbelserne for de paagældendes Genrejsning.
Under Hensyn til den fremsatte Kritik nedsatte Justits
ministeriet i 1936 et Udvalg med den Opgave at overveje
Spørgsmaalet om Ændring af de gældende Bestemmelser
om Frakendelse og Generhvervelse af de borgerlige Rettig
heder. Udvalget anlagde i sin Betænkning af April 1938 det
Hovedsynspunkt, at man burde forlade den hidtidige Rets
tilstand, hvorunder Spørgsmaalet om Rettighedstab af Lov
givningen i mangfoldige Forhold er gjort afhængigt af Be
grebet »den i den offentlige Mening vanærende Handling«,
og samtidig opgive den ved Straffeloven af 1930 indførte
Ordning med »Frakendelse af de borgerlige Rettigheder« under
eet. Hensynene til at beskytte Samfundsfunktionerne mod
Skade fra daarlige Elementer og at værne Samfundsmoralen
kunde og burde efter Udvalgets Mening varetages uden en
saadan samlet Frakendelse af de borgerlige Rettigheder
derved, at der for hver af de enkelte Rettigheder blev truffet
Bestemmelse om, hvilke Vandelsbetingelser der kræves
opfyldt for Rettighedens Udøvelse. Udvalget havde derfor
foretaget en Gennemgang af Lovgivningen og udarbejdet
Udkast til ændret Formulering af alle de Bestemmelser, der
knytter Retsvirkninger til Begrebet en i den offentlige Mening
vanærende Handling eller til Frakendelse af de borgerlige
Rettigheder.
Justitsministeren kunde i alt væsentligt tiltræde de af
Udvalget fremsatte Synspunkter og lod udarbejde et Lov
udkast, omfattende Ændring af alle de i Betænkningen nævnte
Lovbestemmelser. Udkastet blev derefter forelagt samtlige
Ministerier, Rigsadvokaten og Retsplejeudvalget til Udtalelse
— for de færøske Loves Vedkommende tillige Lagtinget —,
og de i Regeringens Lovforslag indeholdte Forslag til Ændring
af Enkelt love var i det hele affattet i Overensstemmelse med
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vedkommende Fagministeriers Ønsker. Paa Rigsdagen
undergik Lovforslaget kun to Ændringer, og det vedtoges
enstemmigt i begge Ting.

Lovens Kapitel 1 indeholder Ændringer i Straffeloven.
Hovedbestemmelsen er Ophævelsen af den ovenfor gengivne
§ 78 om Frakendelse af de borgerlige Rettigheder. I Forbindelse
hermed er § 97, om Generhvervelse af de borgerlige Rettig
heder ved Æresoprejsning, udeladt. Der er samtidig sket en
Udvidelse af § 79, som hidtil kun omfattede visse Virksom
heder eller Stillinger af mere offentlig Karakter; fremtidig
kan enhver, der paa strafbar Maade har forset sig i Udøvelse
af Kald eller Erhverv og derved vist sig uskikket til at udøve
Kaldet eller Erhvervet eller uværdig til den for dette for
nødne Tillid, frakendes Retten til at udøve det enten for
bestandig eller for en Tid af fra 1 til 5 Aar.
Af andre Bestemmelser i Kapitel 1 kan fremhæves den
ændrede Affattelse af § 61, Stk. 2, hvorefter en betinget Straf
som Regel ikke vil medføre de Virkninger, der i Lovgivningen
er knyttet til Idømmelse af Straf af en vis Størrelse.
Desuden skal nævnes Ny-Affattelsen af § 271, Stk. 2.
Denne Bestemmelse gik hidtil ud paa, at man ikke, under
Paaberaabelse af at kunne føre Sandhedsbevis, ustraffet
kunde krænke en andens Ære ved at fremdrage en ham
overgaaet Dom for et strafbart Forhold, naar han havde
generhvervet sine borgerlige Rettigheder. Den lyder nu
saaledes: »Sandhedsbevis for en paadømt strafbar Handling
fritager ikke for Straf, naar den fornærmede henset til Hand
lingens Karakter, Tidspunktet, da den blev begaaet, og hans
Forhold i øvrigt havde rimeligt Krav paa, at det paagældende
Forhold ikke nu blev fremdraget.«
Justitsministeren gjorde opmærksom paa, at Bestemmel
sen vilde blive delvis, men dog ikke helt overflødiggjort ved
Ændringen af de almindelige Regler i Straffelovens § 270 om
Virkningen af Sandhedsbevis (se Nr. 80).

Kapitel 2 opstiller dernæst specielle Vandelsbetingelser for
Udøvelse af de i 49 Love omhandlede Rettigheder. Det
drejer sig om Betingelser for Valgret til Rigsdagen, kommunale
Raad og Menighedsraad, Varetagelse af Hvervet som Næv-
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ning eller Domsmand, Tjeneste i Hæren eller Søværnet, end
videre Betingelser for Udøvelse af Sagførervirksomhed og
forskellig Virksomhed paa Sundhedsvæsenets Omraade, Opnaaelse af Hjælp efter Sociallovgivningen, Næringsvirksomhed
af forskellig Art m. m. Det vil her kun være muligt at anføre
enkelte Eksempler paa disse Vandelsbetingelser.
I Rigsdagsvalgloven af 1920*) er Vandelsbetingelsen i
§ 2 a affattet saaledes:
»Ingen kan udøve Valgret, der ved Dom er fundet skyldig
i en i den offentlige Mening vanærende Handling, uden at
denne Virkning af Dommen er bortfaldet. En strafbar Hand
ling kan ikke anses for vanærende, medmindre Domfældte
paa Gerningstiden var fyldt 18 Aar, og der er idømt ubetinget
Straf af Fængsel i 4 Maaneder eller derover, Arbejdshus eller
Sikkerhedsforvaring, ej heller, naar der er forløbet o Aar
fra Straffens Vdstaaelse, Forældelse eller Eftergivelse eller fra
den endelige Løsladelse fra Arbejdshus eller Sikkerhedsfor
varing.«
Samme Betingelse gælder for Valgret til de kommunale
Raad og Lagtinget. Ligeledes for Valgret til Menighedsraad,
dog at Menighedsraadsloven ogsaa kræver, at vedkommende
ikke »vitterligt fører et forargeligt Levned«; til Valgbarhed
til Menighedsraadet kræves yderligere, at vedkommende
ikke »er straffet for en Handling, der gør ham uværdig til
nu at beklæde Hvervet«.
I Folkeforsikringsloven er Vandelsbetingelsen for at
opnaa Invaliderente eller Aldersrente (§ 38, Stk. 2, Pkt. 2)
ændret som følger:
»Den forsikrede maa ikke a) i Løbet af de sidste 5 Aar
være idømt Straf af Fængsel i 3 Maaneder eller derover eller
b) i Løbet af de sidste 10 Aar være idømt Straf af Fængsel
i 2 Aar eller derover eller dømt til at indsættes i Arbejdshus
eller tages i Sikkerhedsforvaring. Socialministeren kan til*) Det bemærkes, at Valgrets- og Valgbarhedsbetingeiserne i
Grundlovsforslaget under Behandlingen i Folketinget blev
ændret i Overensstemmelse med det af Udvalget angaaende
Fortabelse af borgerlige Rettigheder stillede Forslag, og
at Vandelsbetingelsen for Valgret og Valgbarhed til Rigs
dagen blev affattet paa tilsvarende Maade i Valgloven af
1939, § 1 c og § 2.
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staa Afvigelse fra den under b) fastsatte Betingelse, naar
der er forløbet 5 Aar efter Straffens Udstaaelse, Eftergivelse
eller Forældelse eller efter den endelige Løsladelse fra Arbejdshus eller Sikkerhedsforvaring.«
I Næringslovens § 3, Pkt. 5, er Retten til at faa udfærdiget
Næringsbrev nu betinget af, at vedkommende godtgør
»ikke i de sidste 5 Aar at være idømt eller have udstaaet
Straf af Fængsel for en forsætlig Overtrædelse af Straffe
lovens Kapitel 19 eller 28 eller Straf af Fængsel i 4 Maaneder
eller derover for nogen anden forsætlig Lovovertrædelse.
Med Fængsel sidestilles Arbejdshus eller Sikkerhedsfor
varing................ «

Kapitel 3 indeholder et Par almindelige Bestemmelser
samt Ikrafttrædelses- og Overgangsbestemmelser. Her er
saaledes optaget en til den nu ophævede Bestemmelse i
Straffelovens § 78 svarende Regel om, at hvor der i nær
værende Lov er knyttet Retsvirkninger til, at nogen idømmes
eller udstaar Fængselsstraf, skal Ungdomsfængsel eller Fængsel
for en før det fyldte 18. Aar begaaet strafbar Handling ikke
medføre disse Retsvirkninger.
Loven traadte i Kraft 1. Juli 1989.
De Virkninger, som i Lovgivningen er knyttet til en
før Lovens Ikrafttræden afsagt Dom, der frakender de
borgerlige Rettigheder (eller, for saa vidt angaar Tiden før
den 1. Januar 1933, straffer for en i den offentlige Mening
vanærende Handling), opretholdes kun i det Omfang, hvori
der fremdeles er knyttet tilsvarende Virkninger til Dommen.
De Virkninger, som ved Bestemmelse i kommunal Ved
tægt er knyttet til Dom, der frakender de borgerlige Rettig
heder, eller til Dom for en i den offentlige Mening vanærende
Handling, skal, indtil Bestemmelsen ændres, være knyttet
til Dom, til hvilken Lovgivningen, for saa vidt angaar til
svarende statslige Forhold, knytter lignende Virkning.
Under Hensyn til Muligheden af, at der ved Lovforslagets
Udarbejdelse kunde være overset enkelte Lovbestemmelser,
der knytter Retsvirkninger til, at nogen har gjort sig skyldig
i en i den offentlige Mening vanærende Handling, eller til
Frakendelse af de borgerlige Rettigheder, var det foreslaaet
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(i § 52), at de paagældende Bestemmelser vilde være at
ændre ved Foranstaltning af vedkommende Minister efter For
handling med Justitsministeren, saaledes at det under Hensyn
tagen til de i denne Lov fulgte Principper blev fastsat, hvad
der skulde træde i Stedet. Paragraffen blev imidlertid ude
ladt i Folketinget, hvis Udvalg var enigt om, at saadanne
Ændringer maa ske ved Lov, og at hertil sigtende Lovbestem
melser bør gennemføres.
I øvrigt foretoges kun den Ændring, at Bestemmelsen
om Frakendelse af Retten til at drive Sagforer virksomhed
formuleredes som de tilsvarende Bestemmelser om Fraken
delse af Retten til at udøve Virksomhed som Læge, Tandlæge
eller Apoteker, saaledes at Retten under de nærmere anførte
Betingelser kan (ikke »skal«) frakendes den paagældende.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting, i Folke
tinget med 100 Stemmer, i Landstinget med 73 Stemmer.

80. Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig
Straffelov af 15. April 1930. (Justitsminister Steincké).
[A. Sp. 3739. — C. Sp. 301 og 1565].
Fremsat i Landstinget 13/T (L. Sp. 316). 1. Beh. 25-26/i
(L. Sp. 346 og 406). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(Gunnar Fog-Petersen, Gisselbæk, Ingeborg Hansen, JensenStevns, H. P. Johansen [Formand], Josiassen, Esther Malling
Pedersen, Niels Nielsen [Sekretær], Jørgen Otsen, Rytter,
Simonsen, Stein, Stumph, C. J. F. Sven og Martin Sørensen
[Peterslund]). Betænkning (B. Sp. 737) afgivet 22/2. (Ordfører:
H. P. Johansen). 2. Beh. 24/2 (L. Sp. 923). 3. Beh. 24/2 (L. Sp.
966). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 1j3 (F. Sp. 4663).
Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Fr. Dalgaard, Bomholt, Holger Eriksen, Hartvig Frisch [Formand], HedtoftHansen, Hans Nielsen, Strøm, A. M. Hansen, Nøhr [Sekretær],
Elgaard, Nørskov, Løje, Skjerbæk, Hasle og Ole Bjørn Kraft).
Betænkning (B. Sp. 1905) afgivet 3/3. (Ordfører: Fr. Dal
gaard). 2. Beh. 10/3 (F. Sp. 5303). 3. Beh. “/3 (F. Sp. 5412).
Loven stadfæstet 15. Marts 1959. (Lov-Tid. Nr. 87)*). Traadt
i Kraft 1. Juli 1939.
*) Jfr. Bekendtgørelse af Borgerlig Straffelov Nr. 215 af
24. Juni 1939.
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Borgerlig Straffelov af 15. April 1930, der var Resultatet
af 3 Kommissionsarbejder og Forhandlinger i Rigsdagen gen
nem Aarene 1924—1930, og som traadte i Kraft den 1. Januar
1933, har efter den almindelige Opfattelse i det store og hele
virket tilfredsstillende. Allerede kort efter Lovens Ikraft
træden blev der dog fra forskellig Side fremsat stærk Kritik
af Lovens Bestemmelser om Frakendelse af borgerlige Rettig
heder, og nye Regler om Rettighedsfortabelse som Følge af
Lovovertrædelser er nu givet i Lov Nr. 88 af 15. Marts 1939
(se Nr. 79).
Ogsaa paa andre Punkter har der efter Justitsministeriets
Opfattelse vist sig at være Trang til Ændring af Straffeloven.
Dette gælder særlig med Hensyn til Reglerne om Bøders Fast
sættelse, idet de siden Straffelovens Ikrafttræden gjorte Er
faringer efter Justitsministeriets Skøn har vist, at der ikke
tages tilstrækkeligt Hensyn til de domfældtes økonomiske
Forhold. Ministeriet mente derfor at burde genoptage det
tidligere strandede Forsøg paa Dagbodssystemets Gennem
førelse. Man har endvidere ment, at Straffelovens Bestem
melser ikke var tilstrækkelig effektive paa forskellige Omraader,
og LTdviklingen baade her og i andre Lande har medført, at
der har vist sig Trang til Tilvejebringelse af nye Straffe
bestemmelser.

I den. følgende Fremstilling er der gjort Rede for de
væsentligste af de nye Bestemmelser, der findes i Lovens
§ 1, og som stort set falder i følgende Hovedgrupper:
I. Dagbodssystemet og Straffelovens almindelige Del i
øvrigt,
II. Bestemmelser vedrørende Statens Sikkerhed, offentlig
Myndighed og den offentlige Orden og Fred,
III. Bestemmelser vedrørende Sædeligheds- og Voldsfor
brydelser og
IV. Bestemmelser om Freds- og Ærekrænkelser.

ad I. Dagbodssystemet og
Straffelovens almindelige Del i øvrigt.
Dagbodssystemet har sit Udspring i Bestræbelser, der siden
Aarhundred skiftet har været udfoldet fra den kriminalistiske
Sagkundskabs Side for at reformere Bødestraffen. Man ønsker
at gøre Bødestraffen effektiv ved paa den ene Side at sikre,
at Bøderne bliver tilstrækkelig følelige, og paa den anden Side
at drage Omsorg for, at de ikke sættes højere, end at de
bødefældte er i Stand til at betale, saaledes at man i saa
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vidt Omfang som muligt undgaar Afsoning af Bøderne. Efter
Dagbodssystemet skal en Bøde fastsættes saaledes, at For
seelsens Grovhed faar Udtryk i Antallet af Dagbøder, medens
Størrelsen af den enkelte Dagbod fastsættes under Hensyn til
den skyldiges Dagsindtægt m. v.
Forslag om Dagbodssystemets Indførelse var optaget i det
af Justitsminister Steincke i December 1924 fremsatte Straffe
lovsforslag. Det udgik i Justitsminister Rytters Forslag fra
Foraaret 1926, men fandtes atter i Justitsminister Zahles
Forslag af Oktober 1929. I Folketinget blev Systemets An
vendelse dog begrænset til Straffelovens Omraade, og i Lands
tinget udgik Bestemmelserne om Dagbod helt af Forslaget,
idet de erstattedes med Regler om, at Bøder fastsættes til et
Beløb af mindst 4 Kr. uden Begrænsning af Maksimum, og
at der ved Udmaalingen af Bødestraf bliver at tage særligt
Hensyn til den skyldiges Betalingsevne.
Ifølge Bemærkningerne til Lovforslaget har disse Regler
vel bevirket, at der ved Fastsættelsen af Bøder nu i højere
Grad end tidligere tages Hensyn til de tiltaltes økonomiske
Forhold, men det er efter Justitsministeriets Opfattelse utvivl
somt, at Bødestraffen stadig ikke fastsættes i Forhold til de
tiltaltes Indtægts- og Formueforhold i saa vidt Omfang, som
dette er foreneligt med de Hensyn, der i øvrigt bør være
bestemmende ved Fastsættelsen af Bøders Størrelse. Det frem
hæves, at Domstolene, hvor det drejer sig om forholdsvis grove
Forseelser, begaaet af en i økonomisk Henseende daarligt
stillet, fremdeles ofte synes at være betænkelige ved at fast
sætte Bøden saa lavt, at der bliver rimelig Mulighed for, at
den paagældende kan betale, og at dette skyldes en for
mentlig i og for sig forstaaelig Frygt for, at Straffens generalpræventive Virkning skal blive forringet. Paa den anden Side
synes Domstolene ogsaa omvendt, hvor det drejer sig om
velstillede Personer, at vige tilbage for at fastsætte en Bøde
af en saadan Størrelse, at den staar i samme Forhold til den
tiltaltes økonomiske Forhold som den Bøde, der fastsættes
for den ubemidlede, og dette skyldes ifølge Motiverne for
mentlig for en Del, at en særlig høj Bøde let hos Offentligheden
vil fremkalde den Opfattelse, at det er en særlig grov Over
trædelse, der er begaaet.

§§ 51 og 52 indfører nu Dagbodssystemet i Straffeloven.
1) § 51, Stk. 1, bestemmer, at Bøder, der idømmes eller
vedtages i Retten for Overtrædelse af Straffeloveny skal fast
sættes i Dagbøder, og at disses Antal skal bestemmes under
Hensyn til Lovovertrædelsens Beskaffenhed og de almindelige
Regler i Straffelovens § 80 om Strafudmaaling (Lovovertræ-
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delsens Grovhed m. v.), dog saaledes at Antallet mindst
skal være 1 og højst kan være 60. Størrelsen af den enkelte
Dagbod skal fastsættes til et Beløb svarende til den paagæl
dendes gennemsnitlige Dagsindtægt, men der bør ved Beløbets
Fastsættelse tages Hensyn til bødefældtes Livsvilkaar, her
under hans Formue, Forsørgerpligter og andre Forhold, der
indvirker paa Betalingsevnen. Dagbøder kan ikke fastsættes
til et lavere Beløb end 2 Kr.
Efter de tidligere Forslag kunde der idømmes fra 1 til 90
Dagbøder. Naar det højeste Antal Dagbøder nu er fastsat til
60, skyldes det ifølge Motiverne, at der formentlig bør idømmes
Frihedsstraf, naar en Forseelse er saa grov, at den bør straffes
med en Bøde paa et Beløb, der svarer til 2 Maaneders Ind
tægt. — I de tidligere Lovforslag var der ikke som nu i Lov
teksten angivet nogen egentlig Maalestok for, hvorledes den
enkelte Dagbod skulde fastsættes.

2) Efter § 51, Stk. 2, er der Adgang for Retten til i
Stedet for Dagbøder at anvende almindelig Bødestraf, naar
en Bøde skal fastsættes for en Forseelse, hvorved den paa
gældende har opnaaet eller tilsigtet at opnaa betydelig økono
misk Vinding for sig selv eller andre, og Anvendelse af Dag
bøder vilde medføre, at Bødebeløbet skulde ansættes væsent
lig lavere end rimeligt under Hensyn til Størrelsen af den
Fortjeneste, der er eller kunde være opnaaet ved Lovover
trædelsen.
Med denne Bestemmelse har man søgt at imødegaa den
Indvending mod Dagbodssystemet, at dette ikke giver Adgang
til at idømme tilstrækkelig høje Bøder i de talrige Tilfælde,
hvor der ligger et økonomisk Motiv bag Lovovertrædelsen.

3) § 51, Stk. 3, angaar Bøder, der ikke skal fastsættes
som Dagbøder, og er altsaa foreløbig gældende for alle andre
Bøder end saadanne, der idømmes eller vedtages for Overtræ
delse af Straffeloven. Denne Bestemmelse er enslydende
med den indtil 1. Juli 1939 for alle Bøder gældende § 51,
Stk. 2, hvilket vil sige, at der ikke gælder noget Maksimum,
at Minimum er 4 Kr., og at der inden for de Grænser, som
Hensynet til Lovovertrædelsens Beskaffenhed og de i § 80
nævnte Omstændigheder tilsteder, vil være at tage særligt
Hensyn til den skyldiges Betalingsevne.
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4) Ifølge § 51, Stk. 4, bestemmes det ved Lov, i hvilket
Omfang de foran anførte Regler om Dagbøder vil være at
bringe til Anvendelse ved Fastsættelse af* Bøder for Over
trædelse af andre Love end Straffeloven. For saa vidt angaar
Love, hvor Spørgsmaalet om Dagbøders Anvendelse er af
mindre væsentlig Betydning, kan Dagbodssystemet dog ind
føres ved kgl. Anordning efter forudgaaende Forhandling
mellem Justitsministeren og vedkommende Fagminister.
Efter Regeringens oprindelige Forslag var det den almin
delige Regel, at Dågb odssystemet ved kgl. Anordning kunde
bringes til Anvendelse paa andre Love end Straffeloven.
Denne Bestemmelse blev i Landstinget gjort til Genstand for
stærk Kritik, og den ændredes saaledes, at der som Regel
kræves Lovhjemmel til at indføre Dagbodssystemet i Særlov
givningen. Oppositionen (Venstre og Konservative) kritiserede
imidlertid ogsaa skarpt den Adgang, der efter den endelige
Regel er til at benytte kgl. Anordning.

5) § 54 giver Regler om Fastsættelse af Forvandlings
straf, det vil sige den Frihedsstraf, der skal udstaas, naar

en Bøde ikke betales. Hovedregelen er, at een Dags Hæfte
eller Fængsel skal svare til een Dagbod.
6) Til § 77, der omhandler Konfiskation, er føjet et nyt
Stykke 3, saalydende: »Opløses en Forening i Henhold til
Dom, vil Foreningens Formue være at inddrage til Fordel
for Statskassen og Foreningens Arkiv, Protokoller o. lign,
at tage i Bevaring af det offentlige.«
Se herom Bemærkningerne til § 132 a. under Nr. 13.

7) Ved en ændret Affattelse af § 92, der omhandler
Forældelse af Strafansvar, er det bestemt, at Strafansvaret

for Overtrædelser af Straffelovens Bestemmelser vedrørende
Aktieselskaber, Andelsselskaber m. v., nemlig § 296, Stk. 1,
Nr. 2 og 3, og Stk. 2, samt § 297, og for de i Straffelovens
Kap. 16 omhandlede Forbrydelser (Forbrydelser i offentlig
Tjeneste og Hverv) ikke skal forældes.
Begrundelsen for denne Ændring er, for saa vidt angaar
Aktieselskabsovertrædelserne m. v., at saadanne Overtrædelser
som Regel først bliver Politiet bekendt ved det paagældende
Aktieselskabs Sammenbrud, altsaa efter Omstændighederne

1938/
/1939

Vedtagne Love (Justitsm.)

389

paa et meget sent Tidspunkt. Det var da ogsaa i den før
Straffeloven herskende Retspraksis antaget, at saadanne For
seelser ikke forældedes. Ved Straffeloven af 1930 blev imid
lertid forskellige tidligere i Aktieselskabsloven indeholdte
Bestemmelser optaget i Straffeloven, og dette medførte auto
matisk, at disse Forseelser blev omfattet af Straffelovens For
ældelsesregler. — Lignende Betragtninger gør sig gældende
med Hensyn til Embedsforbrydelserne. Ved Straffeloven af
1930 blev Uforældeligheden af Embedsforbrydelser begrænset
til Tilfælde, hvor der idømtes højere Straf end Bøde. Denne
Begrænsning, der medførte, at Hovedregelen blev praktisk
betydningsløs, har man anset for urimelig.

ad II. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed,
mod den offentlige Myndighed og den offentlige Orden og Fred
(Straffelovens Kapitler 12, 14 og 15).

8) Saaledes som § 100 var affattet ved Straffeloven af
1930, fastsatte den samme Straf for den, der ved offentlige
Udtalelser tilskynder til eller fremkalder øjensynlig Fare for
fjendtlige Forholdsregler mod den danske Stat, som for den,
der offentlig tilskynder til eller fremkalder øjensynlig Fare
for fremmed Magts Indblanding i den danske Stats Anliggen
der. Da man imidlertid har ment, at det maa anses for en
langt grovere Lovovertrædelse at fremkalde Fare for fjendt
lige Forholdsregler end blot at fremkalde Fare for Indblan
ding i den danske Stats Anliggender, er § 100 blevet delt i
2 Stykker, saaledes at den hidtidige strenge Strafferamme
(Hæfte eller Fængsel indtil 3 Aar) alene finder Anvendelse
paa det første Forhold, medens en mildere Strafferamme
(Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 1 Aar) kommer til Anven
delse, hvor der kun er fremkaldt Fare for Indblanding i den
danske Stats Anliggender.

9) De urolige Forhold i Verden har nødvendiggjort, at
der ogsaa her i Landet haves Midler til paa effektiv Maade at
kunne skride ind over for Spionagehandlinger og dermed
beslægtede Forbrydelser (§§ 104—106).
Efter Justitsministeriets Mening var det en væsentlig
Mangel ved Straffelovens § 105, at den kun ramte Spionage
handlinger til Fordel for fremmed militært Efterretnings
væsen, og Bestemmelsen er blevet ændret saaledes, at den nu
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omfatter Ydelse af Bistand til ethvert fremmed Efterret
ningsvæsen, uanset om dette er af militær Karakter.
Endvidere er Strafferammen for de i §§ 104—106 om
handlede Forbrydelser i det hele blevet betydelig skærpet.
Saaledes er i § 104, der bl. a. rammer uberettigede Beskrivelser
af danske militære Forsvarsanlæg m. v., Strafferammen blevet
ændret fra Bøde, Hæfte eller under særdeles skærpende Om
stændigheder Fængsel indtil 6 Maaneder til Bøde, Hæfte
eller under skærpende Omstændigheder Fængsel indtil 3 Aar.
I § 105, der omhandler egentlige Spionagehandlinger, er
Strafferammen ændret fra Fængsel indtil 2 Aar eller under
formildende Omstændigheder Hæfte til Fængsel indtil 6 Aar
eller under formildende Omstændigheder Hæfte. Og i § 106,
der omhandler Medvirken til Neutralitetskrænkelser mod den
danske Stat fra en fremmed Magts Side, hvilket tidligere
straffedes med Hæfte eller Fængsel indtil 3 Aar, er Straffe
rammen nu Fængsel indtil 8 Aar.
10) Til § 119 er føjet et nyt Stykke 2, hvorefter den i Stk.
1 fastsatte kvalificerede Straf af Hæfte eller Fængsel indtil
6 Aar for Vold og Trusler om Vold mod Personer i offentlig
Tjeneste fremtidig ogsaa skal komme til Anvendelse paa den,
som, uden at Forholdet falder ind under Stk. 1, fremsætter
Trusler om Vold, om Frihedsberøvelse eller om Sigtelse for
strafbart eller ærerørigt Forhold mod nogen, der af det offent
lige er tillagt Domsmyndighed eller Myndighed til at træffe
Afgørelse vedrørende Retsforhold eller vedrørende Haandhævelse af Statens Straffemyndighed, i Anledning af Udførel
sen af Tjenesten eller Hvervet, eller som paa lige Maade søger
at hindre en saadan Person i at foretage en lovlig Tjeneste
handling eller at tvinge ham til at foretage en Tjeneste
handling.
Begrundelsen for det nye Stykke 2 er, at man har fundet
det urimeligt, at de Begrænsninger, der fulgte af § 119, Stk. 1,
nemlig at Bestemmelsen kun omfattede Vold og Trusler om
Vold, og at disse Trusler skulde være fremsat direkte til den
paagældende Tjenestemand, skulde finde Anvendelse, hvor
det drejer sig om Personer, som har Myndighed til at træffe
egentlig Afgørelse vedrørende Retsforhold, saaledes Dommere,
overordnede Tjenestemænd inden for Politi og Anklagemyndig
hed og andre overordnede administrative Myndigheder. Det
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bemærkes i Motiverne, at Trusel om Vold i denne Henseende
spiller en ret ringe Rolle, men at andre Trusler af grovere
Karakter, f. Eks. om Skandalisering, ofte vil kunne være
mindst lige saa strafværdige.

11) § 129 har faaet følgende Affattelse:
»Den, som uberettiget giver offentlig Meddelelse om det
ved de i § 115 nævnte Valghandlinger og Stemmeafgivninger
foregaaede eller om Forhandlinger af fortrolig Karakter inden
for offentlige Raad og Myndigheder, straffes med Bøde eller
Hæfte indtil 3 Maaneder eller under skærpende Omstændig
heder med Fængsel i samme Tid. Paa samme Maade straffes
den, som uberettiget giver offentlig Meddelelse om Forhand
linger inden for Kommissioner og Udvalg, der er nedsat af
Regeringen, saafremt det enten af Regeringen eller af vedkom
mende Kommission eller Udvalg selv er fastsat og offentligt
meddelt, at Forhandlingerne er hemmelige.«
Ændringen i Forhold til Loven af 1930 bestaar i Tilføjelsen
af sidste Punktum om Kommissioner og Udvalg samt for
første Punktums Vedkommende i Indføjelse af Ordene »af
fortrolig Karakter«.
I det oprindelige Forslag lød sidste Punktum saaledes:
»Paa samme Maade straffes den, som uberettiget giver offentlig
Meddelelse om Forhandlinger af fortrolig Karakter inden for
Kommissioner og Udvalg, for saa vidt Meddelelsen kan an
tages at virke skadelig for de paagældende Interesser.« I
Landstinget blev imidlertid Bestemmelsen begrænset til saadanne Kommissioner og Udvalg, der er nedsat af Regeringen,
og den finder kun Anvendelse, saafremt det er offentligt med
delt, at Forhandlingerne er hemmelige.

12) § 129 a har sit Forbillede dels i engelsk Rets Regler
om »Contempt of court«, dels i den norske Straffelovs Bestem
melser mod løgnagtig Propaganda. Paragraffen ændredes i
Landstinget og vedtoges i følgende Form:
»Stk. 1. Med Bøde, Hæfte eller under skærpende Omstæn
digheder med Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, der
offentliggør bevidst usande Gengivelser eller falske Citater af
Meddelelser om faktiske Forhold fremsat i Retsmøder eller givet
i Rigsdagens, kommunale eller offentlige Raads eller Myndig
heders Møder.
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Stk. 2. Paa samme Maade straffes den, som bevidst
usandfærdig offentligt tillægger en offentlig Myndighed Hand
linger, som den ikke har foretaget, naar dette er egnet til
at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet.«
I det oprindelige Forslag lød Paragraffen saaledes:
»Stk. 1. Med Bøde, Hæfte eller under skærpende Omstændig
heder med Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, der offent
liggør bevidst usande Referater af Udtalelser, der er fremsat
i Retsmøder eller i Rigsdagens, kommunale eller offentlige
Raads eller Myndigheders Møder.
Stk. 2. Paa samme Maade straffes den, som bevidst usand
færdigt offentlig tillægger Regeringen eller nogen anden offent
lig Myndighed Handlinger, som den ikke har foretaget, naar
dette er egnet til at skade Regeringen eller vedkommende
offentlige Myndighed i Offentlighedens Omdømme.«
Den gennemførte Lovbestemmelse adskiller sig altsaa
navnlig fra Lovforslaget derved, at Stk. 1 kun kommer til
Anvendelse, naar der foreligger bevidst usande Gengivelser
eller falske Citater af Meddelelser om faktiske Forhold, og at
Strafbarheden af de i Stk. 2 omhandlede Handlinger er be
grænset til Tilfælde, hvor disse er egnet til at skade Landets
Interesser i Forhold til Udlandet.
I Forhold til den hidtil gældende Straffelov betyder § 129 a,
Stk. 2, navnlig, at de deri omhandlede løgnagtige Oplysninger
fremtidig vil kunne straffes, selv om de ikke indeholder ære
rørige Sigtelser mod de paagældende Myndigheder.

13) § 132 a, der ogsaa er ny, er saalydende:
»Den, der deltager i Fortsættelsen af en Forenings Virk
somhed, efter at den foreløbig er forbudt af Regeringen eller
opløst ved Dom, straffes med Hæfte eller Fængsel indtil
1 Aar. Den, der efter Forbudet eller Opløsningen indtræder
som Medlem i en saadan Forening, straffes med Bøde eller
Hæfte.«
Efter Grundlovens § 85 kan en ulovlig Forening foreløbig
forbydes, hvorefter der straks skal anlægges Sag mod den til
dens Ophævelse. Der har ikke hidtil været specielle Bestem
melser om Straf for den, der uden hensyn til den trufne
Afgørelse om Opløsning fortsætter den ulovlige Forenings
Virksomhed, ligesom man ikke har haft Bestemmelser om,
hvorledes der vil være at forholde med en opløst Forenings
Formue og Arkiv, Protokoller m. v. Bestemmelser om disse
Forhold er nu gennemført i §§ 132 a og 77. — Bemærkningerne
til § 132 a henviste til Grundlovsforslagets § 82, der inde-
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holdt en udtrykkelig Bestemmelse om, at Retsvirkningerne
af en Forenings Opløsning skulde fastsættes ved Lov.

14) Til § 136, der i Straffeloven af 1930 fastsatte Straf
af Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar, under formildende Om
stændigheder Bøde, for den, der offentlig tilskynder til For
brydelse, er føjet et nyt Stykke 2, der fastsætter samme Straf
— dog kun Fængsel indtil I Aar — for den, der offentlig
udtrykkelig billiger en af de Forbrydelser, der omhandles i
Straffelovens Kap. 12 og 13 om Forbrydelser mod Statens
Selvstændighed og Sikkerhed og mod Statsforfatningen og
de øverste Statsmyndigheder.
15) § 137 er nu affattet saaledes:
»Stk. 1. Den, som søger at forhindre Afholdelsen af lovlig
offentlig Sammenkomst, straffes med Bøde eller Hæfte eller
under skærpende Omstændigheder, særlig naar Handlingen
har været forbundet med voldsom eller truende Adfærd,
med Fængsel indtil 2 Aar.
Stk. 2. Paa samme Maade straffes den, der ved Larm
eller Uorden forstyrrer offentlig Samling af Rigsdagens Ting,
Færøernes Lagting, kommunale eller andre offentlige Raad,
Gudstjeneste eller anden offentlig kirkelig Handling, eller
som paa usømmelig Maade forstyrrer Ligfærd.«
Realitetsforskellen i Forhold til Straffeloven af 1930 er
navnlig, at den i Stk. 1 fastsatte Strafferamme nu ogsaa
finder Anvendelse paa de i Stk. 2 omhandlede Handlinger,
medens disse efter Straffeloven af 1930 alene kunde straffes
med Bøde eller Hæfte indtil 3 Maaneder.

ad III. Bestemmelser vedrørende Sædelighedsog Voldsforbrydelser.

16) Den almindelige Strafferamme, der i § 222 er fast
sat for den, som har Samleje med Barn under 15 Aar, er
nedsat fra Fængsel indtil 12 Aar til Fængsel indtil 6 Aar,
saaledes at den høje Strafferamme alene kommer til Anven
delse i nogle i Paragraffens Stk. 2 fremhævede særlig kvalifi
cerede Tilfælde, saasom naar Barnet har været under 12 Aar.
Begrundelsen for den stedfundne Nedsættelse er, at den
hidtidige høje Strafferamme bevirkede, at alle Sager angaaende
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Overtrædelse af denne Bestemmelse i Henhold til Retspleje
lovens § 687 skulde behandles for Landsret under Medvirken
af Nævninger, hvilket skønnedes urimeligt, da den største
Del af Sagerne vedrører Samleje med Piger mellem 14 og 15
Aar og som Regel kun falder ud til Straffe af Fængsel mellem
3 og 6 Maaneder.

17) Foruden en Skærpelse af Straffen for den erhvervs
mæssige Udøvelse af de i § 234, Stk. 1, omhandlede Forhold
— navnlig Offentliggørelse og Udbredelse af utugtige Skrifter,
Billeder og Genstande — indeholder Paragraffen et nyt Stykke
3, der foreskriver Straf af Bøde eller Hæfte indtil 1 Aar
for den, der for Vindings Skyld offentliggør eller udbreder
eller i saadan Hensigt forfærdiger eller indfører Skrifter eller
Billeder, der, uden at de kan anses for egentlig utugtige,
uddukkende maa antages at have forretningsmæssig Spekula
tion i Sanselighed til Formaal.
Rigsadvokaten udtalte sig imod denne Udvidelse af det
strafbares Omraade, men efter Justitsministeriets Opfattelse
var der i høj Grad Trang til en Bestemmelse, der kan ramme
ikke blot egentlig utugtige Skrifter, men ogsaa Skrifter, der,
selv om de ikke kan betegnes som utugtige, dog er af utvivl
som slibrig Karakter. Det fremhæves i Bemærkningerne, at
Skrifter, der har — eller tillige har — et virkelig litterært,
kunstnerisk eller videnskabeligt Formaal, falder uden for
Bestemmelsen.

18) Ved Tilføjelse af et nyt Stykke 2 til § 236 er der givet
Domstolene Adgang til at give Personer, der dømmes for
Sædelighedsforbrydelser eller Alfonseri, Paalæg om, at de
ikke maa lade Børn under 18 Aar have Ophold hos sig eller
selv tage Ophold hos Personer, hos hvem saadanne Børn bor.
Disse Paalæg gælder dog ikke med Hensyn til Børn, over for
hvilke de paagældende har Forsørgelsespligt.

19) § 244 er Straffelovens almindelige Bestemmelse om
Vold og Legemsfornærmelser, og den har nu faaet følgende

Ordlyd:
»Stk. 1. Den, som øver Vold mod eller paa anden Maade
angriber en andens Legeme, straffes for Legemskrænkelse
med Bøde eller Hæfte.
Stk. 2. Er den angrebne en frugtsommelig Kvinde,
eller har Angrebet paa Grund af de benyttede Redskabers
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eller Midlers Art eller de Forhold, under hvilke det er udøvet,
haft en særlig farlig Karakter, kan Straffen stige til Fængsel
i 2 Aar. Det samme gælder, naar den udøvede Vold i øvrigt
har været særlig raa eller brutal.
Stk. 3. Har Legemskrænkelsen haft Skade paa Legeme
eller Helbred til Følge, er Straffen Hæfte eller Fængsel
indtil 2 Aar, under særlig formildende Omstændigheder Bøde.
Har Mishandling fundet Sted, er Straffen Hæfte eller Fængsel
indtil 2 Aar. Dersom Handlingen har medført Døden eller
grov Legemsbeskadigelse, kan Straffen stige til Fængsel i
6 Aar.
Stk. 4. Den, som øver Vold mod en sagesløs Person eller
paa anden Maade angriber hans Legeme, straffes for Overfald
med Fængsel indtil 2 Aar. Er den udøvede Vold af mindre
grov Beskaffenhed, eller foreligger der Forhold af undskyl
dende Karakter, kan Straffen nedsættes til Hæfte; er den
udøvede Vold af ringe Betydning eller foreligger der særlig
formildende Omstændigheder, kan Straf af Bøde anvendes.
Har Voldshandlingen medført saadanne Følger eller haft en
saadan Karakter, at den omfattes af Bestemmelserne i Stk. 2
eller 3, kan Straffen stige til Fængsel i 6 Aar.
Stk. 5. I de i Stk. 1 nævnte Tilfælde finder offentlig
Paatale ikke Sted, medmindre almene Hensyn kræver det.«
I Forhold til den Affattelse, Bestemmelsen havde i Straffe
loven af 1930, betyder den ændrede Affattelse navnlig en
Skærpelse paa 2 Punkter. For det første derved, at den i
Stk. 2 fastsatte højere Strafferamme fremtidig finder An
vendelse i alle Tilfælde, hvor den udøvede Vold har været
særlig raa eller brutal, og dernæst ved, at Vold mod sagesløs
Person ifølge Stk. 4 fremtidig straffes som »Overfald«, saaledes
at den almindelige Strafferamme herfor er Fængsel indtil 2
Aar. (Efter den hidtidige Affattelse straffedes Vold mod
sagesløs Person efter Stk. 2, hvorefter den almindelige Straffe
ramme var Bøde eller Hæfte, der dog kunde stige til Fængsel
i 2 Aar).
De stedfundne Ændringer begrundedes med, at der i
Praksis ikke sjældent er forekommet Tilfælde, hvor der er
anvendt Bødestraf eller ganske korte Hæftestraffe for . selv ret
grove Overfald paa sagesløse Personer, hvilket Ministeriet
maatte anse for meget uheldigt og stødende for Retsbevidst
heden.
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ad IV. Bestemmelser vedrørende Freds- og Ærekrænkelser.
20) Den hidtil gældende Bestemmelse i § 263, Stk. 1,
Pkt. 3, der foreskrev Straf for den, som krænkede nogens
Fred ved offentlig Meddelelse om Privatlivet tilhørende For
hold, som med rimelig Grund kan forlanges unddraget Offent
ligheden, er blevet delt og udvidet, saaledes at Pkt. 3 nu ram
mer offentlig Meddelelse om nogens rent private hjemlige
Forhold, medens Pkt. 4 rammer offentlig Meddelelse om andre
Privatlivet tilhørende Forhold, som med rimelig Grund kan
forlanges unddraget Offentligheden.

21) § 264 a tager Sigte paa saadanne i den senere Tid
forekommende Tilfælde, hvor Tilhængere af yderligtgaaende
politiske Partier er brudt ind i andre Partiers Kontorlokaler
og herfra har bortfjernet Dokumenter, der dels har kunnet
have stor Betydning for Partiets Arbejde, dels har indeholdt
personlige Oplysninger, f. Eks. om Emigranter, hvis Offent
liggørelse vilde kunne skade disse Personer overordentlig
meget i deres Hjemland.
Da Straffelovens Bestemmelser ikke er tilstrækkelige
over for saadanne Indbrud, idet disse ikke vil kunne straffes
som Berigelsesforbrydelser, men kun omfattes af Bestemmel
serne om Hærværk og Husfredskrænkelser m. v., har man
fundet det paakrævet at optage en ny Bestemmelse, der
særlig tager Sigte paa at ramme den Slags Handlinger paa
effektiv Maade:
»Den, der skaffer sig Adgang til fremmed Hus eller Hus
rum, herunder offentlige eller private Kontorer, Forretninger,
Fabrikker o. lign., med det Formaal at tilegne sig Dokumenter,
Forretningsbøger o. lign, eller at gøre sig bekendt med disses
Indhold, straffes med Fængsel indtil 1 Aar eller under for
mildende Omstændigheder med Hæfte. Har Handlingen haft
Karakter af Indbrud, eller er den planlagt af en Organisation,
eller har den været forbundet med Vold paa Person, kan
Straffen stige til Fængsel indtil 4 Aar.«

22) § 266 a blev tilføjet under Sagens Behandling i
Landstinget:
»Med Hæfte eller med Fængsel indtil 1 Aar eller under
formildende Omstændigheder med Bøde straffes den, der,
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uden at Forholdet omfattes af §§ 136 og 266, offentligt frem
sætter Udtalelser, der tilstræber at fremkalde Voldshandlinger
eller Hærværk.«
Landstingsudvalgets Flertals Ordfører udtalte herom, at
der havde været forelagt Udvalget Materiale, som overbeviste
i hvert Fald Flertallet om, at Bestemmelsen var paakrævet.

23) Under Hensyn til de i den nyeste Tid opdukkende
Foreteelser som Forfølgelser af Racer, Trossamfund m. v. er
der indsat en saalydende Paragraf, § 266 b:
»Den, der ved Udspredelse af falske Rygter eller Beskyld
ninger forfølger eller ophidser til Had mod en Gruppe af den
danske Befolkning paa Grund af dens Tro, Afstamning eller
Statsborgerforhold, straffes med Hæfte eller under formil
dende Omstændigheder med Bøde. Er Rygterne eller Be
skyldningerne fremsat i trykt Skrift eller paa anden Maade,
hvorved de er naaet ud til en større Kreds, er Straffen Hæfte
eller under skærpende Omstændigheder Fængsel indtil 1 Aar.«
Det fremhæves i Bemærkningerne, at Injurielovgivningen
ikke er fuldt tilstrækkelig til Beskyttelse af de heromhandlede
Interesser, idet Kredsen af de angrebne kan være saa stor, at
Angrebet umuligt kan förstaas som ærekrænkende for alle
Personer inden for Kredsen uden Indskrænkning.

24) § 266 c tilsigter at yde Beskyttelse mod ligefrem
Forfølgelse af en Person gennem Udspredelse af bevidst

usandfærdige Oplysninger, der er egnede til at skade ham i
Offentlighedens Omdømme. I Landstinget begrænsedes Be
stemmelsen til at omfatte Tilfælde, hvor de usande Oplys
ninger angaar en Sag, der har fundet sin Afgørelse, idet den
fik følgende Skikkelse:
»Den, der, efter at en Sag har fundet sin Afgørelse, med
Hensyn til demie paa ny fremsætter de underkendte Beskyld
ninger mod den samme Person saa hyppigt, at deres Frem
sættelse udarter til Forfølgelse, straffes, naar Oplysningerne
er egnet til at skade den paagældende i Offentlighedens Om
dømme, med Bøde eller Hæfte indtil 1 Aar.«
25) § 267 er den almindelige Straffebestemmelse for
Fremsættelse af Ærefornærmelser. Efter den hidtidige Af
fattelse straffedes efter Stk. 1 de saakaldte Ringeagtsytringer
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med Bøde, medens Straffen for ærefornærmende Sigtelser
ifølge Stk. 2 kunde stige til Hæfte i 1 Aar. Ved den ændrede
Affattelse er Paragraffens Stk. 1 og 2 slaaet sammen, saaledes
at der fremtidig ogsaa over for Ringeagtsytringer kan anven
des Straf af Hæfte indtil 1 Aar. — Som et nyt Stykke 2 er ind
føjet en Bestemmelse om, at det betragtes som en skærpende
Omstændighed, at Ærefornærmelserne er fremsat mod de i
§ 119, Stk. 2, omhandlede Personer (jfr. foran), og at Straffen i
disse Tilfælde kan stige til Fængsel indtil 6 Maaneder, alt
under Forudsætning af, at den særlige Bestemmelse i § 121
om den, der med Haan, Skældsord eller anden fornærmelig
Tiltale overfalder den, der handler i offentlig Tjeneste eller
Hverv, ikke kommer til Anvendelse.
Begrundelsen for den førstnævnte Ændring var, at det
syntes urimeligt, at Ringeagtsytringer, i Særdeleshed i Gen
tagelsestilfælde og hvor det drejer sig om ligefrem Forfølgelse
med Skældsord, ikke kunde rammes af Frihedsstraf.
Det anføres i øvrigt i Bemærkningerne, at Straffelovens
Bestemmelser om Ærefornærmelser paa flere Punkter maa
anses for mangelfulde.

26) § 267 a angaar den saakaldte udvidede Ytrings
frihed, det vil sige den Opfattelse, at Udtalelser, der i Almin
delighed maa betegnes som Ærefornærmelser, ikke er straf
bare, naar de fremsættes inden for bestemte Omraader eller
Kredse. Da det syntes, at Domstolene til Tider havde været
inde paa Betragtninger om en saadan udvidet Ytringsfrihed,
ansaa Justitsministeren det for rettest at optage en udtryk
kelig Bestemmelse om, at det ikke er berettiget, hvor det
drejer sig om Ærefornærmelser, der omhandles i § 267,
Stk. 3*), hverken ved Afgørelsen af Skyldspørgsmaalet eller
ved Straffens Fastsættelse, at tage Hensyn til, om der inden
for den paagældendes særlige Kreds eller Omraade antages
at gælde en udvidet Ytringsfrihed. Bestemmelsen blev i
Landstinget begrænset til Tilfælde, hvor den ærefornærmende
Udtalelse indeholder en usandfærdig Sigtelse mod en anden
for Forhold, der, hvis Sigtelsen var sand, vilde gøre den
*) det vil sige Ærefornærmelse fremsat i trykt Skrift eller paa
anden Maade, hvorved den faar en større Udbredelse, eller
paa saadanne Steder eller til saadanne Tider, at det i høj Grad
forøger det krænkende i Ytringen.
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paagældende uværdig til at beklæde offentlige Hverv, og
Paragraffen fik derved følgende Form:
»Har nogen paa den i § 267, Stk. 3, angivne Maade
fremsat en Udtalelse, der indeholder en usandfærdig Sigtelse
mod en anden for Forhold, der, hvis den var sand, vilde
gøre denne uværdig til at beklæde offentlige Hverv, skal der,
naar den, der har fremsat Sigtelsen, paastaas idømt Straf
for Ærekrænkelse, hverken ved Afgørelsen af Skyldspørgsmaalet eller ved Straffens Fastsættelse kunne tages Hensyn
til Paastand om, at den i Samfundet i Almindelighed gæl
dende Vurdering af Sigtelsens Utilbørlighed ikke skal finde
Anvendelse.«
Det oplystes i Motiverne, at Rigsadvokaten af principielle
Grunde nærede Betænkelighed ved den foreslaaede Regel, da
den vilde medføre en Indskrænkning i Domstolenes frie Skøn.
Justitsministeriet ansaa det imidlertid netop for paakrævet
paa dette Punkt at foretage en Begrænsning i Domstolenes
frie Skøn.

27) § 268 bestemte i sin hidtidige Affattelse, at Bag
vaskelse forelaa, hvor en Sigtelse var fremsat eller udbredt
mod bedre Vidende. Straffen for Bagvaskelse var ubetinget
Frihedsstraf. Ifølge Bemærkningerne til Lovforslaget har
Domstolene vist sig lidet tilbøjelige til at anvende Paragraf
fen, da Beviset for, at en Sigtelse er fremsat mod bedre
Vidende, som Regel er meget vanskeligt. Man har derfor
fundet det rimeligt at udvide Bagvaskelsesbegrebet til at om
fatte de Tilfælde, hvor Gerningsmanden har savnet rimelig
Grund til at anse Sigtelsen for sand, og Paragraffen lyder
nu som følger:
»Er en Sigtelse fremsat eller udbredt mod bedre Vidende,
eller har Gerningsmanden savnet rimelig Grund til at anse
den for sand, straffes Gerningsmanden for Bagvaskelse med
Hæfte eller med Fængsel indtil 2 Aar. Er Sigtelsen ikke
fremsat eller udbredt offentligt, kan Straffen under formil
dende Omstændigheder gaa ned til Bøde.«
28) I § 269, Stk. 1, der, saaledes som det var affattet
i Straffeloven af 1930, bestemte, at en Sigtelse er straffri,
naar dens Sandhed bevises, saavel som naar den, der i god
Tro fremsætter Sigtelsen, har været forpligtet til at udtale
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sig eller har handlet til berettiget Varetagelse af almen
Interesse eller af eget eller andres Tarv, er Ordene »almen
Interesse« blevet ændret til »aabenbar almen Interesse«. —
En tilsvarende Ændring er i øvrigt foretaget i Straffelovens
§ 263, Stk. 2.
I Regeringsforslaget var det foreslaaet, at Ordene »almen
Interesse« skulde udgaa, men dette ændredes under Sagens
Behandling i Landstinget.

29) Ifølge Straffeloven af 1930, § 270, Stk. 1, kan Straf
efter § 267, Stk. 1, anvendes, selv om Sandhedsbevis føres,
hvis en Sigtelses Fremsættelse ved sin Form er utilbørlig
fornærmende. Til denne Bestemmelse er gjort en Tilføjelse
om, at det samme gælder, saafremt Gerningsmanden ikke har
haft rimelig Anledning til at fremsætte Fornærmelsen.

30) Efter en Ændring i § 275 er de i §§ 264 a, 266 a og b
omhandlede Forbrydelser Genstand for offentlig Paatale.

31) § 275 a foreskriver, at Sager, hvorunder der gøres
Ansvar gældende efter Bestemmelserne i §§ 267 og 268, skal
fremmes med størst mulig Hurtighed.
Landstingets Udvalg modtog fra Justitsministeriet en
Redegørelse vedrørende forskellige Landes Lovgivning paa
nogle af de i Lovforslaget omhandlede Omraader, og denne
Redegørelse blev tillige med en Oversættelse af schweizisk
Anordning af 5. December 1938 angaaende Foranstaltninger
imod statsfarlig Aktivitet og til Beskyttelse af Demokratiet
trykt som Bilag til Udvalgets Betænkning.
Under Rigsdagsforhandlingerne henviste Justitsministeren
til forskellige af disse Bestemmelser i den udenlandske Lov
givning, idet Ministeren hævdede, at flere af de i Lovforslaget
optagne Bestemmelser, saaledes § 129 a, ikke var nær saa
vidtgaaende som tilsvarende Bestemmelser i f. Eks. den
nævnte schweiziske Anordning.
Landstingsudvalget modtog endvidere Henvendelser fra
Danske Journalisters Fællesrepræsentation og Danske Dag
blades Fællesrepræsentation, hvori der rettedes Indvendinger
mod §§ 129, 129 a, 263, 266 c, 267, Stk. 1, 267 a og 269. Disse
Indvendinger blev til Dels imødekommet ved de af Justits
ministeren og Udvalgets Flertal foreslaaede Ændringer.
Endelig modtog Udvalget fra Professor Oluf H. Krabbe en
udførlig Erklæring om hele Forslaget. Professor Krabbe fast-
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holdt i denne Erklæring sin tidligere udtalte Kritik af Dag
bodssystemet, som han navnlig fandt irrationelt og ufyldest
gørende ikke blot i Tilfælde af Lovovertrædelser med Vindingsformaa-1, men overhovedet ved talrige dagligdags For
seelser, hvor en økonomisk Interesse eller en økonomisk
Risiko danner Baggrund for Forseelsen. Endvidere fraraadede
Professor Krabbe ligesom Rigsadvokaten Forslaget til § 267 a.
Et af Professoren fremsat Forslag til ændret Affattelse af
§ 268 blev taget til Følge.
Justitsministeren stillede med Tilslutning af Udvalgets
Flertal (Regeringspartierne) en Række Ændringsforslag, hvor
om henvises til Bemærkningerne vedrørende de enkelte Para
graffer (se foran under Nr. 4, 11, 12, 22, 24, 26 og 28). Fler
tallet var enigt med Ministeren om det ønskelige i nu at faa
Dagbodssystemet indført i dansk Straffelovgivning, og det
anbefalede Lovforslaget til Vedtagelse med de foreslaaede
Ændringer.
Udvalgets Mindretal (Venstre og Det konservative Folke
parti) udtalte i Betænkningen, at man, saafremt Justitsmini
steren havde nøjedes med at fremsætte de konkrete Forslag,
der tager Sigte paa Spionage, Dokument-Indbrud, Racefor
følgelse m. v., i det store og hele havde kunnet give sin Til
slutning hertil. Men Mindretallet mente ikke, at der var blevet
levnet fornøden Tid til Overvejelse af en saa afgørende Æn
dring i Bødesystemet som Indførelsen af Dagbøder — en Æn
dring, »som man fra mange Sider baade inden for Videnskab og
inden for den praktiske Jura advarer imod« —, og det samme
gjaldt de mange spredte Bestemmelser, som »tager Sigte paa en
Indskrænkning af Ytrings- og Pressefriheden, og hvis Tendens
er en saadan, at Mindretallet maa tage skarp Afstand fra den«..
Det forelagte Materiale havde ikke kunnet overbevise Mindre
tallet om Betimeligheden — endsige Nødvendigheden — af de
fremsatte Forslag om skærpede Straffebestemmelser og om
Udvidelse af det strafbares Omraade, og inden for den be
grænsede Tid, der havde været til Raadighed, havde man
overhovedet ikke været i Stand til at klare sig de forskellige
Bestemmelsers Rækkevidde. Under disse Omstændigheder
maatte Mindrétallet afstaa fra at stille Ændringsforslag, og
det kunde ikke tage noget Medansvar for Lovforslagets Gen
nemførelse, men ansaa det for det eneste naturlige og rimelige,
at Sagen blev udskudt.
De samme Synspunkter fandt Udtryk i en Mindretalsud
talelse i Folketingsudvalgets Betænkning, som konkluderede i
en Indstilling om Lovforslagets Forkastelse.
Justitsministeren gjorde over for Kritikken af den mang
lende Tid til Overvejelse af Bestemmelserne om Dagbods-
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systemet opmærksom paa, at Dagbodssystemet har været
behandlet i flere Kommissioner og adskillige Rigsdagsudvalg;
han kunde derfor ikke indse, at yderligere langvarige Over
vejelser skulde være nødvendige.
Retsforbundet tiltraadte Tanken om Indførelse af Dagbøder
og om strenge Straffe for Forbrydelser mod Statens Sikkerhed,
men var imod andre af Forslagets Bestemmelser (f. Eks.
§§ 263 og 267 a), og Partiets Ordfører troede, at Loven ikke
vilde betyde en Styrkelse af Demokratiet, men virke stik imod
sin Hensigt.
Kommunisterne kunde ikke stemme for Lovforslaget, der
efter deres Opfattelse stort set ikke indeholdt Bestemmelser,
som enten ikke lige saa godt kunde undværes, eller som det
vilde være bedst at undvære.
Lovforslaget vedtoges i Landstinget med 38 Stemmer mod
29, i Folketinget med 64 Stemmer mod 41.

81. Lov om Ændringer i Lov Nr. 98 af 31. Marts
1931 om Statens Tjenestemænd (Justits- og Politi
væsenet). (Justitsminister Steincke). [A. Sp. 3001. — C. Sp.
199, 1499 og 1563].
Fremsat i Folketinget 24/n (F. Sp. 1747). 1. Beh. 7-8/12
(F. Sp. 2187 og 2223). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(Hedtoft-Hansen, H. P. Hansen [Sorø A.], Leonhard Hansen,
Rasmus Hansen, Albinus Jensen, P. Mortensen, N. P. Niel
sen [Formand], Hassing-Jørgensen [Sekretær], Kristian Nygaard, Elgaard, Arnth Jensen, Svend Nielsen [fra 24/x Søn
derup], Hasle, Gerda Mundt og Petersen [Bøj]). Betænk
ning (B. Sp. 665) afgivet xl/2. (Ordfører: Hedtoft-Hansen).
2. Beh. 15/2(F. Sp. 3989). 3. Beh. 17/2 (F. Sp. 4078). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. 21/2 (L. Sp. 808). Henvist til Udvalg
paa 15 Medlemmer (Holger Andersen, C. E. Christiansen,
Grove, A. P. Hansen, Ingeborg Hansen, Jens Høyer, JensenStevns, Jørgen Møller, Offersen, K. Pedersen, Ch. Petersen
[Formand], H. Cbr. Petersen, Rytter, C. J. F. Sven og Veistrup
[Sekretær]). Betænkning (B. Sp. 1837) afgivet 7/3. (Ordfører:
Ch. Petersen). 2. Beh. 8/3 (L. Sp. 1334). 3. Beh. 9/3 (L. Sp.
1343). Tilbagesendt til Folketinget. Udvalgets Erklæring
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(B. Sp. 1935) afgivet 9/3. Eneste Beh. 11 /3 (F. Sp. 5411).
Loven stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 90).
Ved Gennemførelsen af Enhedspolitiordningen blev det
kommunale Politi fra 1. April 1938 underlagt Staten, og de
hidtidige kommunale Polititjenestemænd blev normeret som
Statstjenestemænd. Ved denne Normering skete ikke nogen
Udvidelse af Antallet af de tidligere kommunale Politi
tjenestemænd, ligesom den ved Normeringsloven for 1938—39
foretagne Udvidelse kun tilsigtede at bringe Overensstem
melse mellem det ved Tjenestemandsloven normerede Antal
Stillinger og den ved Overgangen den 1. April 1938 eksisterende
Politistyrke, idet baade Finansministeriet og Lønningsraadet
modsatte sig en Udvidelse af Politistyrken, indtil der var
indhentet nærmere Erfaringer med Hensyn til Enheds
politiordningens Virkninger.
Efter Politilovens Ikrafttræden er der imidlertid ved
Loven om Beskyttelse af Civilbefolkningen mod Følgerne af Luft
angreb paalagt Politiet en Række Opgaver paa et helt nyt
Omraade, saaledes med Forberedelsen af Mørklægning og
med en Række politimæssige Foranstaltninger under eventuel
Luftværnstilstand, derunder Tilsyns- og Bevogtningstjeneste
og anden Beredskabstjeneste, hvortil der kun kan benyttes
indøvet og politimæssigt uddannet Personale. Uanset Hjem
melen til Udskrivning af visse værnepligtige til Udførelse af
Hjælpetjeneste under Luftværnstilstand vil Løsningen af de
nævnte Opgaver kræve en meget betydelig Udvidelse af
Politistyrken. I en af Københavns Kommune udarbejdet
Betænkning vedrørende Beskyttelse af Civilbefolkningen
mod Følgerne af Luftangreb er saaledes foreslaaet en Ud
videlse af Politiet med i alt 615 Mand for Storkøbenhavns
Omraade, hvilket vil svare til en Udvidelse med ca. 1 000
Mand for hele Landet.
En saa omfattende Udvidelse mente Justitsministeren
ikke at kunne stille Forslag om, baade af finansielle Hensyn,
og fordi Ministeren ikke fandt det rigtigt at fastansætte et
større Antal Polititjenestemænd, end at de normalt vil
kunne beskæftiges ved Politiets normale Arbejde. Derimod
kunde Ministeren tiltræde en Indstilling fra Rigspolitichefen
om Udvidelse af Politistyrken med i alt 200 Mand til Ordens
politiet og 50 Mand til Kriminalpolitiet*). Med denne Ud
videlse vil Politiet ikke være tilstrækkeligt til Varetagelsen
*) Disse tænkes fordelt mellem København og Provinsen i
samme Forhold som den øvrige Styrke, saa at noget over
Halvdelen vil blive anvendt i Politikredsene uden for
København.
26*
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ogsaa af de Opgaver, som under Luftværnstilstand stilles
til Politiet. Ministeren var imidlertid enig med Rigspoliti
chefen om, at det af uddannelsesmæssige Grunde vil være
mest hensigtsmæssigt, at den Udvidelse, som er nødvendig
i dette særlige Øjemed, gennemføres over en længere Aarrække. Det vil derfor muligvis i Overgangstiden blive nød
vendigt at antage særligt uddannet Hjælpemandskab til
Bistand for Politiet.
Til yderligere Begrundelse for den omtalte Udvidelse af
Politistyrken henviste Rigspolitichefen til, at adskillige Politi
kredse maatte siges at være normeret med en alt for faatallig
Politistyrke, medens det almindelige Politiarbejde stadig er
voksende; der var saaledes nylig af Politidirektøren og Politi
mestrene fremsat Ønske om en Udvidelse af Ordenspolitiet
med 343 Mand og af Kriminalpolitiet med 74 Mand til Vare
tagelse af det almindelige politimæssige Arbejde. Ligeledes
pegede Rigspolitichefen paa Nødvendigheden af, at der til
vejebringes en Reserve af Polititjenestemænd til Udsendelse
til Assistance for Politikredsene, naar det paa Grund af
Polititjenestemænds Deltagelse i Kursus paa Politiskolen,
Sygdom, Ferier, Vakancer el. lign, er paakrævet at yde
midlertidig Hjælp til en Politikreds.
Ud over den ovennævnte Forøgelse af den almindelige
Politistyrke med 250 Mand foreslog Justitsministeren i
Overensstemmelse med Rigspolitichefens Indstilling at om
organisere det specielle Sikkerhedspoliti og at udvide Per
sonalet i denne Afdeling med 48 Mand. Sikkerhedspolitiet
har til Opgave at skabe Værn mod Foretagender eller Hand
linger, som kan antages at være rettet mod Rigets Selvstæn
dighed og den lovlige Samfundsordning, og at sørge for et
effektivt Tilsyn med fremmede og rejsende. Det til Raadighed
værende Personale (9 Mand) har imidlertid været ganske
utilstrækkeligt til Varetagelsen af disse Opgaver, og det har
tillige voldt Vanskeligheder at tilvejebringe det fornødne
Samarbejde mellem de forskellige Politikredse indbyrdes.
Man har derfor foruden en betydelig Forøgelse af Personalet
ønsket at indføre en Centralisation paa dette Omraade, ved
at Sikkerhedspolitiet henlægges under Rigspolitichefen,
saaledes at alle Oplysninger af Betydning for Sikkerheds
politiets Arbejde indsendes til en særlig Afdeling under Rigs
politichefen og derfra fordeles til de forskellige Politikredse,
for hvem de kan have Interesse. Det er Tanken, at 17
af de 48 Mand henlægges direkte under Rigspolitichefen,
at 8 Mand skal gøre Tjeneste i København, og at 23 fordeles
til forskellige Politikredse i Provinsen.
Den samlede Udvidelse af Politistyrken var altsaa efter
Regeringens Forslag 298 Mand. De med Forslagets Gennem-
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førelse forbundne aarlige Lønningsudgifter blev opgjort til
ca. 1 Mili. Kr. Hertil kom ca. 90 000 Kr. til Anskaffelse af
første Uniform.
Under Sagens Behandling i Folketinget indarbejdedes i
Lovforslaget en Del Forslag om Omnormering af Politiets
Tjenestemænd, Forslag, der ellers vilde være fremkommet
paa Normeringsloven. Der skete ikke herved en yderligere
Udvidelse af Politistyrken, men Ændringsforslagene gik
hovedsagelig ud paa at forbedre Avancementsforholdene inden
for Ordens- og Kriminalpolitiet, og de imødekom delvis
Ønsker, der var fremsat af Dansk Politiforbund og Dansk
Kriminalpolitiforening.
I Landstinget imødekom man yderligere en Henvendelse
fra Dansk Politiforbund om Ophævelse af Stillingerne som
Inspektionsbetjent og Normering af de paagældende Tjeneste
mænd i Overbetjentklassen.

Efter Regeringens Forslag fordelte den samlede Styrke
forøgelse paa 298 Mand sig saaledes:

1 Politiinspektør,
6 Politikommissærer,
20 Politiassistenter,
53 Overpolitibetjente,
29 Inspektionsbetjente og
189 Politibetjente.
Efter de i Forbindelse med denne Forøgelse under Rigs
dagsbehandlingen foretagne Omnormeringer forhøjes ved
Loven Antallet af Tjenestemænd inden for de forskellige
Grupper saaledes:
1 Politiinspektør,
11 Politikommissærer,
41 Politiassistenter,
318 Overpolitibetjente og
141 Politibetjente.
Samtidig udgaar af Tjenestemandsloven 214 Inspektionsbetj ent stillinger*).
I Tilknytning til Udvidelsen af Kriminalpolitiet og
Sikkerhedspolitiet er Antallet af Polititjenestemænd, der kan
*) Dette Antal var, som nævnt, i Regeringsforslaget forhøjet
med 29 og forhøjedes i Folketinget yderligere med 2.
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udtages til navnlig at udføre de Politiet paahvilende Hverv
med Hensyn til Efterforskning og Forfølgning af Forbrydelser,
forhøjet med 90. Endvidere er Antallet af Bestillingstillæg
for Tjeneste i civile Afdelinger forhøjet med 40.
Folketingets Udvalg indhentede en Række Oplysninger
angaaende Politiets Medvirken ved det civile Luftværn, For
holdet mellem Politistyrken her i Landet og i de øvrige
nordiske Lande, om den geografiske Fordeling af Politistyrken
i Danmark samt om Anvendelsen af det kvindelige Politi.
Disse Oplysninger blev trykt som Bilag til Betænkningen,
og Udvalget understregede i denne et af Rigspolitichefen i
Skrivelse af 2. Februar 1939 givet Løfte om Udvidelse af
Antallet af kvindelige Politibetjente.
Et Flertal, bestaaende af Regeringspartierne og Det kon
servative Folkeparti, gav sin Tilslutning til. Lovforslaget og
til Ændringsforslagene (se foran), der var stillet af Justits
ministeren og tiltraadt af Finansministeren og Lønningsraadet.
De Konservative tog dog Forbehold over for Udvidelsen af
Sikkerhedspolitiet; i hvert Fald maatte de finde det rigtigt,
at Ny organiseringen af denne Afdeling ikke fandt Sted, før
Resultatet af den stedfindende retslige Undersøgelse var til
endebragt. Dette Forbehold blev senere understreget af
Partiets Ordfører i Landstinget.
Venstre kunde derimod ikke medvirke til Lovforslagets
Gennemførelse. Partiets Ordfører i Folketinget mindede om,
at Venstre i sin Tid havde forudsagt, at Enhedspolitiordningen
vilde medføre stor Udvidelse af Mandskabsstyrkerne og stærkt
stigende Udgifter. Dette var ogsaa gaaet i Opfyldelse. Det
foreliggende Forslag var et yderligere Skridt paa denne Vej,
som utvivlsomt ogsaa vilde blive befaret — maaske med
voksende Hastighed — i den kommende Tid. Venstre følte
sig ikke overbevist om, at det ikke vilde være muligt med den
forhaandenværende Politistyrke at løse de politimæssige
Opgaver paa alle Omraader tilfredsstillende, men for at man
ikke under eventuelt uheldige Begivenheder i Landet skulde
kunne sige med blot Antydning af Ret, at Venstre endogsaa
havde modsat sig, at Regeringen.kunde løse sin politimæssige
Opgave, vilde Partiets Medlemmer afholde sig fra at stemme
baade om Ændringsforslagene og om Lovforslaget.
Kommunisterne stemte ved 3. Behandling imod Lovfor
slaget. Aksel Larsen ønskede nærmere Oplysning om, hvor
ledes en Række Spionaffærer havde kunnet udvikle sig saa
langt, som Tilfældet var, inden der blev grebet ind og taget
fat paa en i hvert Fald delvis Oprømning, og han ansaa det
for uomstødeligt fastslaaet, at forskellige nazistiske Kredse,
der havde intim Forbindelse med udenlandske Spioner,
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havde haft deres Agenter i Politiets Rækker og ved deres
Hjælp skaffet sig Viden om Politiets Dispositioner og Ad
gang til dets Dokumenter. — Justitsministerens Svar til
fredsstillede ikke Aksel Larsen, som derefter motiverede
Kommunisternes Afstemning med, at de ikke kunde føle
sig betryggede ved en Udvidelse af Politivæsenet, uden at
der samtidig foregik en Udrensning og en mental Reorga
nisation.
Den i Landstinget foretagne Ændring om Opnormering af
Inspektionsbetjente til Overbetjente (se ovenfor) blev anbefalet
af hele Udvalget. Det oplystes herom i Betænkningen, at
Inspektionsbetjentstillingen ikke kend tes i Kriminalpolitiet
eller i det tidligere sønderjyske Ordenspoliti, men fandtes i
en Række Kommuner og derfor blev indført i Tjenestemands
loven ved den nye Politiordning. Det var imidlertid et almin
deligt Ønske, at Stillingen skulde bortfalde og de paagældende
Tjenestemænd henføres til Stillingen som O verpoliti betjente.
— Ændringen vil medføre en Lønstigning, der paa Slut
lønnen dog kun udgør 30 Kr. aarlig.
I øvrigt tog Partierne i Landstinget samme Standpunkt
til Lovforslaget, som deres Meningsfæller i Folketinget havde
taget.
Lovforslagets Vedtagelse skete ved 3. Behandling*) i
Folketinget med 81 Stemmer mod 2 (18 stemte hverken for
eller imod), i Landstinget med 42 Stemmer uden Modstemmer.

82. Lov om Ændring i Lov Nr. 166 af 18. Maj
1937 om Politiets og Arrestvæsenets Ordning m. v.
(Justitsminister Steincke). [A. Sp. 2941. — C. Sp. 355 og
1531].
Fremsat i Landstinget 23/u (L. Sp. 124). 1. Beh. 2/12 (L.
Sp. 213). 2. Beh. 7/12 (L. Sp. 216). Behandlingen standset
og Sagen henvist til Udvalget angaaende Forslag til Lov om
Ændringer i og Tilføjelser til Lov om Rettens Pleje af 11.
April 1916 (Oprettelse af en særlig Klageret) (se Side 360).
Betænkning (B. Sp. 731) afgivet 21/2. (Ordfører: H. P. Jo
hansen). Fortsættelse af 2. Beh. 24/2 (L. Sp. 921). 3. Beh. x/3
(L. Sp. 1013). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. d/3 (F.
*) Ved »eneste« Behandling stemte ingen imod; 20 undlod at
stemme.
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Sp. 5245). 2. Beh. 9/3 (F. Sp. 5285). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5293).
Loven stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 86).

Ved § 9 i Loven om Enhedspolitiet (Nr. 166 af 18. Maj
1937) ophævedes en Række Bestemmelser i den københavnske
Politilov af 11. Februar 1863, deriblandt § 17, der bl. a. fast
satte Fordelingen af Udgifterne vedrørende Københavns
Politi mellem Statskassen og Københavns Kommune.
§ 17 indeholdt imidlertid en særlig Bestemmelse om, at
Københavns Kommune skulde afholde Udgifterne til bene
ficerede Sager. Disse Udgifter, der i det væsentlige vedrører
Salærer til de i disse civile Sager af det offentlige beskikkede
Sagførere, paahvilede det forinden Loven af 1863 Statskassen
at udrede, for saa vidt angik beneficerede Sager i København,
hvorimod de tilsvarende Udgifter uden for København i
Medfør af den endnu gældende Bestemmelse i § 3 i Forord
ningen af 24. Oktober 1806 (jfr. Plakat af 10. November 1843)
skal afholdes af de kommunale Kasser. Den fuldstændige Op
hævelse af § 17 bevirkede da, at den før Loven af 1863 gældende
Regel om de heromhandlede Udgifters Afholdelse igen skulde
være gældende fra den 1. April 1938, saaledes at Staten altsaa
fra denne Dato atter skulde overtage disse Udgifter, der udgør
ca. 36 000 Kr. aarlig.
Da dette imidlertid ikke har været tilsigtet, og da Justits
ministeren endvidere fandt det urimeligt, at Udgifterne til
beneficerede Sager i København overtoges af Staten, medens
de uden for København fortsat afholdes af Kommunerne,
foreslog Ministeren at opretholde Bestemmelsen i Loven af
1863 om Københavns Kommunes Pligt til at afholde Udgifterne
til beneficerede Sager, og dette er gennemført ved den foretagne
Lovændring, som har Gyldighed fra 1. April 1938 at regne.
Sagen blev ved 2. Behandling i Landstinget henvist til
Udvalg, for at man kunde gøre sig bekendt med en af Køben
havns Magistrats 1ste Afdeling fremsat Protest mod Lovfor
slagets Bestemmelser. Magistraten fandt det principielt urig
tigt, at disse Udgifter, der paalægges det offentlige ved Be
villinger til fri Proces, med Hensyn til hvis Meddelelse de
kommunale Myndigheder er uden Indflydelse, fremdeles
skulde paahvile Kommunerne, og da Københavns Kommunes
Forpligtelse i den omhandlede Henseende nu een Gang var
ophævet, maatte man finde det saa meget mere urimeligt,
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om Bestemmelsen genindførtes paa ny. Magistraten gjorde
desuden opmærksom paa, at der i Overensstemmelse med den
gældende Lovgivning ikke paa Budgettet for 1938—39 fandtes
noget Beløb til Raadighed for de omhandlede Udgifter.
I et Samraad med Justitsministeren rejstes Spørgsmaal
om at ændre Reglerne for beneficerede Sager saaledes, at Staten
overtog disse Udgifter for hele Landet. Udvalgets Flertal (Social
demokrater og Radikale) kunde i hvert Fald ikke paa det
forhaandenværende Tidspunkt tiltræde denne Tanke, men
indstillede Lovforslaget til Vedtagelse uforandret. Under For
handlingerne i Folketinget udtalte Justitsministeren senere, at
man jo meget vel kunde være af den Opfattelse, at alle Ud
gifter vedrørende beneficerede Sager burde bæres af Stats
kassen, men det var ikke det Spørgsmaal, der laa for. — Ud
valgets Mindretal (Venstre og Konservative) sluttede sig
derimod til Magistratens principielle Betragtning og mente
derhos, at en begaaet Fejl ikke burde redresseres med til
bagevirkende Kraft. Ud fra denne Opfattelse foreslog Min
dretallet følgende ændrede Affattelse af Lovforslaget: »Udgif
terne vedrørende Sager, i hvilke der er bevilget fri Proces,
afholdes af Statskassen; det samme gælder Udgifter ved
rørende Sager, i hvilke Udgifterne ifølge Lov afholdes efter
de samme Regler.« Ændringsforslaget forkastedes med 37
Stemmer mod 27.
Venstre og Konservative stemte derefter imod Lovfor
slaget. Dette vedtoges i Landstinget med 37 Stemmer mod 33,
i Folketinget med 61 Stemmer mod 34.

83. Lov om Ændringer i Lov Nr. 163 af 18. Maj
1937 om Foranstaltninger i Anledning af Svangerskab
m. m. (Justitsminister Steincke). [A. Sp. 3867. — C. Sp. 367
og 669].
Fremsat i Folketinget 17/i (F. Sp. 2667). 1. Beh. 3/2
(F. Sp. 3582). Henvist til samme Udvalg som Forslag til
Lov om Mødrehjælpsinstitutioner (se Side 291). Betænkning
(B. Sp. 853) afgivet 23/2. (Ordfører: Nina Andersen). 2. Beh.
t/3 (F. Sp. 4657). 3. Beh. 2/3 (F. Sp. 4710). Oversendt til
Landstinget. 1. Beh. 3/3 (L. Sp. 1153). 2. Beh. 6/3 (L. Sp.
1196). 3. Beh. 7/3 (L. Sp. 1216). Loven stadfæstet 15. Marts
1939. (Lov-Tid. Nr. 89).
I Indledningen til Redegørelsen for Loven om Mødre
hjælpsinstitutioner (Side 292) er det omtalt, at de Modre-
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hjælps-Opgaver, der i Svangerskabslovens § 9 var tillagt de
der omhandlede Seksualklinikker, i Overensstemmelse med
Befolkningskommissionens Forslag er overført til Mødre
hjælpsinstitutionerne. Med Hensyn til den anden Del af
Klinikkernes Opgave: Vejledning i Seksualhygiejne har
Kommissionen fremhævet, at Oplysning om Seksualhygiejne
bør gives i to Hovedformer, dels som en almindelig Oplys
ning, gennem Undervisning, Foredrag og Pjecer, dels som
individuel Vejledning. Svangerskabsloven giver imidlertid
kun Regler for det sidste. Kommissionen ønsker denne
Vejledning henlagt til Sygehusene og udtaler i øvrigt, at da
Hospitalsvirksomheden henhører under Indenrigsministeriet,
bør dette ogsaa være Tilfældet, for saa vidt angaar Konsulta
tionen for Seksualhygiejne.

Paa denne Baggrund foreslog Justitsministeren at tage
Bestemmelserne om Seksualklinikker ud af Svangerskabsloven,
saaledes at Mødrehjælpen varetages af Mødrehjælpsinstitu
tionerne, medens Vejledningen i Seksualhygiejne udskilles
til særlig Behandling gennem Sundhedsautoriteterne, og i
Overensstemmelse hermed er §§ 9—12 ved de stedfundne
Ændringer udgaaet af Loven.
Under Forhandlingerne i Folketinget udtalte Nina Ander
sen (S.) og Kristen Amby (K. F.) den Opfattelse, at Vejled
ning i Seksualhygiejne ikke uden Lovhjemmel kunde ud
skilles til særlig Behandling gennem Sundhedsautoriteterne.
Justitsministeren bemærkede i den Anledning, at han ikke
paa Forhaand kunde vide, ad hvilke Veje Sundhedsautori
teterne, der sorterer under Indenrigsministeriet, muligvis
vilde søge at udbrede Oplysning paa disse Omraader. Men
dette kunde ikke vedrøre Svangerskabsloven, der i den
ændrede Form ikke aabnede »nogen som helst Dør til Opret
telse af nogen Art af Klinikker«. I øvrigt havde Ministeren
heller ingen Grund til at formode, at Indenrigsministeren
skulde nære det fjerneste Ønske om at genindføre Seksual
klinikker gennem Sundhedsautoriteterne.
Alfred Jensen (D. K.) erklærede ved 3die Behandling, at
han vilde stemme imod Lovforslaget, da der ikke — som
af Kommunisterne ønsket — paa anden Vis var truffet
positive Foranstaltninger til seksuel Oplysning.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 101 Stemmer
mod 1, i Landstinget enstemmigt med 70 Stemmer.
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84. Lov om Ændring i Lov Nr. 73 af 11. Marts
1933 om Betalingshenstand for Ejere af Landbrugs- og
Skovejendomme, Fiskere rn. fl. (Justitsminister Steincke).
[A. Sp. 4645. — C. Sp. 345 og 671].
Fremsat i Folketinget 22/2 (F. Sp. 4306). 1. Beh. 24/0
(F. Sp. 4406). 2. Beh. 28/2 (F. Sp. 4551). 3. Beh. 4/3 (F. Sp“
4625). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 3/3 (L. Sp. 1157).
2. Beh. 6/3 (L. Sp. 1197). 3.'Beh. 7/3 (L. Sp. 1216). Loven
stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 95).
Ved § 1 i Lov Nr. 73 af 11. Marts 1933 blev det bestemt,
at Pantegæld i Landbrugs- og Skovejendomme bortset fra Til
fælde, hvor Skyldneren har gjort sig skyldig i Misligholdelse
ved Forringelse af Pantet, ikke kunde fordres betalt inden
11. December Termin 1934. Denne Frist blev ved senere
Love forlænget, først til 11. December Termin 1935, dernæst
til 11. December Termin 1936, saa til 11. Juni Termin 1938
(ved samme Lejlighed udvidedes Adgangen for Fordrings
havere til under særlige Omstændigheder at opnaa Ind
frielse til et tidligere Tidspunkt), senest til 11. Juni Termin
1939, og Fristen er nu yderligere forlænget til 11. Juni Ter
min 1940.

Ifølge en i Fjor foretagen Tilføjelse til Loven kommer
Bestemmelserne i Loven af 11. Marts 1933 ogsaa til Anven
delse paa de saakaldte 35 pCt.s Pantebreve, der er udstedt i
Henhold til § 5, Nr. 3, i Lovbekendtgørelse Nr. 309 af 1. De
cember 1931.*) (Denne Prioritetsgæld forrentes dog med
4% pOt. p. a. fra Forfaldsdagen til Henstandsperiodens Ud
løb; Renten tillægges Hovedstolen og forfalder sammen med
denne). Endvidere kommer Loven til Anvendelse paa Gæld,
for hvilken der er givet 3-aarigt Moratorium i Medfør af de
to Moratorielove af 1933.**)
*) Det er her bestemt, at Laan ikke kan ydes til Gennemførelse
af en Akkord, hvorved der tilbydes Kreditorerne mere end
35 pCt. af deres Tilgodehavende, men at der dog yderligere
kan tillægges Kreditorerne indtil 35 pCt., naar de gaar ind
paa at lade denne Del af deres Tilgodehavende indestaa i
Ejendommen (»indefryse«). Den nævnte Prioritet forrentes
ikke, men forfalder til Udbetaling efter 5 Aars Forløb.
**) Lov Nr. 75 af 13. Marts 1933 og Lov Nr. 364 af 18. December
1933.
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Forslaget om Forlængelse af Henstandsbestemmelsernes
Gyldighed i et Aar var motiveret med, at Forhandlingerne om
Landbrugets Forhold fremdeles ikke var bragt til Afslutning.
Lovforslaget gik uomtalt gennem begge Ting og vedtoges
enstemmigt.

85. Lov om Anlæg af Cyklestier og Gangstier.
(Justitsminister Steincke). [A. Sp. 2929. — C. Sp. 353 og
1579].
Fremsat i Folketinget 22/u (F. Sp. 1588). 1. Beh. ®/12
(F. Sp. 2260). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bomholt, Einer-Jensen, H. P. Hansen [Præstø A.], Leonhard
Hansen, Hinrichsen [fra 14/12 H. C. Hansen [Formand]], Knud
V. Jensen, Levinsen, Hassing-Jørgensen [Sekretær], Jensen
[Gørding], Kjær, Erik Eriksen, Edvard Sørensen, Carsten
Haft, Ulrich og H. F. Ulrichsen). Betænkning (B. Sp. 881)
afgivet 24/2. (Ordfører: Bomholt). 2. Beh. 28/2 (F. Sp.
4570). 3. Beh.
(F. Sp. 4626). Oversendt til Landstinget.
1. Beh. 3/3 (L. Sp. 1158). Henvist til Udvalg paa 15 Medlem
mer (C. E. Christiansen, A. P. Hansen, Hans Hansen, Jens
Høyer, Kantsø, Korsgaard, Jørgen Møller, Stegger Nielsen,
Offersen [Formand], K. Pedersen, Ch. Petersen, H. Chr.
Petersen, S. Rasmussen, Stensballe og Veistrup [Sekretær]).
Betænkning (B. Sp. 1965) afgivet 10/3. (Ordfører: Offersen).
2. Beh. n/3 (L. Sp. 1574). 3. Beh. n/3 (L. Sp. 1585). Loven
stadfæstet 15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 91).

Loven indeholder følgende to Paragraffer:
»§ 1. Justitsministeren kan efter Forhandling med
Socialministeren og Ministeren for offentlige Arbejder paa
lægge de kommunale Myndigheder at anlægge Cyklestier og
Gangstier langs Veje og Gader, hvor det af færdselsmæssige

Hensyn maa anses for tiltrængt, samt fastsætte nærmere
Forskrifter for Anlæggets Udførelse. Det er dog en Forudsæt
ning for Meddelelse af et saadant Paalæg, at der i Henhold
til Lov Nr. 169 af 13. April 1938 om Beskæftigelse af arbejds
løse kan ydes Kommunen Tilskud til Arbejdets Udførelse,
samt at der har været givet vedkommende Kommunalbesty
relse Adgang til Forhandling om Spørgsmaalet.
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§ 2. Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, udløber
den 31. Marts 1941.«
Den sidste Sætning i § 1 »samt .... Spørgsmaalet.« blev
tilføjet i Folketinget, men bortset herfra vedtoges det af
Justitsministeren fremsatte Lovforslag uændret af Rigsdagen.
I Bemærkningerne til Lovforslaget paapegedes det, at
Anlæg af Cyklestier og Gangstier langs Veje og Gader uanset
den uomtvistelige Betydning af saadanne Anlæg som Led i
Bestræbelserne for Nedbringelse af Færdselsulykkernes Antal
ikke har fundet Sted i det Omfang, Stigningen i Færdsels tætheden og Færdselsforholdene i øvrigt gør det tiltrængt,
ligesom der ikke af de kommunale Myndigheder er fulgt
ensartede Synspunkter ved Afgørelsen af, om Cyklestier og
Gangstier skal anlægges, og ved den nærmere Udførelse af
Anlæggene.
Man ansaa det derfor for ønskeligt, at Justitsministeren
fik den i § 1 nævnte Bemyndigelse, saa meget mere som
Arbejdsløshedssituationen maatte opfordre til, at der med al
Kraft blev sat ind paa Fremme af Arbejder af denne Karakter.
Efter Beskæftigelseslovene af 1. Maj 1937 og 13. April 1938
kunde der ganske vist opnaas Støtte til Anlæg af Cyklestier
og Gangstier, men Adgangen hertil var ikke blevet benyttet
i det tilsigtede Omfang, idet Kommunerne kun havde søgt
om Tilskud til denne Opgaves Løsning i Forhold til en samlet
Udgift af 5,5 Mili. Kr.
Det i § 1 omtalte Tilskud vil — udtales det i Bemærknin
gerne — »kunne forventes ydet med 100 pCt. af Udgifterne til
Arbejdslønnen til de henviste Arbejdere, dog ikke ud over
Halvdelen af de med Arbejdet forbundne samlede Omkost
ninger. Da Udgifterne til disse Arbejder af Amts- og Sogne
kommunerne fuldt ud kan medregnes blandt de regnskabs
mæssige Vej udgifter, i Forhold til hvilke Andelene i de
almindelige Motorafgifter, for saa vidt angaar de nævnte
Kommuner, beregnes, vil Amtskommunerne kunne paaregne
at opnaa fuld Dækning af Udgifterne til saadanne Anlæg,
medens Sognekommunerne vil kunne regne med at faa
gennemsnitlig ca. 90 pCt. dækket. Da Fordelingen af Motor
afgifterne, for saa vidt angaar Købstadkommuner, finder
Sted efter andre Regler, vil det direkte Tilskud til disse
Kommuner — ligesom ved Vejfondstilskud — ikke kunne
overstige Halvdelen af de med Anlægget forbundne samlede
Omkostninger«.
Under Sagens Behandling i Folketinget anbefaledes Lov
forslaget paa Socialdemokratiets Vegne af Bomliolt, der dog
henstillede, om ikke samtlige Kommuner, Landkommuner,
Amtskommuner og Købstadkommuner, kunde blive stillet
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nogenlunde ens med Hensyn til Tilskud. Kjær (V.) havde
derimod afgørende Indvendinger at rette mod Lovforslaget,
idet han mente, at Kommunernes Selvstyre blev gaaet for
nær, og at Pengene kunde anvendes til Vej forbedringer af
mere paakrævet Karakter. Han tvivlede ogsaa om, at man
vilde opnaa en virkelig Beskæftigelsesforøgelse, hvilket
begrundedes med, at Kommunerne vilde faa en mindre Del af
deres almindelige Vej udgifter dækket, end Tilfældet hidtil
havde været, naar der skulde afsættes et betydeligt Beløb
til dette særlige Formaal. Carsten Raft (K. F.) kunde i Hoved
sagen give Lovforslaget sin Tilslutning, selv om der var flere
Spørgsmaal, som burde overvejes nærmere. I øvrigt slog han
til Lyd for, at der ved de større Byer blev anlagt særlige
Cykleveje, som ikke maatte benyttes af andre Befordrings
midler. Saavel Hassing-Jørgensen (R. V.) som Alfred Jensen
(D. K.) anbefalede Lovforslaget, hvorimod Elbæk-Jessen
(F. F.) maatte gaa imod det i den Form, hvori det forelaa,
og hvorefter Justitsministeren skulle kunne give de kommunale
Myndigheder Paalæg om at lade Arbejder af den i Lovfor
slaget nævnte Art udføre.
I Folketingsudvalgets Betænkning indstillede Socialdemo
kraternes, Det konservative Folkepartis og Det radikale
Venstres Medlemmer Lovforslaget til Vedtagelse med den
foran nævnte Ændring (angaaende Kommunalbestyrelsernes
Forhandlingsret), der var bragt i Forslag af Justitsministeren
og tiltraadt af Flertallet. I Tilknytning til et af Den danske
Købstadforening i Skrivelse af 21. December 1938 (aftrykt
som Bilag til Betænkningen) fremsat Ønske udtalte Flertallet
i sin Betænkning, at »der bør ydes Købstadkommunerne et
Tilskud af en saadan Størrelse, at disse Kommuner opnaar
samme Dækning som Sognekommunerne. Socialministeren
har erklæret sig villig til at imødekomme denne Anmodnings
der lader sig gennemføre administrativt inden for den bestaaende Lovgivnings Rammer«.
Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget i den ændrede
Skikkelse med 87 Stemmer mod 18.
I Landstinget udtalte Offersen (S.), K. Pedersen (V.) og
Veistrup (R. V.) sig i Overensstemmelse med Ordførerne for
de samme Partier i Folketinget, hvorimod Korsgaard paa
Det konservative Folkepartis Vegne anbefalede at undlade
at stemme om Lovforslaget, efter at han under Udvalgs
behandlingen var kommet til det Resultat, at de i Lovfor
slaget omhandlede Anlæg vilde paaføre Kommunerne større
Udgifter end forudsat. I Betænkningen herom skriver det
konservative Mindretal, at det ønsker »efter foretagne Under
søgelser at udtale sin Tvivl om, at de Bemærkninger, som led
sagede Lovforslaget ved dets Forelæggelse i Folketinget —og
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som gaar ud paa, at Kommunernes Dækningsprocent som
Regel vil komme til at ligge omkring 90—100 pCt. —, vil
kunne holde«, og derfor maa fralægge sig ethvert Medansvar
for Lovforslagets Gennemførelse. Korsgaard var tillige af
den Opfattelse, at Sagen burde henlægges under Ministeren
for offentlige Arbejder i Stedet for under Justitsministeren.
Ved 2. Behandling blev de af Korsgaard rejste Indvendin
ger imødegaaet af Justitsministeren og Socialministeren.
Sidstnævnte henviste til, at Bemærkningerne til Lovforsla
get var udarbejdet af Embedsmænd i Ministeriet for offent
lige Arbejder og Socialministeriet, og han gik ud fra, at de
Tal, der var nævnt, maatte gælde som Gennemsnitstal. Der
kunde være Afvigelser fra Kommune til Kommune, efter som
det drejede sig om vandrette Veje eller ej, men Ministeren
fandt det ikke paakrævet af den Grund at give Tilsagn om
større Tilskud, end der allerede var stillet i Udsigt.
Lovforslaget vedtoges i Landstinget med 37 Stemmer
mod 18 (Venstre). De Konservative undlod at stemme.

86. Lov om Ændring i Lov for Færøerne Nr. 73
af 19. Marts 1930 om Motorkøretøjer m. m. (Justits
minister Steincke). [A. Sp. 4813. — C. Sp. 411 og 1523].
Fremsat i Landstinget 22/2 (L. Sp. 835). 1. Beh. x/3 (L.
Sp. 1014). 2. Beh. 3/3 (L. Sp. 1121). 3. Beh. 3/3 (L. Sp. 1130).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 9/3 (F. Sp. 5207). 2. Beh. 9/3
(F. Sp. 5278). 3. Beh. 10/3 (F. Sp. 5290). Loven stadfæstet
15. Marts 1939. (Lov-Tid. Nr. 93).
Motorafgiften paa Færøerne er hidtil tilfaldet Amts
repartitionsfonden. Efter den nye Finansordning (se Side 124)
skal Afgiften fremtidig tilfalde den nydannede færøske Vej
fond, og denne Ændring er godkendt ved nærværende Lov.

87. Lov om Ændring i Lov Nr. 335 af 22. De
cember 1937 om Fortrinsret i Høsten for Aaret 1938
for Gæld, der stiftes af Ejere og Brugere af Land
brugsejendomme til Anskaffelse af Saasæd, Frø og
Kunstgødning. (Af J. S. Foget, Elbæk-Jessen, Hartel, Jens
Thomsen og Valdemar Thomsen). [A. Sp. 2825. — C. Sp. 19

og 21].
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Forelagt i Folketinget 15/n (F. Sp. 1384). 1. Beh. 18/n
(F. Sp. 1519). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Jensen
[Lillering], J. P. Jensen, Jensen [Horsebæk], Hauberg, M. F.
Mortensen, Smørum [Formand], Sørensen [Sejlflod], Rasmus
sen [Gylling] [Sekretær], N. P. Andreasen, Jørgen Gram, Løje,
Svend Nielsen, Viggo Hansen, Petersen [Røj] og J. S. Foget).
Betænkning (B. Sp. 41) afgivet 22/n. (Ordfører: Jensen [Lille
ring]). 2. Beh. 23/n (F. Sp. 1647). 3. Beh. 24/n (F. Sp. 1704).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 25/u (L. Sp. 134). 2. Beh.
25/n (L. Sp. 139). 3. Beh. 25/n (L. Sp. 140). Loven stadfæstet
28. November 1938. (Lov-Tid. Nr. 349).
Der foretages ved Loven følgende Ændringer i Lov
Nr. 335 af 22. December 1937:
1. Fristen for Udpantning for Gæld i Medfør af Høst
pantebreve (§ 4, Stk. 1) er forlænget med 3 Maaneder, nemlig
fra 1. December 1938 til 1. Marts 1939.
2. I Forbindelse hermed er Tidspunktet for Pante
brevenes Udslettelse af Panteregistrene udskudt fra Udgangen
af 1938 til Udgangen af Marts 1939. (§ 6).
3. Bestemmelsen i § 4 om, at Udpantningen, uanset
Fordringens Størrelse, paa Landet kan foretages af Sogne
fogeden, har faaet følgende Affattelse: »Udpantningen skal
uanset Fordringens Størrelse paa Landet foretages af Sogne
fogeden, medmindre ganske særlige Grunde, navnlig Sogne
fogedens Inhabilitet, i enkelte Tilfælde taler herimod.«
Det forelagte Lovforslag indeholdt kun de under Nr. 1
og 3 nævnte Ændringer og i noget anden Skikkelse, idet Udpantriingsfristen var foreslaaet udvidet med 2 Maaneder, og
Bestemmelsen om Udpantningens Foretagelse paa Landet var
formet saaledes, at Udpantningen skulde ske ved Sognefogeden.
Den første Ændring var motiveret med, at adskillige Land
mænd paa Grund af Mund- og Klovesygeafspærringer var afskaaret fra at afsætte deres salgbare Produkter, og at Korn
prisen foreløbig laa katastrofalt lavt og vel maatte forventes at
ville stige. Til Begrundelse for den sidstnævnte Ændring an
førte Forslagsstillerne, at langt de fleste Udlægsforretninger
— til Trods for Ministerens Erklæring og det udsendte Cirku
lære — foretoges gennem Dommerkontorerne.
Landbrugsministeren kunde i det hele tiltræde Lovforslaget
og havde selv haft til Hensigt at fremsætte et tilsvarende
Forslag, hvorom der ogsaa var opnaaet Enighed med Land-
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brugsraadet. Ministeren ønskede dog det anførte Forbehold
føjet til Bestemmelsen under 3, ligesom han ønskede tilføjet
Bestemmelsen under 2 om Udsættelse af Tidspunktet for
Pantebreves Udslettelse. Desuden foreslog Ministeren ved
2. Behandling at forlænge Udpantningsfristen med yderligere
1 Maaned, hvad Venstres Ordfører havde ytret Ønske om ved
Sagens 1. Behandling. Samtlige Ændringsforslag var tiltraadt
af Udvalget og vedtoges uden Afstemning.
Under Lovforslagets 2. Behandling i Folketinget foreslog
Oluf Pedersen (D. R.) at standse Sagens Behandling og vise
Forslaget tilbage til Udvalget. Han havde ikke noget imod
Udpantningsfristens Forlængelse, men saa ikke nogen Begrun
delse for, at dette vilde medføre en Lettelse for Landbruget
eller sikre en højere Kornpris. Og han ønskede Lovforslaget
affattet saaledes, at det bød Kreditorerne fornøden Garanti.
Oluf Pedersens Forslag forkastedes med 94 Stemmer mod 4.
I Landstinget udtalte Lange (K. F.) nogen Betænkelighed
ved Udpantningsfristens Forlængelse. Han fandt ikke nogen
virkelig Begrundelse herfor i den lave Kornpris og Muligheden
for en Prisstigning, og han mente, at man vilde gøre de Folk,
der betaler deres Høstpantebreve ved Forfaldstid eller kort
efter, en daarlig Tjeneste ved at gøre den Sikkerhed, som
Høstpantebrevene skulde være Udtryk for, problematisk.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting, i Folke
tinget med 106 Stemmer, i Landstinget med 51 Stemmer.
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Ikke endeligt vedtagne Forslag.
1. Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret fra 1. April 1938 til 31. Marts 1939. (Finans
minister V. Bukl). [A. Sp. 4881].
Fremsat i Folketinget 2S/2 (F. Sp. 4539). 1. Beh. 4/3
(F. Sp. 4841). Henvist til Finansudvalget (se Side 25).
Tillægsbevillingsforslaget viste paa Driftsbudgettet en
Merudgift paa 40,7 Mili. Kr. Heraf var Udgifter til et Beløb
af ca. 16 Miil. Kr. af ekstraordinær Karakter (7,4 Miil. Kr.
foraarsaget af Omlægningen af Arbejdsløshedskassernes Un
derst øttelsesaar og Tilskuddet til vanskeligt stillede Arbejds
løshedskasser, ca. 7 Mili. Kr. en Følge af Mund- og Klove
sygen*) og 1,6 Mili. Kr. af Loven om Tilskud til Indkøb af
Saasæd m. m. i Anledning af Sandflugt). Naar disse 16 Millioner
og desuden 2% Mili. Kr. til Valutacentralen fradroges det
samlede Udgiftsbeløb, blev Restbeløbet 22 Mili. Kr., der
hidrørte dels fra mere almindelige Aarsager saasom Løn
forbedring for en stor Del af det ikke fastansatte Personale
og for de overenskomstlønnede Arbejdere samt Prisstigningen,
dels skyldtes en Række specielle Forhold. — Driftsindtæg
terne viste en Merindtægt paa 41,1 Mili. Kr., hvoraf 9,5 Miil.
Kr. faldt paa Merindkomstskatten, 9 Miil. Kr. paa Indkomstog Formueskatten, 14% Mili. Kr. paa Forbrugsafgifterne og
2,6 Mili. Kr. paa Ekspeditionsgebyrer til Valutacentralen. —
Af Anlægsudgifterne paa § 26 vedrørte 1,7 Mili. Kr. Landbrugs
ministeriet (bl. a. % Mili. Kr. til Anlæg af Forsøgsstationen
paa Lindholm og 300 000 Kr. til en Destruktionsanstalt
sammesteds), 1,6 Miil. Kr. Indenrigsministeriet (deraf 1 Mili.
Kr. til Byggeforanstaltninger ved Seruminstituttet, % Miil. Kr.

*) De 5 Miil. Kr. af Statsregnskabets Overskud, der er hensat
til Imødegaaelse af Udgifter i Anledning af Mund- og Klove
sygen, henstaar fremdeles.
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til en ny Ministerialbygning) og 1 Miil. Kr. Socialministeriet
(Baraklejre som Led i Ungdomsforanstaltninger for arbejds
løse). Under Afsnittet Udiaan o. lign., som dækkes af særlige
Statsforskrivninger, var bl. a. opført 32,3 Miil. Kr. til Sanerings
laan til Landbrugere, hvorved man kom op paa et samlet
Udlaansbeløb af godt 90 Mill. Kr.; her var ogsaa opført
35% Mili. Kr. til de forskellige Beredskabsforanstaltninger
i Henhold til Loven af 12. April 1938, medens de resterende
14% Mill. Kr. til militære Formaal først kunde paaregnes at
komme til Udgift i Finansaaret 1939—40.
I Slutningen af sin Forelæggelsestale pegede Finansmini
steren paa, at det samlede Budget for 1938—39 var stærkt
præget af Bevillinger af ekstraordinær Karakter. Af de
ekstraordinære Udgifter gik 24% Mill. Kr. til Grundforbedring,
Gældssanering, Mund- og Klovesyge, Sandflugtshjælp og
Nedsættelse af Amtsskatterne, 12% Mill. Kr. til Uddeling
af Kød-, Flæske- og Mælkekort, 9 Mill. Kr. til Omlægning
af Arbejdsløshedskassernes Understøttelsesaar m. m., Ung
domsarbejdsløshedsforanstaltninger og Brændselshjælp (Rest
udgift), 11 Mill. Kr. til Løntillæg til Tjenestemænd og godt
7 Mill. Kr. til ekstraordinær Anskaffelse af Krigs- og Skibs
materiel til Hær og Flaade, i alt 64 Mill. Kr. Heroverfor
stod et Indtægtsbeløb paa godt 58 Mill. Kr. i overordentlig
Indkomstskat og Forhøjelse af den ordinære Indkomstskat.
»Det er saaledes« — udtalte Ministeren — »for en meget væsent
lig Del disse Skatter, som har gjort det muligt for Staten at
afholde de meget betydelige ekstraordinære Udgifter i inde
værende Finansaar og samtidig opretholde et positivt Netto
resultat paa Driftsbudgettet.«
Lovforslagets 1. Behandling fandt Sted den 4. Marts, og
Forslaget henvistes uden Omtale til Finansudvalget.

2. Forslag til Lov om Boligtilsyn og Sanering af
usunde Boliger. (Indenrigsminister Bertel Dahlgaard). [A.
Sp. 3277. — C. Sp. 645].
Fremsat i Folketinget 29/n (F. Sp. 1769). 1. Beh. 1C/12
(F. Sp. 2463). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Rasmus
Hansen, Nina Andersen, Anton Christensen, Leonhard Han
sen, Hauge, J. Chr. Jensen [Formand], Richard Jørgensen,
Nøhr [Sekretær], Valdemar Sørensen, Jensen-Broby, Elgaard,
Inger Gautier Schmit, Skjerbæk, Kristen Amby og Gerda
Mundt). Betænkning (B. Sp. 1665) afgivet 2/3. (Ordfører:
27*

420

Ikke-vedtagne Forslag (Indenrigsm.)

1938/
/1939

Rasmus Hansen). 2. Beh. 4/3 (F. Sp. 4902). 3. Beh. 7/3
(F. Sp. 4961). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 8/3 (L. Sp.
1310). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea
Brochmann, Axel Christensen [Sekretær], Hans Hansen,
Ingeborg Hansen, Martin Hansen, Lisbet Hindsgaul, Henrik
Jensen, Laurits Knudsen, Olaf Nielsen, Ch. Petersen [For
mand], Simonsen, Stensballe, C. J. F. Sven, C. F. Sørensen
og Villemoes). Betænkning (B. Sp. 1967) afgivet 10/3. (Ord
fører: C. F. Sørensen). Samtykke til 2. Beh. nægtet n/3
(L. Sp. 1570).
Under 19. Oktober 1935 nedsatte Indenrigsministeren et
Udvalg med den Hovedopgave at undersøge Boligforholdene
i de større Byers, specielt Hovedstadens, ældre Kvarterer
og at stille Forslag om Lovbestemmelser angaaende Sanering
af usunde Bydele. Udvalget bestod af 8 Medlemmer med
Departementschef i Indenrigsministeriet K. Ulrich som For
mand. Det undersøgte dels ved Besigtigelser paa Stedet,
dels ved Indhentning af Oplysninger en Række Kvarterer,
som maatte antages i særlig Grad at trænge til Sanerings
arbejder. I Hovedstaden var det først og fremmest Adelgadekvarteret, som man havde Opmærksomheden henvendt paa,
og for Provinsens Vedkommende besøgte et Underudvalg
Aarhus, Randers og Vejle, efter at der havde været udsendt
Spørgeskemaer til samtlige Købstæder med mindst 10 000
Indbyggere. Sammen med Indenrigsministeren og Medicinal
direktøren foretog Repræsentanter for Udvalget endvidere
i Efteraaret 1937 en Rejse til Stockholm for at sætte sig ind
i de Erfaringer, man i Sverige havde indhøstet paa dette
Omraade.
Resultatet af Udvalgets Arbejde forelaa i November 1938
i Form af en Betænkning, der indeholdt dels et udførligt
Materiale til Belysning af hele Boligsaneringsspørgsmaalet,
dels et paa Grundlag heraf opbygget Lovforslag, som Inden
rigsministeren sluttede sig til ved at fremsætte det i Folke
tinget i en — paa faa Undtagelser nær — enslydende Affattelse.
Fra Folketinget sendtes Lovforslaget efter Vedtagelsen af
en Række Ændringsforslag til Landstinget, men paa et saa
sent Tidspunkt, at Lovforslagets Færdigbehandling maatte
opgives, da Oppositionspartierne nægtede at give Samtykke
til, at Lovforslaget kom hurtigere til 2. Behandling, end det
kunde ske, naar Fristen i Landstingets Forretningsorden § 11,
Stk. 2, skulde overholdes. Ved en herom foretagen Afstem
ning stemte 39 for, at Fristen blev fraveget, 35 imod; den
i Forretningsordenens § 47 krævede Tilslutning fra 3/5 af de
stemmegivende Medlemmer var saaledes ikke opnaaet. I den
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efterfølgende overordentlige Rigsdagssamling vedtoges Lov
forslaget imidlertid af begge Ting, efter at det i Landstinget
var undergaaet forskellige Ændringer (navnlig vedrørende
§§ 4, 5 og 16)*).

I det følgende gøres der Rede for Hovedbestemmelserne
i det af Indenrigsministeren fremsatte Lovforslag samt — ved
Slutningen af hvert Afsnit — for nogle af de væsentligste
af de Ændringsforslag, der blev stillet i Folketinget (i Lands
tinget stilledes ingen Ændringsforslag til Lovforslaget i
Rigdagssamlingen 1938—39).
I, Om Boligers Indretning og Tilstand,
§ 1 indeholder den almindelige Regel, at Bygninger, der
benyttes til Beboelse eller Ophold for Mennesker, stedse skal
være saaledes indrettede og i en saadan Stand, at de ikke
frembyder Fare for Sundhedstilstanden hos de Personer, for
hvem de tjener som Bolig eller Opholdssted, eller for Menne
skers Sikkerhed i Tilfælde af Ildebrand. Kravene gælder
saavel egentlige Beboelses- og Opholdsrum som Trapper,
Gange og lignende Rum samt Gaardspladser.
Derefter følger i § 2 nogle Bestemmelser om, hvilke
Krav Beboelses- og Opholdsrum i hvert Fald maa opfylde
for at kunne anses for sundhedsmæssigt tilfredsstillende. I
Tilslutning hertil foreskrives det, at Indretningen af de
enkelte Lejligheder og Rum og Adgangsforholdene til disse
maa være saaledes, at de Personer, som opholder sig i ved
kommende Ejendom, ikke derigennem udsættes for særlig
Fare i Brandtilfælde.
En Bolig maa efter § 3 ikke anvendes til varigt Ophold
for flere Mennesker end forsvarligt under Hensyn til Størrel
sen og Værelsernes Antal. Om en Lejlighed er overbefolket,
afgøres bl. a. under Hensyntagen til dens Beliggenhed og
dens Lys- og Luftforhold, dog at Rumindholdet mindst
skal svare til 12 m3 for hver Beboer i en Kælder- eller Stue
lejlighed og 10 m3 i andre Beboelseslejligheder.
Videre bestemmes det i § 4, at en Ejendom, der beboes
af Familier med Børn, ikke maa være Tilholdssted for Per*) Loven stadfæstet 31. Maj 1939 (Lov-Tid. Nr. 212).
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soner, som ved deres larmende eller forargelige Adfærd volder
Forstyrrelse i Ejendommen eller dens Omgivelser.
Paa Forslag af Indenrigsministeren og med Tilslutning
fra hele Folketingets Udvalg foretoges i § 3 den Tilføjelse, at
Rumindholdet skal beregnes af hele Lejligheden. Samtidig
vedtoges det at slette Ordnene »eller dens Omgivelser« i § 4.
II. Om Boligtilsyn.

Efter § 5 skal Overtilsynet med, at de i Loven omhand
lede Bygninger og Rum i de tre Hovedstadskommuner og
Købstæderne samt i de under Lovens Omraade særlig ind
dragne Landkommuner opfylder de i Kapitel I indeholdte
Krav og i det hele er i lovlig Tilstand, paahvile Sundheds
styrelsen, medens det direkte Tilsyn skal varetages af sted
lige Boligtilsyn.
I Købstæder, hvor Forholdene efter Byraadets Skøn
ikke for Tiden giver Anledning til Oprettelse af Boligtilsyn,
kan Indenrigsministeren efter Omstændighederne indtil videre
fritage Kommunen for Oprettelse af Boligtilsyn, ligesom
Indenrigsministeren kan udvide Bestemmelserne om Bolig
tilsyn til andre Kommuner end de i Stk. 1 omhandlede.
§ 6 bestemmer, at Sundhedsstyrelsen udøver sin Myndig
hed i de heromhandiede Sager i Forbindelse med et Boligtilsynsraad, bestaaende af Medicinaldirektøren som Formand
og 3 af Indenrigsministeren udpegede bygningskyndige Med
lemmer, hvoraf det ene skal være Jurist, det andet Arkitekt
eller Bygningsingeniør og det tredie Bygningshaandværker.
— Sundhedsstyrelsen kan ved Udførelsen af sin Tilsyns
virksomhed kræve alle fornødne Oplysninger af eller gennem
offentlige Myndigheder, ligesom Styrelsen kan tilkalde Re
præsentanter for vedkommende Kommunalbestyrelse eller
Boligtilsyn. Embedslægerne skal bistaa Sundhedsstyrelsen
i Sager vedrørende Loven.
§ 7 paalægger Boligtilsynsraadet at overvaage Lovens
Gennemførelse paa nærmere angiven Maade. Raadet kan
tillige ændre det stedlige Boligtilsyns Afgørelser samt træffe
saadanne Beslutninger, som normalt er henlagt til Bolig
tilsynet, ligesom det kan træffe endelig Afgørelse vedrørende
Klager over Boligtilsynets Beslutninger.
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§ 8 bemyndiger Sundhedsstyrelsen til at antage det
fornødne Personale til Bistand ved Varetagelsen af dets
Forretninger i Henhold til Loven.
§ 9, Stk. 1—3, har følgende Ordlyd:
»Kommunalbestyrelsen træffer Bestemmelse om, hvor
vidt Sundhedskommissionen eller en særlig Boligkommission
skal føre Tilsyn med Boliger og Opholdsrum i Kommunen
og saaledes udgøre det stedlige Boligtilsyn, og tilforordner om
fornødent dette sagkyndig Medhjælp ved Tilsynets Udøvelse.
Nedsættes der en særlig Boligkommission, skal dennes
Sammensætning godkendes af Indenrigsministeren, der paa
ser, at baade den lægekyndige, retskyndige og bygnings
kyndige Sagkundskab er repræsenteret i Kommissionen.
Med Indenrigsministerens Godkendelse kan Kommunal
bestyrelserne i flere Kommuner vedtage, at der skal dannes
et enkelt fælles Boligtilsyn for de paagældende Kommuners
Omraade, ligesom Ministeren, hvor Forholdene taler derfor,
kan bestemme, at saadant Samarbejde skal finde Sted.«
I København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg
skal der ifølge § 10 oprettes Boligkommissioner.
§§ 11—12 giver nærmere Forskrifter angaaende Bolig
tilsynets Virksomhed.
Under Lovforslagets Behandling i Folketinget undergik
Kapitel II væsentlige Ændringer gennem Vedtagelsen af en
Række Ændringsforslag, som var stillet af Indenrigsmini
steren med Tilslutning fra et større eller mindre Flertal
inden for Udvalget eller i nogle Tilfælde hele Udvalget.
I § 5 foretoges saaledes den Ændring, at ikke Sundheds
styrelsen, men et for hele Landet fælles Boligtilsynsraad skal
have Overtilsynet med, at Lovens Krav opfyldes. Endvidere
bestemtes det, at det lokale Boligtilsyn i Mangel af anden
Bestemmelse skal udøves af vedkommende Sundhedskom
mission*), dog at denne med Indenrigsministerens Godkendelse
under Udøvelsen af Boligtilsynsvirksomheden kan udvides
med et eller flere sagkyndige Medlemmer, valgt af Kommunal
bestyrelsen.
»Indenrigsministeren kan dog« — hedder det i en ændret
Affattelse af Paragraffens 2. Stykke — »naar Forholdene gør
det paakrævet, efter Forhandling med Kommunalbestyrelsen
bestemme, at en særlig Boligkommission skal føre Tilsyn med
*) Samtidig ændredes Stk. 1 til at omfatte de Landkommuner,
hvor der er oprettet Sundhedskommissioner.
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Boliger og Opholdsrum i Kommunen og saaledes udgøre
det stedlige Boligtilsyn.«
Som nye Stykker indføjedes derefter i Paragraffen det
oprindelige Lovforslags § 9, 2det og 3die Stykke. Til Gengæld
skulde saavel § 9 som § 10 helt udgaa.
I Overensstemmelse med den ændrede Affattelse af § 5
blev der givet Begyndelsen af § 6 følgende Formulering:
»Boligtilsynsraadet bestaar af . . . .«. Desuden ændredes
Bestemmelserne om Raadets Sammensætning, idet man vedtog,
at det skulde have følgende Medlemmer: Medicinaldirektøren
som Formand, 2 af Højesteret udpegede Dommere, der op
fylder de i Retsplejeloven foreskrevne Betingelser for at
beskikkes til Højesteretsdommer, og 2 af Indenrigsministeren
udpegede bygningskyndige Medlemmer, hvoraf det ene skal
være Arkitekt eller Bygningsingeniør, det andet Bygningshaandværker. — De øvrige Ændringer i § 6 var enten Kon
sekvenser af allerede omtalte Ændringer eller af redaktionel
Karakter.
I § 7 skete den Ændring, at Boligtilsynsraadet kun, naar
særlige Grunde taler derfor, med Indenrigsministerens Bemyn
digelse i det hele skal kunne udøve det stedlige Boligtilsyns
Beføjelser i Henhold til Loven.
Venstre var af den Opfattelse, at Sundhedskommissionerne
og Boligtilsynet i Forvejen havde al den Magt, de behøvede
for at kunne kræve usunde Boliger saneret, og Partiet stillede
derfor Forslag om, at Kapitel II med dets Bestemmelser
om et nyt stedligt Boligtilsyn og et Boligtilsynsraad helt
skulde udgaa. I øvrigt pegede Venstre i Folketingsudvalgets
Betænkning paa, at den nye københavnske Byggelov vilde
give yderligere Adgang for Boligtilsynet til at rydde op i
Slumkvartererne.
I Modsætning til Venstre kunde Det konservative Folke
parti billige, at der tilvejebringes et for hele Landet fælles
Organ, som kan føre Tilsyn med, at Lovens Bestemmelser
gennemføres paa nogenlunde ensartet Maade overalt i Landet.
Man fandt det derimod ikke hensigtsmæssigt at paabyde
Oprettelsen af særlige Boligtilsyn i de større Byer, men
kunde slutte sig til de af Indenrigsministeren stillede Forslag
til en ændret Affattelse af § 5.
Boligtilsynsraadets Sammensætning tilfredsstillede ikke
de Konservative, selv om Indenrigsministerens Ændrings
forslag betød en Forbedring. De foreslog derfor at tilføre
Raadet en mere omfattende Sagkundskab og fandt det ogsaa
rigtigst at give Grundejerne en Repræsentant. Samtidig
foresloges en anden Fordeling af Kompetencen mellem de
lokale Tilsyn og Boligtilsynsraadet, idet man ansaa det for
uheldigt, at Boligtilsynsraadet skulde kunne udøve Beføjelser,
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som var henlagt under det stedlige Boligtilsyn. Endelig
foreslog de Konservative at begrænse Sundhedsstyrelsens
Kompetence noget til Fordel for Boligtilsynsraadet.
III. Forbud mod Benyttelse af usunde Boliger og Opholdsrum.
Boligtilsynet kan i Henhold til § 13 nedlægge Forbud
mod, at en Bygning eller en Del af denne anvendes til Beboelse

eller Ophold, naar vedkommende Bygning eller Rum i
væsentlig Grad og paa en Maade, der ikke skønnes at kunne
afhjælpes, afviger fra et eller flere af de i §§ 1 og 2 fastsatte
almindelige Krav.
Som uafhjælpelige betragtes Manglerne, selv om Æn
dringer eller Istandsættelse vilde kunne afbøde de mest
fremtrædende Ulemper, naar den paagældende Bygning eller
vedkommende Rum dog i øvrigt i væsentlig Grad vilde afvige
fra den gældende Bygge- og Sundhedslovgivnings Forskrif
ter og fra de i den paagældende Kommune i Almindelighed
herskende Bygnings- og Boligforhold.
I § 14 gives nærmere Regler om Udstedelsen af saadanne
Forbud; bl. a. bestemmes det, at de skal tinglyses paa Ejen
dommens Blad i Tingbogen.
§§ 15—19 har følgende Ordlyd:
§ 15. Skønner Boligtilsynet, at en Ejendom, en Lejlig
hed, et Værelse eller Rum, der benyttes til Opholdssted for
Mennesker, er behæftet med saa væsentlige Mangler, derunder
Urenlighed, at Benyttelsen bør ophøre, men at Manglerne
dog maa betragtes som afhjælpelige, kan Boligtilsynet paabyde
saadanne Foranstaltninger foretaget, som skønnes fornødne,
for at Benyttelse kan finde Sted uden Skade for vedkom
mende Personers Sundhed.
Efterkommes Paabudet ikke inden den af Boligtilsynet
fastsatte Frist, kan Boligtilsynet i Medfør af Bestemmelsen
i § 13, 1ste Stykke, under Iagttagelse af de i § 14 angivne For
holdsregler forbyde Benyttelsen, der da ikke maa genoptages
uden Boligtilsynets Samtykke.
§ 16. Har en Ejendom sundhedsmæssige Mangler, der vel
ikke er af saadan Art, at dens Benyttelse ifølge § 13 straks
kan forbydes, men dens Beskaffenhed enten paa Grund af
uheldig Byggemaade eller daarlig Vedligeholdelse er betydelig
ringere end den almindelige Bebyggelse i Kommunen, kan
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Boligtilsynsraadet efter Indstilling eller Erklæring fra det
paagældende Boligtilsyn beslutte, at Ejendommen eller Dele
af denne ikke maa benyttes til Bolig eller Opholdssted for
Mennesker efter Udløbet af et af Boligtilsynsraadet fastsat
Aaremaal. — Om Beslutningens Meddelelse og Tinglysning
finder Reglerne i § 14 tilsvarende Anvendelse.
Saafremt Ejeren eller en Panthaver, naar Udløbet af
den nævnte Frist nærmer sig, maatte ønske Spørgsmaalet
om den fortsatte Anvendelighed af Ejendommen eller en
Del af denne optaget tilfornyet Prøvelse, kan han inden 1 Aar
før Fristens Udløb indbringe Sagen for Boligtilsynsraadet,
der derefter afgør, om Fristen kan forlænges.
§ 17. At en Beslutning er truffet i Medfør af § 16 ved
rørende en Ejendom er ikke til Hinder for, at de i § 13 eller
§ 15 omhandlede Forbud eller Paabud bringes i Anvendelse
paa Ejendommen, naar denne efter Meddelelsen af Beslut
ningen i Medfør af § 16 paa Grund af Forhold, der ikke paa
det Tidspunkt kunde være taget i Betragtning — f. Eks.
paa Grund af utilstrækkelig Vedligeholdelse —, er kommet
i en Tilstand som den henholdsvis i § 13 eller § 15 forudsatte.
§ 18. Efter at Tinglysning af Forbud i Medfør af § 13
eller § 15, 2det Stykke, eller af Beslutning i Medfør af § 16 har
fundet Sted, maa den paagældende Ejendom ikke prioriteres
eller omprioriteres med offentlige Midler, hvorved.............
forstå as Stats-, Kommune-, Overformynderi-, Kredit
forenings-, Hypotekforenings-, Sparekasse-, Forsikringssel
skabs- og Legatmidler.
Undtagelse herfra kan vedtages af Boligtilsynet, hen
holdsvis Boligtilsynsraadet, naar kun en ganske uvæsentlig
Del af den paagældende Ejendom er omfattet af Forbudet
eller Beslutningen.
I § 19 bestemmes bl. a., at de i §§ 13 og 16 omhandlede
Ejendomme uden Udgift for Ejeren skal vurderes til Ejen
domsskyld pr. 1. Oktober efter det nedlagte Benyttelses
forbud under Hensyntagen til den ved Forbudet skete
Indskrænkning i Ejendommenes Udnyttelsesmulighed.
§ 20 paalægger Boligtilsynet at give det sociale Udvalg
(i København Magistraten) Meddelelse om de Tilfælde, i hvilke
Personer, der er under egentlig offentlig Forsorg, betaler en
Husleje, der skønnes at være urimelig høj i Forhold til det
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udlejedes Værd. Det sociale Udvalg træffer derefter Bestem
melse om, hvorvidt offentlig Hjælp skal gøres afhængig af,
at de paagældende flytter til en egnet Lejlighed.
§§ 21—22 indeholder Bestemmelser om Meddelelse til
vedkommende Myndigheder angaaende Forbud og Paabud
m. m. og om Straf for Overtrædelse af Forbud eller Paabud.
I § 13, Stk. 2, foretoges med Tilslutning fra hele Folke
tingets Udvalg den Ændring, at Manglerne ved en Bolig
kun skal kunne anses for uafhjælpelige, naar den paagældende
Bygning eller vedkommende Rum »dog i øvrigt vilde ved
blive at være væsentlig ringere end de Bygninger eller Rum
i Kommunen, der opfylder den gældende Bygge- og Sund
hedslovgivnings Forskrifter«.
I § 16 indføjedes paa konservativt Initiativ en Bestem
melse om, at Forbud mod Benyttelse af en Bolig efter Ud
løbet af et Aaremaal mindst skal gives med en Frist paa
12 Aar. Samtidig fastsattes det, at Beslutninger af den Art,
for saa vidt de ikke er enstemmige, af vedkommende Ejer
eller Panthaver skal kunne indbringes for Indenrigsmini
steren, hvis Afgørelse i saa Fald er endelig. Dette tilfreds
stillede dog ikke de Konservative, der havde foreslaaet, at
Beslutninger i Henhold til § 16 skulde kunne indbringes for
vedkommende Landsret til endelig Afgørelse.
Det i § 18 indeholdte Prioriteringsforbud lempedes noget.
I § 20 foretoges flere Ændringer, som hele Udvalget stod
sammen om. For det første erstattedes i 1ste Punktum det
sociale Udvalg med Kommunalbestyrelsen. Dernæst ind
sattes i Stedet for 2det Punktum: »Kommunalbestyrelsen
(Magistraten) er da, for saa vidt den skønner, at Lejerens
Forhold og Sagens øvrige Omstændigheder taler derfor,
berettiget til paa Lejerens Vegne at foranledige Spørgsmaalet
om, hvorvidt den betingede Husleje staar i Misforhold til
det lejedes Værd, prøvet af vedkommende Ret (i de tre
Hovedstadskommuner den ved Lov Nr. 54 af 23. Marts
1937 om Leje nedsatte Voldgiftsret for København m. v.).
Kommunen indestaar for samtlige de med Sagsanlægget
forbundne Udgifter.«
Hertil føjedes følgende Bestemmelse: »Med Hensyn til
Lejligheder i Ejendomme, der omfattes af Beslutninger i
Medfør af § 16, kan vedkommende Kommunalbestyrelse (i
København Magistraten) indbringe Spørgsmaalet om Hus
lejens Størrelse for vedkommende Ret (Boligret) og der
igennem opnaa dennes Afgørelse af, hvilken Husleje der maa
anses for rimelig. Det er da Ejeren forbudt at betinge sig
højere Leje end de af Retten fastsatte Beløb.«
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Fra Venstres Side stilledes Ændringsforslag om, at §§ 16, 17,
18, 19 og 21 helt skulde udgaa, hvilket i Betænkningen
begrundedes med, at Mindretallet ikke kunde billige, »at der
gennem Boligtilsynsraadet gives det offentlige Magt til at
foretage Indgreb i den almindelige Ejendomsret med Hensyn
til en til Beboelse eller Ophold anvendt Bygning eller Del
af saadan Bygning, hvis Beskaffenhed enten paa Grund af
uheldig Byggemaade eller daarlig Vedligeholdelse er betyde
ligt ringere end den almindelige Bebyggelse i Kommunen.
Og man kan ikke billige, at Boligtilsynsraadet kan beslutte,
at Ejendommen eller Dele af denne ikke maa benyttes til
Bolig eller Opholdssted for Mennesker efter Udløbet af et
fastsat Aaremaal. Og efter Tinglysning af disse Beslutninger
maa den paagældende Ejendom normalt ikke prioriteres
eller omprioriteres med offentlige Midler (Kredit-, Hypotek-,
Bank-, Sparekasse- eller Forsikringsmidler)«.
IV. Om Beboerne og om overbefolkede Lejligheder.

§ 23 giver Hjemmel for Foranstaltninger til moralsk
Sanering af en Ejendom, idet Lejere, som er dømt for at
have drevet Smugkro eller for Overtrædelse af Straffelovens
§§ 199, 228, 229 og 233, herefter kan tvinges til med kort
Varsel at fraflytte en Lejlighed, uden at de af den Grund har
Krav paa Erstatning.
§ 24 svarer til en Bestemmelse i den københavnske
Sundhedsvedtægt og bemyndiger Boligtilsynet til, naar en
Beboelseslejlighed er saa overbefolket, at dette efter Tilsynets
Skøn er skadeligt for Beboernes Sundhed, at forbyde Lejlig
hedens Indehaver at have Personer, der ikke henhører til
vedkommendes Familie og Husstand, boende hos sig. Hvis
Antallet af Beboere ikke derved nedbringes' saa meget, at
Overbefolkningen ophører, kan Boligtilsynet paalægge Ejeren
at opsige Beboerne til at fraflytte Lejligheden. Om fornødent
kan Tilsynet i saa Tilfælde selv foranledige, at Udflytningen
sker, og fastsætte en Grænse for Antallet af Beboere i Lejlig
heden.
§ 25 paalægger Boligtilsynet Pligt til at give Børneværns
udvalget (i København Børnenævnet) Underretning, naar
det finder, at Opholdet i Lejligheder, der indehaves af Familier
med Børn, paa Grund af slet Vedligeholdelse, utilstrækkelig
Renholdelse, uhensigtsmæssig Indretning eller af andre
Grunde er skadeligt for Børnenes Sundhed.
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Venstres Udvalgsmedlemmer stillede Ændringsforslag om,
at baade § 23 og § 24 skulde udgaa. Fra konservativ Side
foresloges, at en Lejlighed som Regel ikke skal kunne anses
for overbefolket, naar der ikke bor over 2 Personer pr. Værelse.
V. Klage over Boligtilsynets Afgørelser.
Tilsynets Aarsberetning.

§ 26 indeholder Bestemmelser om Klage over Bolig
tilsynets Afgørelser og § 27 om Udarbejdelse af Aarsberetninger angaaende Tilsynsmyndighedernes Virksomhed. Den
sidstnævnte Paragraf bortfaldt imidlertid med Tilslutning
fra bele Folketingsudvalget.
VI. Om Sanering af usunde Omraader.

§ 28. Naar en Kommunalbestyrelse med Boligtilsynsraadets Godkendelse skønner, at en bedre Ordning af Bebyg
gelsesforholdene inden for et, af en eller flere Ejendomme
bestaaende, usundt eller brandfarligt Omraade er paakrævet,
kan den fordre Afstaaelse mod Erstatning af de til Ordningens
Gennemførelse fornødne Grunde og Bygninger, naar disse
enten i sig selv ved deres Indretning eller Tilstand eller ved
deres Beliggenhed frembyder vægtige Betænkeligheder af
sundhedsmæssig eller brandteknisk Art, herunder Ejen
domme, der har været Genstand for Beslutninger i Medfør
af §§ 13, 15 og 16. Den samme Fordring om Afstaaelse kan
stilles med Hensyn til Ejendomme, der er saaledes belig
gende i Forhold til de nævnte Ejendomme, at det er nød
vendigt at raade over dem af Hensyn til en tilfredsstillende
Gennemførelse af den tilsigtede Ordning af Bebyggelsen.
Spørgsmaalet om Nødvendigheden af en i Medfør af
denne Paragraf fordret Afstaaelse kan af vedkommende Ejer
forelægges Indenrigsministeren til Afgørelse inden 6 Uger,
efter at han har modtaget Meddelelse om Kommunalbesty
relsens Beslutning.
Efter Begæring af en Kommunalbestyrelse, som er i
Færd med at udarbejde en Saneringsplan, kan Indenrigs
ministeren nedlægge Forbud imod, at en Ejendom, der kan
ventes at blive omfattet af Planen, anvendes paa en Maade,
der maa antages at komme i Strid med Planen. Saadant
Forbud kan kun nedlægges for et Tidsrum af eet Aar og
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kan ikke uden Boligtilsynsraadets Samtykke nedlægges mere
end een Gang.
§ 29. Ved Fastsættelse af Erstatning ved Ekspropriation
af den i § 28 omhandlede Art skal tages Hensyn til Ejendom
mens Tilstand, Beliggenhed og øvrige Beskaffenhed samt til
de om Ejendommen i Medfør af denne Lov, særlig dennes
§§ 13 og 16, trufne Beslutninger, ligesQm der skal bortses
fra mulige Forbedringer, som maatte være foretaget efter,
at der om Ejendommen er truffet Beslutning i Henhold til
§§13 eller 16, saavel som fra Rettigheder, af hvad Art de
end maatte være, der er stiftet over Ejendommen, efter at
den foreskrevne Tinglysning har fundet Sted.
I øvrigt finder Bestemmelserne i Lov Nr. 181 af 29. April
1938 om Byplaner §§ 13, 16, 17, 19, 2det Stykke, 20, 21 og 23
om delvis Afstaaelse af en Ejendom og om Erstatningens
Fastsættelse og Udbetaling tilsvarende Anvendelse.
I § 29 foretoges med Tilslutning fra hele Folketingets Udvalg
en Tilføjelse til Stk. 1, hvorefter der ved Erstatningens Udmaaling skal tages Hensyn til særlige Tab, som maatte
opstaa, hvor Ejeren selv bebor den hele eller den væsentlige
Del af Ejendommen. Endvidere vedtoges det at lade Stk. 2
udgaa, idet man i Stedet for i Kapitlet indføjede 7 nye Para
graffer, i hvilke Ekspropriationsreglerne og de dermed i For
bindelse staaende Bestemmelser udformedes i Overensstem
melse med Byplanlovens tilsvarende Paragraffer. — Et
Forslag fra Venstres Side om at lade Stk. 1 slutte med Ordene
»trufne Beslutninger« blev forkastet. Det samme var Tilfældet
med et konservativt Ændringsforslag, hvorefter Spørgsmaalet
om Erstatningens Størrelse skulde kunne indbringes for ved
kommende Landsret til endelig Afgørelse. Derimod optoges
i en af de nye Paragraffer følgende Bestemmelse, som ikke
findes i Byplanlovens Ekspropriationsregler: »Finder den
eksproprierende Kommune eller vedkommende Ejer, at den
af Taksationskommissionen fastsatte Erstatning ikke svarer
til Værdien af det eksproprierede, kan hver af Parterne,
dog senest inden 6 Ugers Forløb efter Meddelelsen af den
stedfundne Vurdering, paa ny forelægge Erstatningsspørgsmaalet for Taksationskommissionen. Denne vil til Foretagelse
af denne fornyede Prøvelse af Erstatningsspørgsmaalet være
at udvide med to af vedkommende Landsret blandt dennes
Dommere udpegede Medlemmer. . . .«
Denne Ordning tilfredsstillede imidlertid ikke de Konserva
tive, der i Folketingsudvalgets Betænkning udtaler, at Mindre
tallet ikke kan anse den foreslaaede Adgang til fornyet
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Prøvelse af Erstatningsspørgsmaalet i Taksationskommis
sionen suppleret med 2 Landsdommere for tilstrækkelig
betryggende. De to Dommere vil paa Forhaand være i
Mindretal i den udvidede Taksationskommission, og det vil
være lidet sandsynligt, at Kommissionens øvrige Medlemmer
vil være med til at ændre en lige fastsat Erstatning. Naar
Mindretallet maa fastholde Nødvendigheden af, at der bliver
Adgang til en judiciel Prøvelse af Erstatningsspørgsmaalet,
skyldes det, at der i det her omhandlede Lovforslag indføres
noget helt nyt, nemlig Regler om, at der ved Erstatningens
Fastsættelse skal tages særligt Hensyn til, om der er truffet
Beslutning om vedkommende Ejendoms Kondemnering
straks eller senere. Dette maa nødvendigvis medføre nye
Synspunkter for Erstatningens Beregning og Ønske om at
give Adgang til en yderligere Prøvelse af Erstatningens
Størrelse.

VII. Finansieringsbestemmelser.
Ved § 30 bemyndiges Indenrigsministeren til i Finansaarene fra og med 1939—40 til og med 1943—44 at anvende
indtil i alt 4 Mili. Kr. aarligt til Støtte af de af Kommunerne
iværksatte Saneringer, idet Ministeren dog efter Forhandling
med Finansministeren kan forhøje Beløbet til 6 Mili. Kr. i
enkelte af Finansaarene, naar det iagttages, at det samlede
Beløb, 20 Mili. Kr., ikke overskrides. — Finansministeren
bemyndiges til at udstede Statsobligationer for et til de an
vendte Summer svarende Beløb.
Statsstøtten ydes Kommunerne efter Indstilling af Boligtilsynsraadet i Overensstemmelse med Reglerne i § 31.
§ 31 bestemmer, at Laanet, der ikke kan overstige
75 pCt. af Kommunens Udgifter i Anledning af Erhvervelsen
af de paagældende Ejendomme, straks fra Udbetalingen skal
forrentes med 3% pCt. p. a. Efter at Kommunens Tab ved
de trufne Dispositioner er konstateret, nedskrives Laanet
imidlertid med et Tilskud fra Staten, beregnet til % af den
til Kommunens Tab svarende Del af Laanet, og af det nedskrevne Laan svares derefter en fast halvaarlig Ydelse paa
3 pCt. af Laanets Hovedstol. Af denne Ydelse er 2% pCt.
af den til enhver Tid skyldige Restgæld Rente og Resten
Afdrag. Herudover kan det kræves, at Beløb, som Kom
munen faar ind ved Salg af de paagældende Grunde, helt
eller delvis skal anvendes til Nedbringelse af Laanet.
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I §§ 32—34 findes nærmere Regler om Foretagelse af
Vurderinger i Henhold til Loven, om eventuel Forhøjelse
eller Nedsættelse af Renten, hvis Ændringer i det almindelige
Renteniveau maatte give Anledning dertil, samt om Laanenes
Administration, der skal varetages af Kongeriget Danmarks

Hypotekbank.
Ifølge § 35 skal Loven ikke gælde for Færøerne.
Ogsaa i Kapitel VII foretoges nogle Ændringer, som var
foreslaaet af Indenrigsministeren og tiltraadt af Folketingets
Udvalg. I en Tilføjelse til § 30 bestemtes det saaledes, at
Halvdelen af det Beløb, der aarligt af Staten kan ydes som
Tilskud til Saneringsforanstaltninger, fortrinsvis skal anvendes
i Hovedstadskommunerne og Halvdelen i Provinsbyerne.
Endvidere nedsattes i § 31 Statens Tilskud til x/5 af Kom
munens Tab. Saafremt det Beløb, det herefter kommer til
at paahvile en Kommune selv at bære som Tab, af Inden
rigsministeren skønnes at være uforholdsmæssig stort i For
hold til vedkommende Kommunes Størrelse og økonomiske
Vilkaar, kan Ministeren dog forøge Statstilskuddet til % af
Kommunens Tab.
Det konservative Folkepartis og Venstres Medlemmer af
Folketingsudvalget stillede i Fællesskab et Ændringsforslag,
hvorved Indenrigsministeren paa nærmere angivne Betin
gelser bemyndigedes til i Finansaarene fra og med 1939—40
til og med 1943—44 at anvende indtil i alt 4 Mili. Kr. aarlig
som Tilskud til Støtte til Opførelse af Erstatningsboliger for
Boliger,, der er eller vil blive nedlagt i Henhold til Loven.
»Beløbet skal fortrinsvis anvendes til Bebyggelse med ikke
over 3 Beboelseslag og fortrinsvis til Boliger for Familier,
der mister deres Boliger ved Saneringen. Lejen maa ikke
fastsættes højere end til 10 Kr. aarlig pr. m2 i Hovedstaden
og til 8 Kr. i Provinsbyerne. Det skal paases, at en Del
af Lejlighederne indrettes til enligstillede ældre eller svagelige
Personer og en Del til Familier med Børn. Der kan tilstaas
de heromhandlede Bygninger Fritagelse for Skatter til Stat,
Amt og Kommune i indtil 10 Aar.«
Indenrigsministeren erklærede sig i Princippet enig i, at
der tilvejebringes Hjemmel til at yde Statsstøtte til Opførelse
af saadanne billige Boliger, for saa vidt det maatte være
nødvendigt for at skaffe Lejligheder til Familier, hvis Boliger
nedrives i Henhold til Saneringslovens Regler. Efter Inden
rigsministerens Opfattelse hørte Reglerne herom imidlertid
naturligt hjemme i Lovgivningen om Støtte til Boligbyggeriet,
og deres Gennemførelse burde derfor ske ved en Ændring
i Loven om Laan til Boligbyggeri og Huslejenedsættelse for
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mindrebemidlede børnerige Familier, saaledes at der i de
Aar, hvor et betydeligt Antal Boliger nedlægges i en Kom
mune i Henhold til Saneringsloven, stilles øgede Laanemidler
til Raadighed for det fornødne Boligbyggeri i den paagæl
dende Kommune til Erstatning af de nedlagte Lejligheder.
Til denne Opfattelse sluttede Flertallet sig, og Ændrings
forslaget blev derfor ikke vedtaget.
Efter Vedtagelsen af de Ændringsforslag, der var stillet
af Indenrigsministeren ved Lovforslagets 2. Behandling i
Folketinget, vedtoges Lovforslaget med 62 Stemmer mod 6,
idet 15 Medlemmer afholdt sig fra at stemme.
For Lovforslaget stemte Socialdemokratiet, Det radikale
Venstre og Kommunisterne. Paa de sidstnævntes Vegne
havde Alfred Jensen ved 1. Behandling udtalt, at han kunde
give sin Tilslutning til Grundtankerne i Lovforslaget. Det
var imidlertid ikke tilstrækkeligt, at man nedrev de daarligste
Boliger. Der maatte tillige gennem sociale Foranstaltninger
skabes saadanne Vilkaar for den fattigste Del af Befolknin
gen, at den fik Mulighed for at udrede Lejen for bedre Boliger;
og uforsvarligt vilde det være, om man nedrev de gamle
Bydele, før man havde Sikkerhed for, at der fandtes Lejlig
heder til en overkommelig Pris for de Beboere, der skulde
fjernes fra de usunde Boligkvarterer. I Forbindelse med
Spørgsmaalet om Erstatning til Ejerne af de eksproprierede
Ejendomme burde det overvejes, om det ikke ogsaa i visse
Tilfælde vilde være rimeligt at yde Erstatning til Lejere,
særlig til handlende, der mistede deres Kundekreds ved
Saneringen. Bestemmelserne om Boligtilsynet kunde Kom
munisterne tiltræde, men dets Opgave burde udvides, saa
at alle Boliger kom under Kontrol med Hensyn til deres
Vedligeholdelse.
Imod stemte kun Venstre. Partiet erkendte, at en Sane
ring af gamle Bydele var paakrævet af sundhedsmæssige
Grunde, og at det vilde være rimeligt at støtte Kommunernes
Bestræbelser i saa Henseende; man kunde derfor tiltræde
Finansieringsbestemmelserne i Kapitel VII. Som det fremgaar af de ovenomtalte Ændringsforslag, fandt Venstre
imidlertid paa en Række Punkter Lovforslaget alt for vidtgaaende, medens der til Gengæld manglede Bestemmelser
angaaende Støtte til Opførelse af Erstatningslejligheder.
Venstre maatte derfor stemme imod Lovforslaget, men
Jensen-Broby udtalte ved 3. Behandling paa Partiets Vegne,
at man ønskede, at Forhandlingerne om Sagen kunde blive
fortsat i Landstinget.
Fra konservativ Side afholdt man sig fra at stemme.
Partiet var velvilligt indstillet over for Lovforslaget, men
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ønskede det navnlig paa tre Punkter noget anderledes affattet,
nemlig med Hensyn til Sammensætningen af Boligtilsynsraadet, Muligheden for Appel af Boligtilsynsraadets Afgørel
ser og Indførelse af en Overtaksationsmyndighed, hvortil
kom Spørgsmaalet om Fremskaffelse af Erstatningslejlig
heder. De Konservative fik i et vist Omfang nogle af deres
Ønsker imødekommet under Sagens Behandling i Folketinget,
men Indrømmelserne var ikke tilstrækkelige til, at den
konservative Ordfører (Skjerbæk) kunde anbefale at stemme
for Lovforslaget; han udtalte imidlertid Haabet om, at der
i Landstinget maatte blive Mulighed for yderligere Forhand
linger om Sagen.
Samme Stilling indtog Bondepartiet, hvis største Betænke
lighed ved Lovforslaget skyldtes Frygt for, at der ikke vilde
være tilstrækkelig mange ledige Boliger, som egnede sig for
de Familier, der mistede deres hidtidige Boliger ved Sanerings
foranstaltninger. Naar ogsaa Danmarks Retsforbund afholdt
sig fra at stemme, var Grunden hovedsagelig den, at Staten
skulde finansiere Saneringsarbejderne. En Sanering af de
københavnske Boligforhold var stærkt tiltrængt, men den
burde muliggøres ved en Grundskyldreform.
I Landstinget var Lovforslaget Genstand for en kort Ud
valgsbehandling, der ikke førte til noget Resultat. Det kom,
som omtalt i Indledningen, ikke til 2. og 3. Behandling.

3. Forslag til Lov om Ændring af Lov Nr. 211 af
20. Maj 1933 om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn og
Tilsynet med private Skoler. (Undervisningsminister
Jørgen Jørgensen). [A. Sp. 3589].
Fremsat i Folketinget 13/i (F. Sp. 2624).

1. Beh. 21 /2
(F. Sp. 4262). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Vilhelm
Rasmussen, Bomholt [Formand], Fornæs, Hauberg, A. C.
Mortensen, P. Mortensen, N. P. Nielsen, Kristian Nygaard
[Sekretær], A. M. Hansen, Arnth Jensen, Julin, Hans Pinstrup,
Vesterager, J. Oskar Andersen og Bindslev). Beretning
(B. Sp. 1985) afgivet 31/3.
Lovforslaget angaar to Punkter i Skoletilsynsloven af
20. Maj 1933: 1) Betingelserne for Bevarelsen af Forældreraadet ved en Skole og 2) Amtsskolekonsulenternes Stilling.
ad 1. I Skoletilsynslovens § 10, Stk. 3, er det gjort til
en Betingelse for Bevarelsen af Forældreraadet ved en Skole
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efter Valgperiodens Udløb, at Forældre og Værger, der har
Børn i Skolen, viser Interesse for Opretholdelsen af Forældreraadet ved at deltage i Valget af det nye Forældreraad med
en Valgdeltagelse, der repræsenterer en lige saa stor Procent
del af det samlede Antal Forældre og Værger med Børn i
Skolen som den, der udkræves, for at Forældreraadet i Hen
hold til Lovens § 10, Stk. 1, kan forlanges oprettet ved
Skolen. Denne Ordning har imidlertid ikke virket tilfreds
stillende, idet det navnlig mange Steder har vist sig umuligt
at fremkalde den fornødne Valgdeltagelse, naar man fra
alle Sider i Forældrekredsen er enige om kun at opstille en
enkelt Liste til Forældreraadsvalget. Af denne Grund, og
da man har ment, at den nævnte Fordring under saadanne
Forhold ikke med Billighed kan stilles, har Undervisnings
ministeren nu foreslaaet Betingelserne for Bevarelsen af
Forældreraadet ved en Skole ændret derhen, at det er til
strækkeligt, at et Flertal af Forældrene paa et i den Anledning
sammenkaldt Forældremøde udtaler sig for Forældreraadets
Opretholdelse.
ad 2. I Henhold til Skoletilsynslovens § 17 er Amtsskole
konsulentstillingerne uden for de sønderjyske Landsdele
honorarlønnede Stillinger, hvis Indehavere udnævn es for et
Tidsrum af 6 Aar. Under deres Funktionstid som Amts
skolekonsulenter forbliver de i deres Lærerstilling i Folke
skolen, men deres Arbejde i denne besørges ved en af Skole
direktionen antaget og af Skolefonden lønnet Vikar. Amts
skolekonsulenten vederlægges med et Honorar af 2 000 Kr.
aarlig, og af hans Forbliven i Embedet følger det, at han
beholder sin Bolig ved Skolen, medens Vikaren selv maa
sørge for Bolig.
Fra flere Sider, bl. a. fra De samvirkende Sogneraadsforeninger, er der rettet Henvendelser til Ministeriet om en
Ændring af Amtsskolekonsulenternes Stilling. Som Begrun
delse herfor har man peget paa, at det er uheldigt, at Amts
skolekonsulenternes Lærerstillinger til Stadighed besørges
ved Vikarer, da disse til Skade for Undervisningen i Skolen
hyppigt skifter; hertil bidrager, at den til Lærerembedet
hørende Tjenestebolig skal staa til Raadighed for Amtsskole
konsulenten, saaledes at Vikaren selv maa skaffe sig Bolig
uden for Skolen.
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Efter Ministeriets Opfattelse er de paapegede Ulemper
af en saadan Art, at der heraf næsten uundgaaeligt opstaar
Vanskeligheder for Arbejdet i Skolen, og man har alene af
den Grund fundet det nødvendigt at søge Udvej for en ændret
Ordning, der løser Amtsskolekonsulentens Forbindelse med
det af ham beklædte Embede og giver Amtsskolekonsulent
stillingen et selvstændigt Lønningsgrundlag. Herfor taler
efter Ministeriets Anskuelse yderligere, at der maa tillægges
Amtsskolekonsulenternes Virksomhed stor Betydning for den
heldige Gennemførelse af de Omordninger af Kommunernes
Skolevæsen, som i de kommende Aar bliver en Følge af
Bestemmelserne i Folkeskoleloven af 18. Maj 1937. Ud fra
disse Betragtninger har man anset det for rettest, at Amts
skolekonsulentstillingerne omdannes til selvstændige Stillinger.
Det af Ministeren paa dette Punkt stillede Forslag
gaar ud paa, at Amtsskolekonsulentens Ansættelse — til
hvilken han fremdeles indstilles af Skoledirektionen — fore
løbig sker som en Beskikkelse, der gives ham af Undervis
ningsministeriet for en Prøvetid af 2 Aar, efter hvis Udløb
han enten skal træde tilbage som Amtsskolekonsulent eller
fast ansættes i Stillingen. I Prøvetiden forbliver Amtsskole
konsulenten i sin Lærerstilling i Folkeskolen, men lønnes
som konstitueret med 9/io af den for Amtsskolekonsulent
stillingen fastsatte Lønning; han har i dette Tidsrum Ret
til at blive boende i sin Tjenestebolig mod at svare det hid
tidige Boligfradrag. Hans Arbejde i Lærerstillingen besørges
af en af Skoledirektionen antaget Vikar, hvis Stilling anses
som fast Vikariat. — Amtsskolekonsulentens pensionsgivende
Lønning er foreslaaet fastsat til 5 700 Kr. aarlig, stigende
hvert 3. Aar med 600 Kr. indtil 7 500 Kr. Hertil kommer et
Bestillingstillæg paa 900 Kr. — Om de fungerende Amts
skolekonsulenter indeholder Lovforslaget den Bestemmelse,
at Skoledirektionerne kan indstille dem til fast Ansættelse,
naar de har fungeret 2 Aar i Stillingen, og der tillægges dem
da en saadan Lønningsanciennitet som Amtsskolekonsulenter
(om fornødent tillige et personligt Tillæg af Skolefonden),
at de kommer op paa det Løntrin, der er nærmest højere end
den dem hidtil tilkommende Lærerløn med det som Tillæg
dertil normerede Amtsskolekonsulenthonorar.
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Den foreslaaede Nyordning paaregnes at ville medføre en
aarlig Merudgift paa ca. 73 000 Kr., fordelt med Halvdelen
paa Statskassen, Halvdelen paa Skolefondene.

Lovforslaget som Helhed fik Tilslutning af Socialdemokra
tiet, Det radikale Venstre og Bondepartiet; Socialdemokraternes
Ordfører (Vilhelm Rasmussen) henstillede dog til Overvejelse,
om man ikke lige saa godt straks kunde gøre Skridtet helt
ud og gaa til Ansættelse af Amtsskolekonsulenterne uden de 2
Aars Prøvetid, hvad Undervisningsministeren erklærede sig
villig til at drøfte.
Venstre og Det konservative Folkeparti kunde derimod
ikke give Lovforslaget Tilslutning. Arnth Jensen (V.) delte
ikke Beklagelserne over Forældreraadenes hensygnende Til
værelse, men opfattede den foreliggende Kendsgerning saaledes, at Lovgivningsmagten her atter havde været ude for
den skæbnesvangre Fejltagelse: at lovgive om noget, som der
i det praktiske Liv ikke var Trang til Lovgivning om; han
troede derfor ikke, at Forslaget vilde medføre det tilsigtede
Resultat: en levende Vekselvirkning mellem Hjem og Skole,
men derimod meget vel kunde føre til, at det kun blev de
allermest organisationsivrige eller Kværulanterne, der holdt
Institutionen oppe. Over for Forslaget om Ændring af Amts
skolekonsulentstillingen indvendte Taleren, at Tanken med
Stillingens Oprettelse var at give Lærerne og Skolemyndig
hederne en Raadgiver, naar Raad tiltrængtes og man anmodede
derom, at Konsulenten derfor ogsaa fremdeles skulde virke
som Lærer og Vikaren være hans Medhjælper, ikke Sted
fortræder, men at Stillingen gennem Ministeriets Fortolkninger
havde udviklet sig hen imod at blive, hvad man ved Lovens
Vedtagelse fra visse Sider havde ønsket, nemlig en overordnet
ny Tjenestemandsstilling, og at Forslaget var en yderligere
Opfyldelse af dette Ønske. »Claar vi den Vej, er der efter
vor Mening ikke lang Vej fra Konsulent til Inspektør.« —
Vesterager (K. F.) betragtede Forslaget angaaende Forældreraadene som »en Slags Saltvandsindsprøjtning«. Hvad Amts
skolekonsulentstillingen angaar, mindede han om, at de
Konservative havde været meget imod den gennemførte
Inddeling og havde holdt paa den gamle Provstiinddeling.
Nu erkendte man altsaa, at Amtet var for omfattende, og saa
vilde man oprette en Slags Skoledepartement ude i Amterne,
»et nyt Skud paa det i Forvejen stærkt udviklede bureau
kratiske Styre«. Taleren vilde i øvrigt gerne gaa ind i en For
handling om »en mere saglig og ensartet Ordning for vort
Skolevæsen«, og ligesom Arnth Jensen nævnte han flere
Spørgsmaal, som han ønskede inddraget under en almindelig
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Drøftelse af Skoletilsynsloven. Undervisningsministeren mente
imidlertid, at det var for tidligt at tage Tilsynsloven op til
almindelig Revision, og han advarede imod at rejse principielle
Spørgsmaal i Forbindelse med det foreliggende lille Forslag.
Udvalget afsluttede ikke sit Arbejde.

4. Forslag til Lov om Husholdningsundervisning.
(Undervisningsminister Jørgen Jørgensen). [A. Sp. 6017].
Fremsat i Folketinget 3/3 (F. Sp. 4754).
Ved Skrivelser af 30. April og 8. Juni 1938 nedsatte
Statsministeriet en Kommission til Drøftelse af Spørgsmaalet
om Kvinders Uddannelse i Husgerning og hvad der har For
bindelse hermed. Det blev givet Kommissionen til Opgave
at beskæftige sig med den Virksomhed, der udøves for Bevil
linger, der er stillet til Raadighed under forskellige Mini
sterier: Undervisningsministeriet, Landbrugsministeriet, Han
delsministeriet, Indenrigsministeriet og Socialministeriet,
samt eventuelt at fremsætte Forslag om Tilvejebringelse af
et Fællesorgan for Uddannelsen til Husassistent og Husmoder
samt Forslag til rationel Løsning af Opgaverne med skole
mæssig Undervisning, Fagskoler, Husholdningsskoler o. s. v.
og derfor ogsaa med Hensyn til Uddannelse af Lærerkræfter
til Undervisningen.
Kommissionen, hvis Formand var Chefen for Sundheds
styrelsen, Medicinaldirektør Johs. Frandsen, talte i øvrigt
Repræsentanter for Undervisningsministeriet og Handels
ministeriet samt for Husholdningsforeninger, Husmoder
foreninger, Husholdningsskoler, Husholdningsseminarier, Hus
holdningslærerinder, Husholdningsraadet og en Række andre
Sammenslutninger og Institutioner, som beskæftiger sig med
Husholdningsspørgsmaal.
I Januar 1939 afgav Kommissionen en enstemmig Betænk
ning. Det udtales her, at det ikke er forsvarligt i økonomisk
Henseende, at største Parten af danske Kvinder gaar ind til
deres ansvarsfulde Livsgerning som Husmoder uden at have
haft Raad og Lejlighed til at faa den nødtørftigste skole
mæssigt faglige Uddannelse i Udøvelsen af denne Gerning,
at det ikke er forsvarligt i sundhedsmæssig Henseende, at ikke
alle, der skal forestaa Husførelse, har haft Adgang til blot
den mest elementære Undervisning i Hjemmets Hygiejne,
ikke mindst Køkkenets Hygiejne og den personlige Hygiejne,
og haft Adgang til Undervisning i Retningslinierne — blot
i de groveste Træk — for Sammensætning og Tilberedning
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af Familiens daglige Kost, saa denne bliver en sund og til
strækkeligt nærende Kost, og at det endelig ikke er for
svarligt fortsat at lade Uddannelsen i Husgerning som Erhverv,
som Fag, foregaa planløst og i utilstrækkeligt Omfang, saaledes
som det i Dag er Tilfældet, til Trods for det baade store og
i saa høj Grad paaskønnelsesværdige Arbejde, der udføres
af husholdningsinteresserede Organisationer og Foreninger.
Kommissionen havde søgt at løse Spørgsmaalet om en
forsvarlig og tilstrækkelig Ordning af Husholdningsundervis
ningen ved Udarbejdelsen af et Lovforslag, hvor Hushold
ningsundervisningen, der hidtil ikke har været planmæssigt
organiseret, tilrettelagdes efter en samlet Plan, saaledes at
Undervisningen blev sammenhængende og fremadskridende
gennem de forskellige Trin af Uddannelsen fra Barneskolen
over Ungdomsuddannelsen til den videregaaende Uddannelse
paa Husholdningsskoler, Husholdningsseminarier m. v.
Undervisningsministeren kunde i alt væsentligt tiltræde
Kommissionens Forslag, og det af Ministeren fremsatte Lov
forslag indeholder følgende Hovedlinier: Husgerningsunder
visningen bliver obligatorisk for alle Pigebørn i de 2 sidste
Aar af deres undervisningspligtige Alder. Der aabnes Adgang
for hele Landets kvindelige Ungdom i Alderen 14—20 Aar
til Deltagelse i en 3-aarig Husholdningsundervisning, som
bygger paa det i Barneskolen erhvervede Grundlag og med
deles efter en af Undervisningsministeriet fastlagt Plan.
Paa denne Uddannelse skal atter den videregaaende Ud
dannelse paa Husholdningsskolerne opbygges.
Lovforslaget er delt i 6 Afsnit: Almindelige Bestemmel
ser, Undervisning for Børn, Ungdomsundervisning, Hus
holdningsskoler, Lærerindeuddannelsen, Anden Hushold
ningsundervisning og Andre Bestemmelser.

I. Almindelige Bestemmelser, §§ 1 og 2.
For at skaffe det fornødne Overblik foreslaas hele den
kvindelige Ungdoms Undervisning i Husholdning, saavel
den almene som den videregaaende, og Uddannelsen af Lærer
inder til saadan Undervisning henlagt under Undervisnings
ministeriet.

Ved Behandlingen af Sager vedrørende Uddannelse i
Husholdning skal Undervisningsministeren bistaas af et raadgivende, sagkyndigt Udvalg, der benævnes Undervisnings-
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ministeriets Husholdningsudvalg og bestaar af en Formand og
5 Medlemmer, alle beskikkede af Undervisningsministeren.
Det skal tilstræbes, at Udvalgets Sagkundskab bliver saa
omfattende som muligt, idet der tages Hensyn til de forskel
lige Undervisningsformer og til Vilkaarene for Undervisnin
gen saavel i Byen som paa Landet.

II. Undervisning for Børn, § 3.
Allerede ved Folkeskoleloven af 18. Maj 1937 blev det
paabudt, at der i den eksamensfri Folkeskole skal gives Pigerne
en 2-aarig Husholdningsundervisning. Nu foreslaas det i § 3,
at der i alle offentlige Skoler samt i alle eksamens- og tilskuds
berettigede Privatskoler skal gives alle Piger en planmæssig
Husholdningsundervisning i de sidste 2 Aar før Undervis
ningspligtens Ophør. Angaaende Indhold og Maal for denne
Undervisning, der skal være ensartet for hele Landet, fast
sætter Undervisningsministeren de nærmere Bestemmelser.
— Undtagelse fra disse Bestemmelser kan gøres af Ministeren
under Forudsætning af, at de paagældende Børn paa anden
Maade faar en Husholdningsundervisning, der staar Maal
med den heromhandlede.
III. Ungdomsundervisning, §§ 4—9.
Den i dette Afsnit omhandlede, paa Frivillighedens
Grundlag organiserede ensartede Husholdningsundervisning
for den kvindelige Ungdom er det centrale i den ved Lovfor
slaget foreslaaede Nyordning.
Ifølge § 4 aabnes der for hele Landets kvindelige Ungdom
i Alderen 14—20 Aar Adgang til Deltagelse i en 3-aarig
Husholdningsundervisning, som bygger paa det i Barneskolen
erhvervede Grundlag og meddeles efter en af Undervisnings
ministeren fastlagt Plan i 3 fortløbende Klasser, hver med
100—150 Timer.
Husholdningsundervisningen skal omfatte følgende Fag:
1. Rengøring, 2. Madlavning, herunder Ernæringslære,
3. Varekundskab, 4. Økonomi, Regnskabsføring og Budget
lægning, 5. Sundhedslære, herunder Ernæringslære og Barnepleje, samt 6. Syning, Tøj behandling og Vask.
Undervisningen er vederlagsfri. Undervisningsministeren
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kan dog godkende, at der ydes et mindre Indskud, eventuelt
saaledes, at dette Indskud tilbagebetales til de Elever, som
gennemgaar hele Undervisningen i den paagældende Klasse.
I § 5 foreslaas Undervisningen administreret amtsvis
gennem Husholdningsudvalg paa 6 Medlemmer, nemlig Amt
manden (Formand), Amtsskolekonsulenten, 1 Medlem ud
peget af Repræsentanter for Købstæderne i Amtet og 3
Medlemmer udpeget af Repræsentanter for hver af de af
Undervisningsministeren dertil godkendte Landsorganisatio
ner, som virker i Husholdningssagens Tjeneste inden for
Amtet. — I København, Frederiksberg og saadanne større
Købstæder, som maatte opnaa Undervisningsministerens
Godkendelse deraf, erstattes Amtsudvalget af et Udvalg,
der har Borgmesteren (Skoleborgmesteren) som Formand og
i øvrigt bestaar af Lederen af Byens kommunale Skolevæsen
eller en anden Repræsentant for dette samt 3 Medlemmer,
valgt efter Regler, der svarer til de for Valget af de 3 Medlem
mer af Amtsudvalget fastsatte.
§ 6 angiver de i § 5 omhandlede Udvalgs Funktioner.
Udvalget skal særlig drage Omsorg for, at de ved Loven
paabudte Foranstaltninger vedrørende Husholdningsunder
visning for Ungdommen iværksættes inden for Omraadet,
og føre Tilsyn med, at de gældende Bestemmelser for den
nævnte Undervisning overholdes. Udvalget bestemmer, paa
hvilke Steder Ungdomsundervisning skal indrettes, og hvilke
Omraader der skal henlægges til hvert Undervisningssted.
Endvidere godkender det Undervisningsplaner, antager Lærer
kræfterne ved Ungdomsundervisningen og godkender — efter
indhentet Erklæring fra vedkommende Embedslæge og Hus
gerningsinspektøren — Lokaler til Anvendelse til Ungdoms
undervisningen.
§ 7 overdrager Tilsynet med Ungdomsundervisningen i
Husholdning inden for hvert Undervisningsomraade til et
kommunalt Husholdningsudvalg, bestaaende af 3 eller 5 af
Kommunalbestyrelserne inden for Omraadet valgte Med
lemmer*). Det kommunale Skolevæsen skal være repræsen*) I København, Frederiksberg og eventuelt større Købstæder
træder det i § 5 nævnte Udvalg i det kommunale Hushold
ningsudvalgs Sted.
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teret i Udvalget ved et Medlem af Skolekommissionen paa
det Sted, hvor Undervisningen foregaar, og Flertallet af Med
lemmerne skal saa vidt muligt udpeges blandt ledende Med
lemmer af lokale Afdelinger af de i § 5 omhandlede Lands
organisationer.
Det kommunale Husholdningsudvalg fører Tilsyn med
Ungdomsundervisningen og træffer Bestemmelse om alle
Spørgsmaal, som ikke er henlagt til andre Myndigheder.
Udvalget gør Indstilling til Amtsudvalget angaaende An
skaffelse af Undervisningsmidler, udarbejder Forslag til Under
visningsplan for de paagældende Klasser og gør Indstilling
til Amtsudvalget om Besættelse af Lærerstillinger ved Ung
domsundervisningen. Paa Grundlag af Oplysninger fra
Lærerne meddeler Udvalget Eleverne Bevis for gennemgaaet
Undervisning saavel ved Afslutningen af de enkelte Klasser
som ved Afslutningen af den samlede 3-aarige Undervisning.
Desuden har Udvalget til Opgave at medvirke til Udbredel
sen af Kendskab til Husholdningsundervisningens Betydning
og Værdi og at arbejde for den størst mulige Tilgang til Hus
holdningsundervisningen.
Om de til Ungdomsundervisningen knyttede Lærerinder be
stemmer § 8, at de enten skal være eksaminerede Husholdnings
lærerinder eller seminarieuddannede Skolekøkkenlærerinder.
Ved Samarbejde mellem Folkeskolevæsenet og de i § 5 nævnte
Udvalg skal det tilstræbes, at de Husholdningslærerinder og
Skolekøkkenlærerinder, som virker i Folkeskolen og ved
Ungdomsundervisningen, herved opnaar/u^ Beskæftigelse.—
Lærerinderne ved Ungdomsundervisningen lønnes efter Beg
ler, som fastsættes af Undervisningsministeren.
§ 9 indeholder Bestemmelser om Fordelingen af de med
Ungdomsundervisningen forbundne økonomiske Byrder:
Det paahviler Kommunerne at stille de for Folkeskolen
indrettede Skolekokkenlokaler eller andre efter Amtsudvalgets
Skøn tilfredsstillende Lokaler med Inventar, Rengøring,
Varme, Vand, Gas og Elektricitet m. v. til Raadighed for
Ungdomsundervisningen efter Amtsudvalgets Bestemmelse,
dog at Amtsudvalgets Afgørelse kan indbringes for Under
visningsministeren. For Benyttelse til Ungdomsundervis
ningen af Lokaler med Inventar, herunder for Slid og Forrin
gelse, og for Rengøring, Varme, Vand, Gas og Elektricitet m. v.
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beregnes efter nærmere af Undervisningsministeren fastsatte
Regler et Vederlag. Det samlede beregnede Vederlagsbeløb
for samtlige Ungdomskursus inden for hvert Amt paalignes
samtlige Amtets Land- og Købstadkommuner i Forhold til
deres Folketal. Afregning sker gennem Skolefonden. I
København, Frederiksberg og større Købstæder (§ 5) afholdes
de omhandlede Udgifter af Kommunen.
Udgiften til Lønning af de ved Ungdomsundervisningen
beskæftigede Lærerinder samt Udgifterne til Undervisnings
midler, herunder Madvarer, der maa holdes inden for et af
Undervisningsministeriet fastsat Maksimumsbeløb pr. Elev,
udredes af Staten gennem Skolefondene. Administrations
udgifterne vedrørende Ungdomsundervisningen udredes lige
ledes af Staten.
IV. Husholdningsskoler, §§ 10 og 11.
Bestemmelserne i dette Afsnit svarer med nedennævnte
Ændringer til Bestemmelserne i Loven af 31. Marts 1931 om
Statstilskud til Husholdningsskoler med Ændring af 13. April
1938.
Det er i § 10 gjort til Tilskudsbetingelse, at Husholdnings
skolens Undervisning sker paa Grundlag af de ved Deltagelse
i den 3-aarige Ungdomsundervisning erhvervede Kundskaber
i Kursus af mindst 5 Maaneders Varighed, samt at der tillige
gives en vis almendannende Undervisning. Det forudsættes
altsaa, at de, der søger Husholdningsskolernes Uddannelse
for Husmodre og Husassistenter, har gennemgaaet den
3-aarige Ungdomsuddannelse; endvidere er Minimumstiden
for tilskudsberettiget Kursus forlænget fra 3 til 5 Maaneder,
og der stilles nu Krav om Meddelelse af en vis almendannende
Undervisning.
Man har ment at kunne frafalde den nugældende Be
tingelse for Godkendelse: at Skolen har haft og har et vist
Antal Aarselever, og at kunne nøjes med at stille Gennem
førelse af mindst eet 5 Maaneders Kursus som Godkendelses
betingelse, medens der hidtil krævedes Virksomhed i de 2
sidste Finansaar. Paa den anden Side skal Godkendelsen
kun gælde for et Aaremaal (6 Aar) ad Gangen, og den kan til
enhver Tid tilbagekaldes, naar Skolens Forhold ikke findes
tilfredsstillende.
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Tilskudsbeløbene svarer til de nugældende; kun er det
faste aarlige Beløb forhøjet forholdsmæssigt som Følge af
Kursustidens Forlængelse.
Understøttelse til mindre bemidlede Elever (§ 11) er
betinget af, at Eleverne har gennemgaaet den 3-aarige Ung
domsundervisning eller en dertil svarende Uddannelse (se
straks nedenfor). Statens Tilskud foreslaas som nu beregnet
efter Satsen 40 Kr. pr. Elev, men for to Trediedele (i Stedet
for Halvdelen) af Aarselevtallet i sidste Finansaar. Det
beregnede Beløb skal ved Tillægsbevilling kunne forhøjes
under Hensyn til Behovet.
I § 11, Stk. 2, er optaget en ny Bestemmelse, hvorefter
Forberedelseskursus paa Husholdningsskoler, Husholdnings
kursus paa Efterskoler, Folkehøjskoler og Landbrugsskoler og

andre Husholdningskursus, som giver en til den 3-aarige
Husholdningsundervisning for Ungdommen svarende Un
dervisning, kan godkendes af Undervisningsministeren med
den Virkning, at de Elever, som har gennemgaaet Undervis
ningen paa saadanne godkendte Kursus, opnaar Adgang til
Understøttelse (jfr. § 16).
V. Lærerindeuddannelsen, §§ 12—15.
Husholdningsseminariernes Forhold har hidtil ikke været
ordnet ved Lov, men der har paa Undervisningsministeriets
Budget været bevilget et Tilskud til de 3 anerkendte Hus
holdningsseminarier (for 1938—39 i alt ca. 45 000 Kr.) og
et Beløb til Understøttelse af ubemidlede Elever paa disse
Seminarier (for 1938—39 32 000 Kr.). Med disse beskedne
Statstilskud har den hidtidige 2-aarige Husholdningslærer
indeuddannelse maattet være meget kostbar for Eleverne.
Uddannelsen af Husholdningslærerinderne foreslaas sta
dig overladt til private Husholdningsseminarier, men under
Hensyn til Statens Interesse i Uddannelsen af disse Lærerinder
foreslaas der tilvejebragt en Tilskudsordning svarende til den
for de private Seminarier gældende.
Undervisningen skal bygge paa den Uddannelse, der er
meddelt paa Husholdningsskolerne, og som Optagelsesbetin
gelse er i § 12 stillet, at vedkommende er fyldt 20 Aar og har
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gennemgaaet den 3-aarige Ungdomsundervisning (eller dertil
svarende Uddannelse) samt har deltaget i et 5 Maaneders
Kursus paa en Husholdningsskole. — Med Hensyn til
Uddannelsens Varighed var Kommissionen tilbøjelig til at
mene, at det vil være paakrævet at gøre Uddannelsen 3-aarig,
men man fandt det rettest at overlade til Undervisnings
ministeren efter Forhandling med Husholdningsudvalget at
træffe Bestemmelse i saa Henseende.
Reglerne i § 13 om Understøttelse til Elever ved Hushold
ningsseminarierne svarer til de for Elever ved Seminarierne
fastsatte.
Hvad Uddannelsen af Skolekøkkenlærerinder angaar, er
som nyt kun foreslaaet (§ 14), at der ved Undervisnings
planernes Fastsættelse skal tages Hensyn til, at Skole
køkkenlærerinder ogsaa bør kunne fyldestgøre de Krav, som
Husholdningsundervisning for Ungdommen stiller.
§ 15 indeholder Bestemmelser om supplerende Uddannelse
for Husholdningslærerinder og Skolekøkkenlærerinder, som
virker ved den 3-aarige Husholdningsundervisning for Ung
dommen, idet de — uden Udgift for dem selv — med visse
Aars Mellemrum skal gennemgaa et af Staten afholdt Kursus,
der tager Sigte paa at holde Lærerinderne orienterede med
Fremskridt paa Husholdningsundervisningens og Hushold
ningsvidenskabens Omraade.
VI. Anden Husholdningsundervisning ni. v., § 16.
Ved Siden af den ved nærværende Lovforslag opbyggede
fremadskridende Husholdningsuddannelse vil der være Brug
for en Række andre Kursus, som dels giver dem, der ikke har
deltaget i den almindelige Husholdningsuddannelse, Adgang
til helt eller delvis at indhente det forsømte, og som dels
supplerer den almindelige Husholdningsuddannelse eller giver
en speciel Uddannelse inden for Husholdningserhvervet.
Det bestemmes derfor i § 16, at der paa Undervisningsmini
steriets Budget kan optages Bevillinger til Tilskud til og
Understøttelser til mindre bemidlede Elever ved andre Hus
holdningskursus, saasom Kursus for Personer, som ikke har
gennemgaaet den 3-aarige Undervisning for Ungdommen,
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Kursus for Husmodre, Fortsættelseskursus, Specialkursus og
Kursus i Syning og Tilskæring, samt til Konsulentvirksomhed
i Selskaber og Foreninger for Husholdning. — Tilskud til
Ungdomsskoler og Aftenskoler til Husholdningsundervisning
for Kvinder kan vedblivende ydes, men kun under Forudsæt
ning af, at Eleverne er over 20 Aar gamle.

VII. Andre Bestemmelser, §§ 17—19.
Tilsynet med Husholdningsundervisningen foreslaas i § 17
delt saaledes, at der ansættes en kvindelig Statstjenestemand
(Husgerningsinspektør) (med den fornødne honorarlønnede
Medhjælp) som tilsynsførende ved Barneskolen og Ungdoms
skolen samt Uddannelsen af Skolekøkkenlærerinder, medens
der ansættes en honorarlonnet tilsynsførende ved Undervis
ningen paa Husholdningsskoler og Husholdningsseminarier.
I § 18 er optaget nogle Regler, som tilsigter at hindre, at
Benyttelse af Husholdningsskoler i Reklameøjemed kan
foregaa anonymt, og § 19 foreskriver bl. a., at Bestemmel
serne i §§ 3 og 4 om Husholdningsundervisning i Barneskolen
og for Ungdommen skal være gennemført inden 1. April 1948.
Undervisningsministeren sluttede sin Forelæggelsestale med
følgende Udtalelser: »Gennemførelsen af denne Lov vil koste
Penge, ikke saa faa endda, hvis der bliver den Tilslutning
dertil fra Ungdommens Side, som alle maa ønske. Men jeg
mener, at disse Penge fra det offentliges Side er vel anvendt.
Det er naturligt, at nogle Udgifter — det bliver dog kun en
lille Del — bæres af Kommunerne; men den væsentligste
Del af Udgifterne maa lægges paa et bredere Grundlag, og
det rimeligste er maaske, at Udligningsfonden bærer en Del
af de Udgifter, som ikke afholdes af Kommunerne. — Hovedformaalet med Forslaget er at faa Arbejdet bedre tilrettelagt,
end det hidtil har været muligt, at skabe et mere udvidet
Samarbejde mellem Foreninger og Institutioner af forskellig
Art, som har taget Spørgsmaalet op ud over Landet. Og det
er min Tro, at disse Ungdomskursus Landet over vil blive
Forskoler for Husholdningsskolerne, saa disse Skoler vil
kunne paaregne stigende Tilslutning i de kommende Aar.«
Lovforslaget kom ikke til Behandling.
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5. Forslag til Lov om Ændringer i og Tilføjelser
til Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916. (Udvidelse
af Antallet af Dommere i Landsretterne; Oprettelse af
et yderligere Dommerembede i Retskreds Nr. 3; Rets
møders Offentlighed; Ransagning, Fængsling m. m.).
(Justitsminister Steincke). [A. Sp. 4217].
Fremsat i Landstinget 9/2 (L. Sp. 607). 1. Beh. 23-24/2
(L. Sp. 849). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Holger
Andersen, Gunnar Fog-Petersen, Gisselbæk, A. P. Hansen,
Ingeborg Hansen [Formand], Jefsen Christensen, JensenStevns, H. P. Johansen, Josiassen, Niels Nielsen [Sekretær],.
Jørgen Otsen, Rytter, Simonsen, Stumph og C. J. F. Sven).
Betænkning (B. Sp. 1909) afgivet 8/3. (Ordfører: Ingeborg
Hansen). 2. Beh. % (L. Sp. 1419).
Som det fremgaar af Lovforslagets Undertitel, indeholdt
det Ændringer dels vedrørende Domstolene, dels angaaende
Retsmøders Offentlighed, Ransagning m. v. De sidstnævnte
Bestemmelser, der udgjorde Lovforslagets Hovedgruppe,
var foranlediget ved en Henvendelse fra Københavns Politi
om at søge afhjulpet nogle af de Vanskeligheder, som under
den nuværende Ordning møder Politiet under dets Arbejde
med Opklaring af Forbrydelser. — Forslaget havde været
forelagt Retsplejeudvalget til Udtalelse, og i den følgende
Oversigt over Hovedbestemmelserne er nævnt de Punkter,
hvor Retsplejeudvalget havde haft Indvendinger at gøre.
Endvidere er omtalt de væsentligste af de Ændringer, der
ved Sagens 2. Behandling i Landstinget fandt Sted efter
Forslag af Justitsministeren og Udvalgets Flertal (Regerings
partierne)*).
1. Ved Domsmandsordningens Gennemførelse søgte.
Justitsministeriet Bemyndigelse til at konstituere indtil
6 Landsdommere. Erfaringen har nu vist, at Landsretternes
Arbejde med Straffesager er blevet væsentligt forøget, dels
fordi Domsmænds Medvirken under Domsforhandling med*) I den overordentlige Rigsdagssamling 1939 blev Lovfor
slaget fremsat i den Skikkelse, hvori det var vedtaget af
Landstinget ved 2. Behandling, og det gennemførtes nu med
et Par Ændringer af § 29 og § 1017 a (Lov Nr. 196 af
15. Maj 1939).
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fører, at Forhandlingerne tager længere Tid (ca. det dobbelte
af den Tid, der efter den tidligere Ordning medgik til Behand
lingen af en lignende Sag), dels fordi der nu finder ny Bevis
førelse Sted for Landsretten i Straffesager, hvor Anken om
fatter Bedømmelse af Beviserne for Tiltaltes Skyld. Det
foresloges derfor at gøre de midlertidigt oprettede Landsdom
merstillinger permanente ved Forøgelse af Antallet af Dom
mere i Østre Landsret med 4 og Antallet af Dommere i Vestre
Landsret med 2.
2. Efter at det ved Loven af 20. Maj 1933 var bestemt,
at Dommere skal afskediges med Pension fra Udgangen af
den Maaned, hvori de fylder 70 Aar, fastsattes ved to kgl.
Anordninger af 16. November 1936 tilsvarende Aldersgrænse
for de sø- og handelskyndige Dommere ved Landsretterne og
Sø- og Handelsretten i København. Disse Bestemmelser
foresloges nu optaget i selve Loven, og samtidig satte man
70 Aars Grænsen for de sø- og handelskyndige Dommere
ved Underretterne uden for København.
3. Det Løfte, som Sø- og Handelsrettens Medlemmer og
de sagkyndige Dommere ved Underretterne afgiver med
Hensyn til Udførelsen af deres Pligter, skal efter de gældende
Regler afgives som en edelig Forsikring. Dette er foreslaaet
ændret saaledes, at Løftet ligesom for de sø- og handelskyndige
Dommere ved Landsretterne samt for Domsmænd og Næv
ninger faar Form af en Erklæring paa Ære og Samvittighed.
4. Paa Foranledning af en Henvendelse fra Dansk
Handels- og Kontormedhjælperforbund foreslog Justitsmini
steren, at der i Sager om Handelsbetjentes og Lærlinges
Tjenesteforhold og om Skibsføreres og Mandskabs Rettig
heder og Pligter m. v. sikresen ligelig Repræsentation for Princi
palerne og henholdsvis det underordnede Handelspersonale
og Skibsmandskabet, samt at der gives Dansk Handels- og
Kontormedhjælperforbund og Skibsmandskabets Organisa
tioner Adgang til den Valgforsamling, der vælger de sagkyndige
Medlemmer af Sø- og Handelsretten, saaledes at Københavns
Skipperforenings Bestyrelse ved Valget af Medlemmer, der
hører til Skibes Mandskab, erstattes af 5 Medlemmer af
Bestyrelsen for Sømændenes Forbund og 5 Medlemmer af
Bestyrelsen for Søfyrbødernes Forbund og ved Valget af
Medlemmer, der hører til det underordnede Handelspersonale,
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af 10 Medlemmer af Bestyrelsen for Dansk Handels- og Kontormedhj ælperforbund.
Sø- og Handelsretten og Retsplejeudvalget kunde tiltræde
Forslaget om den ligelige Repræsentation af Principaler og
Personale, men var imod Forslaget om at give Forbundene
Adgang til at tiltræde Valgforsamlingen.

5. Retskreds Nr. 3, Københavns Amts søndre Birk og
Amager Birk, havde i 1911 26 700 Indbyggere, i 1935 omtrent
63 000. Kredsen er herefter langt den største af de Rets
kredse, i hvilke der ikke er beskikket nogen Kriminaldommer,
og efter Indstilling af Dommeren, som ikke ansaa den bestaaende Tilstand for forsvarlig, foreslog Justitsministeren at
oprette et særligt Kriminaldommerembede i Retskredsen.
6. Bestemmelserne i Retsplejelovens § 29 om Lukning
af Dørene var i Forslaget ændret paa 2 Punkter: a) Der
aabnedes Adgang til at lukke Dørene i alle Tilfælde, hvor
Hensynet til fremmede Magter kræver dette, selv om dette
Hensyn ikke maatte være motiveret ved den danske Stats
Forhold til disse Magter, og b) Adgangen til at lukke Dørene
af Hensyn til Oplysning af Sagen var udvidet til at gælde
under Domsforhandlingen, »naar Sagens Oplysninger giver
særlig Anledning til at antage, at der vil kunne gøres Straf
ansvar gældende ogsaa mod andre end den eller de under
Sagen tiltalte«.
I Landstinget blev den under b) omhandlede Adgang til
Dørlukning under Domsforhandlingen betinget af, at »det af
Sagens Oplysninger fremgaar, at der for det Forhold, som er
Genstand for Tiltale, kan forventes at ville blive gjort Straf
ansvar gældende ogsaa mod andre end den eller de under
Sagen tiltalte Personer, og derhos ganske særlige Hensyn gør
det magtpaaliggende, at Dørene lukkes«. Endvidere indskræn
kedes Beføjelsen til Dørlukning til kun at gælde i 1ste Instans
og »kun i det Omfang, de anførte Hensyn med Nødvendig
hed kræver«. Endelig blev det paabudt, at hvor Dørene af
den nævnte Grund lukkes under Domsforhandlingen, »skal
der til Retsbogen optages en saa fyldig Gengivelse af Sagens
Gang, at der ved Domsafsigelsen kan meddeles Offentligheden
en Fremstilling af Domsforhandlingens Forløb under for
nøden Hensyntagen til, at Hensigten med Dørenes Lukning
ikke forspildes«.

7. I Forbindelse med de under 6. omtalte Ændringer
29
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gaves der i § 30 Rettens Formand Anvisning paa at lukke
Dørene ogsaa under den forudgaaende Forhandling, saafremt
Hensynet til fremmede Magter skulde kræve det, eller For
handlingens Offentlighed paa afgørende Maade vilde være
til Hinder for Sagens Oplysning.
8. Det Formaal, der tilsigtes opnaaet ved Reglerne om
Lukning af Dørene under Retsmøder under offentlige Under
søgelser, har vist sig ikke fuldt ud at kunne fyldestgøres,
saafremt der er ubegrænset Adgang for Pressen eller for den
private, der er kommet til Kundskab om Forhold vedrørende
Politiets Undersøgelser, til at bringe sin Viden videre. Med
Hensyn til offentlige Meddelelser indeholdt Forslaget herom
den under Nr. 17 omtalte Bestemmelse. For private Med
delelsers Vedkommende foresloges optaget følgende nye Para
graf (§ 194 a):
»I de Tilfælde, hvor Hensynet til fremmede Magter eller
til Opklaring af alvorlige Forbrydelser gør det ønskeligt, kan
det paalægges et Vidne ikke at omtale til nogen, der ikke i
Embeds Medfør beskæftiger sig med Sagen, hvad han har
forklaret for Politiet eller i lukket Retsmøde, eller hvad han
i øvrigt under Afgivelsen af sin Forklaring maatte blive
bekendt med om Sagen. Saafremt Forklaringen er afgivet
til Politiet, kan dette straks eller senere give et saadant
Paalæg, der meddeles skriftlig af Politimesteren eller hans
Stedfortræder og tilføres eller i Genpart fremlægges til Poli
tiets Protokol. Spørgsmaalet om Paalægets Opretholdelse
skal, dersom Vidnet begærer det, forelægges Retten, hvilket
da skal ske uden ufornødent Ophold. Forelæggelsen har ikke
opsættende Virkning. Er Forklaringen afgivet i Retten, kan
denne straks eller senere meddele et saadant Paalæg. Afgørel
sen træffes ved Kendelse; Kære kan ikke finde Sted.
Paalæget staar ved Magt, indtil Sagen er paadømt eller
bortfaldet; vedrører Sagen flere Personer, bliver det bestaaende, indtil Sagen er afsluttet paa denne Maade for alles
Vedkommende.
Overtrædelse af Paalæget straffes med Bøde eller Hæfte.«
Retsplejeudvalget havde foreslaaet en Formulering af Be
stemmelsen, hvorefter den kun undtagelsesvis maatte benyttes
af Hensyn til Opklaring af grove Forbrydelser.
I Landstinget ændredes Ordene »har forklaret« i Paragraf-
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fens 1ste Punktum til: »er blevet afhørt om«, og det tilføjedes,
at »Paalæget skal indeholde nøje Angivelse af, hvilke bestemte
Punkter af Afhøringen der ikke maa omtales af Vidnet«.
En anden Ændring gik ud paa, at Paalæget ikke skulde
kunne meddeles af Politimesterens Stedfortræder, og for det
tredie foretoges den Begrænsning med Hensyn til Paalægets
Varighed, at »Vidnet kan dog naar som helst begære Paalæ
get ophævet af Politiet, og saafremt Begæringen ikke imøde
kommes, kan Spørgsmaalet af Vidnet begæres forelagt Retten
i Overensstemmelse med Reglerne i 1ste Stykke«.

9. Det har været følt som en Mangel, særlig ved Politiets
Efterforskningsarbejde i Sager om ulovlig Spiritusudskænkning (Smugkroer), at Loven ikke aabnede Mulighed for, at
der i Politisager kunde foretages Ransagning uden ifølge
Retskendelse, medmindre den, hos hvem Ransagningen
skulde iværksættes, udtrykkeligt samtykkede deri, eller Ran
sagningen foretoges paa de i § 757 særlig nævnte Steder.
Ud fra den Betragtning, at det ikke blot i det nævnte Tilfælde,
men ogsaa ved Efterforskning af andre Politiforseelser af
grovere Karakter, saasom Hasardspil eller visse Overtrædel
ser af Vaabenloven eller Uniformsloven, maatte anses for
paakrævet at give Politiet Mulighed for under Undersøgelsen
at benytte det effektive Efterforskningsmiddel, som en
øjeblikkelig Ransagning er, foreslog Justitsministeren, at
den ved § 758, Stk. 2, i Statsadvokatsager hjemlede Adgang
til uden foregaaende Retskendelse at foretage Ransagning,
»naar der er øjensynlig Fare for, at Øjemedet vilde forspildes,
hvis Retskendelse skulde afventes«, blev udvidet til at gælde
i saadanne Politisager, hvor Straffen kan blive højere end
Bøde. Dog skulde Ransagning kun kunne foretages hos
Sigtede selv, idet en saadan Begrænsning er fastsat for
Rettens Beføjelse til ved Kendelse at tillade Ransagning i
Politisager.
10. I Retsplejelovens § 752 er det bestemt, at der, for
saa vidt det er muligt, skal gives Sigtede Lejlighed til at være
til Stede ved det første Gennemsyn af beslaglagte Papirer
saavel som ved Aabning af Breve og andre lukkede Doku
menter. Dette kan dog undlades, saafremt Tilkaldelsen af
Sigtede vilde være til Skade for Undersøgelsen. § 760 bestem
mer derimod, at Sigtede altid skal opfordres til at overvære
en Ransagning, som foretages i hans Bolig, Rum eller Gemmer,
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saafremt han er til Stede, uden at der gøres nogen Undtagelse
for det Tilfælde, at hans Overværelse af Ransagningen vil
være til Skade for Undersøgelsen. Da det imidlertid ofte
vil være til ingen Nytte at udelukke Sigtede fra den første
Gennemgang af beslaglagte Papirer, hvis han har været til
Stede ved den Forretning, hvorunder Politiet har sat sig i
Besiddelse af dem, og da tilsvarende Betænkelighed gør sig
gældende ved den ubetingede Regel om Tilkaldelse af Hus
fælle eller Nabo, idet disse ikke har Tavshedspligt med Hen
syn til, hvad de maatte have erfaret under Ransagningen,
indeholdt Regeringsforslaget en Tilføjelse til § 760 af følgende
Indhold:
»Dersom Ransagningen foretages i Sigtedes Bolig, Rum
eller Gemmer, kan Retten tillade, at Ransagningen maa foregaa, uden at Sigtede, Husfælle eller Nabo overværer denne,
saafremt Retten skønner, at de paagældendes Tilstedeværelse
vil være til Skade for Undersøgelsen. Under de i § 758,
2det Stykke, fastsatte Betingelser kan tilsvarende Bestem
melse tages af Politiet, men det skal da inden 24 Timer for
Retten oplyses og begrundes, at Ransagningen er foretaget
uden Overværelse af Sigtede eller dennes Husfælle eller
Nabo. I de i nærværende Stykke omhandlede Tilfælde skal
Ransagningen altid foregaa i Overværelse af Vidner i Overens
stemmelse med § 759, sidste Stykke.«
Medens Retsplejeudvalget ikke udtalte sig imod Forslaget,
for saa vidt det tillagde Retten den nævnte Beføjelse, fandt
Udvalget det overvejende betænkeligt, at Forslaget tillige
under de i § 758, 2det Stykke, nævnte Betingelser gd,v Politiet
Ret til at træffe Bestemmelse om, at Sigtede ikke maa over
være Ransagningen.
I Landstinget ændredes § 760, Stk. 2, saaledes, at det
stilledes som Betingelse for ved Rettens Bestemmelse at
fjerne Sigtede (hans Husfælle eller Nabo) under Ransag
ningen, at »de paagældende gør Forsøg paa at lægge Ransag
ningen Hindringer i Vejen«. Og Politiets Beføjelse til — i øvrigt
under de i § 758, Stk. 2, nævnte Betingelser — at træffe til
svarende Bestemmelse begrænsedes til Tilfælde, hvor Sigtelsen
vedrører en af de i Straffelovens Kap. 12, 13, 16 eller 20 om
handlede Forbrydelser (det vil sige Forbrydelser mod Statens
Selvstændighed og Sikkerhed, Forbrydelser mod Statsfor
fatningen og de øverste Statsmyndigheder, Forbrydelser i
offentlig Tjeneste eller Hverv og almenfarlige Forbrydelser)
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eller ulovligt Hasardspil, ulovlig Spiritusudskænkning, Over
trædelse af Bestemmelserne om Handel med samt Tilvirkning
og Besiddelse af Vaaben eller om Forbud mod at bære Uniform.

11. Efter en i 1935 foretagen Ændring af Retspleje
loven, hvorved Sager om Overtrædelse af Tilhold, meddelt
ifølge Straffelovens § 289, blev undergivet Politisagsbehand
ling, kunde Personer, som var sigtet for Overtrædelse af
Tilhold, ikke længer anholdes eller underkastes Varetægts
fængsel. Denne Konsekvens var imidlertid ikke tilsigtet,
og Adgangen til at anholde en for denne Forseelse sigtet
Person er derfor foreslaaet genindført. En Følge af denne
Ændring vil det være, at den Sigtede ogsaa paa ny vil kunne
underkastes Varetægtsfængsel.
12. Endvidere aabnede Forslaget Adgang til at anholde
og fængsle Personer, der er sigtet for Brugstyveri', Tanken her
med var navnlig at dæmme op for de hyppigt forekommende
Tyverier af parkerede Automobiler og Motorkøretøjer.
13. Da en Del mindre Arresthuse har vist sig ikke at
være betryggende Forvaringssted for visse Forbrydere, be
myndigedes Politimesteren til, naar Hensynet til en Vare
tægtsfanges betryggende Forvaring maatte gøre det paa
krævet, midlertidigt at lade ham overføre til et andet Vare
tægtsfængsel.
Retsplejeudvalget havde næret Betænkelighed ved Bestem
melsens Affattelse ud fra den Betragtning, at den indeholder
en vis Indskrænkning i den Retten givne Myndighed til at
træffe Bestemmelse om Varetægtsfangens Anbringelse.

14. Efter de gældende Regler træffer Rettens Formand
Afgørelse af, om andre end de ved Fængselet ansatte skal
have Adgang til Fangen, og om det skal tillades Fangen at
modtage og afsende Breve. I Praksis har Forholdet imidlertid
udviklet sig saaledes, at de her omhandlede Tilladelser, saa
længe der ikke er indledet retslig Forundersøgelse eller rejst
Tiltale, meddeles af Politiet, saaledes at Spørgsmaalet kun
forelægges Rettens Formand, naar Politiet mener, at Tilladel
sen bør nægtes. Denne Praksis foresloges fastslaaet i Loven
som almindeligt gældende Regel, ogsaa efter at der er ind
ledet Forundersøgelse eller rejst Tiltale.
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15. En anden Bestemmelse gik ud paa at lovfæste den
Praksis, at Politimesterens Underretning til Dommeren om,
hvilke Undersøgelseshandlinger han, efter at Forundersøgelse
ved Retten er begyndt, foretager paa egen Haand, kun skal
ske efter derom udtrykkelig fremsat Anmodning.
16. Som Følge af Dagbodsystemets Indførelse inde
holdt Lovforslaget en Regel om, i hvilke Tilfælde Bødedomme
i Politisager kan paaankes, naar Straffen er fastsat i Dag
bøder. Man foreslog, at Anke skal kunne ske uden særlig
Anketilladelse, naar der idømmes mere end 6 Dagbøder,
hvorved Adgangen til at anke Bøder, ansat som Dagbøder,
nogenlunde kom til at svare til Adgangen til at anke andre
Bøder.
17. (Jfr. 8.). Under Henvisning til, at man ofte har staaet
over for det Tilfælde, at Pressens Omtale af en løbende Under
søgelse lagde denne afgørende Hindringer i Vejen, at dette
ikke vil kunne undgaas ved, at Politiet søger at hemmelig
holde Undersøgelsen, samt at en Henstilling til Pressen om
at undlade Omtale, selv om den ofte følges, dog ikke giver
Sikkerhed for, at et enkelt Blad ikke springer fra, foreslog
Justitsministeren at indsætte en saalydende ny Paragraf
(1017 a):
»Saafremt Hensynet til fremmede Magter gør det paa
krævet, at der ikke offentlig sker Omtale af et Forhold, der
er Genstand for offentlig Undersøgelse, kan Politiet begære
Rettens Kendelse om, at offentlig Omtale af Sagen helt eller
for visse Deles Vedkommende er forbudt. Forhandlingerne
herom samt Kendelsens Afsigelse sker for lukkede Døre.
Paa lignende Maade kan undtagelsesvis i andre Sager
offentlig Omtale forbydes, saafremt Undersøgelsen vedrører
alvorlige Forbrydelser, og der er særlig Grund til at antage,
at offentlig Omtale vilde være til Hinder for Sagens Oplysning.
Kendelsen bortfalder, naar der er rejst Tiltale, eller
Tiltale er frafaldet; vedrører Sagen flere Personer, bortfalder
Kendelsen dog først, naar Sagen er afsluttet paa denne Maade
for alles Vedkommende.
Nærmere Bestemmelser om, paa hvilken Maade de i
nærværende Paragraf omhandlede Kendelser vil være at
bringe til Pressens Kundskab, udfærdiges af Justitsministeren.
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Overtrædelse af Forbudet straffes med Bøde eller under
skærpende Omstændigheder med Hæfte.«
Retsplejeudvalget fraraadede Bestemmelsen i Stk. 2, idet
man henviste til Retsplejelovens almindelige Offentligheds
princip og til, at Pressens Omtale af Forbrydelser i adskillige
Tilfælde ikke vil være til Skade, men tværtimod til Nytte
for Opklaringen af Forbrydelser.
I Landstinget udgik Stk. 2. Tillige omformedes Stk. 3,
idet Ordene »bortfalder Kendelsen.. .Vedkommende« ændredes
til: »kan Kendelsen dog opretholdes, indtil Sagen er afsluttet
paa denne Maade for alles Vedkommende«.

Medens Ingeborg Hansen (S.) kunde tilsige Socialdemo
kratiets Støtte til Lovforslagets Gennemførelse, ansaa Venstres
Ordfører, Rytter, Lovforslaget for unødvendigt, og han tog
bestemt Afstand fra de foreslaaede Begrænsninger af Offent
lighedsprincippet og fra den Tendens til at give Politiet
større og større Myndighed, som Taleren fandt i Bestem
melserne om Tavshedspaalæg til Vidner, om Ransagning og
om Varetægtsfangers Anbringelse. — De Konservatives Ord
fører, C. J. F. Sven, hævdede, at Love som Retsplejeloven og
Straffeloven ikke bør ændres, uden at der har været Lejlig
hed til en meget grundig Behandling og alsidig Overvejelse
af de foreslaaede Ændringer, men at hverken Klageretsfor
slaget eller Straffelovsændringerne havde været Genstand for
en saadan Forberedelse, der heller ikke syntes at være blevet
det foreliggende Forslag til Del. Han fremsatte derfor en
Paastand paa Overgang til Dagsordenen, hvori Landstinget
— næst at tilsige sin Medvirken til en Udvidelse i fornødent
Omfang af de faste Dommeres Antal — opfordrede Justits
ministeren til at nedsætte en Kommission til nøjere Overvejelse
af de øvrige Ændringer i Lovforslaget. Justitsministeren
fraraadede at vedtage denne Dagsorden, idet han gjorde
gældende, at Lovforslaget var behandlet paa ganske normal
Maade, og Dagsordenen forkastedes med 38 Stemmer mod 15.
— Gunnar Fog-Petersen (R. V.) ytrede Betænkelighed ved
flere af Lovforslagets Bestemmelser (om Begrænsning af
Offentlighedsprincippet, den udvidede Adgang til Ransagning
uden Retskendelse, Tavshedspaalæg til Vidner), og han
ønskede paa nogle Punkter en nærmere Begrundelse end den i
Motiverne givne; i øvrigt erklærede han sig villig til at drøfte
Lovforslaget i et Udvalg og at tiltræde en hel Række af dets
Bestemmelser med det samme.
Landstingets Udvalg modtog Deputationer fra Pressen,
der udtalte Ønske om Ændringer i de foran under Nr. 6, 8
og 17 gengivne Bestemmelser. Sammesteds er omtalt de af
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Justitsministeren foreslaaede Ændringer, der imødekom de
fra Pressen rejste Betænkeligheder og bragte Forslaget i
Overensstemmelse med Retsplejeudvalgets Udtalelser. Ud
valgets Flertal (Socialdemokraterne og Det radikale Venstre)
tiltraadte disse Ændringer og indstillede Lovforslaget til
Vedtagelse i den saaledes foreliggende Affattelse.
Et Mindretal, bestaaende af Venstre og Konservative, med
delte i Betænkningen en Oversigt over Udvalgsarbejdets
Gang og føjede hertil følgende Udtalelse: »Under disse Om
stændigheder har man opgivet at stille Ændringsforslag, dels
fordi Tiden ikta har tilladt det, og dels fordi man kan skønne,
at yderligere Drøftelse af dem i Udvalget ikke kan finde Sted
med nogen Udsigt til et positivt Resultat. Vi kan derfor ikke
medvirke til Lovforslagets Gennemførelse.«
Efter en kort Forhandling ved 2. Behandling vedtoges de
af Ministeren og Udvalgsflertallet foreslaaede Ændringer
uden Afstemning. Sagen kom ikke til 3. Behandling.

6. Forslag til Lov om Ændringer i Lov om Ikraft
træden af Borgerlig Straffelov m. m. af 15. April 1930.
(Justitsminister Steincké). [A. Sp. 3789. — C. Sp. 319].
Fremsat i Landstinget
(L. Sp. 331). 1. Beh. 26/i
(L. Sp. 450, jfr. 346 og 406). Henvist til Udvalget angaaende
Forslag til Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig
Straffelov af 15. April 1930 (se Side 384). Betænkning (B. Sp.
841) afgivet 22/2. (Ordfører: H. P. Johansen). 2. Beh. 24/2 (L.
Sp. 965). 3. Beh. 24/2 (L. Sp. 967). Oversendt til Folketinget.
1. Beh. 1/3 (F. Sp. 4663). Henvist til samme Udvalg som For
slag til Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig
Straffelov af 15. April 1930 (se Side 384).
Kap. 4 i Lov om Ikrafttræden af Borgerlig Straffelov m. m*
af 15. April 1930 (angaaende visse Retsfølger af retsstridige
Handlinger) indeholder i § 15 Regler om Erstatningsansvar i
Anledning af Legems- og Frihedskrænkelser og Ærekrænkelser
samt en almindelig Regel om Erstatning for Tab af Forsørger.
Herom bestemmer Loven:
»Stk. 1. Den, som efter dansk Rets Erstatningsregler er
ansvarlig for Krænkelse af en andens Legeme eller Frihed,
samt den, der findes skyldig i strafbar Krænkelse af en andens
Person i øvrigt, hans Fred eller Ære, kan dømmes til, foruden
at yde Erstatning for økonomisk Skade eller Tab, at betale
den forurettede Godtgørelse for Lidelse, Tort, Ulempe, Lyde
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og Vansir samt for Forstyrrelse eller Ødelæggelse af Stilling
og Forhold.
Stk. 2. Den, som efter dansk Rets Erstatningsregler er
ansvarlig for en andens Død, kan dømmes til at give den,
som derved har mistet en Forsørger, Erstatning for det Tab,
han antages derigennem at lide, fastsat enten til en Sum een
Gang for alle eller til et løbende Underholdsbidrag, i sidste
Fald mod eller uden Sikkerhedsstillelse, samt Godtgørelse for
Forstyrrelse eller Ødelæggelse af Stilling og Forhold.
Stk. 3. Krav paa Godtgørelse for ikke-økonomisk Skade
i Henhold til foranstaaende Bestemmelser falder i Arv, naar
det er anerkendt eller gjort gældende ved Sagsanlæg eller
under en Straffesag ved Kravets Fremsættelse i Retten eller
i et til denne indleveret ^Anklageskrift eller Stævning. Saa
længe Kravet og dets Størrelse ikke er anerkendt eller fastslaaet af Domstolene, kan det ikke overdrages.«

Efter Lovforslaget skulde § 15 affattes saaledes:
»Stk. 1. Den, som efter dansk Rets Erstatningsregler er
ansvarlig for en andens Død, kan dømmes til at give den, som
derved har mistet en Forsørger, Erstatning for det Tab, han
antages derigennem at lide, fastsat enten tü en Sum een Gang
for alle eller til et løbende Underholdsbidrag, i sidste Fald
mod eller uden Sikkerhedsstillelse, samt Erstatning for For
styrrelse af Stilling og Forhold.
Stk. 2. Den, som efter dansk Rets Erstatningsregler er
ansvarlig for en skadegørende Handling, er pligtig til foruden
Erstatning for muligt økonomisk Tab og Forstyrrelse af
Stilling og Forhold at yde Godtgørelse for den ved Hand
lingen forvoldte Lidelse, Tort, Lyde og Vansir.
Stk. 3. Er Handlingen Udtryk for Skadelyst eller grov
Hensynsløshed hos den skyldige, kan han tilpligtes at til
svare den krænkede en under Hensyn til Handlingens Be
skaffenhed og Gerningsmandens Betalingsevne afpasset Bod.
Krav herom kan rettes mod enhver, der efter Erstatnings
rettens Regler vilde være ansvarlig for Handlingen, men skal
gøres gældende ved Sagsanlæg eller under en Straffesag ved
Kravets Fremsættelse i Retten eller i et til denne indleveret
Anklageskrift inden 3 Maaneder, efter at den krænkede har
faaet saadan Kundskab, at han er i Stand til at gøre Kravet
gældende ved dansk Domstol.
Stk. 4. Krav paa Godtgørelse og Bod efter foranstaaende
Bestemmelser kan ikke overføres til andre, forinden dets

458

Ikke-vedtagne Forslag (Justitsm.)

1938/
71939

Størrelse er fastslaaet ved Forlig eller Dom; dog kan Krav
paa Bod overgaa til den berettigedes Arvinger, naar det af
afdøde var gjort retsligt gældende, som i Stk. 3 bestemt.
Stk. 5. Ved Fastsættelsen af Erstatning, Godtgørelse
eller Bod for Følgerne af en strafbar Handling kan Retten
under Hensyn til Forbrydelsens Karakter, saaledes særlig
hvor Kravet hidrører fra Vold mod sagesløs Person el. lign.,
naar Omstændighederne i øvrigt taler derfor, træffe Bestem
melse om, at Kravet helt eller delvis kan inddrives hos den
umiddelbart ansvarlige ved Tilbageholdelse i Løn i Overens
stemmelse med Reglerne om Inddrivelse af familieretlige
Underholdsbidrag.«
Ifølge Bemærkningerne til Lovforslaget er det Justits
ministeriets Opfattelse, at Reglerne i § 15, Stk. 2, om det pri
vatretlige Ansvar for en Persons Død i det hele har virket til
fredsstillende, hvorfor de ogsaa i det væsentlige uændrede er
optaget i Forslagets § 15, Stk. 1. Derimod fandt Ministeriet
det rimeligt i Forbindelse med Revisionen af Straffelovens
Bestemmelser om Legemsfornærmelser og Freds- og Ære
krænkelser at optage Spørgsmaalet om en udvidet civilretlig
Beskyttelse til fornyet Overvejelse.
Det fremhæves i Bemærkningerne, at den, der har lidt
en Skade, som kan vurderes i Penge, uden særlig Lovhjemmel
kan kræve denne godtgjort hos den, der efter almindelige
erstatningsretlige Regler er ansvarlig derfor, men at Erstat
ning for ikke-økonomisk Skade — Lidelser og Følelseskrænkel
ser —, der ved Handlingen er paaført den skadelidende, kun
kan kræves, hvor man har særligt Lovgrundlag herfor, saa
ledes som i Ikrafttrædelsesloven § 15, Stk. 1.
Denne Bestemmelse afviger paa to Punkter fra den almin
delige Erstatningsregel, for det første derved, at den ikke
hjemler nogen egentlig Ret til Godtgørelse, idet Regelen er
fakultativ, for det andet derved, at det, hvor Handlingen bestaar i Freds- og Ærekrænkelse, kræves, at den paagældende
Handling skal kunne straffes.
Efter det fremsatte Lovforslag skal de almindelige Erstat
ningsregler fremtidig ogsaa finde Anvendelse paa Erstatning
for ikke-økonomisk Skade, jfr. Forslagets Stk. 2.
Den væsentligste Ændring, som Forslaget betyder, er
imidlertid den i Stk. 3 indeholdte Regel om Adgang til at
ramme ondsindede, hensynsløse Retsbrud ved at paalægge
den skyldige at tilsvare den krænkede en under Hensyn til
Handlingens Beskaffenhed og Gerningsmandens Betalings
evne afpasset Bod. Forbilledet til denne Bestemmelse er at
søge i engelsk Ret.
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Stk. 3 og Stk. 4 indeholder endvidere Regler om, hvilken
Frist der skal gælde for Kravets Fremsættelse, samt om
Kravets Overførelse til den berettigedes Arvinger m. v.
Bestemmelsen i Stk. 5 om Adgang for Retten til i visse
særlige Tilfælde at bestemme, at Erstatning, Godtgørelse
(Stk. 2) og Bod (Stk. 3) skal kunne inddrives ved Tilbage
holdelse i Løn, er motiveret med, at det i Praksis ofte har
vist sig, at en Person, som er blevet idømt Erstatning, f. Eks.
for Vold mod sagesløs Person, efter Strafafsoningens Slutning
ikke har været til at formaa til at forsøge paa at betale den
skadelidte den ham tilkommende Erstatning, og at det ikke
vil være muligt gennem Udlæg at skaffe Fyldestgørelse, hvor
for Ministeriet har anset det for rigtigt i hvert Fald i et vist
Omfang ved Anvendelse af særlige Tvangsmidler at søge at
skaffe den, som har været Genstand for en Forbrydelse, øko
nomisk Oprejsning.
Landstingsudvalgets Flertal (Regeringspartierne) indstillede
Lovforslaget til Vedtagelse uforandret, medens Udvalgets
Mindretal (Venstre og Konservative) ikke kunde tiltræde For
slaget og henviste til sine Bemærkninger i Betænkningen angaaende Straffelovforslaget, hvorefter Udvalget ikke havde
haft fornøden Tid til Overvejelse.
Ved 1. Behandling i Folketinget udtalte den konservative
Ordfører (Skjerbæk) Betænkelighed ved Forslaget under Hen
syn til, at der nylig fra juridisk Side var fremført kritiske
Indvendinger imod det.
Folketingets Udvalg afsluttede ikke Behandlingen af Lov
forslaget.

7. Forslag til Lov om Ophævelse af Lov Nr. 163
af 18. Maj 1937 om Foranstaltninger i Anledning af
Svangerskab rn. m. (Af Kristen Amby, Bindslev, Fibiger,
Hasle, Korsgaard, Ole Bjørn Kraft, Gerda Mundt, Christmas
Møller, A. C. D. Petersen og Skjerbæk). [A. Sp. 2817].
Forelagt i Folketinget 4/n (F. Sp. 1113). 1. Beh. 3/2

(F. Sp. 3582). Henvist til samme Udvalg som Forslag til
Lov om Mødrehjælpsinstitutioner (se Side 291). Betænkning
(B. Sp. 853) afgivet 23/2. 2. Beh. 1j3 (F. Sp. 4657). Lovfor
slaget taget tilbage.
Lovforslaget gik ud paa at ophæve Loven af 18. Maj
1937 om Foranstaltninger i Anledning af Svangerskab m. m.
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Forslaget om Svangerskabslovens Ophævelse var begrun
det i den Modstand, der rejstes mod Loven, allerede da den
blev vedtaget, og som særlig samlede sig om to Punkter,
nemlig Uklarheden med Hensyn til Grænserne for den tilladelige
Svangerskabsafbrydelse og Afsnittet om Seksualklinikker.
Man var fra konservativ Side rede til — udtalte Ordføreren
for Forslagsstillerne (Kristen Amby) — at foretage saadanne
Ændringer i Straffeloven, som vilde muliggøre, at der straffe
retligt blev Orden i dette Spørgsmaal, men hermed maatte
man vente, indtil de Foranstaltninger, der i sidste Samling
havde motiveret Udskydelsen af Tidspunktet for Svanger
skabslovens Ikrafttræden, var ført ud i Livet. Og de Kon
servative vilde ikke under nogen Omstændighed gaa med til,
at det offentlige oprettede Klinikker, hvor Befolkningen,
ogsaa de meget unge, kunde oplæres i svangerskabshindrende
Teknik, men af al Evne. bekæmpe saadanne Lovbestem
melser.
Lovforslaget behandledes sammen med Regeringens For
slag om at udelade Afsnittet om Seksualklinikker (§§ 9—12)
af Svangerskabsloven og henvistes til samme Udvalg (se
Side 409). Da Udvalget indstillede Regeringsforslaget til
Vedtagelse uforandret, tog Forslagsstillerne i Konsekvens
heraf deres Forslag tilbage. Ved Sagens 2. Behandling udtalte
Kristen Amby bl. a., at dette var sket, fordi det i Udvalget
blev klart, at Oprettelsen af Seksualklinikker, som jo endnu
ikke var paabegyndt, heller ikke i Fremtiden vilde finde Sted.

8. Forslag til Lov om Ændringer i Lov Nr. 334
af 22. December 1937 om en Kornordning. (Af Grøn
ning, Bindslev, Fibiger, Hasle, Korsgaard, Ole Bjørn Kraft,
Christmas Møller og A. C. D. Petersen). [A. Sp. 2703].
Forelagt i Folketinget 12/10 (F. Sp. 97). 1. Beh. 15/10

(F. Sp. 267 og 354). Henvist til samme Udvalg som Forslag
til Lov om Tillæg til Lov Nr. 334 af 22. December 1937
om en Kornordning (se Side 157). Betænkning (B. Sp. 7) af
givet 21/10. (Ordfører: Carl Petersen). 2. Beh. 25/10 (F. Sp. 634).
De foreslaaede Ændringer i Kornordningen af December
1937 (Aarbog 1937—38, Side 113) gik ud paa at hæve de dér
fastsatte Mindstepriser med 2 Kr. pr. 100 kg for alle Sorter,
saa at Mindstepriserne (Cif-Pris plus Afgift) blev: for Byg
og Hvede 16 Kr., for Rug og Majs 15 Kr. 50 Øre, for Havre
og Blandsæd 15 Kr., alt pr. 100 kg.
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Forslagsstillerne henviste i Motiverne til, at de i Korn
loven fastsatte Mindstepriser navnlig for Byg og Havres Ved
kommende ikke tilnærmelsesvis var opnaaelige ved Salg fra
Produktionsstedet, og mindede om, at Landbrugsministeren
i sin Tid havde motiveret sit Lovforslag om Regulering af
Svineproduktionen, hvorved Korttildelingen undergik væsent
lige Ændringer, med, at der blev givet det kornsælgende Land
brug Erstatning for de mistede Kort ved en Forhøjelse af
Kornpriserne. Denne Forudsætning havde imidlertid vist sig
ikke at holde Stik, medens Produktionsomkostningerne i det
forløbne Aar var undergaaet en stærk Stigning, som gjorde
en Forhøjelse yderligere paakrævet.
Lovforslaget blev behandlet sammen med Regeringens
Forslag om Tillæg til Kornordningen (Indmalingstvang). Det
støttedes af Venstre og af Det frie Folkeparti, de øvrige Par
tier gik imod (se nærmere Side 159). Ved 2. Behandling blev
Forslaget forkastet med 76 Stemmer mod 45.

9. Forslag til Lov om Ophævelse af Loven om
Overarbejde rn. m. (Af Boeck-Hansen, Bindslev, Fibiger,
Hasle, Korsgaard, Ole Bjørn Kraft, Christmas Møller og A. C.
D. Petersen). [A. Sp. 4249].
Forelagt i Folketinget d/2 (F. Sp. 3789). 1. Beh. 24/2

(F. Sp. 4420). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(Leonhard Hansen, H. C. Hansen, Hauberg, Hinrichsen,
Knud V. Jensen, Levinsen [Formand], Smørum, Valdemar
Sørensen [Sekretær], Jensen [Gørding], Erik Eriksen, Elgaard,
Marius Jensen, Boeck-Hansen, Petersen [Røj] og Carsten Raft).
Beretning (B. Sp. 1977) afgivet 11/3.
Medens et Lovforslag, der i sidste Samling blev forelagt
af Det konservative Folkeparti, tog Sigte paa at udsætte
Overarbejds-Lovens Ikrafttræden et Aar, gik nærværende
Lovforslag ud paa at ophæve Loven og at sætte Beslutninger,
som allerede maatte være truffet i Henhold til Loven, ud af
Kraft, medmindre Parterne var enige om at beholde dem.
Der skulde dernæst — ligesom efter det i Fjor forelagte
Forslag — nedsættes et Udvalg paa 7 Medlemmer med den
Opgave at undersøge Mulighederne for imellem Arbejdsgivere
og Arbejdere at skabe overenskomstmæssige Regler angaaende Overarbejde. Om Udvalgets Sammensætning be-
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stemtes, at Formanden skulde udpeges af Socialministeren,
3 Medlemmer vælges af Dansk Arbejdsgiverforening og 3 af
De samvirkende Fagforbund. — Betænkning skulde afgives
senest 1. November 1939.
Forslaget blev af Ordføreren for Forslagsstillerne (BoeckHansen) begrundet med, at Forbudet mod Overarbejde ikke
havde ført til Formindskelse af Arbejdsløsheden, men i højeste
Grad havde hemmet det frie, arbejdsskabende Initiativ. Ta
leren hævdede, at Antallet af Overarbejdstimer var faldet
stærkt, uden at Antallet af Normalarbejdstimer var forøget,
at mange Arbejdere ganske forgæves havde bragt betydelige
Ofre for at hjælpe deres arbejdsløse Kammerater, og at Loven
indirekte havde været meget kostbar for Arbejdsgiverne, idet
de i adskillige Tilfælde havde maattet sige nej til nye Arbej
der og annullere Ordrer. I Stedet for at skabe forøget Arbejde
havde Loven derved indskrænket Produktionen, og den var
efter Forslagsstillernes Opfattelse ikke blot overflødig, men
skadelig. Man havde jo nu gennemtrumfet Afspadserings regler i alle Fag, og dermed skulde Retten til fri Forhandling
mellem Organisationerne vel kunne genindføres.
Socialministeren udviklede, hvorledes det gennem et Fælles
udvalg af Hovedorganisationerne var lykkedes for de aller
fleste Fag og Virksomheder at tilvejebringe det ved Lovens
Tilblivelse forudsatte overenskomstmæssige Grundlag for Ud
førelsen af nødvendigt Overarbejde og dettes Afspadsering.
Det syntes derfor overflødigt at nedsætte det af Forslags
stillerne anbefalede Udvalg. I det hele mente Ministeren, at
den fra Arbejdsgiverside udtalte Frygt for, at Loven skulde
komme til at virke generende for Erhvervene, maatte siges
ikke at have været begrundet. — Med Hensyn til Spørgsmaalet om Lovens Evne til at skabe Beskæftigelse nævnte
Ministeren, at Statistisk Departement paa Grundlag af den
faktiske Overarbejdsprocent og den stedfundne Nedgang i
Overarbejdsprocenten skønsmæssigt havde udregnet, at der
var skabt Beskæftigelsesmuligheder for 9 000 Arbejdere,
medens De samvirkende Fagforbund paa Grundlag af Oplys
ninger fra et Mindretal af Organisationerne var naaet til det
Resultat, at 1 603 skulde være kommet i direkte Arbejde.
Ministerens Standpunkt fik Tilslutning af Leorihard Hansen
(S.), som gjorde gældende, at Loven var nødvendig som Grund
lag for en overenskomstmæssig Ordning paa dette Omraade
og for at skabe lige Konkurrencevilkaar for organiserede og
uorganiserede Arbejdsgivere, at Overarbejdsreglerne ikke mere
voldte Besvær Parterne imellem, og at Loven havde bidraget
til at skaffe Arbejde, hvad Taleren belyste ved en Række
Eksempler. Aksel Larsen (D. K.) gav Udtryk for lignende
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Synspunkter. — Valdemar Sørensen (R. V.) kunde heller ikke
give Tilsagn om Lovens Ophævelse; han troede, at denne Lov
givning havde haft et Ærinde i Arbejdsløshedsspørgsmaalet,
og at der var kommet noget godt ud af den, og han mente,
at det maatte paahvile Lovens Kritikere at paavise, hvor og
hvor meget den havde skadet Arbejdsmulighederne.
Derimod udtalte Erik Eriksen (V.) sig i Tilslutning til Ord
føreren for Forslagsstillerne, og Hartel (B.) delte den prin
cipielle Betragtning, at det er Arbejde, der skaber Arbejde,
medens Rationering af Beskæftigelse ikke kan skabe Arbejde.
I den af Udvalgets Formand afgivne Beretning oplystes, at
Udvalget havde drøftet Lovforslaget i nogle Møder, men ikke
havde naaet at tilendebringe sit Arbejde.

10. Forslag til Lov om Danmarks Undergrund.
(Af Christmas Møller, Bindslev, Fibiger, Viggo Hansen, Hasle,
Korsgaard, Ole Bjørn Kraft og A. C. D. Petersen). [A. Sp.
2823].
Forelagt i Folketinget 10/n (E. Sp. 1288). 1. Beh. 13/i
(F. Sp. 2627). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Vil
helm Rasmussen, Cbr. Christiansen [Formand], Anton Chri
stensen, Jønsson, Richard Jørgensen, P. Mortensen, Sørensen
[Sejlflod], A. M. Hansen [Sekretær], Steen, Duborg, Himmel
strup, J. E. Nørgaard, Christmas Møller, Viggo Hansen og
Boeck-Hansen). Beretning (B. Sp. 1983) afgivet 31/3.
Lovforslaget var enslydende med et Ændringsforslag,
som man fra konservativ Side havde skitseret i Folketingets
Udvalg angaaende Tillæg til Lov Nr. 27 af 19. Februar 1932
(Aarbog 1937—38, Side 77), og det indeholdt en Bemyndigelse
for Statsministeren til, efter Forhandling med det i Henhold
til nævnte Lov nedsatte Udvalg og Rigsdagens Finansudvalg,
»at iværksætte saadanne Foranstaltninger, som er nødvendige
for, at den danske Stat for Statskassens Regning kan foretage
Efterforskning og eventuel Indvinding af Raastoffer i Dan
marks Undergrund«.
Forslaget betød, udtalte Ordføreren for Forslagsstillerne
(Christmas Møller), et Tilbud om at drøfte denne Sag, som
Det konservative Folkeparti tillagde betydelig Vægt. Der
havde fra første Færd været Betænkeligheder inden for Partiet
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ved Undergrundsloven — Ordføreren selv havde altid, maaske
mest følelsesmæssigt, været imod den Ordning, man her havde
indladt sig paa —, og da det nu havde vist sig, at Koncessions
haveren gennem Salg af Aktierne faktisk kunde lade Be
villingen gaa over til andre, nærede de Konservative den
Opfattelse, at Staten burde søge at komme ud af dette For
hold, hvis det overhovedet var muligt. De erkendte, at der
var begaaet Fejl fra Rigsdagens Side, og var villige til at
tage Medansvar, hvor Grundlag herfor var til Stede, ligesom
de var parate til at bevilge Midler, hvor dette maatte være
nødvendigt.
Statsministeren skulde gerne erkende, at det vilde have
været tillokkende for Regeringen, hvis det forelagte For
slag var blevet fremsat, da Sagen første Gang behandledes;
men han troede ikke, at det nu, da der i Henhold til Loven
var truffet andre Foranstaltninger, vilde være tillokkende at
optage et Arbejde for at komme ud af de Forhold, der er
etableret paa Lovens Grund. Den Vej, man fulgte i 1932, var
formentlig den Gang den eneste fremkommelige, hvis man
vilde en Løsning af Problemet: Der var hverken hos Lovgiv
ningsmagten eller Regeringen eller hos den private Kapital
nogen Interesse for at gaa ind i et saadant Chancearbejde.
I Henhold til Loven af .1932 blev der saa givet Eneretsbevilling
til Efterforskning og eventuel Indvinding af Raastoffer i Un
dergrunden, og Staten kunde fornuftigvis ikke ved en ny Lov
tilsidesætte denne Lov og den derpaa hvilende Eneretsbevilling.
Naar Bevillingen var givet til et Aktieselskab — og det havde
Rigsdagens Undergrundsudvalg ikke haft noget at indvende
imod —, maatte man ogsaa tage Konsekvensen heraf, og
Statsministeriets Stilling paa dette Punkt var taget efter Kon
ference med Kammeradvokaten. Den nye Ledelse syntes
i øvrigt at have lagt an paa en mere systematisk planlagt og
gennemført Undersøgelse, og alle Forhandlinger om Fremgangsmaaden og om Kontrollen dermed var foregaaet sær
deles let og behageligt. Selskabets Forhold til de danske
videnskabelige Institutter var nu ogsaa blevet bedre, end
Tilfældet oprindelig var. — I Statsministerens Udtalelser
skulde i og for sig ikke ligge en Afvisning af Tanken om at
gaa over paa det af Forslagsstillerne anbefalede Grundlag,
forudsat at man vilde stille de fornødne Midler til Raadighed,
men Ministeren havde dog ment at burde fremhæve, at let at
løbe til blev det utvivlsomt ikke.
Vilhelm Rasmussen (S.) betragtede Forslaget som fuld
kommen overflødigt; saaledes som det var formet, gik det kun
ud paa, at Staten ganske gratis skulde »give sig til at foretage
en kostbar, omfattende Undersøgelse til Støtte for det ameri
kanske Selskab, som har Statens Tilsagn om, at det maa
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undersøge og eventuelt udvinde, hvad der er af Værdier i
Danmarks Undergrund«. Socialdemokratiet var dog villigt til
at deltage i en Udvalgsforhandling og give Forslagsstillerne
Lejlighed til at fremkomme med deres Betragtninger i Sagen.
Ogsaa Det radikale Venstre var villigt til at behandle Spørgsmaalet videre i Udvalg, men Partiets Ordfører (A. M. Hansen)
maatte paa Forhaand være betænkelig ved at anbefale Ved
tagelsen af Foranstaltninger, der skulde føre til, at Staten for
Statskassens Regning fortsatte den af et Selskab paabegyndte
Virksomhed. Paa Venstres Vegne udtalte Duborg, at Partiet
fandt Lovforslaget saa vidtrækkende i sine Konsekvenser og
saa ringe oplyst, at det paa indeværende Tidspunkt ikke
kunde tage Stilling til Spørgsmaalet. Hans Hansen (Rørby)
(D. R.) vilde med stor Tilfredshed se, at den Fejl, man havde
begaaet ved faktisk at sælge Retten til Udvinding og Efter
forskning, blev rettet, og Aksel Larsen (D. K.) anbefalede
Lovforslaget til Vedtagelse. Victor Purschel (N. S.) troede
derimod, at de til Grund for Loven liggende Principper er
rigtige; derimod fandt han Administrationen af Loven uheldig
og mente, at Spørgsmaalet om hele Aktiekapitalens Over
dragelse paa een Gang burde have været prøvet ved Dom
stolene.

Udvalget naaede ikke at afslutte sit Arbejde.

11. Forslag til Lov om Ændring i Lov Nr. 188
af 20. Maj 1933 om kommunale Ejendomsskatter. (Af
Edvard Sørensen, Brorsen, Clausager, Duborg, Himmelstrup,
Kjær, Krag, Knud Kristensen og Søren P. Larsen). [A. Sp.

4177].
Forelagt i Folketinget 7/2 (F. Sp. 3650). 1. Beh. 22/2
(F. Sp. 4332). Henvist til samme Udvalg som Forslag til Lov
om ekstraordinært Tilskud til Amtskommunerne fra den
fælleskommunale Udligningsfond (se Side 235). Betænkning
(B. Sp. 1705) afgivet 2/3. (Ordfører: N. P. Nielsen). 2. Beh.
*/3 (F. Sp. 5261).
Lovforslaget gik ud paa at affatte Lov af 20. Maj 1933
om kommunale Ejendomsskatter § 8, Stk. 2, saaledes:
»Det i Stk. 1 for Regnskabsaaret 1933—34 nævnte Til
skud paa 20 Miil. Kr. ydes fortsat helt eller delvis til Ned
sættelse af den amtskommunale Grundskyld efter Reglerne
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i Stk. 1, saa længe Landbrugets Forrentningsprocent af Han
delsværdien i det Skatteaaret nærmest foregaaende Kalenderaar har været under 4. Statskassens aar lige Tilskud ned
sættes med 1 Miil. Kr. for hver fulde Promille, Landbrugets
Forrentningsprocent af Handelsværdien i det Skatteaaret
nærmest foregaaende Kalenderaar har været over 4.«
I Bemærkningerne til Lovforslaget udtalte Forslagsstil
lerne, at da Loven af 1933 blev gennemført i en Periode, da
Landbrugets Forrentningsprocent var negativ, var Tilskuddet
en betydelig Hjælp, men det viste sig hurtigt, at Bestem
melserne om, hvornaar Aftrapningen af Tilskuddet skulde
begynde, var meget uheldig valgt (Tilskuddet er 465 000 Kr.
for hver Promille, Forrentningsprocenten ligger under 4,3).
Venstre havde altid ment, at dette var uheldigt, men da man
havde haabet, at der skulde ske en Omlægning af Skatterne
med en bedre Byrdefordeling mellem Stat og Kommuner og
dermed en mere retfærdig Fordeling af Skattetrykket, havde
man kun en enkelt Gang stillet Forslag om en Ændring paa
dette Omraade. Der syntes imidlertid at være meget lidt
Udsigt til, at en saadan Skatteomlægning foreløbig vilde finde
Sted, og Forslagsstillerne havde derfor fundet det naturligt
at stille Forslag om Lettelse af de alt for høje Ejendoms
skatter i Landdistrikterne.
Inden Sagen kom til Behandling paa Rigsdagen, havde
Indenrigsministeren fremsat et Lovforslag (se A. Nr. 40), hvor
efter der i 1939—40 af den fælleskommunale Udligningsfonds
Midler skulde stilles 5 Mili. Kr. til Raadighed til Nedbringelse
af den amtskommunale Grundskyld ud over de 5,6 Mili. Kr.,
som Tilskuddet i Henhold til Loven af 20. Maj 1933 vil ud
gøre for nævnte Finansaar (Landbrugets Forrentningsprocent
er for 1938 beregnet til 3,08). Tilsammen drejede det sig
altsaa om en Lettelse paa 10,6 Miil. Kr., medens Amtsskat
terne efter Venstres Forslag vilde være blevet nedsat med
20 Miil. Kr. i 1939—40.
Indenrigsministeren fandt det ikke rimeligt at gaa saa vidt
som af Venstre foreslaaet, idet han nærede Betænkelighed
ved den betydelige Forhøjelse af Statsindkomstskatten, som
vilde blive Følgen. I øvrigt mente han, at mere principielle
Ændringer i Skattelovgivningen burde udskydes, indtil Skattekommissionen havde afsluttet sine Overvejelser angaaende
de paagældende Spørgsmaal. Ogsaa N. P. Nielsen (S.), Ras
mussen (Gylling) (R. V.) og Oluf Pedersen (D. R.) tog Afstand
fra Forslaget, hvorimod Hartel (B.) støttede det. Kristen
Amby (K. F.) udtalte Tilslutning til, at Landbruget fik en
større Skattelettelse end af Indenrigsministeren foreslaaet.
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Over for Venstres Forslag tog han Forbehold med Hensyn til
Enkeltheder, derunder særlig Dækningsspørgsmaalet.
Efter at de to Skattelettelses-Lovforslag havde været til
Behandling i et for begge fælles Folketingsudvalg, forkastedes
Venstres Forslag ved Folketingets 2. Behandling af Sagen
med 67 Stemmer mod 23. De Konservative stemte hverken
for eller imod.

12. Forslag til Lov om det mellemkommunale
Refusionsforbunds Ophævelse. (Af Edvard Sørensen, Bror
sen, Clausager, Duborg, Himmelstrup, Kjær, Knud Kristensen,
Krag og Søren P. Larsen). [A. Sp. 6157].
Forelagt i Folketinget 3/3 (F. Sp. 4821).

Lovforslaget gik ud paa som en midlertidig Foranstalt
ning — indtil Skattekommissionen havde afsluttet sine Over
vejelser — at ophæve det mellemkommunale Refusionsfor
bund og lade de procentvise Tilskud, der i Henhold til gæl
dende Lovgivning hidtil har været ydet Kommunerne af
Refusionsforbundet, udrede af den fælleskommunale Udlig ningsfond.
Ordføreren for Forslagsstillerne (Edvard Sørensen) udtalte
ved Lovforslagets Forelæggelse, at Fordelingen af de ca.
54 Mili. Kr., der gaar over Refusionsforbundet, »foregaar paa
et Grundlag, der i alt Fald for de to Trediedeles Vedkommende
har meget lidt med Bæreevne at gøre«, og at Forslagets Gen
nemførelse utvivlsomt vilde betyde en Udligning af Skatte
trykket, som var baade retfærdig og haardt tiltrængt.
Lovforslaget kom ikke til Behandling.

13. Forslag til Lov om Genrejsning af Landbrugets
Økonomi og til Afhjælpning af Arbejdsløsheden. (Af
Valdemar Thomsen, Elbæk-Jessen, J. S. Foget, Hartel og Jens
Thomsen). [A. Sp. 2725].
Forelagt i Folketinget 15/io (F. Sp. 338). 1. Beh. 18/2 (F.

Sp. 4178). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Smørum,
Christen Andersen, Jensen [Horsebæk], A. C. Mortensen,
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Nielsen [Mejlby], Carl Petersen [Formand], Retoft, Aage Fogh
[Sekretær], Rasmussen [Gylling], Knud Kristensen, Clausager,
Duborg, Fibiger, Grønning og Valdemar Thomsen). Beretning
(B. Sp. 1973) afgivet n/3.

Lovforslaget var inddelt i 3 Afsnit. Det første indeholdt
følgende Bestemmelse: »Al Handel med fremmed Valuta frigives
1. Juli 1939. Indtil dette Tidspunkt forpligtes Nationalbanken
til at betale 30 Kr. for 1 Pd. Sterling og tilsvarende for anden
Valuta.« — Andet Afsnit handlede om Rentesænkning, der
skulde opnaas gennem Oprettelse af en Krisefond, hvis finan
sielle Basis fra Statens Side tilvejebragtes gennem Skatkammerbeviser, som kunde danne Grundlag for Optagelse af Laan
i Nationalbanken. Beløbets Størrelse afhang af Behovet. Det
var Krisefondens Opgave til pari Kurs at opkøbe de den til
budte 3 pCt.s Kreditforeningsobligationer, der stammede fra
nybevilgede Laan. Endvidere indeholdt dette Afsnit Bestem
melser om Nedsættelse af Afgiften for Lejere og Forpagtere af
fast Ejendom, om en Maksimalrente paa 3% pCt. for Laan
mod Pant i fast Ejendom og 4% pCt. for andre Udlaan, om
en Ekstrabeskatning af Tantiemer og Aktieudbytter, hvis Pro
venu skulde anvendes til at holde mindre Formueejere skades
løse for Indtægtsnedgang som Følge af Loven, og om Ned
sættelse af Formuebeskatningen i Forhold til den nedsatte
Afkastningsevne. — Tredie Afsnit tog Sigte paa Nedbringelse
af Ejendomsskatterne til Sogne- og Amtskommunerne efter de
samme Linier, som laa til Grund for et af Venstre og Det
konservative Folkeparti i 1932 forelagt Forslag (Aarbog
1931—32, Side 626).
Forslaget var i det væsentlige enslydende med et Lovfor
slag, som Det frie Folkeparti indbragte i Samlingen 1936—37,
og hvis Motiver og Indhold er gengivet i Aarbogen for 1936—37,
Side 730. I Bemærkningerne til det nu forelagte Forslag ud
talte Forslagsstillerne, at de maatte have Krav paa, at Sagen
blev underkastet en virkelig Realitetsdrøftelse, hvad den ikke
før var blevet. Til en saadan var Forslagsstillerne rede, og det
afgørende for dem var ikke, om man fulgte den her anviste
Vej, men at alle Kræfter samledes om det, der burde være
Maalet: »Økonomisk Genrejsning af Landbruget og dermed
Genrejsning af Købekraften i Befolkningens brede Lag, der er
Forudsætningen for øget Forbrug, større Produktion og en
naturlig Imødegaaelse af Arbejdsløsheden.«
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Indenrigsministeren afviste ligesom tidligere Lovforslaget.
Den tilsigtede Nedskæring af Kroneværdien med ca. 35 pCt.
vilde utvivlsomt udsætte det danske Samfund for de stærkeste
Rystelser og betyde et Sammenbrud for den Handelspolitik,
der gav Landbruget dets nuværende Afsætningsmuligheder,
og Bestemmelserne i Afsnit 2 skabte Mulighed for »en ube
grænset og ukontroleret Kreditudvidelse, hvis Konsekvens er
Undergravning af Landets Pengevæsen«. Disse to Afsnit ka
rakteriserede Ministeren som Udtryk for en Hasardpolitik, »ja
oven i Købet noget værre end en Hasardpolitik, for det er en
Politik med Sikkerhed for at tabe«. Lovforslagets tredie Afsnit
havde Ministeren tidligere taget Afstand fra som urimeligt,
og var det urimeligt dengang, kunde man kalde det umuligt
nu, da saa meget var ændret i den kommunale Ejendoms
beskatning, baade ved Loven af 20. Maj 1933 og ved Bestem
melserne i Loven om fælleskommunal Udligning.
Ordføreren for Forslagsstillerne (Valdemar Thomsen) er
kendte, at Afsnit 1 indeholdt en Bestemmelse om Ændring
af Kronens Værdi, og at dette for Forslagsstillerne var den
vigtigste Paragraf. Han hævdede imidlertid, at den udbredte
Antipati mod en Kronesænkning hvilede paa et fuldstændig
forkert Grundlag, nemlig den Opfattelse, at Prisstigningen
vilde staa i ligefremt Forhold til Kronefaldet; men dette var
ingenlunde Tilfældet. Dertil kom, at den almindelige For
bruger vilde kunne paaregne store Besparelser paa Udgifter
til Husleje og mange andre Poster, hvor Prisen for en væsentlig
Del er bestemt af Renteudgifter, og alt i alt gennem Rentesænkningen vilde blive holdt mere end skadesløs for Prisstig
ningen. Det var Talerens Overbevisning, at hvis man nu
bestemte sig til virkelig at afstemme Vekselkurserne under
Hensyn til indre og ydre økonomiske Tilstande og at følge
den i Afsnit 1 anviste Vej, vilde der med eet Slag blive Be
tingelser for en dybtgaaende Rentesænkning.
Ordførerne for Socialdemokratiet og Det radikale Venstre
(Smørum og Aage Fogli) vendte sig mod Lovforslaget som
Helhed, og Venstre og Det konservative Folkeparti gik imod
dets to første Afsnit. Med Hensyn til Valutabestemmelserne
udtalte Knud Kristensen (V.), at medens den Kronesænkning,
der blev foretaget i 1933, var fuldt forsvarlig og meget nyttig,
blev dens gode Virkninger siden neutraliseret ved, at man
ikke baserede Landets Udgiftsniveau paa det Grundlag, der da
blev skabt, og han troede ikke, at en Kronesænkning nu vilde
have stor Interesse, hvis man ikke samtidig slog ind paa en
anden Erhvervspolitik end den, der var ført i de senere Aar;
det vilde ellers kun blive en Skrue uden Ende: »Kronesænk
ning, Omkostnings- og Lønstigning, Kronesænkning og det
samme igen«. Christmas Møller (K. F.) fandt det meget van-

470

Ikke-vedtagne Forslag (Private)

1938/
/1939

skeligt at afgøre, om den danske Krone i Forhold til Sterling
vilde staa højere eller lavere, hvis Valutaen nu blev frigivet,
og man ellers intet foretog, men bevarede Importbegrænsnin
gen, Afgifter, Lønninger o. s. v. Han vilde snarest antage, at
der vilde blive en Tendens til Stigen i Kroneværdien. — Hvad
Rentesænkningsforslaget angaar, troede Knud Kristensen ikke,
at man i det lange Løb kunde paavirke Renteniveauet paa
den foreslaaede Maade, men at det afgørende blev Forholdet
mellem Tilbud af og Efterspørgsel efter de reale Værdier, og
Christmas Møller havde den Opfattelse, at naar blot Staten
gennem sin Skattepolitik og økonomiske Politik drog Omsorg
for Kapitalopsamling og Kapitalopsparing i tilstrækkeligt Om
fang, skulde Renten nok gaa ned.
Det nedsatte Udvalg afsluttede ikke sit Arbejde.

14. Forslag til Lov om foreløbige økonomiske
Lempelser for Landbruget. (Af J. S. Foget, Elbæk-Jessen,
Hartel, Jens Thomsen og Valdemar Thomsen). [A. Sp. 3523].
Forelagt i Folketinget 14/12 (F. Sp. 2400). 1. Beh. 18/2
(F. Sp. 4177). Lovforslaget taget tilbage.

Lovforslaget, der var foranlediget af Mund- og Klovesygeepizootien, tog for det første Sigte paa en Fredlysning
af Landbohjemmene i den Tid, da man ved offentlige Foran
staltninger hindrede dem i uhemmet Afsætning af deres Pro
dukter. Det bestemtes derfor, at intet Udlæg i Landejen
domme eller Produkter paa saadanne skulde være retsgyldigt,
naar det blev foretaget i Tiden fra vedkommende Ejendoms
administrative Indlemmelse i Iagttagelsesdistrikt eller Lokal
afspærring og til 3 Uger efter dennes endelige Ophævelse.
Dernæst indeholdt Forslaget Bestemmelser om en mid
lertidig Forhøjelse af Statens Tilskud til de amtskommunale
Skatter, saaledes at Landmændenes Amtstueskat i December
Termin 1938 kunde halveres.
Lovforslaget blev forelagt den 14. December og kom til
1. Behandling den 18. Februar. Valdemar Thomsen tog da
paa Forslagsstillernes Vegne Lovforslaget tilbage, idet han
henviste til, at det nu var blevet for sent at behandle Forslaget,
at der fra forskellig Side var stillet direkte Forslag om Amts
skatterne, og at Partiets Lovforslag om Genrejsning af Land
brugets Økonomi m. m. indeholdt Bestemmelser om Skatte
lettelse for Landbruget.
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15. Forslag til Lov om Forsikring mod Tab ved
Mund- Og Klovesyge. (Af Jens Thomsen, Elbæk-Jessen,
J. S. Foget, Hartel og Valdemar Thomsen). [A. Sp. 2819].
Forelagt i Folketinget 9/u (F. Sp. 1227). 1. Beh. 19/i

(F. Sp. 2720, jfr. Sp. 2669). Henvist til Udvalget angaaende
Forslag til Lov om Erstatning for Dyr, der dør som Følge
af Mund- og Klovesyge (se Side 193). Beretning (B. Sp.
1977) afgivet n/3.
Lovforslaget havde til Formaai:
I. at organisere en landsomfattende gensidig Mund- og
Klovesygeforsikring med Tilskud fra Staten og
II. at skaffe Ejere af de i 1938 og 1939 angrebne Besæt
ninger en Godtgørelse af Statskassen for Driftstab og Døds
fald.
ad I. Mund- og Klovesygeforsikringen, der foresloges
oprettet ved Landbrugsministerens Foranstaltning efter
Samraad med De danske Mejeriforeningers Fællesorganisa
tion, skulde ifølge § 1 hvile paa følgende Hovedregler:
Alle Landbrugere kan indtræde i Forsikringen med
Bedækningstyre, Køer, drægtige Kvier og Grisesøer.
Ethvert indtegnet Kreatur eller 2 Grisesøer regnes =
1 Portion. Driftstab ydes med 30 Kr. pr. Portion, gentagne
Erstatninger ydes kun med et Aars Mellemrum. Døde Dyr
erstattes med 300 Kr. pr. Portion, naar Dødsfaldet indtræffer
senest 60 Dage efter at Sygdommen er konstateret. (Erstat
ningssummerne kan ændres efter Konjunkturerne af De
danske Mejeriforeningers Fællesorganisation med Tilslutning
af Landbrugsministeren, men skal dog være af samme Stør
relse inden for hver Epizootiperiode).
Indtegning i Oktober 1939 gælder fra 1. Januar 1940,
ved senere Indtegning ydes først Erstatning, naar Sygdom
men indtræffer 60 Dage efter Indtegningen. Indmeldelse er
bindende mindst et Aar, og Udmeldelse skal foregaa med
eet Aars Varsel til en 1. Januar. Ved Indtegning betales
1 Kr. pr. Portion. Alle Indbetalinger foregaar gennem
Mejerierne, og ethvert Medlem skal taale saadanne Afdrag i
Mælkepengene.
Fællesorganisationens Repræsentantskab og Bestyrelse
forestaar Forsikringens Ledelse i alle Forhold.
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Statskassen udreder Halvdelen af de udbetalte Erstatnings
summer, de øvrige Udgifter betales af Forsikringstagerne med
lige Bidrag pr. indtegnet Forsikringsportion reguleret under

Hensyn til Opsamling af en passende Fond.
Toldkontingentfondens Midler overføres som Grund
kapital i Forsikringen.
ad II. Om Godtgørelse af Statskassen for Driftstab og
Dødsfald som Følge af Mund- og Klovesygen — bortset fra
Tilfælde, hvor Staten maatte have anordnet Nedslagning —
bestemte § 2:
Alle Landbrugere, der i 1938 og 1939 har haft eller faar
Mund- og Klovesyge i deres Besætninger, kan, paa Betin
gelse af at de samtidig indmelder sig i den ovennævnte
Forsikring, af Statskassen faa udbetalt Godtgørelse for
Driftstab med 20 Kr. pr. Portion og Godtgørelse for voksne
Kreaturer, der er døde som Følge af Sygdommen, med 200 Kr.
Hvor der findes lokale Forsikringer, som har udbetalt
deres Forsikringstagere Erstatning, skal Statens Erstatning
udbetales til Forsikringsselskabet; dog skal Statens Erstatning
komme Forsikringstageren til gode med dens fulde Beløb.
Lovforslaget blev ved 1. Behandling af Regeringens For
slag om Erstatning for Dyr, der dør som Følge af Mund- og
Klovesyge (se Side 192), omtalt af flere Ordførere, og baade
fra Regeringspartierne og Det konservative Folkeparti ud
taltes Sympati for Tanken om en Forsikring paa dette Omraade, baseret paa Hjælp til Selvhjælp (jfr. ogsaa en Udtalelse
af Landbrugsministeren ved Fremsættelsen af nævnte Lov
forslag).
Det om Sagen nedsatte Udvalg afsluttede ikke sit Arbejde.

16. Forslag til Lov om Ændringer i Lov Nr. 76
af 21. Marts 1930 om Radiospredning. (Af Valdemar
Thomsen, Elbæk-Jessen, J.S.Foqet, Hartel og Jens Thomsen).

[A. Sp. 2733].
Forelagt i Folketinget 15/i0 (F. Sp. 340). 1. Beh. 18/2
(F. Sp. 4156). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. An
dersen, Fr. Andersen, Bomholt [Formand], H. P. Hansen
[Præstø A.], Knud V. Jensen, Peder Nørgaard, Strøm, Steen,
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Rager [Sekretær], Himmelstrup, Erik Eriksen, Simonsen,
Bindslev, Carlsen-Skiødt og Valdemar Thomsen).
Lovforslaget var enslydende med et Forslag, der i sidste
Samling blev forelagt af Det. frie Folkeparti, og hvis Indhold
er gengivet i Aarbogen for 1937—38, Side 459. Det gik i
Hovedsagen ud paa, at de efter Indstilling af Lytterorganisa
tionerne udnævnte 6 Medlemmer af Radioraadet og de 4 af
Rigsdagen valgte Medlemmer skulde erstattes af 10 Med
lemmer, der blev valgt direkte af de licensbetalende Lyttere.
Ministeren for offentlige Arbejder mindede om, at et Æn
dringsforslag, der indeholdt Bestemmelser om direkte Lytter
valg, var blevet forkastet af Folketinget under Behandlingen
af den gældende Radiospredningslov, og han maatte fraraade
Lovforslagets Vedtagelse. Det forekom Ministeren ikke blot
rimeligt, men meget ønskeligt, at der i Radioraadet, som for
valter vigtige Kultur- og Samfundsinteresser, findes Medlem
mer af Rigsdagen, der maa siges at kunne repræsentere Lyt
terne i al Almindelighed. Udgiften ved et direkte Lyttervalg
vilde desuden blive meget betydelig, selv bortset fra Omkost
ninger ved Bekendtgørelsen ca. 260 000 Kr. Det var muligt,
at et og andet i den gældende Radiolovgivning burde ændres —
Fremgangsmaaden ved Udpegningen af de Radioraadsmedlemmer, der indstilles af Lytterne, havde givet Anledning til
forskellig Kritik —, men dette og andre Spørgsmaal vilde
kunne tages op til nærmere Overvejelse ved Udløbet af det
nuværende Radioraads Funktionsperiode om ca. 3 Aar.
P. Andersen (S.) var ikke utilbøjelig til at tilslutte sig den
Opfattelse, at en Ændring af Valgmaaden til Radioraadet er
ønskelig — det nuværende System med privilegeret Valgret
for de Lyttere, som betaler Kontingent til en Lytterforening,
kunde selvfølgelig ikke opretholdes, men maatte opfattes som
et Overgangsled. Han betragtede imidlertid Tidspunktet for
Lovforslagets Forelæggelse som meget uheldigt og henstillede
derfor til Forslagsstillerne at tage Lovforslaget tilbage. —
Himmelstrup udtalte Venstres Sympati for Tanken om direkte
Lyttervalg, som utvivlsomt ogsaa havde voksende Tilslutning
blandt Lytterne, og han syntes ikke, det var nødvendigt at
udskyde Ændringen af Radioordningen i 3 Aar; der trængtes
til en Reform allerede nu. — Bindslev (K. F.) var tilfreds med,
at man nu fra anden Side gav sin Tilslutning til det tidligere
fra konservativ Side stillede Forslag om, at Lytterrepræsen
tanterne skulde vælges ved almindelig Lytterafstemning, men
han kunde ikke tiltræde, at Rigsdagens Repræsentanter blev
sat ud af Radioraadet. — Steen (R. V.) delte Ministerens
Syn paa Rigsdagens Repræsentation i Radioraadet. Om Valg-
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ordningen for de 6 Lytterrepræsentanter udtalte han, at
den med Rette kunde kritiseres, men at den maatte bedøm
mes i Forbindelse med hele den historiske Udvikling. —
Oluf Pedersen (D. R.) ønskede hele Radioraadet valgt af Lyt
terne.

17. Forslag til Lov om Ændring i Lov af 13. April
1938 om Beskæftigelse af arbejdsløse. (Af Alfred Jensen
og Aksel Larsen). [A. Sp. 2737].
Forelagt i Folketinget 15/i0 (F. Sp. 349). 1. Beh. 11/? (F.
Sp. 3897). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (EinerJensen, Bomholt, H. C. Hansen [Formand], Leonhard Han
sen, Hinrichsen, Knud V. Jensen, Levinsen, Rager [Sekretær],
Jensen [Gørding], Erik Eriksen, Knud Kristensen, Søren P.
Lårsen, Boeck-Hansen, A. C. D. Petersen og Carsten Raft).
Beretning (B. Sp. 1979) afgivet n/3.
Forslaget indeholdt den Ændring af § 11, Stk. 2, i Loven
af 13. April 1938 om Beskæftigelse af arbejdsløse, at Arbejds
tiden ved de i nævnte Lovs §§ 2 og 3 omhandlede Arbejder
—Nødhjælpsarbejder og særlige Beskæftigelsesarbejder — i
Almindelighed skulde fastsættes til 48 Timer (i Stedet for 36
Timer) ugentlig.
I sin Forelæggelsestale betonede Ordføreren for Forslags
stillerne, at Realisationen af det her fremsatte Ønske om Ar
bejdets Udførelse med fuld Arbejdsuge og til tarifmæssig Be
taling kun vilde have ringe Betydning med Hensyn til Ar
bejdsløshedstallets Størrelse, men betyde overordentlig meget
for de Arbejdere, der beskæftiges ved de paagældende Arbej
der, idet de derved vilde opnaa en nogenlunde ordentlig Uge
fortjeneste. Forslaget var i Overensstemmelse med en paa
Dansk Arbejdsmandsforbunds Kongres vedtagen Udtalelse.
Socialministeren kunde ikke erkende, at der skulde være
nogen saglig Begrundelse for at gaa til en Forlængelse af Ar
bejdstiden ved de heromhandlede Arbejder. Lovens Formaal,
som er at skaffe Arbejde til det størst mulige Antal langvarigt
arbejdsløse, vilde modvirkes ved den foreslaaede Ændring, og
blandt de ved disse Arbejder beskæftigede, som nu kan gen
erhverve deres Understøttelsesret i Arbejdsløshedsforsikringen
ved 26 Ugers Arbejde, var der Tilfredshed med Vilkaarene. —
Heller ingen af Ordførerne for de fire store Partier kunde an
befale Forslaget.
Det om Sagen nedsatte Udvalg naaede ikke at slutte sit
Arbejde.
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18. Forslag til Lov om Ændring i Lov af 14. April
1937 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring
m. m. (Af Alfred Jensen og Aksel Larsen). [A. Sp. 2801].
Forelagt i Folketinget, 22/10 (F. Sp. 627). 1. Beh. 13/i2
(F. Sp. 2293). Henvist til samme Udvalg som Forslag til
Lov om Ændringer i Lov af 14. April 1937 om Arbejdsanvis
ning og Arbejdsløshedsforsikring m. m., jfr. Lovbekendt
gørelse Nr. 185 af 14. Maj 1937 (se Side 283). Beretning (B.
Sp. 1979) afgivet n/3.
Forelæggelsen af dette Lovforslag var motiveret med den
tiltagende Dyrtid og med Umuligheden af at gaa til en Kon
tingentforhøjelse i Arbejdsløshedskasserne. Under Hensyn
hertil indeholdt Forslaget Bestemmelser om 1) Forhøjelse af
alle Tilskudsskalaens Procentsatser med 30 (laveste Tilskuds
procent herefter 45, højeste 120), 2) Forhøjelse af Dagpengenes
Maksimumsbeløb med 1 Kr. og 3) Bemyndigelse for Social
ministeren til inden for 3 Miil. Kr. aarlig at yde Tilskud, til
Arbejdsløshedskasser, der i særlig Grad maatte være ramt af
Arbejdsløsheden.
Forslaget blev behandlet sammen med Regeringens For
slag om Ændringer i Arbejdsløshedsloven, og de her nævnte
Bestemmelser var optaget blandt Ændringsforslag, som Kom
munisterne stillede ved 2. Behandling af denne Sag, og som da
forkastedes (se Side 289).
I den af Udvalgets Formand afgivne Beretning oplystes,
at Udvalget ikke havde naaet at afslutte sit Arbejde.

19. Forslag til Lov om Forhøjelse af Alders- og
Invaliderenten. (Af Alfred Jensen og Aksel Larsen). [A.
Sp. 2803]. .
Forelagt i Folketinget 22/10 (F. Sp. 626). 1. Beh. n/2
(F. Sp. 3911). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Villumsen, Fr. Andersen [Formand], Einer-Jensen, Smørum, Strøm,
M. K. Sørensen, Sørensen [Sejlflod], Nøhr, Kristian Nygaard
[Sekretær], Søren P. Larsen, Arnth Jensen, Edvard Sørensen,
Skjerbæk, Viggo Hansen og Victor Larsen).
Lovforslaget svarede paa Hovedpunktet til et Ændrings
forslag, der i sidste Samling blev stillet af Kommunisterne
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under Behandlingen af Regeringens Forslag om Ændringer
i Folkeforsikringsloven (Aarbog 1937—38, Side 291), idet det
bestemte, at Satserne for Alders- og Invaliderente i Folke
forsikringslovens § 39 indtil videre skulde forhøjes med 20 pCt.
Desuden indeholdt Forslaget en Bestemmelse om, at de
særlige Satser for Kvinder skulde bortfalde, saaledes at Kvin
der vilde opnaa Rente i Højde med Mænd.
Forslagsstillerne fandt tilstrækkelig Motivering for Lovfor
slaget deri, at Priserne i de senere Aar er steget med ca.
20 pCt., men for de Livsfornødenheder, som de fattigste er
henvist til at leve af, i Virkeligheden langt mere. Da en Revi
sion af de paagældende Satser i Folkeforsikringsloven forment*
lig vilde kræve mere langvarige Overvejelser, havde det
kommunistiske Parti foretrukket som en øjeblikkelig Nød
hjælp at gentage det i sidste Samling stillede Forslag om Sat
sernes Forhøjelse med 20 pCt.
Socialministeren gjorde opmærksom paa, at Stats og Kom
muners Udgifter til Åldersrente var steget fra 59 Mili. Kr. i
1929—30 til ca. 105 Miil. Kr. i 1938—39, at Aldersrentenyderne
i Danmark derigennem havde opnaaet en Stilling som i intet
andet Land, og at en ikke uvæsentlig Del af Befolkningens
Indtægter nu blev anvendt til dette Formaal. Hvis man
sammenlignede Aldersrenteydelsen i København i 1913—14
(236 Kr.) med den nuværende (800 Kr.), viste det sig ogsaa,
at Forhøjelsen af Aldersrenten var langt større end Pristals
forhøjelsen. Den stedfundne glædelige Udvikling skulde ogsaa
nok blive fortsat, efter som der blev Muligheder derfor.
Gennemførelsen af det forelagte Lovforslag vilde imidlertid
koste i alt 28,6 Miil. Kr., og Ministeren kunde ikke se, at der
for Tiden var Mulighed for at gennemføre et saadant Forslag.
Ordførerne for de fire store Partier kunde heller ikke an
befale Forslaget. Villumsen (S.) udtalte bl. a., at de gamle
langt fra faar for rigeligt, og at Spørgsmaalet om Forbedring
af deres Kaar derfor ogsaa vilde blive taget op, »muligvis saa
ledes, at man forsøger paa et forsikringsmæssigt Grundlag at
skabe en Overbygning paa Aldersrenten«. Søren P. Larsen (V.)
hævdede, at hvis man skulde tænke paa en Forbedring paa
dette Omraade, kom man ikke uden om at tage Forsikrings
tanken i Brug i højere Grad, og Christmas Moller (K. F.) til
sagde de Konservatives Medvirken til Undersøgelse af Mulig
hederne for at erstatte det nuværende System med Folkefor
sikring eller i alt Fald en Kombination af Understøttelse og
Forsikring.
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20. Forslag til Lov om Ændringer i Lov Nr. 112
af 7. Maj 1937 om Hærens Ordning. (Ophævelse af
Generalauditørembedet). (Af Aksel Larsen og Alfred Jensen).
[A. Sp. 3339].
Forelagt i Folketinget 9/12 (F. Sp. 2287). 1. Beh. 24/2
(F. Sp. 4407).
Om Lovforslagets Indhold og Behandling se under den
følgende Sag.

21. Forslag til Lov om Ændringer i militær Rets
plejelov. (Ophævelse af Generalauditørembedet). (Af Aksel
Larsen og Alfred Jensen). [A. Sp. 3341].
Forelagt i Folketinget 9/12 (F. Sp. 2288).

1. Beh. 24/2
(F. Sp. 4407).
Baade dette og det foregaaende Lovforslag tog Sigte paa
Ophævelse af Generalauditørembedet, som Forslagsstillerne
ansaa for overflødigt. Generalauditørens Funktioner skulde
saa overtages af den Auditør, der i Forvejen maatte beskæf
tige sig med vedkommende Sag, i enkelte Tilfælde af Forsvars
ministeren.
Forsvarsministeren gjorde Rede for de Opgaver, der paa
hviler Generalauditøren, og kunde ikke være enig med For
slagsstillerne i, at Embedet er overflødigt og vil kunne op
hæves. Hvis de stillede Forslag blev gennemført, vilde man i
Virkeligheden være nødt til at oprette et nyt Embede til Vare
tagelse af de Opgaver, der nu er henlagt til Generalauditør
embedet.
Ole Björn Kraft (K. F.) henviste til, at Det konservative
Folkeparti under Forsvarsforhandlingerne i 1937 havde givet
Udtryk for sin Opfattelse af Generalauditørembedet, og anbe
falede at stemme imod de foreliggende Forslag.

22. Forslag til Lov om det danske Folks Ligeret
til Grundværdierne. (Af Oluf Pedersen). [A. Sp. 2705].
Forelagt i Folketinget 15/io (F. Sp. 340). 1. Beh. n/2 (F.
Sp. 3922).
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Lovforslaget var i det væsentlige overensstemmende med
et Forslag om Ligeret til Grundværdierne, der blev forelagt
i sidste Samling, og hvis Indhold er gengivet i Aarbogen for
1937—38, Side 462.
Finansministeren ansaa Lovforslaget og det dermed for
bundne Lovforslag om Formueafgift til Afvikling af offentlig
Gæld for saa uoverskuelige i deres praktiske Konsekvenser, at
der maatte en grundig Gennemarbejdning til, inden Forslagene
med Udbytte lod sig drøfte i Tinget. Ministeren fandt det
derfor naturligt, at Forslagene blev gennemgaaet i Skattekom
missionen, og en saadan Behandling var allerede forberedt,
idet Retsforbundet af Statsministeren havde faaet Tilsagn
om, at Partiet vilde faa Lejlighed til at motivere sine beskat
ningsmæssige Synspunkter i Kommissionen.
Smørum (S.) udtalte, at Socialdemokratiet er Tilhænger af
Grundskyld og havde været det, længe før Retsforbundet blev
til, men at denne Reform som saa mange andre store og dybtgaaende Reformer efter Partiets Mening maatte tages Stykke
for Stykke, saaledes som det faktisk ogsaa var sket. De fore
liggende Forslag betragtede han som praktisk uigennemførlige.
Steen (R. V.) syntes, det var forstandigt og naturligt, at
Finansministeren havde oversendt Lovforslagene til Skatte
kommissionen, da de deri omhandlede Problemer burde drøftes
og finde deres Afgørelse i Forbindelse med den samlede Skatte
lovgivning. Naar man naaede frem til en saadan Afgørelse,
skulde Det radikale Venstre vise de Tanker, Forslagene var
Udtryk for, al den Opmærksomhed, de har Krav paa.
Knud Kristensen (V.) tog Afstand fra Lovforslagenes prin
cipielle Grundlag. Han kunde ikke erkende, at hele Folket
har lige Ret til Jorden i et gammelt Samfund, hvor Jorden
gennem Aarhundreder har været Genstand for Køb og Salg,
og han hævdede, at den Kultur, der er tilvejebragt, ikke i
Almindelighed kan kaldes samfundsskabt; »den er netop Frug
ten af de enkelte Menneskers Arbejde og kan derfor ikke siges
at være Samfundets Eje«. Endvidere fandt han de foreslaaede
Erstatningsregler ganske ufyldestgørende. Derimod kunde
der være Grund til at have sin Opmærksomhed henvendt paa
den fremtidige Grundværdistigning, som Samfundet har foran
lediget, og det offentliges Forhold til denne fremtidige Værdi
stigning vilde Venstre gerne være med til at drøfte.
Christmas Møller (K. F.) vendte sig ogsaa — i Tilslutning
til Knud Kristensens Udtalelser — mod Lovforslagets Princip,
og han troede, det kunde være særdeles formaalstjenligt at
lade Eksperter i Skattekommissionen se paa begge Forslag.
Forslagsstilleren imødegik de af Knud Kristensen fremsatte
Betragtninger og forsvarede de i Forslaget optagne Erstat-
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ningsregler. Over for Smørum hævdede han, at fuld Grund
skyld ikke vil kunne indføres stykkevis. »Man kan kun gen
nemføre Grundskylden, naar man gør det med Hensyntagen
til Gælden, og saa kan man kun gennemføre den een Gang,
enten saaledes at den straks træder i Funktion, eller at det
sker over en Aarrække.« Han efterlyste Socialdemokraternes
Standpunkt til det vigtige Spørgsmaal, om Grundskyld skal
gennemføres med Hensyntagen til Gælden, og det forekom
ham urimeligt, at Socialdemokratiet anerkendte det danske
Folks Ret til Grundværdierne, men ikke stillede Forslag om
Tankens Realisation i Praksis.

23. Forslag til Lov om Formueafgift til Afvikling
af den offentlige Gæld. (Af Oluf Pedersen). [A. Sp. 2719].
Forelagt i Folketinget 15/10 (F. Sp. 340). 1. Beh. 11 /2 (F.
Sp. 3922).
Lovforslaget, der dannede et Supplement til foranstaaende Lovforslag om Ligeret til Grundværdierne, havde
væsentlig samme Indhold som et Forslag med samme Titel,
der blev forelagt i sidste Samling, og som er gengivet i Aarbogen for 1937—38, Side 465.
Forslaget blev behandlet sammen med Lovforslaget om
Ligeret til Grundværdierne (se Side 477).

24. Forslag til Lov om Nedsættelse af en Kom
mission angaaende Grønland og Grønlands Styrelse.
(Af Hendriksen, Lisbet Hindsgaul, Lange, S. Rasmussen,
Schaumann, Stein og C. J. F. Sven). [A. Sp. 2799].
Forelagt i Landstinget 19/10 (L. Sp. 13). 1. Beh. n/n
(L. Sp. 89). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Holger
Andersen, Gunnar Fog-Petersen [Sekretær], Hans Hansen,
Ingeborg Hansen [Formand], Severin Hansen, Hendriksen,
Jensen-Aale, Josiassen, Kantsø, Korsgaard, Stegger Nielsen,
Nielsen Mann, S. C. Nørgaard, C. F. Sørensen og Gudrun
Vang Lauridsen). Betænkning (B. Sp. 1779) afgivet 3/3.
2. Beh. 8/3 (L. Sp. 1336). Lovforslaget taget tilbage.
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Lovforslaget gik ud paa, at der skulde nedsættes en
Kommission paa 20 Medlemmer med den Opgave »at under
søge og overveje samtlige Spørgsmaal af Betydning for Grøn
land og dens Befolkning«. Kommissionen skulde afgive Be
tænkning til Statsministeren angaaende de Foranstaltninger,
den mente burde gennemføres. — Om Kommissionens Sam
mensætning bestemtes det, at Formanden skulde udpeges af
Kongen og de øvrige 19 Medlemmer vælges paa følgende
Maade: 2 af hvert af de grønlandske Landsraad, 5 af Stats
ministeren, 1 af Kirkeministeren, 1 af Undervisningsmini
steren og 8 af Rigsdagen efter Reglerne i Grundlovens § 45.
I sin Forelæggelsestale udtalte Ordføreren for Forslags
stillerne (Hendriksen) som sin Opfattelse, at den herskende Uro
og Usikkerhed omkring grønlandske Spørgsmaal sikkert i ikke
ringe Grad skyldtes Ukendskab til Grønland og grønlandske
Forhold, og dette Ukendskab skyldtes atter manglende Op
lysning. Det vilde derfor være af stor Betydning at faa belyst
de mineralogiske Muligheder og Mulighederne for en Forøgelse
af Fiskeriet, ligeledes forskellige indre grønlandske Forhold,
f. Eks. Skolespørgsmaalet, Sprogspørgsmaalet og den sociale
Tilstand. Ogsaa Grønlands Styrelse og Grønlands Handels
Forhold burde gøres til Genstand for Behandling i Kommis
sionen, endvidere — og ikke mindst — Forholdet mellem Fær
øerne og Grønland.
Statsministeren forstod godt, at der i Rigsdagen kunde være
Trang til Oplysning om de faktiske Forhold i Grønland, og han
vilde særdeles gerne medvirke til Udbredelse af saadanne Op
lysninger, men han tvivlede om, at en Kommission var paa
krævet i dette Øjemed. Statsministeren pegede paa, at Kom
missionens Opgave var meget vidtspændende, og at en lang
Række Spørgsmaal maatte klarlægges i hvert Fald for Kom
missionens ikke-grønlandskyndige Medlemmer, inden disse
kunde danne sig en virkelig Mening om Tingene. Endvidere
gjorde Statsministeren opmærksom paa, at Rigsdagen dog
siden 1925 havde haft betragtelig Adgang til at holde sig
underrettet om alle grønlandske Anliggender gennem det
staaende Grønlandsudvalg. Ministeren fremhævede tillige,
at der f. Eks. med Hensyn til Grønlands mineralogiske Mulig
heder baade var foretaget en Række Undersøgelser gennem
Tiderne, og at disse Undersøgelser sikkert vilde kræve Aar
endnu, inden man var færdig. Lignende Forhold gjorde sig
gældende med Hensyn til Fiskeriet. I øvrigt var Statsmini
steren enig med Ordføreren for Forslagsstillerne i, at det vilde
være formaalstjenligt at underkaste Sagen Udvalgsbehandling.
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I den af Udvalget afgivne Betænkning oplystes, at Stats
ministeren stillede sig velvilligt over for Spørgsmaalet om en
videregaaende Undersøgelse af en Række grønlandske For
hold, f. Eks. erhvervsmæssige, kulturelle, sanitære og sociale,
men mente, at saadanne Undersøgelser — af hvilke allerede
en Del er forberedt af Grønlands Styrelse — maatte kunne
foretages af det af Rigsdagen nedsatte Grønlandsudvalg, sup
pleret med Repræsentanter fra Administrationen (Grønlands
Styrelse), eventuelt bistaaet af sagkyndige, samt grønlandske
Repræsentanter for de grønlandske Landsraad. For saa vidt
en saadan Ordning havde Interesse, vilde Statsministeren
drage Omsorg for Foretagelse af alt videre fornødent, derunder
at de grønlandske Landsraad til Sommer udpegede de paa
gældende Repræsentanter, som saa eventuelt kunde tilbringe
Vinteren her og deltage i Arbejdet. — Forslagsstillerne tog
herefter Forslagel tilbage»

Andre Sager.
I. Beslutninger m. m.
1. Beslutning af Rigsdagen angaaende Statsregn
skabet for Finansaaret 1936—37. [C. Sp. 23 og 329].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 5/io (L. Sp. 2).
Behandlingsmaaden 5/io (B. Sp. 6). Henvist til et Udvalg
paa 9 Medlemmer (Bramsnæs [Formand], C. E. Christiansen,
Johs. Clausen, Gunnar Fog-Petersen, Stegger Nielsen [Sekre
tær], Offersen, Ch. Petersen, Schaumann og Stein), der afgav
Betænkning 18/n (B. Sp. 33). (Ordfører: Bramsnæs). 1. Beh.
23/n (L. Sp. 128). 2. (sidste) Beh. 25/n (L. Sp. 134).
Anmeldt i Folketinget 25/u (F. Sp. 1754). Henvist til
et Udvalg paa 9 Medlemmer (Bjerring [Formand], Holger
Eriksen [Sekretær], Bollerup Madsen, Viggo Nielsen, Betoft,
Hassing-Jørgensen, Elgaard, Arnth Jensen og Kristen
Amby), der afgav Betænkning 16/2 (B. Sp. 699). (Ordfører:
Bjerring). 1. Beh. 23/2 (F. Sp. 4369). 2. (sidste) Beh. 28/2
(F. Sp. 4582).
Begge Ting vedtog — efter Forslag af paagældende
Udvalg — følgende Beslutning: Statsregnskabet for Finans
aaret 1936—37 godkendes.

2. Beslutning af Rigsdagen i Henhold til Lov
Nr. 112 af 9. Marts 1917 om »Kongeriget Danmarks
Hypotekbank« § 13. [C. Sp. 203 og 1565].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 19/10 (L. Sp. 8).
Behandlingsmaaden 21/10 (L. Sp. 17). Henvist til et Udvalg
paa 9 Medlemmer (C. E. Christiansen, Gunnar Fog-Petersen
[Sekretær], Jens Høyer, Jensen-Stevns, Kantsø [Formand],
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Schaumann, Stein, Stumph og Thomsen), der afgav Betænk-ning 10/2 (B. Sp. 653). (Ordfører: Kantsø). 1. Beh. l5/2 (L. Sp.
724). 2. (sidste) Beh. 17/2 (L. Sp. 766).
Anmeldt i Folketinget 17/2 (F. Sp. 4147). Behandlingsmaaden 18/2 (F. Sp. 4156). Henvist til et Udvalg paa 9 Med
lemmer (Bjerring [Formand], Albinus Jensen, J. Chr. Jensen
[Sekretær], Jensen [Horsebæk], Gustav Pedersen, Rasmussen
[Gylling], Himmelstrup, Julin og Hasle), der afgav Betænk
ning 7/3 (B. Sp. 1835). (Ordfører: Bjerring). 1. Beh. 1Q/3
(F. Sp. 5334). 2. (sidste) Beh. n/3 (F. Sp. 5417).
Ved Beslutningen godkendtes Hypotekbankens Regn
skab for Tiden fra 1. April 1937 til 31. Marts 1938.
I Anledning af en Ændring i Posteringsmaaden for Hypo
tekbankens Valutakursavance drøftede Landstingets Udvalg,
hvilken Fremgangsmaade der rettest bør følges ved Posterin
gen af den nævnte Avance, og man havde derom Samraad
med Finansministeren. Udvalget kom til den Opfattelse, at
det rigtigste vil være, at Praksis ændres saaledes, at hele
Avancen uden at passere Driftsregnskabet gaar direkte ind
paa Reserve- og Kursreguleringsfonden, og man henstillede,
at denne Fremgangsmaade fremtidig følges. Under Forhand
lingen i Tinget erklærede Finansministeren, at han delte Ud
valgets Opfattelse. — Udvalget ansaa det endvidere for øn
skeligt, at der i Regnskabet (eventuelt gennem en Note til
Reserve- og Kursreguleringsfonden) gives Oplysning om, hvor
stor Kursrisikoen paa den til Guldparitet optagne Gæld er ved
Regnskabsaarets Udgang.
Et konservativt Mindretal rettede med Tilslutning af Ven
stres Repræsentanter i Udvalget Kritik mod de hidtil benyt
tede Posteringsmaader. Der førtes i den Anledning en Diskus
sion i Tinget mellem Mindretallets Ordfører (Stein) og Finans
ministeren.

3. Rigsdagsbeslutning vedrørende et af den inter
nationale Arbejdskonferenee i Genéve i Aaret 1934
vedtaget Udkast til revideret Konvention angaaende
Erstatning for Erhvervssygdomme. (Socialminister Ludvig
Christensen). [A. Sp. 2981. — C. Sp. 61 og 75],
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 23/u (L. Sp. 120).

Behandlingsmaaden 25/ii (L. Sp. 133). 1. Beh. 9/12 (L. Sp.
245). 2. (sidste) Beh. 16/12 (L. Sp. 294).
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Anmeldt i Folketinget 16/i2 (F. Sp. 2529). Behandlingsmaaden
(F. Sp. 2533). 1. Beh. 21/x (F. Sp. 2875). 2.
(sidste) Beh. 24/i (F. Sp. 2933).
Beslutningen gaar ud paa5 at Rigsdagen udtaler sin Til
slutning til, at det af den internationale Arbejdskonference
i Gene ve i Aaret 1934 vedtagne Udkast til revideret Konven
tion angaaende Erstatning for Erhvervssygdomme ratificeres.
Ved Lov Nr. 171 af 13. April 1938 (Aarbog 1937—38,
Side 281) blev det i Ulykkesforsikringslovens § 1 optagne
Skema over Erhvervssygdomme, der berettiger til Erstatning
efter Loven, udvidet med en Række Lidelser, saaledes at Dan
mark derefter kunde ratificere Genéve-Konventionen af 1934
uden yderligere Lovændring eller særlige administrative For
anstaltninger. Rigsdagen gav enstemmigt sit Samtykke til
Ratifikationen.

4. Rigsdagsbeslutning vedrørende et af den inter
nationale Arbejdskonference i Genéve i Aaret 1936
vedtaget Udkast til Konvention angaaende aarlig Ferie
med Løn. (Socialminister Ludvig Christensen'). [A. Sp. 2991.
— C. Sp. 151 og 329].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 23/n (L. Sp. 121).
Behandlingsmaaden 25/n (L. Sp. 133). 1. Beh. 9/12 (L. Sp. 234).
Henvist til et Udvalg paa 15 Medlemmer (Holger Andersen,
Johs. Clausen, Hendriksen, Jefsen Christensen, A. Johansen,
H. P. Johansen, Kantsø, Laurits Knudsen [Formand], Esther
Malling Pedersen, Johs. Nielsen, Cb. Petersen, Stumpb, C. J.
F. Sven, Veistrup og Villemoes), der afgav Betænkning 1/2
(B. Sp. 489). (Ordfører: Laurits Knudsen). 2. (sidste) Beh. 10/2
(L. Sp. 637).
Anmeldt i Folketinget 23/n (F. Sp. 1647). Behandlings
maaden n/2 (F. Sp. 3872). 1. Beb. 24/2 (F. Sp. 4417). 2. (sidste)
Beh. 28/2 (F. Sp. 4553).
Beslutningen gaar ud paa, at Rigsdagen udtaler sin Til
slutning til, at det af den internationale Arbejdskonference
i Genéve i Aaret 1936 vedtagne Udkast til Konvention an
gaaende aarlig Ferie med Løn ratificeres.
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I Bemærkningerne til Forslaget gjorde Socialministeriet
opmærksom paa, at de i Konventionen opstillede Krav maatte
anses opfyldt ved Loven om Ferie med Løn og de i Henhold
hertil udfærdigede administrative Bestemmelser. Det ud
taltes endvidere, at Socialministeriet i Almindelighed anser
det for ønskeligt, at Danmark ved Ratifikation af de af Arbejdskonferencen vedtagne Konventioner i videst muligt Om
fang deltager i det internationale Samarbejde paa Sociallov
givningens Omraade.
Baade Venstre og Det konservative Folkeparti var betænke
lige ved, at Tiltrædelse af Konventionen ifølge Art. 13 er
bindende i mindst 10 Aar, og de ansaa det for upaakrævet, at
Danmark ratificerede Konventionen paa et Tidspunkt, hvor
endnu intet andet Land i Europa havde ratificeret den. Begge
Partier stemte derfor imod det forelagte Forslag. Dette ved
toges i Landstinget med 37 Stemmer mod 27, i Folketinget
med 64 Stemmer mod 33.

5. Rigsdagsbeslutning vedrørende et af den inter
nationale Arbejdskonferenee i Genéve i Aaret 1938 ved
taget Udkast til Konvention angaaende Statistik over
Løn og Arbejdstid i de vigtigste Mine- og Fabrikindu
strier (herunder Bygning og Konstruktion) og i Land
bruget. (Socialminister Ludvig Christensen). [A. Sp. 3601. —
C. Sp. 295 og 393].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 13/i (L. Sp. 312).
Behandlingsmaaden 20/i (L. Sp. 337). 1. Beh. 27/i (L. Sp. 458).
Henvist til et Udvalg paa 15 Medlemmer (Holger Andersen,
Ingeborg Hansen, Severin Hansen, Hendriksen,* Kantsø [For
mand], Laurits Knudsen, Jørgen Møller, Møller Nørgaard,
Ch. Petersen, J. R. Poulsen, Rahbek, Simonsen, Gudrun Vang
Lauridsen, Veistrup [Sekretær] og Villemoes), der afgav Be
tænkning 17/2 (B. Sp. 727). (Ordfører: Kantsø). 2. (sidste)
Beh. 22/2 (L. Sp. 845).
Anmeldt i Folketinget 13/1 (F. Sp. 2654). Behandlings
maaden 24/2 (F. Sp. 4405). 1. Beh. 1/3 (F. Sp. 4650). 2. (sidste)
Beh. 3/3 (F. Sp. 4770).
Beslutningen gaar ud paa, at Rigsdagen udtaler sin Til
slutning til, at det af den internationale Arbejdskonferenee
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i Gene ve i Aaret 1938 vedtagne Udkast til Konvention angaaende Statistik over Løn og Arbejdstid i de vigtigste Mineog Fabrikindustrier (herunder Bygning og Konstruktion) og i
Landbruget ratificeres, dog saaledes at Konventionens Afsnit
III undtages fra de af Ratifikationen følgende Forpligtelser.
Konventionen har til Formaal at tilvejebringe saadanne
statistiske Oplysninger, der gør det muligt paa international
Basis at drage Sammenligning mellem Arbejdslønnen og Ar
bejdstiden i de forskellige Lande. Under Hensyn til at Værdien
af en saadan Statistik er størst, saafremt den indeholder Op
lysning om Arbejdernes faktiske Gennemsnitsfortjeneste og
den faktiske (reelle) Arbejdstid inden for en vis Periode, op
stiller Konventionen i Afsnit II de Forpligtelser, der paahviler
de Lande, der er i Stand til at ratificere dette Afsnit af Kon
ventionen. Da nogle Lande imidlertid ikke er i Stand til at
meddele saadanne statistiske Oplysninger, men alene kan give
Underretning om Tidlønnen og den normale Arbejdstid, saa
ledes som disse fastsættes ved Love og Bestemmelser, ved
Kollektivaftaler, ved Voldgift eller paa anden Maade, inde
holder Konventionens Afsnit III de Forpligtelser, der paahviler de Lande, der kun vil være i Stand til at udarbejde en
Statistik af denne Karakter. Samtidig aabner Konventionen
Adgang for de ratificerende Lande til at undtage et af de
nævnte Afsnit fra Ratifikationen.
Ifølge Oplysninger fra Det statistiske Departement vil der
paa Grundlag af det her i Landet allerede foreliggende Ma
teriale kunne meddeles statistiske Oplysninger om Gennem
snitsfortjenesten og den reelle Arbejdstid i de vigtigste Indu
strier og om Lønnen og Arbejdstiden inden for Landbruget,
hvorimod Opgørelser over de ifølge Arbejdsoverenskomsterne
gældende Tidlønsatser kun vilde være af meget begrænset
Værdi. Efter Departementets Formening vilde Danmark der
for kunne ratificere Konventionen, saafremt der til Ratifika
tionen knyttedes en Deklaration, hvorved Konventionens
Afsnit III blev undtaget fra de af Ratifikationen følgende
Forpligtelser.
Paa Foranledning af Venstres og de konservative Udvalgs
medlemmer forespurgte Landstingets Udvalg, om Beslutnin
gens Vedtagelse vilde give Erhvervslivet nye, besværlige For
pligtelser med Indsendelse af Oplysninger til Det statistiske
Departement. Svaret herpaa var benægtende. Et andet
Spørgsmaal af Udvalget gik ud paa, hvilke Lande der har tiltraadt Konventionen. Herpaa svarede Ministeriet, at Kon
ventionen endnu ikke var ratificeret af noget Land, men at
Konventionsudkastet var blevet enstemmigt vedtaget af saa-
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vel Regeringsrepræsentanter som Arbejdsgiver- og Arbejder
repræsentanter.
Forslaget til Beslutning vedtoges herefter enstemmigt i
begge Ting.

6. Rigsdagsbeslutning i Anledning af en under
21. December 1938 i London undertegnet Tillægsover
enskomst til den i London under 24. April 1933 afslut
tede Handelsoverenskomst mellem Danmark og det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland med
dertil hørende Protokol, forlænget ved Overenskomst
af 19. Juni 1936. (Udenrigsminister P. Munch). [A. Sp.
3933. — C. Sp. 293 og 1569].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt
(L. Sp. 335).
Bebandlingsmaaden 25/i (L. Sp. 345). 1. Beh. 27/i (L. Sp. 462).
Henvist til et Udvalg paa 15 Medlemmer (Ingeborg Hansen,
Severin Hansen, Hauch., Jefsen Christensen, M. C. Jensen,
Kantsø [Formand], Laurits Knudsen, Korsgaard, Lange,
Jørgen Møller, Ch. Petersen, J. R. Poulsen, Simonsen, Veistrup [Sekretær] og Villemoes), der afgav Betænkning 17/2
(B. Sp. 725). (Ordfører: Kantsø). 2. (sidste) Beh. 22/2 (L.
Sp. 844).
Anmeldt i Folketinget 19/i (F. Sp. 2720). Behandlingsmaaden 24/2 (F. Sp. 4404). 1. Beh. x/3 (F. Sp. 4629). Henvist
til et Udvalg paa 15 Medlemmer (Hartvig Frisch, HedtoftHansen [Formand], Rasmus Hansen, Hauge, Jensen [Lillering],
Hans Nielsen, J. P. Nielsen, A. M. Hansen [Sekretær], Steen,
Himmelstrup, Brorsen, Jørgen Gram, Drachmann, A. C. D.
Petersen og Prieme), der afgav Betænkning 9/3 (B. Sp. 1941).
(Ordfører: Hartvig Frisch). 2. (sidste) Beh. 10/3—11/3 (F.
Sp. 5307 og 5418).
Beslutningen gaar ud paa, at Rigsdagen meddeler sit
Samtykke til den under 21. December 1938 i London under
tegnede Tillægsoverenskomst til den i London den 24. April
1933 afsluttede Handelsoverenskomst mellem Danmark og
det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland med
dertil hørende Protokol, forlænget ved Overenskomst af
19. Juni 1936.
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I Slutningen af 1937 meddelte den britiske Regering den
danske Regering, at De forenede Stater under Forhandlingerne
om Afsluttelsen af en britisk-amerikansk Handelsoverens
komst havde fremsat Ønske om Adgang til en større Eksport
af Skinker til Storbritannien end hidtil. Dette Ønske mente
den britiske Regering at maatte efterkomme. Da imidlertid
Importen af Skinker til Storbritannien reguleredes sammen
med Importen af Bacon gennem en Kvota, omfattende baade
Skinker og Bacon, ansaa den britiske Regering det for nød
vendigt, at der blev foretaget en Deling af Baconkvotaen i en
særlig Baconkvota og en særlig Skinkekvota, og at Bestem
melserne i den dansk-britiske Handelsoverenskomst om, at
Danmarks Andel i Indførselen af Bacon og Skinker skulde an
drage mindst 62 pCt., blev ændret til en Garanti for en Andel
i den særlige Baconkvota og i Skinkekvotaen.
Ved derpaa stedfundne Forhandlinger med den britiske
Regering mente man fra dansk Side, for at undgaa en Op
sigelse af Handelsoverenskomsten, at maatte gaa ind paa at
give Afkald paa 62 pCt.-Tilsagnet paa Betingelse af,
at Danmarks Andel i Bacon- og i Skinkekvotaen ansættes til
henholdsvis 68,95 pCt. og 0,4 pCt. og
at det samlede Skinkekontingent (hvoraf De forenede Stater
skulde have godt 90 pCt.) ikke kommer til at overstige ca.
550 000 cwts. pr. Aar, medmindre dette vil kunne ske uden
at paavirke Baconprisernes Stabilitet paa det britiske
Marked.
De nye Procentandele er baseret paa den faktiske Import
i Perioden 1934—37.
Under 17. November 1938 undertegnedes en amerikansk
britisk Handelsoverenskomst, der sikrede De forenede Stater
Ret til at eksportere et Kvantum Skinker paa 500 000 cwts.
pr. Aar til Storbritannien, og den 21. December s. A. under
tegnedes saa en Tillægsoverenskomst til den dansk-britiske
Handelsoverenskomst af foranstaaende Indhold.
Samtidig med Tillægsoverenskomstens Undertegnelse
fandt der en Note veksling Sted mellem det danske Gesandt
skab i London og det britiske Udenrigsministerium indehol
dende visse nærmere Garantier, gaaende ud paa at sikre, at
der ikke vil blive foretaget en saadan Udvidelse af Skinke-
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kvotaen, at den vil kunne virke hemmende paa Afsætningen
af Bacon.
Landstingets Udvalg havde Samraad med Udenrigsmini
steren, som meddelte Udvalget forskellige Oplysninger. Ud
valget indstillede derefter Forslaget til Rigsdagsbeslutning til
Vedtagelse, og det vedtoges uden Forhandling enstemmigt
med 70 Stemmer.
I Folketinget gav Sagen derimod Anledning til længere
Debat.
Ved Forslagets 1. Behandling anmodede Himmelstrup (V.)
med Henblik paa Udnyttelsen af den dansk-tyske Handels
overenskomst om forskellige Oplysninger angaaende Art. 2 i
fornævnte Tillægsoverenskomst af 19. Juni 1936, der forpligter
den danske Regering til »at foretage en rimelig Tildeling af
Bevillinger, som tillader Betaling for og Indførsel til Danmark
af Varer, som er frembragt eller tilvirket i det Forenede Konge
rige«. Han ønskede oplyst, hvilke Varer og Beløb det her
drejer sig om, for hvor lang Tid Forpligtelserne indgaas, og
hvem der fastsætter baade disses Omfang og Varernes Art. —
I sit Svar understregede Udenrigsministeren, at man i Eng
land og i Tyskland med samme Opmærksomhed vaager over
Danmarks Handel med det andet af de to Riger og betragter
de trufne Aftaler om Tildeling af Valutaattester for en Række
nærmere bestemte Varer (for begge Lande nogenlunde de
samme Varegrupper og omfattende hen ved Halvdelen af Dan
marks Indførsel fra vedkommende Land) som undergravede,
hvis man for et af Landene væsentlig forøger de aftalte Mæng
der. Ministeren tilføjede, at der i 1938 er foregaaet den For
skydning i Handelsforholdet til England, at Udførselsværdien
af danske Varer er steget med rigeligt 1 Miil. £, medens
Indførsels værdien af engelske Varer er faldet med omkring
1 Mili. £. Varelisterne gennemgaas af de saakaldte Regerings
udvalg, og Beslutning træffes af Regeringerne. Aftalerne
træffes regelmæssigt for 1 Aar, undertiden i Henhold til
specielle Ønsker.
Udvalget rettede en skriftlig Forespørgsel til Udenrigsmini
steren om Danmarks Forpligtelser over for England i Henhold
til de løbende Handelsaftaler. Af Ministeriets Svar udledte
Himmelstrup, at de Bindinger, der blev foretaget i 1936, nu
var saa pas de samme som den Gang. Naar den engelske Ind
førsel til Danmark samtidig var gaaet stærkt op, drog han da
den Slutning, at Margenen mellem Bindingerne og Totalim
porten var blevet større, og dermed vor Frihed til at handle,
og han fandt derfor Undenrigsministerens Henvisning til vore
engelske Forpligtelser under Forhandlingerne om, hvorvidt
vi kan forøge vore Indkøb i Tyskland, uden Bund i Virkelig-
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heden. — Vdenrigsministeren kunde ikke godkende denne Be
tragtning. Han henviste til, at Import værdien af engelske
Varer fra 1936 til 1937 steg med henved 2 Mili. £, men faldt
i 1938 med godt 1 Mili. £, og at der samtidig var indgaaet nye
Forpligtelser over for England paa rigelig 1 Mili. £. Ministeren
kunde da ikke se, at den af Himmelstrup nævnte Margen var
blevet større.
Forslagets Vedtagelse i Folketinget skete enstemmigt med
96 Stemmer.

7. Tiltrædelse i Henhold til § 8 i Lov Nr. 198
af 16. Juli 1927 om Vederlag og Pension m. v. for
Ministre af Forlængelse af Konstitutionstiden som
Direktør og Formand i Direktionen for Kongeriget
Danmarks Hypotekbank i indtil eet Aar fra 1. Novem
ber 1938 at regne.
I Skrivelse af 20. December 1938 meddelte Statsmini
steren, at Statsministeriet fra Rigsdagens Fællesudvalg havde
modtaget Meddelelse om, at Fællesudvalget intet havde at
erindre imod, at den af Minister for offentlige Arbejder
N. P. Fisker tidligere beklædte Stilling som Direktør og
Formand i Direktionen for Kongeriget Danmarks Hypotek
bank yderligere holdtes besat ved Konstitution i indtil eet
Aar fra 1. November 1938 at regne. (F. Sp. 2531, L. Sp. 304).

8. Forslag til Rigsdagsbeslutning angaaende Dan
marks Ratifikation af den mellem den danske Regering,
den finske Regering, det forenede Kongerige Stor
britannien og Nordirlands Regering, den norske Re
gering og den svenske Regering indgaaede Overens
komst om Begrænsning af Flaaderustningerne og Ud
veksling af Oplysninger vedrørende Flaadebygning.
(Udenrigsminister P. Munch). [A. Sp. 5959].
Anmeldt i Folketinget J/3 (F. Sp. 4629). Behandlingsmaaden 2/3 (F. Sp. 4709). 1. Beh.
(F. Sp. 4829). Henvist
til Udvalg paa 15 Medlemmer (Hedtoft-Hansen, E. Friis,
Hartvig Frisch [Formand], Rasmus Hansen, Richard Jørgen-
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sen, Bollerup Madsen, A. C. Mortensen, Rager [Sekretær],
A. M. Hansen, Himmelstrup, Brorsen, Nørskov, Westermann,
Ole Bjørn Kraft og Christmas Møller), der afgav Beretning
% (B. Sp. 1971).
Forslaget tog Sigte paa at indhente Rigsdagens Samtykke
til Ratifikation af den britisk-nordiske Flaadeoverenskomst
af 21. December 1938.
Denne Overenskomst har sit Udgangspunkt i en Henvendelse fra England til de nordiske Lande, der fandt Sted i 1936England havde paa det Tidspunkt fornyet Bestemmelser fra
tidligere Flaadeaftaler med De forenede Stater og Frankrig
og ønskede nu ogsaa Deltagelse af forskellige andre Stater.
(Tilslutning til Aftalerne er siden givet af Italien, Sovjet
unionen, Tyskland og Polen). Fra dansk Side blev Forhand
lingerne ført gennem Repræsentanter for Udenrigsministeriet
og Marineministeriet, og den trufne Aftale blev underskrevet
efter Forhandling med det udenrigspolitiske Nævn. Den er
ligeledes underskrevet af Repræsentanter for Sverige, Norge
og Finland.
Flaadeoverenskomsten falder i 5 Afsnit. I det første Afsnit
defineres de i Overenskomsten anvendte tekniske Udtryk, og
der gives en Oversigt over de af Overenskomsten omfattede
Skibstyper.
Overenskomstens andet Afsnit indeholder de forskellige
— med Hensyn til Deplacement, Armering og Udstyr — fore
skrevne Begrænsninger og Indskrænkninger, der skal komme
til Anvendelse ved Bygning eller Anskaffelse af Skibe i Trak
tatperioden. Særlig skal nævnes den saakaldte nordiske For
beholdsklausul (Art. 6 A), der tilsikrer hvert af de nordiske
Lande — med den kvantitative Begrænsning, at den samlede
Tonnage for hvert af disse Lande ikke maa overstige 24 000
Tons — Ret til at anskaffe eller køllægge Skibe paa indtil
8 000 Tons med et Kanonkaliber mellem 20,3 og 25,4 cm.
Et større Kaliber er tilladt ifølge Overenskomstens alminde
lige Bestemmelser. Forbudt er herefter alene Skyts, hvis
Kaliber ligger mellem 15,5 og 20,3 cm.
I tredie Afsnit findes Bestemmelser om forudgaaende Un
derretning og Udveksling af Oplysninger vedrørende Flaadebygning. Enhver af de kontraherende Regeringer skal hvert
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Aar efter nærmere angivne Regler meddele de andre Re
geringer Oplysninger om sit Aarsprogram for Nybygning og
Anskaffelse af alle Skibe af de vigtigste Kategorier, og Køl
lægningen af en af disse Bestemmelser omfattet Nybygning
maa først finde Sted 4 Maaneder efter, at de andre kontra
herende Regeringer har faaet meddelt Oplysning derom.
Af de i fjerde Afsnit indeholdte Bestemmelser kan frem
hæves Artiklerne 24 og 25. Ifølge Art. 24 kan en kontraherende
Regering, hvis den skulde blive inddraget i Krig, paa visse
nærmere angivne Betingelser midlertidig ophæve nogle af eller
alle de ved Overenskomsten paatagne Forpligtelser. Og ifølge
Art. 25 kan en kontraherende Regering, hvis en udenforstaaende Stat bevilger, bygger eller anskaffer Skibe, der med
Hensyn til Standard-Deplacement og Armering gaar ud over
de i Overenskomsten fastsatte Begrænsninger og Indskrænk
ninger, paa tilsvarende Maade fravige Overenskomstens Be
stemmelser og endvidere fravige sine Aarsprogrammer for
Nybygning og sine Erklæringer om Anskaffelse.
I femte Afsnit findes Slutningsbestemmelser, hvorefter
Overenskomsten skal gælde til Udgangen af Aaret 1942. Den
træder i Kraft, naar alle fem kontraherende Magter har depo
neret deres Ratifikationer i London.
Endelig er der til Overenskomsten knyttet en Underteg
nelsesprotokol, hvori de kontraherende Regeringer har aftalt
at raadføre sig med hverandre, for saa vidt — inden Overens
komstens Ikrafttræden — nogen Magts Flaadebygning eller
Forandringer i Forholdene maatte bevirke, at Overenskom
stens Ikrafttræden i dens nuværende Form maatte anses for
uønskelig. Med Henblik paa en ny Overenskomst er en fælles
Drøftelse berammet til sidste Kvartal af Aaret 1940.
Efter U denrigsministerens Mening kunde Overenskomsten
næppe tænkes at faa praktisk Betydning med Hensyn til Skibs
bygning i Danmark; de for de nordiske Lande opstillede Regler
angaaende Forholdet mellem Skytskaliber og Skibsstørrelse
havde Marinen ikke næret Betænkelighed ved. Pligten til
Udveksling af Oplysninger kunde derimod muligvis faa en vis
praktisk Betydning. Ministeren anbefalede Forslaget til God
kendelse, idet han henviste til, at Tilslutningen til Aftalen
ønskes stærkt fra engelsk Side, og at Sagen ogsaa har været
omfattet med Interesse i de andre nordiske Lande.
Forslaget til Beslutning blev anbefalet af Hedtoft-Han-
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sen (S.), Himmelstrup (V.) og Rager (R. V.). Derimod ansaa Westermann (K. F.) Overenskomsten for at være uden
nogen som helst praktisk Interesse for Danmark; »den tjener
i Virkeligheden kun Interesser for visse Stormagtsgrupper«.
Han fandt det yderst uheldigt, at Art. 6 A paalægger de nor
diske Lande en kvantitativ Begrænsning, uden at der fra
Englands Side vises nogen Form for Gensidighed, og han be
tragtede tillige Formuleringen af denne Artikel som saa uklar
og vildledende, at han maatte ønske Sagen behandlet i et Ud
valg, for at man der kunde overveje en Omredaktion. —
Udenrigsministeren anførte over for Westermann, at det har
almindelig Betydning for Danmark ikke at foretage en Art
Demonstration ved at stille sig udenfor, »naar en lang Række
Stater, deriblandt de Stormagter, der interesserer os mest, og
de andre nordiske Lande slutter en saadan Aftale«; og Mini
steren kunde ikke dele Westermanns Opfattelse af § 6 A, der
giver de nordiske Lande særlig Adgang til at bygge Skibe af
en bestemt Type, som ikke kan anvendes i andre Lande.
Der blev i Udvalget rejst forskellige Spørgsmaal, som man
ikke naaede at faa besvaret.

. 9. Forslag til Beslutning af Folketinget [angaaende
Udbetaling af Understøttelse til ugifte arbejdsløse Personer].
(Af Søren P. Larsen, Brorsen, Clausager, Knud Kristensen,
Kyed, Nørskov, Inger Gautier Schmit, og Vanggaard). [A. Sp.
2555].
Anmeldt i Folketinget 5/10 (F- Sp. 7). Behandlingsmaaden
12/io (F. Sp. 63). Eneste Behandling 21/x (F. Sp. 2885 og 2932).
Behandlingen standset og Sagen henvist til et Udvalg paa
15 Medlemmer (Villumsen, Einer-Jensen [Formand], Leonhard
Hansen, Knud V. Jensen, Levinsen, Smørum, Strøm, Nøhr,
Rager [Sekretær], Søren P. Larsen, Kjær, Sønderup, Skjerbæk,
Boeck-Hansen og Carsten Raft), der afgav Beretning 12/3
(B. Sp. 1981).
Forslaget til Beslutning havde følgende Ordlyd:
»Folketinget beslutter, at der af Regeringen skal drages
Omsorg for, at Udbetalingen af al Understøttelse til ugifte
Personer nægtes, naar og saa længe der forefindes et udækket
Behov for Arbejdskraft og de paagældende er i Stand til at
udføre Arbejdet.«
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Ordføreren for Forslagsstillerne (Søren P. Larsen) mindede
først om, at man fra Socialdemokratiets Side havde rettet
en skaanselsløs Kritik mod den tidligere Regering paa Grund
af den da herskende Arbejdsløshed og selv havde stillet
Arbejde og god Fortjeneste i Udsigt. Men medens Arbejds
løshedstallet i 1929 var 44 000—45 000 og i 1930 40 000,
steg det i de følgende Aar saaledes, at Tallet i 1931 udgjorde
59 000, i 1932 126 000, i 1933 120 000, i 1934 97 000, i 1935
92 000, i 1936 93 000, i 1937 107 000, i 1938 115 000 og i
Januar 1939 vel laa omkring 160 000—170 000. Det sidste
Tal angav ikke engang den virkelige Stigning, idet de Per
soner, som blev beskæftiget ved Nødhjælpsarbejder og Foran
staltninger for langvarigt arbejdsløse, nu holdtes uden for
Statistikken, hvortil kom, at en 8 000—9 000 i Alderen fra
60 til 65 Aar ved den i 1936—37 foretagne Ændring i Folke
forsikringsloven blev henvist til Forsørgelse gennem Alders
rente. Alt i alt var der i 1938 omtrent 3 Gange saa mange
ledige, som der var i 1929, og Ansvaret for denne store
Ledighed maatte være meget trykkende for Regeringen, som
siden 1936 havde haft politisk Mulighed for at gennemføre
nøjagtigt, hvad den mente var nødvendigt i enhver Situation,
og desuden gennem Valutalove og Valutaadministration
besad en enestaaende Magt over Erhvervslivet. — De i
Henhold til Loven af 13. April 1938 om Beskæftigelse af
arbejdsløse iværksatte Foranstaltninger havde ikke formaaet
at give ret megen Beskæftigelse; ved Nødhjælpsarbejder
havde været beskæftiget godt og vel 600, og ved Foranstalt
ninger for langvarigt arbejdsløse og Ungdomsforanstaltninger
var de højeste Tal henholdsvis godt 3 000 og godt 600. Aarsagen hertil var ikke, som Statsministeren havde paastaaetr
at der rundt om i Amtsraad og Kommunalraad udøvedes
skjult Sabotage over for Regeringens Beskæftigelsesforanstalt
ninger, men Fejlen laa formentlig i Lovens Opbygning, og
Venstre regnede med Muligheden af at skabe en bedre Ord
ning gennem en smidigere Lovgivning, saaledes at der f. Eks.
ligesom i Sverige blev givet Ministeren Bemyndigelse til at
lukke af for Understøttelse til ugifte Personer, naar der var
Behov for kvindelig Medhjælp eller Landarbejdere. Den
sociale Lovgivning burde altid være saaledes, at den for
Landbruget nødvendige Arbejdskraft var til Stede, hvor der
kunde bydes almindelige gængse Arbejdsvilkaar, og Paastanden om, at Landbrugets Lønninger ikke var fulgt med
i den almindelige Lønopgang, havde intet som helst paa sig.
Der var ogsaa Behov for kvindelig Medhjælp baade i Hjem
mene og i Restaurantfaget, samtidig med at der herskede
stor Ledighed. Hele Understøttelsessystemet syntes i Færd
med at stivne til Ulykke for de unge og til Svækkelse af den
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offentlige Økonomi, og Venstre havde derfor tænkt, om det
ikke skulde være muligt at gennemføre det foreliggende
Forslag til Beslutning. Forslagsstillerne var klar over, at
der maatte indhentes flere statistiske Oplysninger, end de
havde været i Stand til selv at fremskaffe, og Ordføreren
kunde tænke sig at foreslaa hele Spørgsmaalet henvist til
nærmere Undersøgelse i et Udvalg, saa at man ved Administra
tionens Hjælp kunde komme til Bunds i et stort, vanskeligt
og meget alvorligt Spørgsmaal.
Socialministeren kunde ikke godkende den givne Skildring
af Arbejdsløshedsforholdene og de Slutninger, Forslagsstil
lerne havde draget. Man kunde ikke se bort fra, at der siden
1930 var kommet 151 000 nye beskæftigelseskrævende Med
borgere til i Alderen fra 20 til 65 Aar, og samtidig havde
Landbruget skudt 30 000 fra sig. Ministeren pegede paa de
Beskæftigelsesmuligheder, der var skabt inden for Eksport
industrien, særlig Jernindustrien, hvor Arbejdstallet siden
1929—30 var vokset til det dobbelte, skønt man havde
maattet foretage sine Raastofindkøb ud fra Hensynet til
Landbrugseksporten, og han gjorde tillige opmærksom paa
den stedfundne Skærpelse af Kontrolreglerne, der medførte,
at Antallet af arbejdsløse i Oktober 1938 var 25 000 højere,
end det vilde have været, hvis man havde haft lige saa ringe
Kontrol som i 1929. Det var rigtigt, at de ved Nødhjælps
arbejder og i Henhold til Loven af 13. April 1938 beskæf
tigede nu regnedes som arbejdende, men Arbejdstiden var
ogsaa reguleret, saaledes at de paagældende nu arbejdede
36 Timer om Ugen, og de kunde optages i Arbejdsløsheds
forsikringen. Naar Ledigheden var forøget fra 1937 til 1938,
hang dette sammen med det indtraadte Prisfald, idet man
f. Eks. ikke vilde planlægge nye Byggeforetagender, før
Priserne paa Bygningsmaterialer havde naaet Bunden. —
Ministeren bestred, at der var udækket Behov for Arbejds
kraft, og at der fandt Misbrug Sted af den sociale Lovgivning.
Det, der var i Vejen, var, at man ude paa Landet nærede en
afgjort Uvilje mod at henvende sig dér, hvor man skulde
henvende sig for at faa Arbejdskraft, nemlig til Arbejdsanvisningskontoreme. Der behøvedes derfor ingen Lov
ændring. »Vi har en Arbejdsløshedslovgivning, hvori det er
bestemt, at der overhovedet ikke maa udbetales Understøt
telse til den, der vægrer sig ved at modtage anvist Arbejde.
Vi har et Arbejdsanvisningskontorsystem, hvor man kan
henvende sig, hvis man ønsker Arbejdskraft. Naar man gør
det, og Arbejdsanvisningskontoret er i Stand til at anvise
Arbejdskraft, vil de faa Personer, som ikke ønsker at overtage
det anviste Arbejde, blive frataget Understøttelsen og vi
ikke faa Understøttelse igen, før de har haft andet Arbejde
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— nu efter Ændringen i Arbejdsløshedsloven — 5 Uger.
Hvis Landbrugets Arbejdsgivere vil overholde disse Bestem
melser. ligesom Arbejderne er tvunget til at overholde dem,
behøver man overhovedet ikke at give Ministeren en Bemyn
digelse til at standse generelt Understøttelsen for unge
Mennesker, som Ministeren ikke kan anvise Arbejde, heller
ikke ved Landbruget. Det kan man ikke faa mig til.« Der
imod havde Ministeren ikke noget imod, at der blev nedsat
et Udvalg til at behandle Sagen, og han var klar til at for
handle om alt, hvad man ønskede drøftet, samt til at frem
skaffe alle de saglige Oplysninger, det var muligt at frem
skaffe gennem Ministeriet.
I nogle replicerende Bemærkninger kom Ordføreren for
Forslagsstillerne bl. a. ind paa Spørgsmaalet om, hvorvidt
al Arbejdsanvisning burde søges praktiseret gennem de
offentlige Kontorer, og udtalte herom, at mange vilde betragte
dette som »et Indgreb i deres gamle, velerhvervede Rettig
heder til selv at skønne over, hvem de ønsker at tage ind
som Medhjælpere i deres Virksomhed.« — — — »Dette,
at man fastholder Retten til selv at vælge sine Medhjælpere
og ikke ønsker at benytte sig af de offentlige Kontorers An
visning, gaar efter min Opfattelse længere ned og berører
mere end den rent økonomiske og lønmæssige Side, det er
selve Spørgsmaalet om Retten til at knytte til sig dem,
man anser for egnede, og dem, man mener passer ind i det
enkelte Hjems særlige Forhold.«
Einer-Jensen (S.) og Rager (R. V.) var villige til at med
virke til Spørgsmaalets Undersøgelse i det Udvalg, hvis
Nedsættelse Ordføreren for Forslagsstillerne havde bebudet.
Ligeledes Skjerbæk (K. F.), som i øvrigt mente, at det fore
liggende Forslag var alt for absolut stillet op og ikke rigtig
udtømte Problemet. Det burde efter Talerens Mening under
søges, om Arbejdsanvisningen var tilrettelagt helt paa den
rigtige Maade, og om en Udvidelse eller Omlægning af Værne
pligten ikke vilde medføre en Lettelse i Situationen, ligesom
han fandt det værd at overveje, om man skulde gaa videre i
Retning af at forbyde de ganske unge Aldersklasser af kvinde
lige Arbejdere at have visse Former for Fabriksarbejde. —
J. S, Foget tilsagde Bondepartiets Tilslutning til Forslagets
Gennemførelse, naar Ordet »væsentlig« blev indsat foran
»udækket Behov for Arbejdskraft«. Derimod mente Aksel
Larsen (D. K.), at Forslaget burde afvises som »i enhver
Henseende sagligt ubegrundet, uberettiget, uretfærdigt«. Her
var i og for sig ikke noget at diskutere, og da Ordføreren for
Forslagsstillerne foreslog at standse Sagens Behandling og
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henvise den til nærmere Overvejelse i et Udvalg, stemte
man fra kommunistisk Side imod dette Forslag, der vedtoges
med 105 Stemmer mod 1.
Det nedsatte Udvalg afsluttede ikke sit Arbejde.

10. Forslag til Beslutning af Folketinget [angaaende
Gældsnedskrivning for Landbrugere m. fl.J. (Af Aksel Larsen
og Alfred Jensen). [A. Sp. 2805].
Anmeldt i Folketinget 28/10 (F. Sp. 863). Bebandlingsmaaden 2/n (F. Sp. 930). Eneste Beh. 18/2 (F. Sp. 4219). Be
handlingen standset og Sagen henvist til Udvalget angaaende
Forslag til Lov om Genrejsning af Landbrugets Økonomi og
til Afhjælpning af Arbejdsløsheden (se Side 467).
Forslaget til Beslutning lød saaledes:
»Folketinget beslutter at opfordre Regeringen til at ud
arbejde og i Rigsdagen forelægge Forslag til Lov om Gælds
nedskrivning for Landbrugere, Fiskere og beslægtede Erhverv.
Forslaget maa tilsigte en saadan Nedskrivning af den faste
Gæld, at den fremtidige aarlige Ydelse, der gøres konjunktur
bestemt, kommer til at staa i Forhold til Erhvervenes Ind
tjeningsevne. Ved Gældsnedskrivningen skal der tages Hen
syn saavel til den almindelige Forandring i Erhvervs- og
Afsætningsforhold som til Kurstab ved Laanenes Optagelse,
Bevægelser i Kronekursen og til den enkelte Laantagers For
hold, Aarsagen til Laanenes Optagelse o. s. v. Der skal skabes
Sikkerhed mod fremtidige Kurstab ved Optagelse af pantesikrede Laan. Omkostningerne ved Gældsnedskrivningen søges
tilvejebragt gennem Inddragning af den ekstraordinære For
muestigning og Spekulationsgevinsterne i Kriseaarene, om
fornødent tillige gennem en ekstraordinær Formueafgift i
Lighed med den af daværende Finansminister Bramsnæs i 1924
foreslaaede. — Forslaget til Lov skal udarbejdes og forelægges
saa betids, at det kan blive gennemført som Lov, inden Rigs
dagssamlingen slutter.«
Ordføreren for Forslagsstillerne (Aksel Larsen) pegede paa,
at Landbrugskrisens Følger er Valuta vanskeligheder med
deraf følgende Afhængighed af visse udenlandske Afsætnings
markeder og stigende Arbejdsløshed, og at det, selv om
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der baade ad Beskatningens Vej og gennem talrige Ordninger
var paalagt den øvrige Befolkning meget store Byrder for at
hjælpe Landbrugerne, ikke var lykkedes at overvinde Krisen.
Drømmen om, at de gode gamle Tider skulde komme igen,
maatte vel nu være bristet, og man burde indrette sig paa
Virkelighedens og de sandsynlige Fremtidsudsigters Grund. —
Det stillede Forslag gik ud paa at løse Problemet ved en
Nedskæring af Landbrugets Udgifter, og det eneste Sted, hvor
dette kunde gøres i tilstrækkelig Grad, var paa Kontoen Ter
minsudgifter. Forslaget angav da Retningslinierne for en
statsorganiseret Gennemførelse af en Nedskrivning af den
pantesikrede Gæld — Udformningen af et Lovforslag maatte
overlades til Regeringen og de til dens Raadighed staaende
sagkyndige. Omkostningerne ved Gældsnedskrivningen skulde
paalignes ikke blot Obligationsejerne, men alle, der kan be
tegnes som »Aktionærerne i det kapitalistiske Danmark«, og
i fornødent Fald dækkes gennem en ekstraordinær Formue
afgift. — De foreslaaede Forholdsregler var politisk gennem
førlige, og Gældsnedskrivningen vilde bidrage effektivt til
Arbejdsløshedens Bekæmpelse og sætte Landbruget i Stand
til at tage fat paa den fornødne Omlægning af Driften.
Indenrigsministeren fandt det hensigtsløst ved Behandlin
gen af et Forslag til Beslutning at drøfte, hvad man vilde
gøre eller ikke gøre ved Lov. Den normale Vej var Forelæg
gelsen af et Lovforslag, og den Vej var ogsaa hidtil fulgt med
Hensyn til de heromhandlede Spørgsmaal, ligesom det vilde
ske i den kommende Tid baade med Hensyn til Gældsafvik
lingen og Videreførelsen af den konjunkturbestemte Rente.
Smørum (S.) betragtede Forslaget som fuldstændig over
flødigt, men da det havde nogen Tilknytning til Lovforslaget
om Genrejsning af Landbrugets Økonomi og til Afhjælpning
af Arbejdsløsheden (B. Nr. 13), foreslog han, at Behandlingen
blev standset, og at Forslaget henvistes til det om nævnte
Sag nedsatte Udvalg. Dette vedtoges.

11. Forslag til Beslutning af Folketinget [angaaende
Bemanding af danske Skibe]. (Af Aksel Larsen og Alfred
Jensen). [A. Sp. 2811].
Anmeldt i Folketinget 3/n (F. Sp. 1042). Behandlingsmaaden 4/n (F. Sp. 1043). Eneste Beh. 9/2 (F. Sp. 3766).
Behandlingen standset og Sagen henvist til Udvalget an
gaaende Forslag til Lov om midlertidigt Tillæg til Lov om
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Sønæring af 28. Februar 1916 med senere Ændringer (se
Side 328).
Forslaget til Beslutning havde følgende Ordlyd:
1. Folketinget beslutter, at Ministeren for Handel,
Industri og Søfart skal udstede ny Bekendtgørelse angaaende
Bemanding af danske Skibe overensstemmende med det
Forslag til nye Bemandingsregler for Dæksbesætninger, hvorom
der er forhandlet med de paagældende Søfartsorganisationer.
2. Folketinget paalægger endvidere Ministeren for Han
del, Industri og Søfart at optage Forhandling med de paa
gældende Organisationer om Indførelse af nye Bemandings
regler for Maskinpersonalet paa danske Skibe, idet der hen
vises til det af Søfyrbødernes Forbund i Danmark til Mini
steren indsendte Forslag.
3. Folketinget opfordrer endvidere Regeringen til sna
rest at fremsætte Forslag til Lov om Arbejdstid i Skibe,
hvorved Maksimalarbejdsdagen til Søs fastsættes til 8 Timer,
ogsaa for Dæksfolk. Ved Udarbejdelsen af Forslaget skal
der tages Hensyn til de fra Mandskabsorganisationerne frem
satte Ønsker og Forslag.
Forslaget blev behandlet sammen med Regeringsforslaget
om Tillæg til Sønæringsloven, se Side 329 f., hvor baade Regerin
gens Synspunkter med Hensyn til de forskellige Punkter i
nærværende Forslag til Beslutning og de af Kommunisterne
ved 2. Behandling af Sønæringsloven foreslaaede Ændringer
er omtalt.
Ministeren henstillede til Folketinget at stemme Forslaget
ned, men under Henvisning til, at man ogsaa fra Regeringens
Side havde ønsket Spørgsmaalet om Bemandingsskalaen
inddraget under Lovgivningsarbejdet, foreslog Aksel Larsen
at standse Sagens Behandling og henvise Forslaget til Ud
valget angaaende Tillæg til Sønæringsloven, og dette vedtoges
uden Afstemning.

12. Forslag til Beslutning af Folketinget [angaa
ende Gengivelsen af to Skrivelser i Kornlovsudvalgets
Betænkning]. (Af Oluf Pedersen). [A. Sp. 3325].
Anmeldt i Folketinget ®/12 (F. Sp. 2221). Behandlingsmaaden 9/12 (F. Sp. 2244). Eneste Beh. 9/2 (F. Sp. 3767).

500

Beslutninger.

1938/
/1939

Forslaget til Beslutning havde følgende Ordlyd:
»Folketinget beslutter at nedsætte et Udvalg med een
Repræsentant fra hvert af de syv Partier, der deltog i Behand
lingen af Forslag til Lov om Tillæg til Lov Nr. 334 af 22.
December 1937 om en Kornordning,
til at undersøge, hvorledes det er gaaet til, at Udvalget
i sin Betænkning aftrykker to fra Foreningen af danske
Handelsmøller modtagne Skrivelser som een omredigeret og
beskaaret Skrivelse, uden at dette oplyses for Folketingets
Medlemmer, der saaledes ikke fik Kendskab til denne danske
Industris primære og vægtige, saglige Indvendinger imod
Lovforslaget,
samt til at udarbejde Regler for Udvalgsarbejde, saa dette
ikke kan gentages.
Beretning og Forslag fremsættes i Tinget inden 1. Februar
1939*).«
Forslagsstilleren (Oluf Pedersen) begrundede sit Forslag
med, at der som Bilag til Kornlovsudvalgets Betænkning var
trykt en Skrivelse fra Foreningen af danske Handelsmøller,
dateret 15. Oktober 1938, men at der i Virkeligheden — som
det nu var oplyst i Bladet »Den danske Møller« — var tilgaaet
Udvalget to Skrivelser, henholdsvis af 15. og 20. Oktober,
indeholdende saglige Indvendinger mod Lovforslaget; af
disse Skrivelser var den første i Hovedsagen udeladt i Betænk
ningen, den anden i Hovedsagen medtaget, men Datoen i
Brev Nr. 1 var overført til Brev Nr. 2, og Indledningsordene
i Brev Nr. 2, der henviste til Brev Nr. 1, var erstattet med
de første Linier af Brev Nr. 1. Som Følge af denne Fremgangsmaade havde Folketinget ikke faaet Oplysning om, at Import
af ublandet Hvedemel kunde finde Sted, og at dette bevirkede,
at en dansk Industri blev stillet ugunstigt, og Forslagsstilleren
maatte være enig med Handelsmøllerne i, at Rigsdagen ikke
kunde godkende en Form for Udvalgsarbejde som den, der
her havde fundet Sted.
Formanden for det paagældende Udvalg, A. C. Mortensen
(S.), gjorde opmærksom paa, at ikke alle Skrivelser, der ind
sendes til Udvalgene, bliver trykt, og at dette heller ikke var
sket i den heromhandlede Sag. Skrivelsen af 15. Oktober
var ikke optrykt, fordi den efter Formandens Skøn ikke havde
særlig Interesse og desuden var leveret i 15 maskinskrevne
Eksemplarer, medens Skrivelsen af 20. Oktober kun forelaa
*) Da Sagen først kom til Behandling 9. Februar, foresloges
Datoen ændret til 1. Marts 1939.
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i eet Eksemplar. De Indledningsord, der var overført fra
Brev Nr. 1 til Brev Nr. 2, lød som følger: »Til det af Land
brugsministeren fremsatte Forslag til Lov om Indmaling af
dansk Korn vil Foreningen af danske Handelsmøller gerne
gøre følgende Bemærkninger.« For denne Anbringelse havde
Taleren alene Ansvaret, og der var derfor ikke Brug for
nogen Undersøgelseskommission. Hvad Sagens Realitet angaar, havde hele Udvalget kendt den paagældende Skrivelse,
og den kunde ikke ændre noget Udvalgsmedlems Stilling til
Lovforslaget, saa lidt som det vilde have ændret noget Med
lems Afstemning, om Skrivelsen var blevet optrykt. Taleren
beklagede imidlertid, at Handelsmøllerne følte sig brøstholdne
over den Maade, hvorpaa deres Skrivelser var blevet behandlet;
han vilde derfor foranledige, at den paagældende Skrivelse
blev trykt som Tillæg til Betænkningen, og vilde da finde det
rimeligt, at to andre Skrivelser, der ikke var optrykt, toges med.
De følgende Talere: Kyed (V.), Grønning (K. F.), Rasmus
sen (Gylling) (R. V.), Aksel Larsen (D. K.) og Victor Purschel
(N. S.) var enige om, at der var sket en beklagelig Formfejl,
men at der efter de af Udvalgsformanden fremsatte Udtalelser
ikke var Anledning til at foretage videre i Sagen. Christmas
Møller (K. F.) henstillede til Forslagsstilleren at tage For
slaget tilbage, da Forretningsordenen om kort Tid vilde
komme til Behandling; man kunde saa have det paaklagede
Forhold i Erindring. Oluf Pedersen var ogsaa villig hertil,
dog paa Betingelse af, at A. C. Mortensen gav Tinget en
Undskyldning for det, der var sket. A. C. Mortensen erklærede
imidlertid, at han ikke havde mere at sige om Sagen, og
Oluf Pedersen fremsatte derefter følgende Paastand paa
Overgang til Dagsordenen:
»Idet Folketinget beklager den skete Fejltagelse, gaar
Tinget over til næste Sag paa Dagsordenen.«
Dette Forslag til Dagsorden gav Anledning til nogen
Debat, idet Hartvig Frisch (S.) betragtede det som en Udæsk
ning over for Udvalgsformanden, medens Valdemar Thomsen
(B.), Victor Purschel og Kyed fandt Forslaget begrundet, og
Christmas Møller syntes, at Forslagsstilleren skulde tage det
tilbage, da han havde opnaaet. sit Formaal. Efter at Forhand
lingen havde været afbrudt og Mødet var genoptaget, stillede
Hartvig Frisch og A. M. Hansen (R. V.) en Paastand paa
Overgang til Dagsordenen af følgende Indhold:
»Idet Folketinget tager den Redegørelse til Efterretning,
som er afgivet af Formanden for Kornlovsudvalget, og
slutter sig til den heri givne Beklagelse af den skete Fejl,
gaar Tinget over til næste Sag paa Dagsordenen.«
Oluf Pedersen betragtede denne Dagsorden som fuld
kommen dækkende det, der stod i den af ham foreslaaede Dags-
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orden, og tog derfor denne tilbage. Christmas Møller anbe
falede ligeledes at stemme for Hartvig Frischs og A. M. Han
sens Dagsorden. Den vedtoges med 77 Stemmer; 27 Med
lemmer tilkendegav, at de hverken ønskede at stemme for
eller imod.

13. Beretning til Rigsdagen angaaende Folke
forbundets 19. Forsamling i Genéve fra den 12. til den
30. September 1938. [A. Sp. 4253. — F. Sp. 3597, L. Sp.
496].

14. Beretning angaaende den XXIV. internatio
nale Arbejdskonference i Geneve 1938. [A. Sp. 3797. —
F. Sp. 2532, L. Sp. 305].

II. Forespørgsler.
Folketinget.

1. Den 4. Oktober 1938 anmeldtes i Folketinget (F. Sp. 4)
følgende Forespørgsel til Indenrigsministeren af Ole Bjørn
Kraft, Bindslev, Fibiger, Hasle, Korsgaard, Christmas Møller
og A. C. D. Petersen:

»Hvorledes begrunder Indenrigsministeren, at de i Hen
hold til Lov Nr. 161 af 11. Maj 1935 og Lov Nr. 180 af 29.
April 1938 paaregnede Foranstaltninger endnu ikke er gen
nemført, og ved hvilke Foranstaltninger og inden for hvilken
Tidsfrist agter Indenrigsministeren at raade Bod paa de
skete Forsømmelser?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 5/io (F. Sp. 41).
Forespørgselen foretoges 14/io (F. Sp. 195).
Som Begrundelse for Forespørgselen anførte Ordføreren for
Forespørgerne (Ole Bjørn Kraft), at Indenrigsministerens
Administration af de to Love, der drejer sig om Civilbefolk
ningens Velfærd i Farens Stund, havde været i den mest
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absolutte Modsætning til den Hurtighed og Enighed, hvor
med Lovene blev gennemført paa Rigsdagen. »Ministerens
Administration kan i bedste Fald karakteriseres som tøvende,
famlende og uden Handlekraft med det Resultat, at da den
kritiske Situation indtraadte og Befolkningen vendte sig til Lan
dets ansvarlige Ledelse om Hjælp og Vejledning, med andre Ord
i det Øjeblik, da disse Love, der var vedtaget i saa stor Enig
hed, skulde virke, da viste det sig, at Ministeren, til Trods for
den Tid der havde været til hans Raadighed, i det store og
hele ikke var kommet ud over Overvejelsernes Stadium.«
Intet var i Orden, og de Myndigheder, der skulde føre de for
skellige Bestemmelser ud i Livet, havde ikke modtaget den
fornødne Instruktion og Anvisning. Der fandtes intet af
det Materiel, der var nødvendigt, hvis Foranstaltningerne
skulde kunne gennemføres, og Befolkningen var uden Oplys
ning og Orientering om, hvorledes den skulde forholde sig;
den kunde derfor ikke være andet end raadvild og forvirret,
og hvor den vendte sig hen, mødte den næsten kun Hjælpe
løshed og Usikkerhed. Særlig fremhævedes, at der ikke var
Gasmasker til Raadighed for det Hjælpemandskab, som i
Farens Stund skulde træde til, og at Personalet heller ikke
var formeret og uddannet i større Tal. Der havde ikke
fundet anden Uddannelse Sted end gennem de Kursus, som
Dansk Luftværnsforening havde foranstaltet.
Videre hævdede Taleren, at Hospitalerne var uden Vej
ledning om, hvordan de skulde forholde sig; der var ikke paa
Ministeriets Foranledning truffet nogen Foranstaltning til at
imødegaa de Situationer, som Hospitalerne under et Luft
angreb kunde blive stillet over for. Der var ingen Beskyttel
sesrum tilvejebragt, ingen Afvaskningsrum for gasforgiftede,
ingen Materialer til Mørklægning af Hospitaler, skønt man i
Aar og Dag havde vidst, at alt dette skulde være til Stede.
Derfor var Hospitalernes Ledelse i de kritiske Septemberdage
udsat for stor Uro og Ængstelse. Mange Menneskers Liv og
Velfærd kunde komme til at ligge i deres Haand, og de havde
ingen Mulighed for at foretage sig det, de skulde, fordi Mini
steriet ikke havde sørget for, at det fornødne Materiel var til
Raadighed.
Indenrigsministeren afviste den fremsatte Kritik som ube
rettiget og urimelig. Efter først at have givet en Redegørelse
for, hvordan Spørgsmaalet- om Civilbeskyttelsen havde udvik
let sig her i Landet, og for de Foranstaltninger, der i den for
løbne Tid var truffet, udtalte han, at den stillede Forespørgsel
i sig selv var meningsløs, fordi »intet Medlem af Rigsdagen,
som har deltaget i Behandlingen af Loven, et eneste Øjeblik
har tænkt sig Muligheden af, at de Foranstaltninger, der skal
træffes i Henhold til denne Lov, skulde kunne være gennem-
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ført i Løbet af 4 Maaneder. De Medlemmer blandt Forespør
gerne, der har siddet i Udvalget, kan efter min Mening sim
pelt hen ikke være bekendt at stille dette Spørgsmaal. I
intet Land er disse Foranstaltninger i deres fulde Udstræk
ning gennemført, og i de Lande, med hvilke vi i øvrigt kan
sammenligne os, er Arbejdet gennemgaaende ikke saa langt
fremskredet som her. Det er her i Landet siden Lovens Ved
tagelse fremmet i det Omfang, som Mulighederne — alle
Forhold taget i Betragtning — har tilladt«.
Ministeren var i øvrigt villig til f. Eks. i Finansudvalget
at give Oplysning om alle Enkeltheder vedrørende Lovens
Administration, og han erklærede, at de Foranstaltninger,
som skulde træffes i Henhold til Civilbeskyttelsesloven, i den
følgende Tid ligesom i Tiden siden Lovens Vedtagelse vilde
blive fremmet i fuld Overensstemmelse med de Forudsætnin
ger, hvorunder Loven var blevet tiltraadt af Rigsdagens
Partier.
Hvad specielt Spørgsmaalet om Befolkningens Vejledning
angaar, udtalte Ministeren, at der havde været ført Forhand
linger med Dansk Luftværnsforening om Udsendelse af en
Oplysningspjece. Som Følge af de særlige Forhold blev det
imidlertid nødvendigt at faa det fornødne Oplysningsmateriale
fremskaffet med kort Varsel, og Chefen for det civile Luft
værn udarbejdede da en Pjece, som man havde udsendt til
Befolkningen. At alle de, der havde Ansvaret for Hospitaler
nes Beredskab, gik og var raadløse, benægtedes ligeledes.
Hospitalerne havde faaet deres Instruktioner, og hvor den
fornødne Handlekraft var til Stede, fulgtes disse Instruktioner.
Under den efterfølgende Debat sluttede Vanggaard (V.)
og Hartel (F. F.) sig til den fremsatte Kritik, som uddybedes
yderligere, og de erklærede begge at kunne stemme for en af
Ole Bjørn Kraft fremsat Paastand paa Overgang til Dags
ordenen af følgende Ordlyd:
»Idet Folketinget udtaler, at Tinget misbilliger Indenrigs
ministerens Administration af Lov Nr. 161 af 11. Maj 1935
og Lov Nr. 180 af 29. April 1938, gaar Tinget over til næste
Sag paa Dagsordenen.«
Rasmus Hansen (S.) og Rager (R. V.) udtalte sig i Overens
stemmelse med Indenrigsministerens Imødegaaelse af den
fremsatte Kritik, og de stillede i Fællesskab følgende Forslag
om Overgang til Dagsordenen:
»Idet Folketinget tager Indenrigsministerens Meddelelser
til Efterretning, udtaler Tinget sin Tillid til, at Loven om
Civilbeskyttelsen fremdeles administreres i Overensstemmelse
med de Forudsætninger, hvorom der ved Lovens Vedtagelse
var Enighed mellem Rigsdagen og Ministeren, og gaar over
til næste Sag paa Dagsordenen.«

1938/
71939

Forespørgsler.

505

Fra denne Dagsorden tog Ordføreren for Forespørgerne
Afstand, fordi den indeholdt Ordet »fremdeles«. Oluf Pedersen
(D. R.) kunde heller ikke stemme for den, da man burde
undlade at blande Politik ind i Sagen. Han fandt i øvrigt,
at Indenrigsministeren havde gjort sin Pligt, om end Mini
steren maaske i nogle Tilfælde havde været lidt for rask til
at træffe de Foranstaltninger, som skulde iværksættes. Rets
forbundet maatte derfor ogsaa gaa imod den først foreslaaede
Dagsorden.
Efter Forhandlingens Slutning vedtoges den af Rasmus
Hansen og Rager fremsatte Dagsorden med 73 Stemmer
mod 48. Hermed var Ole Bjørn Krafts Dagsorden bortfaldet.

2. Den 5. Oktober 1938 anmeldtes i Folketinget (F. Sp. 7)
følgende Forespørgsel til Socialministeren af Søren P. Larsen,
Brorsen, Clausager, Knud Kristensen, Kyed, Norskov, Inger
Gautier Schmit og Vanggaard:

»Hvad agter Socialministeren paa Baggrund af de ved
flere Retssager konstaterede Misbrug af Arbejdsløshedslovens
Administration at foretage med Hensyn til skærpet Kontrol?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 12/10 (F. Sp. 63).
Forespørgselen foretoges 26/io °g 11/n (F. Sp. 752 og 1291).
Forespørgselen var, efter hvad Ordføreren for Forespørgerne
(Søren P. Larsen) oplyste, foranlediget af nogle beklagelige
Retssager, hvorved flere Personer blev idømt Fængsel og fra
kendt de borgerlige Rettigheder i 5 Aar, fordi de uretmæssigt
havde oppebaaret Arbejdsløshedsunderstøttelse, hvilket var
muliggjort ved en mangelfuld Kontrol. Selve disse Tilfælde
fandt han ingen Grund til at komme ind paa, da de nu havde
fundet deres Afgørelse ved Retten, men der var under Doms
forhandlingerne fremsat Udtalelser, som viste, at det havde
været en udbredt Opfattelse, at de paagældende havde holdt
sig paa den rigtige Side af Loven. Ved Retten i Holbæk gjor
des det saaledes gældende af en af dem, der kom i Vanskelig
heder, at hvad der indtjen tes efter Kontroltid eller uden for
normal Arbejdstid, ikke skulde tages i Betragtning, naar man
søgte om Hjælp. Endvidere omtalte Ordføreren en i Aarhus
anlagt Sag, hvorved nogle Gartneriarbejdere var sigtet for at
have hævet Understøttelse, samtidig med at de helt eller delvis
var beskæftigede med lønnet Arbejde. Arbejdsløshedskasser
nes Ledere erklærede her, at Kontrollen udelukkende var et
Spørgsmaal om Tillid til Medlemmerne; det var altsaa Med-
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lemmernes egne Oplysninger om Indtægt af Arbejde, der dan
nede Grundlaget for Tildelingen af Hjælp, og en af de sigtede
hævdede, at skulde han drages til Ansvar for, hvad der var
sket, var der mange andre, som det maatte gaa paa samme
Maade.
Under Behandlingen af den i Holbæk paadømte Sag havde
Formanden for Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasseafdeling
over for Retten afgivet en Erklæring om, at det var rigtigt,
at en Del af Medlemmerne var i den Tro, at Fortjeneste, ind
vunden uden for normal Arbejdstid, var Kontrollen uved
kommende, og at den Opfattelse formentlig var stærkt ud
bredt, at Fortjeneste paa Kontroldage, efter at Kontrollen
havde fundet Sted, ikke behøvede at opgives. Under Hen
visning hertil udtalte Ordføreren, at man ikke helt kunde »fri
gøre sig for den Opfattelse, om det ikke er beklageligt, hvis
den samme Formand har givet lignende Vejledninger, før han
afgav sin Erklæring til Retten, nemlig til Medlemmernes
Orientering. Jeg vil derfor gerne spørge, om den højtærede
Socialminister har undersøgt, om en saadan Erklæring er af
givet af Formanden alene, af Formanden i Forbindelse med
Bestyrelsen, af Formanden i Forbindelse maaske med en
Generalforsamlingsbeslutning, samt om denne Erklæring er
afgivet efter Forhandling med Hovedorganisationen Dansk
Arbejdsmandsforbund«.

I sit Svar gav Socialministeren en Redegørelse for Udvik
lingen af Revisions- og Kontrolsystemet inden for Arbejdsløs
hedsforsikringen samt for Arbejdsdirektoratets Syn paa den
nugældende Kontrol og dens Virkninger. Det fremgik heraf,
at Besvigelser ikke helt kunde undgaas, navnlig ikke inden
for den meget store Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse
med dens over hele Landet fordelte 1200 Afdelinger. Man
havde imidlertid i de senere Aar skærpet Kontrollen stærkt,
og det var netop i ikke ringe Grad denne Skærpelse, der havde
bevirket, at en Række Misbrug var blevet konstateret. Efter
Direktoratets Opfattelse vilde det nu skabte Kontrolapparat
være i Stand til at »holde Tilfælde af Misbrug inden for en
saa snæver Margen som overhovedet muligt, naar henses til
hele Systemet og Staben af Medarbejdere«. I øvrigt maatte
det ikke lades ude af Betragtning, at Forsikringens og der
igennem det offentliges Tab ved konstaterede Besvigelser
hovedsagelig dækkes enten af de faglige Forbund eller af
Afdelingernes Medlemmer gennem Opkrævning af et ikke
statstilskudsberettiget Ekstrakontingent; endelig fremskaffes
Beløbet i adskillige Tilfælde af den Person, der har begaaet
Besvigelsen, gennem Afbetaling over en Aarrække.
I Overensstemmelse med Arbejdsdirektoratets Opfattelse
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mente Ministeren, at man foreløbig ikke kunde gøre andet
end at fortsætte med den Kontrolordning, som var gennem
ført, og hvis Virkninger endnu ikke fuldt ud havde vist sig.
Skulde Forholdene give Anledning dertil, kunde Spørgsmaalet
dog senere tages op til fornyet Behandling.
De særlige Spørgsmaal, som var rejst angaaende HolbækSagen, kunde Ministeren ikke besvare paa staaende Fod, da
man ikke havde forberedt ham paa, at de vilde blive stillet.
Ordføreren for Forespørgerne henstillede derfor først mundtligt
og siden i en Skrivelse til Formanden, at Forhandlingen blev
standset og genoptaget paa et senere Tidspunkt. Efter at
Einer-Jensen (S.) havde haft Lejlighed til at imødegaa den
Kritik, som var blevet rettet mod Arbejdsløshedskassernes
Administration, tog Formanden den fremsatte Henstilling om
Udsættelse af Sagens Behandling til Følge.
Da Forhandlingen genoptoges et Par Uger senere, oplyste
Socialministeren, ab Formanden for Arbejdsmændenes Ar
bejdsløshedskasseafdeling i Holbæk, efter at hans til Retten
afgivne Erklæring fra forskellig Side var blevet kritiseret,
havde udstedt en ny Erklæring, i hvilken han bl. a. frem
hævede, at han selvfølgelig ikke havde »stemplet andre af
Afdelingens Medlemmer for at have misbrugt Arbejdsløsheds
kassen eller Socialkontoret«. I øvrigt havde Arbejdsdirekto
ratet fra Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse fremskaffet en
Erklæring, gaaende ud paa, at den under Sagen i Holbæk
afgivne Erklæring var afgivet alene for Afdelingsformandens
Regning, uden at hverken Afdelingens Bestyrelse eller Gene
ralforsamling havde taget Stilling til den, og naturligvis tillige
uden at Arbejdsmandsforbundets eller Arbejdsløshedskassens
Ledelse havde haft Lejlighed til at beskæftige sig med dens
Indhold. Afdelingsformanden maatte altsaa selv bære An
svaret for Erklæringen, og der var fra Arbejdsdirektoratets
Side blevet givet Udtryk for, at han ikke var optraadt
helt korrekt i denne Affære. Om nogen Forsømmelse fra Af
delingsledelsens Side havde der dog ikke været Tale, idet
hvert enkelt Medlem havde faaet udleveret Kassens Ved
tægter, foruden at der paa Kontrolstedet fandtes Opslag,
hvoraf Medlemmernes Forpligtelser nøjagtigt fremgik. Mini
steren kunde derfor ikke se, der var nogen Grund til at rette
Bebrejdelser imod Administrationen af Arbejdsløshedskassen.

Ordføreren for Forespørgerne erkendte, at Ministerens Rede
gørelse havde været et sagligt Svar paa et sagligt stillet Spørgs
maal, men han fandt det betænkeligt, hvis man fra Admini
strationens Side vilde lade den omtalte Afdelingsformand
fortsætte som Formand. Saa vanskelig som Kontrollen var,
burde man tage under Overvejelse at genindføre det effektive
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System med Arbejdsløshedskort, som toges i Anvendelse i 1921,
men som senere var blevet forladt.
Victor Larsen (K. F.) frygtede, at der paa socialpolitisk
Omraade var ved at foregaa en uheldig Mentalitetsforskydning,
men han anerkendte i øvrigt, at Revisionen af Arbejdsløsheds
kasserne efterhaa-nden var blevet meget omfattende, ligesom
han fremhævede Betydningen af, at Kasserne mere og mere
gik over til ikke at lade Medlemmerne selv vælge de Tillidsmænd, der skulde kontrolere de arbejdsløse; det var en Ord
ning, som burde indføres overalt. Ogsaa Nøhr (R. V.) fandt
det heldigst, at Kontrolørerne var uafhængige af de Folk, som
de i givet Fald skulde kontrolere. Jens Thomsen (F. F.)
krævede, at der skulde træffes Foranstaltninger til at hindre,
at der i en Landkommune kunde findes arbejdsløse Landarbej
dere, samtidig med at Landbrugene i samme Kommune
manglede Arbejdskraft. Det var efter hans Opfattelse i høj
Grad demoraliserende og et stærkt Misbrug af Arbejdsløsheds
lovgivningen, at noget saadant kunde finde Sted. I Modsæt
ning hertil fandt Aksel Larsen (D. K.) den fremsatte Kritik
ganske ubeføjet; efter den udtømmende Redegørelse, som
Socialministeren havde fremsat, maatte ethvert sagligt An
greb paa Arbejdsløshedskassernes Administration forstumme.
Socialministeren tog Afstand fra en Genindførelse af Ar
bejdsløshedskortene, idet disse havde virket uheldigt og givet
Anledning til megen Misfornøjelse. Han var villig til at over
veje, om der burde søges tilvejebragt et vist Samarbejde
mellem de sociale Udvalg og Arbejdsløshedsforsikringen ude om
kring i Sognene, for at man kunde undgaa Klager over, at
unge Mennesker paa Landet hævede Understøttelse, skønt der
var ledige Pladser, som de kunde gaa ind i. Et af Edvard
Sørensen (V.) rejst Spørgsmaal angaaende mindre Jord
brugeres Adgang til at blive arbejdsløshedsforsikrede, naar
de i et vist Omfang har Indtægt ved Arbejde hos fremmede,
besvaredes af Ministeren under Finanslovdebatten (F. T.
Sp. 1729).

3. Den 5. Oktober 1938 anmeldtes i Folketinget (F. Sp. 7)
følgende Forespørgsel til Ministeren for Handel, Industri og
Søfart af Knud Kristensen, Brorsen, Clausager, Kyed, Nørskov,
Inger Gautier Schrnit og Vanggaard:
»Fandtes der i Danmark i den for Freden kritiske Uge
tilstrækkelige Forsyninger med absolut nødvendige Varer, og
hvad har Regeringen foretaget sig for i betimelig Tid at til
vejebringe saadanne?«
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Fremme af Forespørgselen vedtoges 12/10 (F. Sp. 63).
Forespørgselen foretoges 25/io (F. Sp. 694).
Efter at Ordføreren for Forespørgerne (Knud Kristensen)
kort havde motiveret Forespørgselen ud fra den Betragtning,
at Regeringen under de nuværende Forhold havde en ganske
ekstraordinær Magt over Handelsomsætningen, og at der der
for paahvilede den et stort Ansvar for, at Landet i kritiske
Situationer var tilstrækkeligt forsynet med de nødvendigste
Varer, fremsatte Handelsministeren en Redegørelse, i hvilken
han omtalte, hvad der kunde oplyses om Beholdningernes
Størrelse, Tildelingen af Import bevillinger samt forskellige
Dispositioner, som var truffet af Regeringen paa dette Omraade.
Vi kunde, gjorde Ministeren gældende, ikke ligge med
Beholdninger, som var tilstrækkelige for en langvarig Periode,
men Regeringen havde for længst udarbejdet en Række
Bestemmelser og Retningslinier med Henblik paa at imødegaa muligt opstaaende Forsyningsvanskeligheder. Angaaende
de forhaandenværende Varelagres Størrelse maatte man i
Hovedsagen holde sig til Det statistiske Departements aarlige
Opgørelser, af hvilke den senest foreliggende angik Stillingen
ved Udgangen af 1937. Da de herved tilvejebragte Oplys
ninger i Hovedsagen vidnede om en gunstig Udvikling i
det nævnte Aar, og da man yderligere i 1938 havde givet
Valutaattester for en Række vigtige Varer i saa rigeligt Om
fang som ingen Sinde før, skulde Lagrene i den kritiske Sep
tember Maaned kunne være af betragtelige Højder. Det var
muligt, at de for visse Varers Vedkommende faktisk ikke var
det, men dette skyldtes ikke Valutacentralen, det maatte
tilskrives, at man fra Købmandsside havde vist Tilbagehol
denhed med Hensyn til Indkøbene, hvad Ministeren i øvrigt
ikke skulde bebrejde Handelsstanden. Da Krigsfaren var paa
sit højeste, blev der af Engroshandelens Hovedorganisationer
stillet Krav om Ophævelse af Importbegrænsningen af Hen
syn til Landets Forsyninger, men efter Ministerens Opfattelse
vilde det have været til ubodelig Skade, om man havde ladet
sig lokke ind i en Panikstemning. Hvad man med Henblik
paa det særdeles vigtige Forsyningsspørgsmaal kunde gøre,
var at overføre saa mange Raastoffer og nødvendige Forbrugs
varer til Frilisten, som Forholdene tillod. Det var netop det,
som var sket, og yderligere havde man i Krisedagene, samtidig
med at Eksporten af visse Varer forbødes, udfærdiget en
Række ekstra Bevillinger, ikke fordi der tidligere var ud
færdiget for faa, men fordi en Række Importører ikke havde
benyttet deres Attester. Ministeren omtalte tillige de Indkøb
af Raastoffer og Reservedele m. v., som var foretaget i Hen-
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hold til Beredskabsloven af 12. April 1938, ligesom han hen
ledte Opmærksomheden paa, at der gennem længere Tid
havde været ført Forhandlinger mellem de nordiske Lande
angaaende Forsyningsspørgsmaalet under Krisesituationer.
Over for de af Ministeren fremsatte Synspunkter hævdede
Ordføreren for Forespørgerne, at Regeringen ved sin Admini
stration af Valutaloven havde begrænset Vareindførselen ogsaa
i den kritiske Uge og derigennem stillet Landet i en Situation,
som kunde have faaet meget ubehagelige, for ikke at sige
ulykkelige Følger. Han ønskede derfor at fremsætte følgende
Paastand paa Overgang til næste Sag paa Dagsordenen:
»Idet Folketinget misbilliger, at Regeringen fører en Im
portbegrænsningspolitik, der medfører Vareknaphed og høje
Varepriser, forringede Eksportmuligheder og stor Arbejdsløs
hed, og som udsætter vort Land for i kritiske Tider at komme
til at mangle livsvigtige Raastoffer og Forbrugsvarer, gaar
Tinget over til næste Sag paa Dagsordenen.«
Paa Socialdemokratiets Vegne udtalte Hauge, at han ansaa
de af Ministeren givne Oplysninger for at være i enhver Hen
seende fyldestgørende, og at han derfor maatte tage Afstand
fra den foreslaaede Dagsorden. Taleren pegede i øvrigt paa,
at Septemberdagene 1938 ikke var uden Fortilfælde. Da vi
i Juli 1914 stod over for Verdenskrigen, havde vi i enhver
Henseende fri Import, men Danmark var ikke af den Grund
velforsynet med Varer. Man tænkte dengang meget mere paa
Eksporten end paa Importen, uagtet vi for mange livsvigtige
Varers Vedkommende var saa daarligt forsynede, at vi i Løbet
af ganske faa Uger maatte til at rationere.
Prieme (K. F.) sluttede sig til den Kritik, som den stillede
Dagsorden gav Udtryk for. Han anførte bl. a., at Handels
ministeren i en Radioudsendelse, som fandt Sted den 28. Sep
tember om Middagen, paa utvetydig Maade havde erkendt,
at Lagrene paa en lang Række Omraader var aldeles util
strækkelige, og anmodet Importørerne om helst samme Dag,
inden Valutakontoret lukkede, at melde sig i Vognmagergade
for at faa Bevillinger til Indførsel af alle de Varer, man den
Dag ansaa for nødvendige. Allerede om Eftermiddagen æn
drede den verdenpolitiske Situation sig, og »ikke saa snart var
dette sket, før Valutakontoret skiftede Standpunkt«.
Rager (R. V.) udtalte sig i Tilslutning til Handelsmini
steren, medens Hartel (F. F.) og Oluf Pedersen (D. R.) erklæ
rede at kunne stemme for Knud Kristensens Dagsorden.
Aksel Larsen (D. K.) vilde derimod »ikke have noget med
denne Dagsorden at gøre«.
Under den efterfølgende Debat fremsatte Hauge og Rager
i Fællesskab følgende Paastand paa Overgang til Dagsordenen:
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»Idet Folketinget udtaler sin Tilfredshed med den af Mini
steren for Handel, Industri og Søfart givne Besvarelse af den
stillede Forespørgsel, gaar Tinget over til næste Sag paa Dags
ordenen.«
Da denne Dagsorden vedtoges med 72 Stemmer mod 52,
kom Knud Kristensens Dagsorden ikke til Afstemning.

4. Den 12. Oktober 1938 anmeldtes i Folketinget (F.
Sp. 98) følgende Forespørgsel til Statsministeren af J. S. Foget,
Elbæk-Jessen, Hartel, Jens Thomsen og Valdemar Thomsen:
»Billiger Statsministeren den Fremgangsmaade, som
Dansk Arbejdsmandsforbund har anvendt over for den
76-aarige Proprietær Winther, Skudshale, hvor man først
ved Trusler om Vold har tvunget hans Arbejdere til at for
lade Arbejdet og derefter, for at gennemtvinge sit Forlan
gende, udsætter en daglig Produktion paa ca. 500 Liter Sød
mælk for Ødelæggelse?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 13/10 (F. Sp. 99).
Forespørgselen foretoges 27/10 (F. Sp. 774).
Den af Ordføreren for Forespørgerne (J. S. Foget) givne
Fremstilling af Baggrunden for Forespørgselen havde i korte
Træk følgende Indhold:
I Skrivelse af 31. Maj 1938 meddelte Dansk Arbejds
mandsforbund Proprietær Winther, at man ønskede en For
handling med ham for at opnaa en kollektiv Arbejdsoverenskomst, og udbad sig en Meddelelse om, hvornaar dette kunde
passe ham. Denne Skrivelse besvarede Hr. Winther ikke.
Senere indfandt Repræsentanter for den stedlige Fagforening
sig i samme Ærinde paa Gaarden; Winther svarede da, at han
var en gammel Mand og havde i Sinde at sælge Gaarden, og
da han ikke havde noget udestaaende med nogen af sine
Folk, kunde han ikke indse, hvorfor han skulde paatvinges en
uvedkommende Faktor. Ved en ny Skrivelse, af 1. Juli, fik
Hr. Winther Underretning om, at Forbundet havde bemyn
diget Vejgaard-Afdelingen til at foretage Arbejdsstandsning,
og at man forbeholdt sig, hvis Konflikten maatte træde i
Kraft, at iværksætte en Sympatiblokade, for saa vidt angaar
Transport, Modtagelse og Bearbejdning af Produkter fra
Skudshale. Herefter fulgte atter en mundtlig Forhandling
mellem Winther og de stedlige Fagforeningstillidsmænd, som
sluttede med, at disse udtalte, at hvis Winther ikke vilde med
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det gode, skulde de nok tvinge ham til at makke ret; Winther
bad dem derefter forsvinde fra hans Ejendom. Den 6. Juli
kom de igen, og den følgende Morgen nedlagde Gaardens 4
Daglejere Arbejdet; 3 af disse var organiserede, og de ud
talte, at de var tilfredse med Arbejdet, men havde faaet Ordre
til at forlade det, da man havde erklæret Strejke; den fjerde
— uorganiserede — Daglejer erklærede, at selv om han var
godt tilfreds med sit Arbejde, havde man truet ham til at for
lade Gaarden, og han turde ikke blive. Winther antog saa
nye Daglejere, og da 2 af disse som Følge af Trusler af en
udsat Strejkevagt atter forlod Arbejdet, antoges 2 andre.
Efter nogle Dages Forløb blev Arbejderne en Aften standset
og antastet af Strejkevagten, og Winther bad da om Politi
beskyttelse. Herefter blev der Ro, og der hengik ca. 3 Maaneder, hvor man praktisk talt intet mærkede. Men den
22. September varslede De samvirkende Fagforbund Strejke
over for Aalborg Mælkekompagni, idet de meddelte Arbejds
giverforeningen, at der af Kvindeligt Arbejderforbund iværk
sattes Strejke over for Kompagniet, for saa vidt angaar
Modtagelse og Behandling af Mælk fra den kon fliktberørte
Ejendom. Under et afholdt Forligsmøde understregede Fag
foreningsformanden, at det slet ikke drejede sig om et Lønspørgsmaal, men om, at Winther skulde gaa ind paa at for
handle om eventuelle Stridigheder med Fagforeningsfolkene
i Stedet for med sine egne Folk. Dette Krav afviste Winther,
og Sympatistrejken blev da iværksat 15. Oktober.
Ordføreren saa i denne Udvikling »Resultatet af den
Parole, som Arbejderkongressen har udsendt«, og »en For
smag paa, hvad der kan ventes i den kommende Tid«. Og
han vilde spørge, om Statsministeren stillede sig solidarisk
med saadanne Overfald og billigede den Terror, Fagfor
eningerne udøvede, og dermed stillede sig paa det Stand
punkt, at Arbejdernes Fagforeninger kunde tillade sig alt,
medens andre hemmedes af de Magtmidler, som det politiske
Flertal sidder inde med.
I sit Svar gjorde Statsministeren opmærksom paa, at Kon
flikten havde sin Oprindelse fra Begyndelsen af April 1938,
da Landarbejdernes Afdelingsformand i Vodskov i en Skrivelse
til Hovedkontoret meddelte, at Folkene paa Skudshale be
klagede sig meget over den Behandling, de var udsat for fra
Forvalteren, en Søn af Proprietæren, som nylig havde givet
en ung Mand paa 18 Aar »et godt Lag Klø«. Folkene havde
anmodet om at faa Gaarden blokeret, og de tre Løsarbejdere
var mere end villige til at gaa. Til Belysning af Lønforholdene
anførte Statsministeren, at en Løsarbejder paa Skudshale i
Vintertiden havde arbejdet for 3 Kr. om Dagen, medens han
paa Basis af Oplysningerne fra Landbrugets eget Driftsbureau
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skulde have haft næsten en Krone mere; den paagældende
havde da ogsaa af Aalborg Kommune modtaget 25 Kr.
maanedlig som Socialhjælp for at kunne afholde Omkost
ningerne ved sin Livsførelse. Ministeren kunde derfor ikke
tro, at man ved den omhandlede Konflikt helt saa bort fra
Lønforholdene. — Statsministeren betegnede Konflikten som
efter Omstændighederne lille og tilsyneladende ogsaa lidet
betydende; her var ikke Tale om truede Samfundsinteresser,
og Ministeren saa derfor ikke Mulighed for Foretagelse af et
Indgreb. Han følte sig heller ikke beføjet til at dømme i en
Konflikt, til hvis Enkeltheder han kun kunde have forholdsvis
overfladisk Kendskab; Oplysninger om Lønvilkaarene paa
andre Arbejdspladser og de af Landøkonomisk Driftsbureau
foretagne Beregninger syntes i øvrigt paa deres Maade at
dømme i Sagen. Derimod vilde Statsministeren finde det
særdeles ønskeligt, om denne Strid som alle andre Stridig
heder kunde komme ud af Verden, og Ministeren havde paa
Forespørgsel modtaget bestemt Erklæring fra Fagforeningen
om, at man med største Beredvillighed fremdeles vilde med
virke til at tilvejebringe en Ordning.
Ordføreren for Forespørgerne fastholdt, at Sagen alene
drejede sig om det Principspørgsmaal, at Winther skulde
forpligte sig til at anerkende Fagforeningens Ret til at for
handle paa hans Arbejderes Vegne vedrørende Overenskomst.
Fagforeningens Aktion var — hvad der ogsaa fremgik af
»Nordjyllands Social-Demokrat« — ikke rejst som et Lønspørgsmaal; Winther havde til enhver Tid fuldt ud givet de
paa Egnen gældende Lønninger og betalt, hvad Arbejdsanvis
ningskontoret i Aalborg havde forlangt; medens adskillige
Landmænd i Højsæsonen døjede med at faa Arbejdskraft nok,
havde Winther da ogsaa kunnet faa alle de Arbejdere, han
havde Brug for, hvad der beviste, at Arbejdsforholdene paa
Gaarden var de allerbedste. Mellemværendet mellem For
valteren og en Karl, som han havde slaaet i Overilelse, var
for længst afgjort for Retten ved Forlig. — Taleren vilde
i øvrigt hævde, at Landbruget betaler en relativt høj Løn,
naar Hensyn tages til Betalingsevnen; og at Viljen til at give
rimelige Lønninger var til Stede i Landbruget, viste Stati
stikken, idet Lønningerne var steget, samtidig med at Be
talingsevnen var faldet. Naar Landbruget vægrede sig ved
at gaa ind paa kollektive Overenskomster som den her om
handlede, var Grunden ikke mindst den, at Landbruget ikke
som Industrien var i Stand til at værge sig mod ublu Krav,
idet det ikke kunde erklære Lockout. Hvis Landbruget kom
ind i kollektive Overenskomster, vilde det derfor være fuld
kommen prisgivet Fagforeningernes Forgodtbefindende. Som
Følge heraf satte Landbruget sig til Modværge, og man syntes
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nu at ville slutte op om den Opfattelse, der var hævdet af
Det frie Folkeparti og Landbrugernes Sammenslutning: at
Modstanden maatte organiseres paa rent erhvervsøkonomisk
Basis. Landbruget stod klar til at optage Handsken og til
at føre den Kamp, som Arbejderne i deres Magtbrynde havde
indledet, igennem til den bitre Ende. Men en saadan Udvikling,
hvorunder Bonden og Arbejderen i Stedet for at samarbejde
rustede sig til Kamp mod hinanden, var saa naturstridig som
overhovedet muligt, og Ansvaret herfor hvilede til syvende
og sidst paa den Regering, der direkte og indirekte støttede
saadanne Overgreb og Udskejelser, som Skudshale-Sagen var
Udtryk for.
Levinsen (S.) hævdede, at Konflikten havde sin Aarsag i
de Løn- og Arbejdsvilkaar, der paa Skudshale blev budt
Fagforeningens Medlemmer. Affæren med Tjenestekarlen
havde ikke nogen væsentlig Betydning; den understregede
naturligvis Ønsket om at faa en Overenskomst, saaledes at
man havde Kontrol med Arbejdsvilkaarene, men Grundlaget
for Konflikten var den stedfundne Underbetaling af Arbej
derne hos en Landmand, som havde den privilegerede Stilling
at kunne sælge sin Mælk i Aalborg som Konsummælk til en
højere Pris. Taleren supplerede Statsministerens Oplysninger
om Lønvilkaarene paa Gaarden med flere Eksempler og drog
heraf den Slutning, at Lønningerne — alene med Undtagelse
af Fodermesterens — ikke gjorde det muligt for gifte Land
arbejdere at forsørge deres Familie paa Basis af deres Arbejde
paa Skudshale.
Lignende Synspunkter blev udviklet af Alfred Jensen
(D. K.), som noterede med Tilfredshed, at man havde »taget
et saadant Eksemplar af Landbrugerne frem til offentlig Be
skuelse« og vist, hvorledes han ved at underbyde sine Folk
faktisk nød godt af Socialforsikringen og saa ikke undsaa sig
for at true sine Folk med Prygl. For Kommunisterne kunde
der ikke gives noget bedre Bevis for Nødvendigheden af
Landarbejdernes Organisering.
Efter Aage Foghs (R. V.) Opfattelse maatte Rigsdagen
være neutral i denne Sag, som burde søges løst ved direkte
Forhandling mellem Parterne, og han haabede, at der inden
længe blev sluttet Forlig. Selve Skudshale-Affæren forekom
ham at være af ringe Betydning, hvorimod det principielle,
en Ordning af Medhjælperspørgsmaalet i Landbruget, havde
stor Betydning, og de Radikale ønskede, at de egentlige Land
arbejdere fik bedre Vilkaar end i hvert Fald de daarligste af
de Vilkaar, der var omtalt under Forhandlingen. Taleren
kunde tænke sig, at hvis man alle Vegne havde søgt at hindre
den Slags Urimeligheder, som var blevet fremdraget ved
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denne Lejlighed, vilde Konflikten være undgaaet, og naar
man ansaa det for saa overmaade vigtigt, at Organisationerne
ikke blev indblandet i disse Forhold, maatte det større Land
brug sørge for, at saadanne Forhold ikke kom til at foreligge.
Derimod udtalte Hans Pinstrup (V.) sig i Tilslutning til
Ordføreren for Forespørgerne. Fagforbundenes Maal var klart
nok: at Landmændene skulde tvinges ind i Arbejdsgiverfor
eningen, forpligte sig til at antage Arbejdsmandsforbundets
Tariflønninger og til fortrinsvis at antage organiserede Arbej
dere, hvorved Medhjælperne vilde blive tvunget ind i Fagfor
eningen. Saa kunde Lederne »sidde i København og diktere
Saastrejke, Høststrejke, Roestrejke, Malkestrejke, Blokade
o. s. v.«. Men i Landbruget kunde man ikke som i Industrien
lukke og senere begynde, hvor man hørte op. Dertil kom, at
det hidtidige gode Forhold og Samlivet i Hjemmene mellem
Landbrugeren og hans Medhjælpere vilde ødelægges, naar
det ikke hvilede paa frivillig Overenskomst, men Fagforenings
ledere udefra skulde trænge sig ind i det og møde op i Hjem
mene for at fremkalde Splid og Ufred. Sagen havde straks
vakt stort Røre i Landbokredse, hvor man hurtigt blev klar
over dens Omfang, og ved de jyske Landboforeningers Dele
geretmøde den 7. Oktober havde Formanden, Landstings
mand Hauch, opfordret Landboerne til saa kraftigt som muligt
i Fællesskab at imødegaa saadanne Overfald paa Enkeltmand.
»Det er Kampen om et Princip, om Friheden for den enkelte
til i Hus og Gaard uden Fagforeningsledernes Indblanding at
ordne sine Forhold og for vore Medhjælpere til frit at afgøre,
om de vil staa i Fagforening eller ikke og til frit at vælge
deres Arbejds- og Læreplads.« Fagforeningsovergreb som i
Skudshale-Sagen kunde ikke tolereres i et retsordnet Sam
fund, og med den nære Forbindelse mellem Fagforbund og
Ministerium burde Statsministeren sørge for at hindre saa
danne Overfald og sørge for, at Arbejds- og Erhvervsfriheden
sikredes Landets Borgere.
Ordføreren for Det konservative Folkeparti, Victor Larsen,
holdt ogsaa paa, at Hovedvægten ikke havde været lagt paa
det lønmæssige, men paa, at »Fagforbundene nu vilde til at
slaa Hul i Nordjylland«; »nu vilde man ind paa Gaardene,
man vilde have Ret til at tale med om Arbejdsforhold og
naturligvis ogsaa Lønforhold paa Gaardene i denne Egn«.
Landet over havde der vist sig Tilløb til nøjagtigt det samme,
og baade paa Sjælland og Fyn kunde der vises Eksempler
paa, hvorledes Dansk Arbejdsmandsforbund troede at kunne
terrorisere danske Landmænd. Taleren og hans Parti havde
intet som helst mod Organisationer; men det centrale var her,
at Organisation maatte være en frivillig Sag. »Vi har imod,
at Organisationerne, i dette Tilfælde Dansk Arbejdsmands-

516

Forespørgsler.

1938/
/1939

forbund, misbruger deres Magt, saaledes at der i Befolkningen
nødvendigvis maa nedfælde sig det bestemte Indtryk, at her
er Tale om Fagforeningsterror. Og det har Befolkningen i
dette Øjeblik en meget tydelig Fornemmelse af med Skudshale-Sagen som Baggrund.«
Hans Hansen (Rørby) (D. R.) syntes ikke, at der fra Ar
bejderorganisationernes Side var sket Ting, hvorved man var
gaaet uden om gældende Love eller Overenskomster, og han
kunde derfor heller ikke se, at Lovgivningsmagten havde
noget Grundlag for at skride ind her. For at præcisere Rets
forbundets Stilling fremsatte han sammen med Gregersen og
Oluf Pedersen følgende Paastand paa Overgang til Dagsordenen:
»Folketinget beklager, at man ud fra en misforstaaet
Klassepolitik har opretholdt og udvidet Monopoler og Sær
rettigheder, der spalter vort Folk og nedbryder et frugtbart
Samarbejde. Denne Godsejer- og Kapitalistpolitik skaber
Dyrtid for den arbejdende Befolkning, fremtvinger højere
Lønkrav, Lønkampe og Trusler mod Folkets livsvigtige For
syninger. Tinget opfordrer Regeringen til en Lovgivning, der
sikrer alles Ligeret og værner den personlige Frihed, og gaar
dermed over til næste Sag paa Dagsordenen.«
En anden Dagsorden blev foreslaaet af J. S. Foget og Hans
Pinstrup, og den blev anbefalet af Victor Larsen:
»Idet Folketinget misbilliger Regeringens Holdning over
for Fagforeningernes Overgreb mod Proprietær Winther,
Skudshale, og den Fremgangsmaade, der saavel her som ved
andre Lejligheder er anvendt, opfordrer Tinget Regeringen
til at iværksætte saadanne Foranstaltninger, at Arbejds- og
Erhvervsfriheden sikres og Grundlovens Bestemmelser herom
sker Fyldest, og gaar hermed over til næste Sag paa Dags
ordenen.«
Statsministeren kunde ikke modtage nogen af disse Dags
ordener. Naar denne Sag var rejst nu, var det som en An
grebskrig mod Arbejdernes Organisationer. I Slutningen af
forrige Aarhundrede førtes Kampen om Arbejdernes Orga
nisationsret inden for Haandværk og Industri, indtil Organisa
tionsretten blev fastslaaet ved Septemberforliget, og Arbejds
giverne i Byerne var nu ikke mindre end Arbejderne interes
serede i en lovmæssig og overenskomstmæssig Fremgangs
maade paa disse Omraader. En tilsvarende Udvikling maatte
efter Ministerens Mening ventes ogsaa paa Landet.
Endelig foreslog Levinsen og Aage Fogh en Dagsorden af
følgende Indhold:
»Idet Folketinget udtaler, at den Arbejdskonflikt, som er
opstaaet paa Gaarden Skudshale, ikke er af en saadan sam
fundsmæssig Betydning, at den giver Grundlag for en Ind
griben fra Statsmagtens Side, og udtaler Ønsket om saadan
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Forhandlingsvilje, saa Konflikten kan ophøre, gaar Tinget
over til næste Sag paa Dagsordenen.«
Denne Dagsorden, som fik Tilslutning fra Alfred Jensen,
vedtoges med 74 Stemmer mod 53, og dermed var de to andre
Paastande paa Overgang til Dagsordenen bortfaldet.
Henimod Slutningen af Forhandlingen gjorde Krag (V.)
gældende, at den Fremgangsmaade, der var fulgt ved at
supplere den paa Skudshale indtjente Løn, som var den paa
Egnen gængse, med Kommunehjælp, var ulovlig. Statsmini
steren udtalte i den Anledning, at Socialministeren paa Grund
lag af den foreliggende Redegørelse vilde undersøge, om der
i denne Sag var begaaet Ulovligheder, ligesom Ministeren for
modentlig paa den givne Anledning vilde undersøge, om der
begaas Ulovligheder af nævnte Art andre Steder.

5. Den 14. Oktober 1938 anmeldtes i Folketinget (F.
Sp. 180) følgende Forespørgsel til Ministeren for Landbrug
og Fiskeri af Aksel Larsen og Alfred Jensen:
»Paatænker Ministeren for Landbrug og Fiskeri Foran
staltninger til Støtte for Fiskerne, hvis Stilling er blevet
yderligere vanskeliggjort gennem de store Skader, Efteraarsstormen har foraarsaget paa Baade og Redskaber?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 15/io (F. Sp. 267).
Forespørgselen foretoges 28/10 (F. Sp. 909).
Ordføreren for Forespørgerne (Aksel Larsen) karakteriserede
Fiskeriets Stilling som meget vanskelig, hvad der bl. a. viste
sig ved, at en stor Del af de Laan, der var ydet Fiskere til
Anskaffelse af Redskaber, Net m. v., enten slet ikke eller kun
delvis var tilbagebetalt. De betydelige Afsætningsvanskelig
heder havde ført til en Begrænsning af Fangsten, og de Priser,
Forbrugerne betalte paa Hjemmemarkedet, oversteg mange
Gange de Priser, Fiskerne opnaaede; man kunde muligvis bøde
herpaa ved at udstede Fiskekort til arbejdsløse, men det vilde
være heldigt, om man gennem mere indgribende og mere
naturlige Foranstaltninger kunde hjælpe paa baade Pris- og
Afsætningsspørgsmaalet. Taleren gjorde dernæst opmærksom
paa, at Statstilskuddet til Fiskernes Understøttelsesforening
ganske vist var forhøjet til 70 pCt. af Fiskernes eget Kontin
gent, men hertil var knyttet den Betingelse, at Kontingentet
saa skulde være 3 Kr. om Ugen, og den Omstændighed, at

518

Forespørgsler.

1938/
/1939

Understøttelsesforeningen kun omfattede en ringe Procentdel
af Landets Fiskere, syntes at tyde paa, at Kontingentet var
sat saa højt, at de fleste Fiskere maatte renoncere paa at blive
Medlem; dette Spørgsmaal burde derfor formentlig tages op
paa ny, og man skulde muligvis gaa den Vej at skabe en
regulær Arbejdsløshedsforsikring for Fiskere. — Til de store
Vanskeligheder var nu yderligere kommet den Skade, som
Efteraarsstormene havde anrettet paa Net og Redskaber,
hvorved mange Fiskere var blevet berøvet Muligheden for
at udøve deres Erhverv. Der var fra Fiskerside peget paa,
at Landmændene i en tilsvarende Situation — efter Sand
flugten i Foraaret — havde faaet Hjælp af Staten, og at man
maatte haabe paa en lignende Støtte til Fiskeriet, og den
stillede Forepørgsel hvilede paa samme Betragtning.
Ministeren for Landbrug og Fiskeri indledede sit Svar med
nogle Udtalelser om, at Regeringen ved Afslutningen af Han
delsaftaler stadig havde gjort, hvad gøres kunde, for at søge
Eksporten af Fiskeriprodukter forøget og fremdeles vilde be
stræbe sig herfor. Tanken om Oprettelse af Arbejdsløsheds
kasser for Fiskere var ikke realisabel, da mange Fiskere ikke
er Lønarbejdere. Derimod havde Ministeren været enig med
Fiskeriets Organisation i, at der burde tilstræbes en Ordning,
hvorved Understøttelseskassen saa vidt muligt kom til at
virke for Fiskerne paa samme Maade, som Arbejdsløsheds
kasserne virker for Arbejderne, og efter Aftale med Organisa
tionerne vilde Bevillingen til Understøttelseskassen i Finansaaret 1939—40 blive forhøjet til ca. 382 000 Kr. eller mere
end 3-doblet. Medens Statstilskuddet hidtil udgjorde 45 pCt.
af Kontingentet, var Ministeriet nu gaaet med til at yde
70 pCt., selv om Kontingentet sættes op fra 2 til 3 Kr. pr.
Uge, og Ministeren troede ikke, at Kontingentet var for højt,
men regnede med, at Medlemstallet fremdeles vilde øges be
tydeligt. I Forbindelse hermed var det aftalt, at man burde
søge at komme bort fra Ydelsen af direkte Statstilskud til
Fiskere ved forskellige Lejligheder, og at Begæring Om ekstra
ordinær Støtte kun skulde kunne fremsættes, naar der indtraf
Ulykker af katastrofelignende Karakter. Hvorvidt der nu
forelaa en saadan Situation, turde Ministeren ikke udtale sig
om med Bestemthed, men de foreliggende Indberetninger syn
tes ikke at tyde derpaa. De enkelte indkomne Andragender
om Støtte i Anledning af Stormskade vilde imidlertid ligesom
Forespørgernes Ønsker om Støtte til Fiskerne blive behandlet
med den sædvanlige Velvilje.
Ordføreren for Forespørgerne takkede Ministeren for den
venlige Besvarelse og fremsatte følgende Paastand paa Over
gang til Dagsordenen:
»Folketinget tager Ministerens Redegørelse til Efterretning
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og udtaler sin Tillid til, at Regeringen snarest søger Foran
staltninger gennemført til Ophjælpning af Fiskeriet og til
Støtte af nødstedte Fiskere. Tinget gaar dermed over til næste
Sag paa Dagsordenen.«
Ministeren bemærkede i denne Anledning, at han var villig
til at lade foretage en velvillig Undersøgelse og Behandling af
de rejste Spørgsmaal, men var noget bange for, at man maaske
vilde lægge mere ind i Dagsordenen, end det var Ministeren
muligt at efterkomme.

Bomholt (S.) forstod ikke, hvorfor en Forespørgsel af denne
Karakter blev fremsat uden for den almindelige Finanslov
debat, og han betragtede den som et aabenbart Forsøg paa
Valgfiskeri. I øvrigt henstillede Taleren til Ministeren at søge
Fiskerikommissionens Arbejde fremskyndet; der kunde være
adskilligt at overveje vedrørende Hjemmemarkedet, Licens
ordningen, Prispolitikken m. m., og Andelstanken kunde for
mentlig trods de lidte Skuffelser frugtbargøres i Fiskerierhver
vet. En saadan konstruktiv Erhvervspolitik skulde imidlertid
helst føres frem af Erhvervets egne Folk.
Venstres Ordfører, Hans Pinstrup, fandt Forespørgselen
overflødig, da der allerede var indledet Samtaler mellem
Dansk Fiskeriforening og Ministeren angaaende Fiskerierhver
vets Stilling og de i Efteraaret indtrufne Stormskader; man
vilde fra Venstres Side yde Støtte til Nyanskaffelser af Fiske
redskaber, saa at Fiskerne sattes i Stand til at blive ved deres
Erhverv fremfor at fylde op i de arbejdsløses og understøt
tedes Rækker.
Det radikale Venstres Ordfører, Kristian Nygaard, hen
viste til, at Regering og Rigsdag plejer at være lydhøre
over for berettigede Krav fra Fiskernes Side, og han troede
ogsaa, man vilde kunne enes om at skaffe de fornødne Beløb,
hvis Fiskernes økonomiske Vanskeligheder uden deres egen
Skyld skulde blive saa store, at Hjælp fremdeles var nød
vendig.
Fibiger (K. F.) fremhævede, at hvad det kom an paa, var
at ophjælpe Erhvervet; de Konservative vilde dog være meget
villige til, naar Forholdene var oplyst, at yde Fiskerne nogen
Støtte, fordi man ikke i Tide havde villet lytte til, hvad der
saa ofte fra konservativ Side var udtalt om Nødvendigheden
af at ophjælpe Fiskerierhvervet.
Ogsaa Elbæk-Jessen (F. F.) vilde hellere være med til at
ophjælpe Erhvervet end at understøtte Fiskerne gennem de
forskellige Kasser; Partiet ønskede, at Ministeren skulde tage
med størst mulig Velvilje paa Fiskernes Forhold, og Partiets
Støtte vilde ikke mangle, naar der fremkom nærmere Forslag
fra Ministeren.
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Oluf Pedersen (D. R.) pegede paa, at Fiskerne, som driver
et frit Erhverv, rammes af Fordyrelser paa Brød, Smør,
Klæder m. m., og nu stod man her og overbød hinanden med
Statshjælp. »Man vil betale meget, blot man kan faa Lov til
at beholde Udbytningen, men afskaffe Udbytningen er der
ingen andre end Retsforbundet der vil.«
Under den fortsatte Forhandling stillede Bomholt og Kri
stian Nygaard følgende Paastand paa Overgang til Dags
ordenen:
»Idet Folketinget tager Landbrugsministerens Redegørelse
til Efterretning og udtaler sin Tillid til, at Regeringen fortsat
vil bestræbe sig for Fiskeriets Ophjælpning under Former, der
ogsaa yder Støtte til nødstedte Fiskere, gaar Tinget over til
næste Punkt paa Dagsordenen.«
Denne Dagsorden kunde Aksel Larsen give sin Stemme, og
han tog derfor sin egen Paastand tilbage. Derimod erklærede
Fibiger, at han ikke kunde anbefale at stemme for en Dags
orden, der udtaler Tillid til Regeringen.
Bomholts og Kristian Nygaards Dagsorden vedtoges en
stemmigt med 56 Stemmer (30 Medlemmer stemte hverken
for eller imod).

6. Den 17. Februar 1939 anmeldtes i Folketinget (F.
Sp. 4147) følgende Forespørgsel til Ministeren for Landbrug
og Fiskeri af Aksel Larsen og Alfred Jensen:
»Hvilket Resultat er Ministeren kommet til i sine Over
vejelser angaaende Redskabshjælpen til Fiskerne og Gennem
førelse af andre Foranstaltninger til Fiskeriets Ophjælpning?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 18/2 (F. Sp. 4156).
Forespørgselen foretoges 3/3 (F. Sp. 4805).
Denne Forespørgsel sluttede sig til foranstaaende Fore
spørgsel og den dertil knyttede Forhandling. Naar Sagen blev
rejst paa ny, var Grunden den, at den kommunistiske Rigs
dagsgruppe havde modtaget mange Henvendelser fra Fiskere,
som bad om, at der maatte blive gjort noget for at »sætte
Gang i Sagerne«, og at »Fiskeritidende« havde indeholdt en
Række Beklagelser over, at det trak ud med den Redskabshjælp, der var stillet i Udsigt.
Ministeren for Landbrug og Fiskeri oplyste, at Dansk
Fiskeriforening i November havde ansøgt om, at der af
Staten maatte blive stillet Midler til Raadighed til Istand
sættelse eller Nyanskaffelse af Fiskeredskaber som Følge af
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de ved Efteraarsstormene forvoldte Ødelæggelser, der karak
teriseredes som katastrofelignende. Den samlede Stormskade
var af Foreningen opgjort til over 700 000 Kr., og man søgte
om en Hjælp paa ca. 400 000 Kr. Efter Fiskerikontrollens
Vurdering androg Skaden dog kun 388 000 Kr. — hvortil kom
direkte anmeldte Skader til Beløb af 93 000 Kr. —, og det
Tab, der kunde betegnes som katastrofalt, anslog Fiskerikon
trollen alt i alt til 91 000 Kr. Hvis man vilde yde Erstatning
i Henhold til de ved Loven af 31. Marts 1937 givne Retnings
linier, vilde Erstatningsbeløbene blive godt 49 000 Kr. Mini
steren havde dog ment af Hensyn til mulig senere indkomne
Andragender at burde søge om en lidt større Bevilling og
havde faaet Finansministeriets Tilslutning til 60 000 Kr.,
hvorom Ministeren den 15. Februar havde rettet Henvendelse
til Finansudvalget.
Ordføreren for Forespørgerne (Aksel Larsen) takkede Mini
steren for hans Redegørelse, men henstillede til Overvejelse,
om 60 000 Kr. ikke var et urimeligt lille Beløb, idet han fryg
tede for, at Fiskerikontrollen ved Ansættelse af de Tab, der
kunde anses for katastrofale, havde vurderet noget for
snævert.

7. Den 3. November 1938 anmeldtes i Folketinget (F.
Sp. 971) følgende Forespørgsel til Justitsministeren og Mini
steren for offentlige Arbejder af Svend E. Johansen:
»1. Hvormed begTunder Justitsministeren sine Afslag paa
Fabrikant Harry Jacobsens gentagne Anmodninger om
kriminel Undersøgelse mod De danske Statsbaner i An
ledning af hans tidligere Kontraktforhold med Stats
banerne vedrørende »Søjlehuset« paa Østerbro Station, og
2. Mener Ministeren for offentlige Arbejder, at De danske
Statsbaners Holdning i Kontraktforholdet med Fabrikant
Harry Jacobsen har været i Overensstemmelse med de al
mene Krav, hæderlig Forretningsmoral stiller, og forenelig
med Statsbanernes Prestige?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 4/n (F. Sp. 1043).
Forespørgselen foretoges 18/n (F. Sp. 1525).
Forespørgeren udtalte indledningsvis, at naar han i denne
Sag henvendte sig til Folketinget, var det »for at paakalde
Tingets Bistand til at forhindre, at en hæderlig og stræbsom
Borgers Retsbevidsthed males i Stykker af Statsadministra
tionens Møllestene«. Sagen tjente ikke noget partipolitisk
Formaal, men drejede sig udelukkende om at fastslaa, om
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der fra Statsbanernes Side var forøvet Uret mod en Borger,
og i saa Fald at søge denne Uret gjort god igen og de skyldige
draget til Ansvar.
Til Motivering af Forespørgselen gav Forespørgeren en
Fremstilling af Sagens Historie i store Træk:
I Maj 1924 traf Fabrikant Harry Jacobsen Aftale med De
danske Statsbaner om Leje af en Statsbanerne tilhørende
Grund, beliggende ved Østerport Station. Aftalen var baseret
paa et af Generaldirektoratet fremsendt Tilbud, der var ud
arbejdet efter forudgaaende Forhandlinger, og Tilbudet var
vedlagt en Bygningstegning og en Arealplan. Ved Kontrak
tens Underskrift blev der ikke, som det er almindelig Coutume,
udleveret Underskriveren en Kontraktgenpart. Da Fabrikant
Jacobsen havde paabegyndt sin Bygning, viste det sig imidler
tid, at en Benzinkiosk, der tilhørte en anden af Statsbanernes
Lejere, Grosserer Jarmund, ragede ca. 2% m ind paa Jacob
sens Grund, og da Jacobsen fik udleveret sin Kontraktgenpart,
fremgik det heraf, at Arealplanen ikke blot var en anden end
den, han havde kontraheret med Banerne om, men at den
yderligere var raderet netop paa det Sted, hvor Benzinkiosken
laa, saa at den viste Kiosken liggende inde paa et Stykke
af det til Jacobsen udlejede Areal; ogsaa Hoved kontraktens
Arealplan, der var den samme som Arealplanen i Genparten,
viste sig at være raderet. Banerne nægtede dog at have gjort
sig skyldig i nogen Fejl, endsige nogen Ombytning eller ulovlig
Badering, og da Bygningsentreprenøren truede med at standse
Byggeriet, havde Jacobsen ingen anden Udvej end at flytte
Benzinkiosken; Omkostningerne herved og Tabet ved For
sinkelsen nægtede Banerne at erstatte.
Sagen udviklede sig senere gennem forskellige Retssager.
Under en af Jacobsen i 1928 anlagt Erstatningssag fremlagde
Statsbanerne Hovedkontrakten, der nu indeholdt en uraderet
Arealplan; Jacobsen hævdede, at Banerne havde ombyttet
Arealplanen i den Hensigt at skuffe i Retsforhold, men det
lykkedes ham ikke at føre Bevis for sin Paastand, og ved
Østre Landsrets Dom, der i November 1929 stadfæstedes af
Højesteret, afvistes Jacobsens Klagepunkter. — Et Par Aar
efter beskyldte Jacobsen Statsbanernes Embedsmænd for
Falsk, Bedrageri, Svig og urigtige Vidneforklaringer. I denne
Anledning anlagde det offentlige Straffesag mod Jacobsen,
og ved Byrettens Dom af December 1932 idømtes han en
Bøde paa 200 Kr. Det oplystes imidlertid under denne Sag,
at Statsbanerne havde ombyttet den Arealplan, der medfulgte
det af Jacobsen accepterede Tilbud, med en anden og mindre
Arealplan, at Hovedkontraktens Segl havde været brudt
een eller flere Gange, og at Grosserer Jarmunds Kontrakter,
Hovedkontrakt og Genpart, begge var raderet paa det om
stridte Omraade.
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Efter Forespørgerens Opfattelse stod Statsadministratio
nens Prestige paa Spil i denne Sag. Den maatte derfor »i Velanstændighedens Navn underkastes en dybtgaaende og uhildet
Undersøgelse«, og Forespørgeren forstod ikke, at en saadan
Undersøgelse ikke for længst var foretaget paa Anklagemyn
dighedens eget Initiativ.
Justitsministeren gjorde først Rede for det civile Mellem
værende mellem Statsbanerne og Fabrikant Jacobsen og
fremhævede her bl. a., at der i 1927 var opnaaet en Ordning
mellem Parterne, som Jacobsen dengang erklærede sig til
freds med, og hvorefter Lejesummen nedsattes, ligesom
Banerne gik ind paa at yde Jacobsen en Godtgørelse samt en
Erstatning paa 3000 Kr. i Anledning af det ved Flytningen
af Kiosken og Byggearbejdets Forsinkelse forvoldte Tab.
Ministeren omtalte derefter de forskellige Retssager og deres
Udfald og gjorde opmærksom paa, at Byretsdommen af 1932
ikke blev paaanket. Først flere Aar senere havde Justitsmini
steriet faaet med Sagen at gøre, idet Fabrikant Jacobsen i
1935 indgav en Anmeldelse mod Statsbanerne for Dokument
falsk. Der var i den Anledning foretaget indgaaende Under
søgelser. Med Hensyn til Seglets Tilstand var de sagkyndiges
Erklæringer ikke overensstemmende, og nogen absolut Sikker
hed for, om Seglet havde været brudt eller ej, var ikke naaet
og kunde formentlig ikke naas. Hvad dernæst Spørgsmaalet om
en Ombytning af Originalkontraktens Arealplan angaar, var det
ikke bevist, at nogen under Statsbanerne ansat Tjenestemand
havde foretaget en Ombytning som den af Jacobsen paastaaede; til Støtte for, at en saadan Ombytning skulde være
sket, forelaa foruden Jacobsens egen Forklaring overensstem
mende Udtalelser af hans to Søskende, som hævdede at have
bemærket Raderingen i Originalkontrakten; imod Ombyt
ningen talte dels samstemmende Vidnesbyrd fra alle de paa
gældende Statsbanetjenestemænd, dels den Omstændighed,
at Banerne faktisk i 1924 havde en rigtig, uraderet Plan til
Disposition, saa at der ikke syntes at have været Anledning
for dem til at benytte en raderet Plan. Efter at Politidirek
tøren havde afvist Anmeldelsen for Dokumentfalsk, tiltraadte
Justitsministeriet da i Overensstemmelse med Statsadvokatens
og Rigsadvokatens Indstilling denne Afgørelse med den Be
grundelse, at der ikke forelaa nogen Formodning om, at der
var udvist et strafbart Forhold. I 1937 indgav Jacobsen paa
ny en Anmeldelse mod Statsbanerne, denne Gang for Be
drageri, men ogsaa denne Anmeldelse var afvist af Rigsadvo
katen, og Justitsministeriet havde tiltraadt hans Afgørelse ud
fra strafferetlige Synspunkter.
»Selv om man« — udtalte Justitsministeren videre — »med
Injuriedommen af 1932 vil være enig i, at Jacobsen med fuld
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Føje kan rette Bebrejdelser mod Banerne, saa er der ikke
Grundlag for en Sigtelse for Bedrageri eller Dokumentfalsk.
Til Sigtelse for Bedrageri kræves, at nogen ved retsstridig at
fremkalde, bestyrke eller udnytte en Vildfarelse bestemmer
en anden til en Handling eller en Undladelse. Det er ikke
bevist, at Banernes Tjenestemænd ved Kontraktens Under
skrift i 1924 var vidende om, at den da foreliggende Plan var
uoverensstemmende med den, paa Grundlag af hvilken Jacob
sen havde besluttet sig til at leje. Derimod foreligger der den
Fejltagelse — og det er uheldigt —, at Jacobsen ikke blev
gjort udtrykkeligt bekendt med, at der forelaa en ny Plan,
saaledes at han selv kunde have undersøgt Forholdene den
gang. At Banerne, efter at man havde opdaget Fejlen i
Marken, lige indtil 1927 nægtede Erstatning, betragter jeg
ogsaa som uheldigt, urigtigt, men det har ikke noget med
Bedrageri at gøre. De paagældende Tjenestemænd nægtede Er
statning med den Motivering, at der ikke saas at foreligge
Erstatningspligt, og lige saa lidt som de i deres Argumentation
herfor kan siges at have brugt bevidst urigtige Paastande,
lige saa lidt kan det hævdes, at de ved deres Argumentation
har bestemt Jacobsen til nogen Art af Handling eller Und
ladelse.«
Ministeren tilføjede, at Departementschef i Justitsmini
steriet Aage Svendsen efter Anmodning af Ministeren for
offentlige Arbejder og med Justitsministerens fulde Tilslutning
havde undersøgt sammen med Generaldirektør Knutzen og
Fabrikant Jacobsen, hvorvidt der, naar der ikke kunde være
Tale om kriminel Tiltale, ud fra Billighedshensyn maatte
kunne opnaas Enighed om at bringe Forholdet mellem Jacob
sen og Statsbanerne ud af Verden, men at disse Forhandlinger
ikke havde ført til noget Resultat.
Sluttelig pegede Ministeren paa, at hvis man nærede den
Opfattelse, at Injuriedommen af 1932 indeholdt saadanne
Oplysninger, at Grundlaget for Højesteretsdommen i den
civile Sag fra 1929 derved var blevet ændret, var der en
Mulighed for ved Henvendelse til Højesteret at faa Tilladelse
til Sagens Genoptagelse ved denne Ret. Fabrikant Jacobsen
havde imidlertid ikke ønsket at prøve den Vej, og Ministeren
turde heller ikke udtale nogen Mening om, hvorvidt en saadan Henvendelse til Højesteret vilde føre til et for Jacobsen
gunstigt Resultat.
Ministeren for offentlige Arbejder henviste med Hensyn til
Sagens Forhistorie til Justitsministerens Redegørelse. Det
kunde ikke bestrides, at der for mange Aar siden var begaaet
Fejl fra Statsbanernes Side i denne Sag, og det var urigtigt,
at man ikke, da Fejlen var konstateret, omgaaende traf Aftale
med Jacobsen om Erstatning for Ulemper og Udgifter i den
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Anledning. Men de begaaede Fejl var for længst berigtiget,
Jacobsen havde i 1927 faaet den Erstatning, han krævede,
og Departementschefen i Justitsministeriet havde efter nøje
Gennemgang af Sagen meddelt Ministeren, at der ikke efter
hans Opfattelse ud fra Billighedssynspunkter var Grundlag
for at tillægge Jacobsen yderligere Erstatning.
Forespørgeren var ikke tilfreds med Ministrenes Erklærin
ger, og idet han i et udførligt Foredrag paa ny optrak Sagens
Hovedlinier, tog han paa flere Punkter Afstand fra Mini
strenes Synspunkter. Han hævdede saaledes, at naar Fabri
kant Jacobsen i 1927 var gaaet ind paa en Tillægskontrakt
med Statsbanerne, var det, fordi Nøden bogstavelig drev ham
til det, og at Banerne havde udnyttet denne Nødssituation.
Og naar Jacobsen ikke havde appelleret Byretsdommen af
1932, var Grunden den, at Politiadvokaten pressede paa for
ikke at faa Appel, og at Banerne gennem deres Sagfører lod
skinne igennem, at de gerne vilde have et Forlig i Stand,
hvorfor Jacobsen efter sin Forsvarers Raad opgav at appellere.
— Da nu saavel Justitsministeriet som Ministeriet for offent
lige Arbejder trods mange og lange Drøftelser ikke mente sig
i Stand til at foretage mere i Sagen, maatte Forespørgeren
bede Folketinget medvirke til at forlange en Undersøgelse
iværksat, og han fremsatte følgende Paastand paa Overgang
til Dagsordenen:
»Idet Folketinget opfordrer Justitsministeren til at ned
sætte et Udvalg, hvori ogsaa Rigsdagen er repræsenteret, til
at undersøge Sagen: Kontraktforholdet mellem De danske
Statsbaner og Fabrikant Harry Jacobsen, og derefter afgive
Beretning om Sagen, gaar Tinget over til næste Sag paa
Dagsordenen.«
Justitsministeren kunde ikke modtage den foreslaaede
Dagsorden. Sagen var efter det foreliggende fuldstændig op
lyst, og hvis der skulde foretages mere, maatte man gaa den
normale Vej.
Ministeren for offentlige Arbejder afviste ligeledes Dags
ordenen, idet han ikke saa nogen Mulighed for at komme
Sagen nærmere. Ministeren hævdede i øvrigt, at det ikke med
Rette kunde siges, at Jacobsen i 1927 var blevet behandlet
mindre kulant af Statsbanerne.
Af Partiordførerne anbefalede Kristen Amby (K. F.) og
Sønderup (V.) i korte Indlæg at stemme for Forespørgerens
Dagsorden. Derimod delte Fr. Dalgaard (S.) og Rager (R. V.)
Ministrenes Synspunkt; ligeledes Oluf Pedersen (D. R.), som
fandt det rigtigt, at Justitsministeren afviste, som han havde
gjort og med den Begrundelse, at der forelaa en Byretsdom,
som ikke var appelleret.
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Fr. Dalgaard og Rager foreslog i Forening følgende Dags
orden:
»Idet Folketinget tager Justitsministerens og Ministeren
for offentlige Arbejders Redegørelser til Efterretning, udtaler
det, at det rette Forum for Afgørelsen af en Sag som den i
Forespørgselen omtalte er Landets Domstole, og gaar dermed
over til næste Sag paa Dagsordenen.«
Denne Dagsorden vedtoges med 55 Stemmer mod 25, og
dermed var Forespørgerens Paastand paa Overgang til Dags
ordenen bortfaldet.’

8. Den 19. Januar 1939 anmeldtes i Folketinget (F. Sp.
2789) følgende Forespørgsel til Justitsministeren af Hasle:
»Vil Justitsministeren give Tinget Oplysninger om Prin
cipperne for Udøvelsen af Asylretten, om den af disse Prin
cipper afledede administrative Praksis og i denne Forbin
delse om dens Udførelse i de personlige Tilfælde, som For
svaret i Straffesagen mod Læge Frits Clausen forgæves søgte
at faa oplyst for Retten ved Fremlæggelse af de paagældende
Aktstykker?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 20/i (F. Sp. 2797).
Forespørgselen foretoges 7/2 (F. Sp. 3599).
Under den Sag, som Anklagemyndigheden i Efteraaret
1938 havde rejst mod Læge Frits Clausen for Ærefornær
melse og Bagvaskelse af Justitsministeren, hævdede For
svareren, at han kunde føre Beviser, der helt eller delvis
kunde diskulpere den anklagede med Hensyn til den Beskyld
ning, han havde fremsat, og som gik ud paa, at Justitsmini
steren havde smuglet jødiske og kommunistiske Provokatører
ind i Landet. Forsvareren nævnte en Række Emigranter,
som skulde falde ind under denne Kategori, og anmodede
om, at Akterne vedrørende disse Personers Forhold maatte
blive fremlagt i Retten. Anklagemyndigheden protesterede
herimod, og Retten tog denne Protest til Følge dels under
Paaberaabelse af Praksis, dels under Henvisning til Retspleje
lovens § 749, hvorefter Retten kan kræve Embedsakter,
som indeholder Oplysninger, der skønnes at være af Betyd
ning for Sagen, meddelte, medmindre Hemmeligholdelse
findes nødvendig i Statens Interesse, hvorom Afgørelse
træffes af vedkommende Minister. Forsvareren havde
imidlertid paa ulovlig Maade skaffet sig Afskrift af nogle
Akter vedrørende Emigranten Werner Calms Forhold, og
disse Oplysninger meddelte han i Retsmødet.
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Det stod nu, udtalte Forespørgeren videre, fast, at Werner
Calm i 1932 havde været indviklet i en Proces af politisk
Art i Tyskland, men formentlig var blevet frifundet, at han
senere paa ny var blevet sigtet og maatte flygte, og at han
under et fleraarigt Ophold i Rusland ogsaa der var blevet
sigtet og fængslet, formentlig som anklaget for Spioneri mod
Sovjetunionen. Paa dette Grundlag skulde Spørgsmaalet
om hans Opholdstilladelse i Danmark afgøres. Justitsmini
steren havde først givet Afslag, men senere givet Indrejse
tilladelse, og Forespørgeren ønskede i den Anledning Oplys
ning om Reglerne for Indrejsetilladelse og om Grunden til,
at Werner Calm havde opnaaet denne, medens Hundreder
af Ansøgere, der laa paa et helt andet Niveau, havde faaet
Afslag. Desuden ønskede han oplyst, om de paagældende
Dokumenters Fremlæggelse kunde antages at faa nogen
Indflydelse paa Bedømmelsen af Tiltaltes Strafansvar, navnlig
med Hensyn til, om han havde bagvasket, havde udtalt sig
mod bedre Vidende ved at bruge Ordene »i Strid med gæl
dende Regler« og Ordet »Provokatør«; efter Forespørgerens
Mening kunde der ikke være Tvivl om, at Oplysningen
om, at Werner Calm havde faaet Opholdstilladelse paa
det foreliggende Grundlag, vilde have været af Betydning
ved Bedømmelsen af Spørgsmaalet om Tiltaltes gode Tro.
Naar Justitsministeren da vilde opretholde Tiltalen for Bag
vaskelse, »maatte Kortene have været lagt paa Bordet; vilde
man ikke det, var det en ufravigelig Pligt at frafalde Tiltale
for denne Sigtelse«.
Justitsministeren gjorde først Rede for Asylrettens Begreb,
de i de senere Aar afsluttede Konventioner om Flygtningespørgsmaalet og den danske Lovgivnings Regler paa dette
Omraade. Derefter omtalte Ministeren Administrationens
Praksis med Hensyn til Opholds- og Arbejdstilladelse og
nævnte bl. a., at det altid stilles som Betingelse for Indrejse
tilladelse, at vedkommende afholder sig fra enhver politisk
Agitation eller anden politisk Virksomhed. Antallet af Flygt
ninge fra Tyskland pr. 1. Oktober 1938 opgav Ministeren til
i alt 1 262, indbefattet 727 jødiske Flygtninge. »Disse kan
altsaa langtfra alle betragtes som egentlige politiske Flygt
ninge i Konventionernes Forstand efter en streng Fortolk
ning af dette Begreb.« Af de øvrige 535 var 210 Socialdemo
krater, 113 Kommunister, 116 Aandsarbejdere og 96 andre
Flygtninge, herunder Børn.
Hvad Retssagen mod Læge Frits Clausen angaar, oplyste
Ministeren, at han maatte opfatte dennes gentagne Udtalelser
som en Beskyldning mod Justitsministeren for paa illegitim
Maade at søge at skaffe Personer ind i Landet, om hvem det
maatte antages, at de vilde optræde som kommunistiske
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Provokatører, og at han derfor havde anmodet Anklage
myndigheden om at rejse Tiltale i den Anledning, idet det
som sædvanlig overlodes Anklagemyndighedens Repræsen
tanter at afgøre, efter hvilke Paragraffer Tiltale skulde rejses.
Anklagemyndigheden havde i Overensstemmelse med fast
Praksis, naar der i det offentliges Interesse rejses Tiltale i
Ærefornærmelsessager, foruden Straffelovens § 267 paaberaabt sig § 268, Bagvaskelsesparagraffen, for ikke paa
Forhaand at afskære Domstolene fra at henføre Forholdet
til § 268, hvis det under Domsforhandlingen anførte maatte
give Grundlag herfor. Denne Tiltale var efter Justitsmini
steriets Opfattelse ogsaa velbegrundet i det foreliggende Til
fælde. Og hvad der var oplyst angaaende Indrejsetilladelsen
til Werner Calm kunde lige saa lidt som nogen anden Sag
give Grundlag for en Beskyldning for Indsmugling af politiske
Provokatører. — Werner Calms Indrejseansøgning var i
første Omgang blevet afslaaet, fordi man i Justitsministeriet
ikke følte sig overbevist om, at han var udsat for Livsfare,
fordi hans Tilknytning til Danmark var forholdsvis ringe,
og endelig fordi der ikke var nogen Sikkerhed for senere at
komme af med ham igen. Hans Søster havde imidlertid
anført, at han vilde kunne faa Lov til at komme ud af Rus
land, hvis han kunde faa Pas til Danmark — medens han
ikke havde nogen som helst Mulighed for at komme andet
steds hen direkte fra Rusland —, og at han havde til Hensigt
at udvandre til Sydamerika; da det endvidere blev oplyst,
at der her i Landet var sikret Werner Calm tilstrækkelige
Pengemidler til at dække Udgifterne ved hans Ophold her
og ved hans senere Rejse til Sydamerika, og da den her
værende Hjælpekomité for jødiske Flygtninge havde lovet
gennem Flygtningeorganisationerne i Udlandet snarest at
skaffe ham Indrejsetilladelse til Sydamerika, havde Justits
ministeriet anset det for rimeligt at imødekomme Søsterens
Henvendelse. Det var over for Ministeriet oplyst, at Werner
Calm var Kommunist, og at han havde været indviklet i
en Proces i Tyskland, men var blevet frifundet; derimod
oplystes intet om, hvad han havde været sigtet for, specielt
ikke — som det senere var hævdet —, at det drejede sig om
et Drab. Efter det Materiale, der forelaa for Justitsmini
steriet, var Calm en dygtig Købmand, som havde haft ansvars
fulde Stillinger flere Steder baade i Tyskland og andetsteds,
en Mand, der af idealistiske Grunde var Kommunist, og det
havde for Justitsministeriet alene drejet sig om af rent
humane Grunde at redde et Menneskeliv, ikke om at redde
en »i øvrigt højst utiltalende og fæl kommunistisk Forbryder«.
Naar Anklagemyndigheden havde protesteret mod Frem
læggelsen af forskellige af Forsvareren begærede justits-
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ministerielle Akter, var dette sket med den Motivering, at
Sagen ikke drejede sig om, hvorvidt Justitsministeren havde
givet nogle fremmede politiske Flygtninge tidsbegrænsede
Opholdstilladelser, hvad man ikke bestred, og med Henvis
ning til fast gældende Praksis. Retten havde ogsaa statueret,
at Forsvarerens Paastand om Fremlæggelse af de omhandlede
Dokumenter ikke kunde tages til Følge, dels fordi nogle af
de Kendsgerninger, som man vilde bevise, ikke blev bestridt
af Anklagemyndigheden, dels fordi det ikke for hver af de
paagældende Udlændinge var anført, hvilke Fakta Akterne
skulde bevise; desuden henviste Retten til Retsplejelovens
§ 749 (se foran).
Ved Dommen blev Frits Clausen anset skyldig i Over
trædelse af Straffelovens § 267, Stk. 2 og 3, og idømt en
Bøde paa 200 Kr., hvorhos den rejste Sigtelse blev kendt
ubeføjet. Med Hensyn til Spørgsmaalet om Sandhedsbevis
udtalte Dommen, at der ikke ved Fremlæggelse af Materiale
vedrørende Werner Calm var ført noget Bevis for Sigtelsen,
og at Retten i øvrigt ikke fandt Anledning til at komme
nærmere ind paa de andre af Forsvareren under Proceduren
anførte Tilfælde. Angaaende disse oplyste Justitsministeren,
at de paagældende 8 Personer paa en enkelt nær havde
indsneget sig her i Landet paa illegitim Vis, at 3 af dem var
rejst ud igen, medens der var givet de øvrige midlertidig
Opholdstilladelse efter Anerkendelse som politiske Flygt
ninge, og at kun 1 af de 8 med Sikkerhed kunde siges at være
Jøde.
I Slutningen af sin Tale udtalte Justitsministeren: »Jeg
giver mig ikke af med nogen Virksomhed i Retning af at
indsmugle Flygtninge, mindst af alt kommunistiske Provoka
tører, men saa længe vi anerkender Asylretten her i Landet,
kan det ikke og skal det ikke undgaas, at ogsaa Flygtninge,
der er Kommunister, nyder godt deraf. Det bliver imidlertid
ikke taalt, at disse Flygtninge udøver politisk Virksomhed
her i Landet, og sker det, vil de risikere en Udvisning uden
Hensyn til, hvilken Fare for deres Liv eller Frihed dette
maatte medføre.«
Forespørgeren syntes ikke, at de af Justitsministeren
anførte Principper indeholdt tilstrækkelig Hjemmel for at
give Indrejsetilladelse til Werner Calm, om hvem det var
oplyst — og det var afgørende —, at han ikke alene havde
været en af det tyske Styre ildeset Person, men at han ogsaa
i sit Gæsteland, Rusland, var blevet arresteret som sigtet
for Spioneri mod dette Land. Der var stadig ikke givet nogen
Forklaring paa, hvorfor Werner Calm skulde have Ret til
at komme ind i Danmark frem for mange andre, som ikke
havde kunnet faa Opholdstilladelse her. Det forekom frem-

530

Forespørgsler.

1938/
/1939

deles Forespørgeren utvivlsomt, at de om Werner Calm
fremkomne Oplysninger maatte have Betydning til Bedøm
melse af, om Tiltalte havde været i ond Tro, ligefrem havde
handlet mod bedre Vidende, og i samme Øjeblik der blev
rejst Krav om Fremlæggelse af de paagældende Dokumenter,
»saa maatte man gøre sig bekendt med dem i Justitsmini
steriet, saa maatte man se, at de kunde blive af Betydning
for Bedømmelsen af Tiltaltes Straffrihed, og saa maatte
man opgive Tiltalen for Bagvaskelse«.
Justitsministeren bemærkede hertil, at man ikke maatte
sammenblande de Principper, der følges ved Asylrettens
Udøvelse, med de Regler, der i Almindelighed følges ved
Meddelelse af Opholdstilladelse, og at han ikke vidste noget
om, at Werner Calm var arresteret som Spion i Rusland. —
Med Hensyn til Spørgsmaalet om Anklagemyndighedens
Stilling til § 267 eller § 268 havde Ministeren intet at føje
til, hvad han før havde sagt: »Jeg kan ikke paatage mig fra
Justitsministeriets Side at erstatte Statsadvokater eller
Rigsadvokat; de maa efter deres Kendskab til vedkommende
Sag og efter deres Kendskab til Praksis afgøre, hvorledes
Sagen skal anlægges, og det interesserer mig aldeles ikke
mere at blande mig i de Sager, der anlægges paa mine egne
eller paa andre Medlemmer af Regeringens Vegne, end i
andre Sager.«
For Himmelstrup (V.) stod det som det vigtigste i Sagen,
ja, det eneste, der havde Interesse, hvordan det egentlig
kunde gaa til, at en saadan Anklage blev rejst af Anklage
myndigheden efter Straffelovens § 268, naar den var vidende
om, at der forelaa Dokumenter, som, hvis de kom offentligt
frem, vilde faa Indflydelse paa Dommen, men som For
svareren ikke mentes at kende. Det forekom Taleren meget
forkert at hemmeligholde de paagældende Dokumenter af
rent principielle Grunde, og han fandt i det hele Retspleje
lovens § 749 uheldig, ligesom han fandt det ødelæggende for
den offentlige Debat, at Regeringen klausulerede snart dette,
snart hint Stof. Naar Justitsministeren nylig under en For
handling i Landstinget havde paataget sig at besvare det
Spørgsmaal, som for Taleren var det centrale, syntes det
ham heller ikke rigtigt, at Ministeren nu skød Sagen fra sig
ved at sige: Det vedrører ikke mig, det er mine underordnede
Embedsmænd.
Forespørgeren mente, at den af Justitsministeren paa
pegede Grænse mellem politiske Flygtninge og Jøder vist i vidt
Omfang var flydende, saaledes som Forholdene havde ud
viklet sig, og at Spørgsmaalet derfor var, om det virkelig
kunde være rigtigt at afvise honnette Folk, hvis Eksistens
var truet paa det alvorligste, og som i reel Forstand kunde
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kaldes politiske Flygtninge, medens en Mand, om hvem det
var oplyst, som var oplyst om Werner Calm, kunde faa
Indrejsetilladelse. Efter talerens Opfattelse var det forkert
af Ministeren ikke at følge disse Sager, og Ministerens Ansvar
blev ikke derved mindre; naar det drejede sig om Folk som
Nationalsocialister og Kommunister, Folk, som bekendte
sig til et andet Kulturgrundlag, var det maaske netop særlig
vigtigt at opretholde Retsplejelovens Regler paa det nøjeste.
Paa Himmelstrups og egne Vegne fremsatte Forespørgeren
følgende Paastand paa Overgang til na-ste Sag paa Dagsordenen:
»Idet Folketinget misbilliger, at Justitsministeren ikke drog
Omsorg for, at Anklagen i Sagen mod Læge Frits Clausen
ændredes i Henhold til de Oplysninger, som forelaa for
Justitsministeriet, gaar Tinget over til næste Sag paa Dags
ordenen.«
Justitsministeren kunde ikke erkende, at han havde
unddraget sig noget Ansvar og lagt det over paa Anklage
myndigheden, thi Justitsministeriet mente netop, at en
Beskyldning mod Justitsministeren for at have indsmuglet
jødiske kommunistiske Provokatører var en Bagvaskelse.
Og naar Himmelstrup ansaa det for uheldigt af principielle
Grunde at hemmeligholde offentlige Dokumenter, vilde
Ministeren finde det meget beklageligt netop af Hensyn til
Emigrantspørgsmaalet, om man kom ind paa at give Afkald
paa Hemmeligholdelsen af de offentlige Dokumenter. Der
forelaa intet som helst om, at Anklagemyndigheden vidste,
at den fremsatte Sigtelse ikke var Bagvaskelse; Dommen
udtalte, at selv Rigtigheden af Forsvarerens Dokumenter
forudsat var Sigtelsen ganske ubevist, men Domstolen
havde her som i andre Tilfælde fortolket Udtrykket »mod
bedre Vidende« saa snævert, at kun den almindelige Paragraf
om Ærefornærmelse kom til Anvendelse. Endelig vendte
Ministeren sig mod den Argumentation, at naar mange
hæderlige Mennesker blev afvist paa Grund af den gældende
Praksis, vilde det være urimeligt at give den kommunistiske
Flygtning midlertidig Opholdstilladelse. De to Ting havde
intet med hinanden at gøre, og hvis man ønskede at side
stille dem, maatte man sige det tydeligt, men saa fik man
ogsaa en helt anden Praksis end den, man altid havde været
enig om. Ministeren saa overhovedet ingen som helst Beret
tigelse til at udtale nogen Art af Misbilligelse og kunde ikke
modtage den stillede Dagsorden.
Fr. Dalgaard (S.) og A. M. Hansen (R. V.) betragtede
den foreslaaede Dagsorden som urimelig, og idet de fandt
Justitsministerens Redegørelse fuldt ud tilfredsstillende,
stillede de følgende Paastand paa Overgang til Dagsordenen:
»Idet Folketinget udtaler sin Tilfredshed med den af Justits-
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ministeren givne Redegørelse, gaar Tinget over til næste
Sag paa Dagsordenen.«
Derimod mente Victor Piirschel (N. S.), at den af Retten
afsagte Kendelse var meget uheldig, at derfor ogsaa den
Anklagemyndighed, der havde fremkaldt Kendelsen, var
stillet meget uheldigt, ligesom Ministerens Stilling var mindre
heldig i denne Sag. Det afgørende Moment i Kendelsen
kunde efter Talerens Opfattelse umuligt være, at de paagæl
dende Dokumenter var irrelevante, men maatte være Hen
visningen til, at Fremlæggelsen vilde være i Strid med Rets
plejelovens § 749, idet Ministerens Tilladelse ikke forelaa.
»Dette er imidlertid atter en Fejl i Kendelsen, thi det, der
skal kræves, er ikke, at Ministeren giver Tilladelse til at frem
lægge Dokumenterne, nej, Forholdet er, at Dokumenterne
skal fremlægges, medmindre Ministeren forbyder det.«
Ved Afstemningen vedtoges den af Fr. Dalgaard og A. M.
Hansen foreslaaede Dagsorden med 62 Stemmer mod 36.
Dermed bortfaldt den af Hasle og Himmelstrup foreslaaede
Dagsorden.

9. Den 20. Januar 1939 anmeldtes i Folketinget (F.
Sp. 2797) følgende Forespørgsel til Ministeren for Handel,
Industri og Søfart af Aksel Larsen og Alfred Jensen'.
»Hvornaar agter Ministeren at gennemføre en mere for
svarlig Bemandingsordning for danske Skibe og at fremsætte
til Gennemførelse Lovforslag om Arbejdstid i Skibe, hvorved
8 Timers Dagen indføres?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 21/j (F. Sp. 2875).
Forespørgselen var sat paa Dagsordenen for Tingets
Møde den 9. Februar. Ved Forhandlingens Begyndelse ud
talte Ordføreren for Forespørgerne (Aksel Larsen), at Fore
spørgselen var fremsat med det ene Formaal at foranledige,
at de Spørgsmaal, der havde været behandlet under de to
foregaaende Punkter paa Dagsordenen (angaaende Tillæg til
Sønæringsloven og Bemandingsregler for danske Skibe [A. Nr.
64 og C. I. Nr. 11]), blev sat under Behandling, og at han
herefter tog Forespørgselen tilbage. (F. Sp. 3767).
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10. Den 2. Februar 1939 anmeldtes i Folketinget (F.
Sp. 3451) følgende Forespørgsel til Statsministeren af Oluf
Pedersens

»Vil Statsministeren medvirke til Gennemførelse af de
den 15. Oktober 1938 af Retsforbundet fremsatte Lovforslag
om det danske Folks Ligeret til Grundværdierne og om en
Formueafgift til Afvikling af den offentlige Gæld?«
Spørgsmaalet om Fremme af Forespørgselen var paa
Dagsordenen for Tingets Møde den 3. Februar (F. Sp. 3542).
Ved denne Lejlighed oplyste Folketingets Formand, at de
Sager, hvorom Forespørgselen drejede sig, vilde blive sat paa
Dagsordenen for et Møde i Tinget i en forholdsvis nær Fremtid,
og Oluf Pedersen tog derefter Forespørgselen tilbage.

11. Den 17. Februar 1939 anmeldtes i Folketinget (F.
Sp. 4076) følgende Forespørgsel til Ministeren for offentlige
Arbejder af Marius Jensen, Hans Pinstrup og Edvard Sørensen:
»Under Henvisning til, at Snekastningsloven i indevæ
rende Vinter for Amts- og Sognekommunerne har medført
meget betydelige Udgifter, som Kommunerne har været afskaaret fra at afsætte Midler til i Budgettet for 1938—39,
stilles følgende Forespørgsel:
»Agter Ministeren at træffe Foranstaltninger til, at der
inden Regnskabsaarets Udløb udbetales Kommunerne For
skud paa den dem tilkommende Refusion i Henhold til Sne
kastningsloven?««
Fremme af Forespørgselen vedtoges 18/2 (F. Sp. 4155).
Forespørgselen foretoges 2b]2 (F. Sp. 4513).
Ordføreren for Forespørgerne (Marius Jensen) mindede om,
at Venstre under Snekastningslovens Behandling havde udtalt
Frygt for, at Lovens Arbejds-, Udgifts- og Dækningsbestem
melser vilde paaføre Kommunerne nye finansielle Byrder og
Vanskeligheder, hvis en Sne vinter satte ind, og for, at de
kommunale Budgetter kunde blive udsat for en Sprængning
ved en Ekstrabelastning, som man havde været afskaaret fra
at regne med, da Budgetterne for 1938—39 blev lagt. De af
Venstre forudsagte Vanskeligheder havde ogsaa vist sig, og
Partiet ansaa det nu for et rimeligt Krav, at Ministeren
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traadte hjælpende til gennem Forskudsudbetaling til Kom
munerne af den dem tilkommende Refusion.
Ministeren for offentlige Arbejder gav en detailleret Rede
gørelse for Snekastningslovens Virkninger i den forløbne
Vinter og hævdede, at Loven stort set havde virket efter sin
Hensigt og medført, at Snerydningen var foregaaet paa en
langt bedre og hurtigere Maade end tidligere, selv om der
havde været visse Begyndervanskeligheder. Skønsvis kunde
de Snekastningsudgifter, der vilde blive anmeldt, anslaas til
8% Mill. Kr. (2 Mili. Kr. for Amtskommunerne, 5% Miil. Kr.
for Sognekommunerne og 1 Mill. Kr. for Købstadkommunerne).
Det var nødvendigt at underkaste det foreliggende Regnskabs
materiale et nærmere Eftersyn i Ministeriet, men Ministeren
var i øvrigt principielt enig i, at Kommunerne i saa vid Ud
strækning som muligt burde have Adgang til at faa udbetalt
passende Forskud paa deres Tilgodehavende hos Staten. Af
praktiske Grunde vilde det dog næppe være muligt at stille
Forskudsbeløb til Raadighed før efter 1. April.
Ordføreren for Forespørgerne takkede Ministeren for hans
Svar og udtalte Haabet om, at Ministeren vilde gaa ind for,
at Refusion blev ydet i fuld Udstrækning.
Den følgende Diskussion drejede sig for en stor Del om
de i Snekastningsloven nedlagte Principper, idet Ordføreren
mente, at Loven burde tages op til Ændring, for at man kunde
faa Fejlene rettet og Byrderne lagt, hvor de bedre kunde
bæres, da Loven i dens nuværende Udformning vilde forøge
Skatterne paa fast Ejendom og stille de forskellige Egne og
Kommuner ulige. N. P. Nielsen (S.) gjorde i den Anledning
opmærksom paa, at Ejendomsbesidderne paa Landet, som
før havde haft hele Pligten til at rydde Landevejene for Sne,
og som havde maattet levere Arbejdskraften hertil uden
Vederlag, nu var blevet fritaget for de dermed forbundne
Millionudgifter. A.CJ).Petersen (K. F.) ansaa det for utvivlsomt,
at Snerydningen i den forløbne Vinter var foregaaet bety
deligt hurtigere og bedre end tidligere, og han troede
vedblivende, at Loven vilde vise sig at være af betydelig
Værdi, en Opfattelse, der deltes af J. S. Foget (B.). Ministeren
fastslog, at det ikke var blevet bestridt, at den nye Lov betød
bedre og hurtigere Snerydning og Afløsning af Pligtarbejdet i
stor Udstrækning. Med Hensyn til Spørgsmaalet om Lovens
Optagelse til Revision oplyste Ministeren, at han havde spurgt
Overvejinspektøren om hans Mening herom, og at Overvej inspektøren ikke havde fundet Grund til at optage Loven til
Revision paa noget Punkt; hertil vilde Ministeren paa det
nuværende Tidspunkt henholde sig.
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12. Den. 24. Februar 1939 anmeldtes i Folketinget
(F. Sp. 4404) følgende Forespørgsel til Statsministeren, Mini
steren for Handel, Industri og Søfart og Socialministeren af
Søren P. Larsen, Brorsen, Clausager, Duborg, Himmelstrup,
Kjær, Krag, Knud Kristensen og Edvard Sørensen:

»Hvad agter Ministeriet at iværksætte for at sætte
Erhvervene i Stand til at beskæftige de forhaandenværende
Arbejdere, og paa hvilken Maade vil man modvirke den
Forarmelse og Demoralisation, der er Følgen af den fortsatte
Arbejdsløshed?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 25/2 (F. Sp. 4476).
Forespørgselen foretoges 8/3 (F. Sp. 5158).
Ordføreren for Forespørgerne (Søren P. Larsen) begrundede
Forespørgselen med den herskende store Arbejdsløshed, idet
han mindede om, at de nuværende Regeringspartier, medens
de var i Opposition, selv havde rettet Kritik mod den da
værende Venstreregering i Anledning af Arbejdsløsheden.
For en halv Snes Aar siden havde daværende Folketingsmand
Vilhelm Nvgaard (S.) saaledes givet Udtryk herfor i en
Forespørgsel, der ganske svarede til den nu stillede. Det er
heller ikke nogen Hemmelighed, udtalte Ordføreren videre,
at »den nuværende Regering og da særligt Socialdemokratiet
forud for Valgene gentagne Gange har givet Udtryk for, at
de var i Stand til at føre en Politik, som skulde give Arbejde
og god Fortjeneste til alle, og det gik endda saa vidt, at
„Social-Demokraten« før Valget i 1929 gav Udtryk for, at
nu maatte snart den signede Dag oprinde, den Dag, da der
skulde foregaa en Kursændring, som skulde blive til Bedring
ikke mindst for de Tusinder, som paa det Tidspunkt fandtes
ledige«. Skønt Regeringen siden 1936 havde haft rent Flertal
i begge Rigsdagens Ting, var den imidlertid ikke i Stand til
at dokumentere den Fremgang i Beskæftigelsen, som man
havde stillet i Udsigt. Tværtimod var Arbejdsløsheden nu
væsentlig større end i 1929, hvilket nærmere illustreredes med
Tal. Den tyngende Arbejdsløshed var et alvorligt Varsko
til Regeringen, der efter Ordførerens Opfattelse havde et
særlig stort Ansvar paa dette Omraade, fordi den i højere
Grad end nogen anden Regering havde tiltaget sig Magten
over Erhvervslivet.
Regeringen havde søgt gennem offentlige Arbejder, gennem
Støtte til Boligbyggeriet og gennem særlige Beskæftigelses
foranstaltninger at modvirke Arbejdsløsheden, men Ordføreren
turde paastaa, at det ministerielle Initiativ paa disse Omraader
var kommet fuldstændig til kort over for den katastrofale
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Arbejdsløshed, som forefandtes. »Man har kun naaet grumme
lidt af det, man har stilet efter, og det er, som om hele Rege
ringens økonomiske Politik og Erhvervspolitik midtsamler
sig i dette frygtelige Arbejdsløshedstal, som ikke er uden For
bindelse med hele den Politik, der har været ført fra Rege
ringens Side.«
I sin Svartale gjorde Statsministeren opmærksom paa, at
Brorsen (V.) under Finanslovforslagets 3. Behandling tidligere
paa Dagen havde inddraget den Sag, som Forespørgselen
drejede sig om, under Debatten, og at saavel Socialministeren
som Statsministeren derfor allerede havde fremsat en Række
Oplysninger om den Virksomhed, der var udfoldet og agtedes
udfoldet over for Arbejdsløsheden.*) Disse Oplysninger fandt
Statsministeren det overflødigt at gentage. Efter at have
paapeget, at Vilhelm Nygaards Forespørgsel var blevet stillet
under andre Forudsætninger end de nuværende, mente han
det derfor tilstrækkeligt at besvare den stillede Forespørgsel
med en Udtalelse om, at Regeringen agtede at fortsætte med
den Politik, som gaar ud paa at sætte Eksporterhvervene og
andre Erhverv i Stand til at opretholde og udvide deres
Produktion, og som gaar ud paa at tilskynde Erhvervslivet
til en fortsat Forøgelse af Beskæftigelsen. Ved Siden deraf
vil man fortsat virke for en Supplering af Beskæftigelsen
gennem offentlige Arbejder; og takket være den Arbejdsløs
hedsforsikring og den Sociallovgivning, som findes, vilde
man formentlig i høj Grad være i Stand til at modvirke de
uheldige Følger af Arbejdsløsheden.
Det forbavsede Ordføreren, at Statsministeren ikke havde
andet Svar at give end dette, at man vilde fortsætte
med den hidtidige Politik, som havde ført til Stigning i
Arbejdsløsheden. Han havde troet, at Regeringen havde
et virkeligt Arbejdsprogram for det kommende Aar, saa at
man med nogen Grund fra Regeringens Side kunde sige: Nu
sætter vi ind paa disse Omraader, og saa vil vi faa Bugt med
Halvdelen eller maaske det meste af Arbejdsløsheden i det
kommende Aar. Men Regeringen havde efter Ordførerens
Opfattelse intet Program, intet Haab om at skabe bedre
Tilstande. Hvad Forholdene krævede, var en ændret Politik.
Venstre troede, at Hjælpen skulde komme fra Erhvervslivet
gennem en Billiggørelse af Produktionen, Der var her i Lan
det ført en Prispolitik, som havde virket meget fordyrende
og medført, at Omkostningsniveauet for Erhvervslivet var
gaaet stærkt opad, og Venstre havde den Opfattelse, at der
er en meget nøje Forbindelse mellem Stigningen i Omkost
ningsniveauet og Stigningen i Arbejdsløsheden.
*) Se Side 116.
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Jens Thomsen (B.) kritiserede, at der gives en højere
Løn for Nødhjælpsarbejde, end der kan opnaas ved Land
brugsarbejde. »At man gør det, forøger efter min Mening
Arbejdsløsheden i Stedet for at nedbringe den, idet det
frister Ungdommen væk fra Landbrugsarbejdet over til Nød
hjælpsarbejdet, og naar den først er kommet over i Nød
hjælpsarbejdet, gaar den ganske automatisk i Løbet af
ganske kort Tid derfra ind i Arbejdsløsheden.« Der er altid
et bestemt Forhold mellem Landbrugets Forrentningsevne
og Arbejdsløsheden, idet Arbejdsløsheden er lille, naar Land
brugets Forrentning er stor, og omvendt. Skal Arbejdsløs
heden kunne nedbringes, maa det derfor ske ved, at der til
vejebringes saadanne Priser paa Landbrugets Salgsvarer, at
en almindelig dygtig Landmand kan opnaa samme Løn ved
at arbejde i sin egen Bedrift, som der betales for tilsvarende
Arbejde i andet Erhverv.
Socialministeren gjorde gældende, at Arbejdsløsliedsstati
stikken i de senere Aar var blevet mere fuldstændig, end den
tidligere havde været, og at der derfor var flere ledige i 1929,
end Statistikken gav Indtryk af. I øvrigt pegede Ministeren
paa, at Antallet af beskæftigede i 1930—38 var steget med
21 pCt., medens der i 1924—30 kun havde været en Stigning
paa 6 pCt. Skønt der næsten ingen Udvandring har været
i de senere Aar, var det derfor lykkedes at skaffe Beskæf
tigelse til største Delen inden for de nye Aargange, der er
vokset op.
Carsten Rafi (K. F.) gav Udtryk for den Anskuelse, at
Fejlen ved den bestaaende Ordning laa i, at Regeringen gen
nem sin Erhvervspolitik indskrænkede Mulighederne for
Erhvervene, tog det Udbytte, der skulde skabe nyt Arbejde,
og midt under Arbejdets Udførelse lagde nye og uventede
Udgifter paa Omkostningskontoen. Der er paa den Maade
skabt Usikkerhed i Forretningslivet. Man kan vel operere
med de Forretninger, man har, men der er ingen, der anlægger
ny Kapital under disse usikre og løse Forhold. I Stedet for
at binde og lamme og baste og paa enhver Maade plyndre
Erhvervene burde man støtte, stimulere og hjælpe dem og
gøre, hvad man kan for at sætte dem i Gang. »Det er Vejen
frem, det er Maaden, hvorpaa det kan gøres. Den er fulgt
i andre Lande.«
I Tilslutning til Socialministerens Udtalelser hævdede
Rager (R. V.), at i det Øjeblik der igen blev lukket op for
Udvandringen og vi kom ned paa lavere Fødselstal, vilde
vi snarere faa for faa Arbejdere end for mange. Han mente
i øvrigt, at det vilde hjælpe meget stærkt, hvis alle inden for
de private Erhverv vilde gøre en positiv Indsats efter deres
større eller mindre Evne for at skaffe blot lidt Arbejde, hvilket
alt i alt ikke vilde forslaa saa lidt.
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Prieme (K. F.) saa en af Aarsagerne til Arbejdsløsheden i,
at Industriforetagender, der ønskede at udvide deres Maskin
park for at kunne beskæftige flere Arbejdere, i maanedsvis,
ja, ofte i aarevis maatte staa som Supplikanter paa Valuta
centralens Trapper for at faa Tilladelse til Indførsel af de
nødvendige Maskiner; og oftest stilledes saadanne Import
tilladelser til nye Maskiner kun i Udsigt, saafremt man afgav
Erklæring om enten at ville lade tilsvarende Maskiner op
hugge eller forsyne med Toldvæsenets Segl, saa at de kom til
at staa uproduktive. Heroverfor anførte Socialministeren, at
der kun blev skredet ind med Forbud mod Indførsel af
Maskiner, naar de paagældende Industrier ikke kunde antages
at have Mulighed for at eksistere under ændrede Vilkaar,
og vi af Hensyn til de Købsforpligtelser, vi har paataget os
over for Udlandet, heller ikke kunde forsvare at investere
nye Kapitaler i nye Fabriksanlæg.

13. Den 10. Marts 1939 anmeldtes i Folketinget (F. Sp.
5339) følgende Forespørgsel til Statsministeren af Christmas
Møller:

»Agter Regeringen at foretage Foranstaltninger til Af
værgelse af den truende Typografkonflikt?«
Forespørgselen taget tilbage 10/3 (F. Sp. 5362).

14. Den 10. Marts 1939 anmeldtes i Folketinget (F.
Sp. 5325) følgende Forespørgsel til Indenrigsministeren af
Svend E. Johansen:

»Kan Indenrigsministeren meddele nærmere Oplysninger
om den i 1937—38 foretagne politimæssige Undersøgelse af
Københavns Kommunes Administration af Set. Hans Hospi
tal, og finder Ministeren det forsvarligt, at der intet er fore
taget i Sagen efter Undersøgelsen?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges n/3 (F. Sp. 5372).
Forespørgselen blev ikke foretaget.*)
*) Forespørgselen stilledes paa ny i den overordentlige Samling
1939 og fore toges den 2. Juni (F. Sp. 687).
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Landstinget.

15. Den 20. Januar 1939 anmeldtes i Landstinget (L. Sp.
336) følgende Forespørgsel til Statsministeren af Hendriksen,
Lisbet Hindsgavl, Lange, S. Rasmussen, Schaumann, Stein
og C. J. F. Sven:

»Agter Statsministeren at imødegaa de Angreb, der paa
Færøerne i Bladet »Dimmalætting« er rettet mod Regeringen,
og agter Statsministeren at give den danske Offentlighed en
Redegørelse for Regeringens Planer med Hensyn til Retnings
linierne for de Foranstaltninger, der bør iværksættes for at
fremme Færøernes og den færøske Befolknings aandelige og
materielle Udvikling bedst muligt?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 25/i (L. Sp. 345).
Forespørgselen foretoges 14/2 (L. Sp. 650).
Ordføreren for Forespørgerne (Hendriksen) indledede med
at omtale den Kritik, som fra færøsk Side var rettet mod
Regeringen. Der herskede efter hans Opfattelse paa Færøerne
i snart sagt alle Lag af Befolkningen Utilfredshed med den
Politik, som føres paa en Række Omraader af vital Interesse
for Færøerne. Selv Sambandspartiets Blad »Dimmalætting«
havde den 7. Januar i en ledende Artikel under Overskriften
»Alvorsord« givet stærke Udtryk for denne Utilfredshed,
foranlediget ved de ændrede Regler om Undervisningssproget
paa Færøerne, der indeholdtes i den kort forinden udstedte
kgl. Anordning af 12. December 1938. I sin Omtale heraf
gjorde Bladet gældende, at Undervisningsministeren med et
Pennestrøg havde udslettet den Bestemmelse i den færøske
Skoleordning, der sikrede Rigssprogets Stilling i den færøske
Folkeskole, og at man i den kommende Tid vilde opleve det
bemærkelsesværdige, at Færøerne, som ifølge Grundloven er
et dansk Amt, ikke længere havde Rigssproget som Under
visningssprog. Regeringens Politik betegnedes i det hele
taget som »den alvorligste Trusel, der nogen Sinde har været
rettet mod ikke blot Sambandspartiet, men de Grundpiller
tillige, hvorpaa al færøsk Samhøringspolitik hviler«, hvilket
nærmere begrundedes i Artiklen, der endog gav Udtryk for
den Opfattelse, at den loyale Del af det færøske Folk havde
»værre Mindretalskaar end dem, der forundes det nationale
Mindretal Syd for Grænsen«. Den færøske Finanspolitik,
som førtes, var »Fumlerier«, der kun efterlod »Skygger og
Skaar«, og som i Strid med Grundlovens Aand tvang Færøernes
Amtskommune til at føre »en Skatte- og Afgiftspolitik, som
kun hører en Stat og aldrig et Amt til«.
Det er haarde Ord, udtalte Ordføreren, og sikkert haardere, end de burde være, navnlig i Betragtning af, at man fra
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dansk Side inden for alle Rigsdagens Partier har næret og
vedblivende nærer de alvorligste Ønsker om at hjælpe Fær
øerne paa det finansielle Omraade. Men den Finanspolitik,
som Regeringen i de senere Aar har ført over for Færøerne,
har paa flere Punkter været stykkevis og delt, uden Plan
og uden Fremtidslinie. Er det f. Eks. ikke i og for sig en
Urimelighed, at Færøerne er en Toldenhed for sig? Var det
ikke langt mere i Overensstemmelse med selve Rigets Enheds
tanke, hvis Færøerne ogsaa i toldmæssig Henseende var en
Del af Danmark? »Der er for mig noget stødende i, at danske
Varer, der sendes til Færøerne, fortoldes efter den særlige
færøske Toldlov, og at Varer, der fra Færøerne sendes til
Danmark, fortoldes efter den danske Toldlov, for saa vidt
de er toldpligtige.«
Det fortjente Anerkendelse, at der nu var Udsigt til en
Ordning af Spørgsmaalet vedrørende Grønlandsfiskeriet, som
Færøerne kunde være tjent med; men den Imødekommenhed
og Forstaaelse, som Regeringen nu havde vist over for de
færøske Fiskere og i Virkeligheden dermed over for hele den
færøske Befolkning, burde være udvist for Aar tilbage.
»Megen Bitterhed vilde være sparet, mange Vanskeligheder
vilde have været klaret, og Forholdet til den færøske Befolk
ning vilde have været bedre, hvis man i Tide havde givet
Færingerne de Rettigheder, de nu faar — og hvorfor kunde
man ikke lige saa godt have givet dem disse Rettigheder
for 10 Aar siden som i Dag?«
I Tilslutning hertil nævntes Spørgsmaalet om Moderni
sering af den færøske Fiskerfiaade, idet dette var en Sag, som
Færøerne ikke kunde klare alene, og som de derfor maatte
have Støtte til. Endvidere henstillede Ordføreren til Over
vejelse, om det ikke vilde være gavnligt for alle Parter, at
Værnepligten blev gjort effektiv for Færøernes Vedkommende
i Overensstemmelse med Grundlovens Bestemmelse om, at
enhver vaabenfør Mand med sin Person er pligtig at bidrage
til Fædrelandets Forsvar.
I sin Svartale pegede Statsministeren paa, at det ikke var
noget enestaaende, at der fra færøsk Side rettedes stærke
Angreb paa Regeringen; det var ogsaa sket under tidligere
Ministerier. Han mente ikke, Ordføreren havde Ret i, at en
dybtgaaende Utilfredshed med Regeringens Virksomhed var
til Stede paa Færøerne. »Noget andet er, at der er saa triste
Vilkaar for den færøske Befolkning i Henseende til Erhvervs
muligheder, at der naturligvis er megen Utilfredshed med de
bestaaende Forhold og megen Trang til Forbedringer; saadanne er jo ogsaa paa forskellig Maade tilstræbt.«
Om Toldordningen udtalte Statsministeren, at den ikke
var af ny Dato, men tværtimod meget gammel; det maatte
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ogsaa antages, at man paa Færøerne satte Pris paa den,
formodentlig bortset fra Enkeltheder. Hvis man nærede
Ønske om det, kunde det dog overvejes, om der var nogen
Mulighed for, at Færøerne kom ind under den almindelige
danske Toldlovgivning. Noget lignende gjaldt med Hensyn
til Færingernes Værnepligt. »Jeg tror ikke, det vil vække
udelt Tilfredshed paa Færøerne, men derfor kan vi jo godt
tage Spørgsmaalet op om, hvorvidt denne Pligt bør paalægges
dem, ligesom den øvrige danske Befolkning har den.«
Paastanden om, at der ingen Plan var i Finanspolitikken
over for Færøerne, maatte Statsministeren afvise. For nogle
Aar siden gennemførtes en for 5 Aar lagt Plan. Denne
Plan var i Hovedsagen blevet fulgt; der forelaa ogsaa mange
Erklæringer fra Færinger om, at den i vid Udstrækning havde
hjulpet dem til Arbejde, til bedre Veje og til forskelligt andet,
som man paa Færøerne sætter Pris paa, og i August—Sep
tember 1938 var der ved Forhandling med en Delegation fra
Færøerne blevet udarbejdet en ny Plan til Afløsning af den
hidtil gældende, ikke for et Aaremaal, men paa ubegrænset
Tid (se nærmere Side 123). Naar der var taget Hensyn til
enkelte Ændringer, som var ønsket af Lagtinget, vilde denne
Plan nu kunne føres ud i Livet. Om visse Spørgsmaal, der
var holdt uden for Forhandlingerne, fordi de behandles af
den færøske Erhvervskommission, kunde i nær Fremtid ventes
Betænkning fra denne.
Den omtalte Artikel i »Dimmalætting« indeholdt, efter
hvad Statsministeren gjorde gældende, Overdrivelser og
Urigtigheder, ligesom den paa flere Punkter byggede paa et
Fejlsyn. Udgangspunktet for de Betragtninger, som den
indeholdt, var Sambandspartiets gamle Kærlighed til Samhørighedspolitikken; men det syntes, som om dette Parti
til en vis Grad havde »villet forpagte Samarbejdet og Arbejdet
for Samhørigheden for sig paa sit færøske Opfattelsesgrundlag«.
.... »Naar Socialdemokratiet hernede fra har støttet Ud
viklingen af Socialdemokratiet paa Færøerne . . . , bliver
dette opfattet som en af Regeringen ført Krig mod Sam
bandspartiet . . . .; og naar Regeringen ud fra sin Opfattelse
finder at maatte vise Hensyn til Færøernes Særstilling, Be
folkningens sproglige og folkelige Egenart paa en anden
Maade, end Sambandspartiet finder det rigtigt, . . . betragter
Sambandspartiet det som noget, der hjælper med til at
bekæmpe det danske paa Færøerne.«
Den kgl. Anordning af 12. December 1938, i hvilken
det hedder, at »ved Undervisningen i Færøsk og Dansk lægges
der Vægt paa, at Børnene opnaar Færdighed i Brugen af
de to Sprog saavel i Læsning som i Tale og Skrift«, vilde efter
Statsministerens Opfattelse ikke skade det danske Sprogs
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Stilling paa Færøerne, men netop snarere skabe Mulighed
for, at der kan arbejdes friere ud fra det Synspunkt, at de
færøske Børn for deres egen Skyld maa lære at beherske det
danske Sprog, ikke som en Tvang, men som en Hjælper i
deres fortsatte Tilværelse. I den tidligere gældende kgl.
Anordning af 16. Januar 1912 bestemtes det, at Tilegnelsen
af Stoffet kunde og særlig for de yngre Børns Vedkommende
burde lettes ved Benyttelse af Børnenes sædvanlige Tale
sprog, Færøsk, »medens det, for at den fornødne Færdighed
i Brugen af det danske Sprog kan opnaas, er nødvendigt,
at Undervisningen i de enkelte Fag, navnlig over for de
ældre Børn, hovedsagelig foregaar paa Dansk«. Bestemmel
sen blev imidlertid i mange Tilfælde ikke overholdt, fordi
man fra forskellig Side var utilfreds med den, og der blev
gentagne Gange gjort Forsøg paa at finde en Formulering,
som de færøske Partier kunde enes om. Da dette stadig
ikke lykkedes, fandt Begeringen, at man ikke fortsat kunde
opretholde en Ordning, som havde Lagtingets Flertal imod
sig, og som ogsaa Skoledirektionen og Amtmanden fandt
det ønskeligt at faa ændret.
I Tilslutning hertil nævnte Statsministeren, at man havde
indført en tilsvarende Nyordning med Hensyn til Kirke
sproget , saa at der ogsaa paa dette Omraade blev større
Frihed, som det var ønsket af et Flertal inden for Lagtinget.
Overenskomsten om Grønlandsfiskeriet ansaa Statsmini
steren for en Løsning, der i tilbørlig Grad tog Hensyn til
alle Sider. Det var blevet bebrejdet Regeringen, at man ikke
tidligere havde faaet tilvejebragt en Ordning, som Færin
gerne kunde erklære sig tilfredse med, men heroverfor maatte
det tages i Betragtning, at de grønlandske Landsraad, som
der skulde forhandles med, havde været meget betænkelige
ved at give Færingerne Adgang til de grønlandske Farvande.
I sit Gensvar sluttede Ordføreren sig til den Opfattelse,
at der ikke skulde øves uretfærdig Sprogtvang paa Færøerne;
men der var et saare langt Skridt fra at undertrykke et Sprog
og til at nægte Dansk at være Rigssprog i det paagældende
Amt. »Intet Parti i Danmark har Ønske om at undertrykke
Færøsk, naturligvis skal Færingerne lære Færøsk, men Dansk
skal være Rigssproget, og det vil ogsaa være det klogeste
og rigtigste, for Færingerne kommer nu engang ikke langt
væk fra Færøerne med Færøsk, hvorimod de, hvis de kan
tale og forstaa Dansk, kan bevæge sig i adskillige Lande.«
Under den efterfølgende Debat gav Niclasen en udførlig
Redegørelse for de Spørgsmaal, som havde været fremdraget.
Om Værnepligten udtalte han bl. a., at dens Indførelse paa
Færøerne, selv om man var sindet til det, vilde støde paa
saa store praktiske Vanskeligheder, at den var uigennemførlig
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af rent praktiske Grunde. Sprogsagens Løsning fandt han
ikke tilfredsstillende. I hvert Fald burde den udstedte An
ordning have indeholdt en Bestemmelse om, at Lærerne var
pligtige til at tale Dansk med Børnene i Dansktimerne. For
den mindre bemidlede Del af Befolkningen, som er henvist
alene til Undervisning i Folkeskolen, maatte efter hans Op
fattelse ikke alene de rent nationale, men ogsaa de praktiske
Hensyn spille en afgørende Rolle.
Undervisningsministeren uddybede nærmere, hvad der
havde ført til Udstedelsen af Anordningen af 1938, og hvad
den tilsigtede. Det var nu overladt til den færøske Befolkning
selv at afgøre, i hvilket Omfang Dansk skal anvendes som
Undervisningssprog; Børnene skal imidlertid lære Dansk,
»og det er positivt fastsat, at man skal lægge Vægt paa, at
Børnene opnaar Færdighed i Brugen af de to Sprog, saavel i
Læsning som i Tale og Skrift«. Ministeren mente, at man vilde
naa adskilligt længere ad Frivillighedens Vej end ved Tvang.
Rytter (V.) mente ikke, det var Befolkningen, der vilde
komme til at bestemme, om Undervisningssproget skulde
være det ene eller det andet, nej, Afgørelsen laa hos Lærerne,
af hvilke mange var partipolitisk indstillede. Man maatte
derfor befrygte, at Anordningen vilde blive det danske
Sprogs Svanesang paa Færøerne. Hvad Kirkesproget og
Retssproget angaar, var Rytter ogsaa betænkelig ved den
Politik, man var slaaet ind paa, selv om Skolesproget spillede
en mere afgørende Rolle. Med Hensyn til Flaget haabede
han, at Regeringen vilde kræve de gældende Regler over
holdt, saa der i paakommende Tilfælde blev grebet ind over for
ulovlig Flagning. Angaaende dette sidste Spørgsmaal udtalte
Statsministeren, at det vilde blive taget op. Man havde paa
Færøerne ekscelleret i en Flagbenyttelse, der var i Strid
med gældende Regler for det øvrige Land, men forhaabentlig
kunde man naa frem til Enighed paa dette Omraade, ligesom
det var lykkedes paa saa mange andre. Samtidig fremhævede
Statsministeren vedrørende Skolesproget, at den gamle An
ordning er blevet tilsidesat i saa stor Udstrækning, at For
holdet næppe kan blive ringere, men tværtimod har Mulighed
for at blive bedre under den nye Ordning. Niclasen gav
Rytter Ret i, at det var tvivlsomt, om der vilde blive Ro
om Sagen. Det havde maaske været rigtigt at foretage en
orienterende Folkeafstemning mellem de skolesøgende Børns
Forældre, men det vilde vel være vanskeligt at faa en saadan
gennemført nu, efter at Anordningen var udstedt.
Ordføreren troede at kunne slaa fast som et Resultat af
Debatten, at der paa Rigsdagen og i hele det danske Folk
er Enighed om, at de færøske Spørgsmaal skal løses ikke paa
et partipolitisk, men paa et nationalt Grundlag.
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16. Den 2. Marts 1939 anmeldtes i Landstinget (L. Sp.
1057) følgende Forespørgsel til Justitsministeren af Rytter,
Bækgaard, Joks. Clausen, Hauch, Jefsen-Christensen, Stens
balle og Villemoes:

»I hvilke Tilfælde kan Politiet ifølge gældende Instrukser
lade Telefonsamtaler aflytte uden Retskendelse, og med
hvilken Hjemmel sker det?«
Fremme af Forespørgselen vedtoges 3/3 (L. Sp. 1120).
Forespørgselen foretoges 9/3 (L. Sp. 1344).
Om Baggrunden for Forespørgselen oplyste Ordføreren for
Forslagsstillerne (Rytter), at »Nordschleswigsche Zeitung«
havde offentliggjort en den 22. April 1938 af Ministeriet for
offentlige Arbejder udfærdiget Instruks om, at Politiet i
visse Tilfælde kunde lade Telefonsamtaler aflytte, at Taleren
i den Anledning under 1. Behandling af Lovforslaget om
Ændringer i Retsplejeloven havde spurgt Justitsministeren
om Hjemmelen for denne Instruks, hvorpaa Ministeren
havde svaret, at Spørgsmaalet formentlig vilde blive besvaret
i Finansudvalget, idet Trafikministeren skulde have Samraad
med dette om Sagen, og at Trafikministeren dér havde med
delt, at selve Apparatet sorterede under ham, men at Reg
lerne om, hvornaar Politiet kunde gribe ind, sorterede under
Justitsministeren. Det var dette Spørgsmaal, man nu ønskede
klaret. Forespørgerne var klar over, at Justitsministeren vil
kunne lade Telefonsamtaler aflytte, naar vigtige Statsinteresser
staar paa Spil — f. Eks. under Krig eller Oprør —, og at der
maa kunne ske Telefonaflytning ifølge Retskendelse, i visse
Tilfælde efterfølgende Retskendelse, men for saa vidt man
gik herudover, ønskede de oplyst, med hvilken Hjemmel
det sker.
I sit Svar gav Justitsministeren først en Redegørelse for
Sagens Forhistorie. Ifølge Loven af 11. Maj 1897 og de private
Telefonselskabers Koncessioner er Telefonfunktionærerne for
pligtede til at hemmeligholde for alle uvedkommende baade
selve Telefonsamtalerne og Navnene paa dem, der har ført
Samtalerne. Formaalet med denne Tavshedspligt er at
beskytte alle legitime Samtaler, men Tavshedspligten er ikke
ubetinget, den maa i et vist Omfang vige for det offentliges
Interesser. I 1914 blev der truffet en Aftale mellem Køben
havns Telefon Aktieselskab og Politidirektøren i København,
hvorefter Oplysninger om, fra hvilket Nummer en bestemt
Samtale havde været ført, kunde forlanges af Opdagelses
politiet, hvorhos Aflytning af Telefonsamtaler kunde ske
efter skriftlig Anmodning fra vedkommende overordnede
Politimyndighed. I 1917 blev der endvidere truffet en mundt-
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lig Aftale mellem Ministeriet for offentlige Arbejder, Justits
ministeriet og Københavns Telefon Aktieselskab om, at
Chefen for Statspolitiet og Politidirektøren i København samt
Departementschefen for Justitsministeriet og visse Embeds mænd under Udenrigsministeriet var berettigede til uden
Kendelse at erholde Oplysninger, herunder ved Aflytning,
om de førte Samtaler.
Dette var Retstilstanden fra 1917 til 1938. Telefonsel
skabet anmodede imidlertid allerede i November 1934 Mini
steriet for offentlige Arbejder om nærmere præciserede Regler
angaaende Hemmeligholdelsespligtens Omfang, og nævnte
Ministerium førte saa en Række Forhandlinger, hvorunder
bl. a. Justitsministeriets og Politimyndighedernes Udtalelse
blev indhentet, og som resulterede i Instruksen af 22. April
1938.
Instruksen fastslaar i Afsnit I. den ved Loven af 1897
paabudte Hemmeligholdelsespligt og udtaler i Afsnit II., at
Retskendelser angaaende Oplysninger og Aflytning skal
efterkommes. Afsnit III. indeholder følgende Bestemmelser
om Politiets Adgang til uden Retskendelse at faa tilvejebragt
Oplysninger om Telefonsamtaler, til at erholde Oplysning
om Telefonsamtaler og Lejlighed til Aflytning:
»1. Politibetjente, Overpolitibetjente, Inspektionsbetjente,
Politiassistenter og Politikommissærer i Opdagelsespolitiet
samt Politifuldmægtige, Politiadvokater, Politiinspektører og
Politimestre kan forlange, at et Telefonselskab sikrer sig visse
nærmere angivne Oplysninger, saaledes at disse kan stilles
til Politiets Raadighed, naar Retskendelse derom foreligger.
2. De samme Polititjenestemænd som under ]. angivet kan
til Brug ved Undersøgelse i Anledning af en begaaet For
brydelse eller til Forebyggelse af en saadan, naar Retskendelse
efter Politiets Skon ikke kan afventes uden væsentlig Ulempe
for Undersøgelsen, forlange Oplysning om, fra og til hvilke
Telefoner der paa et bestemt Tidspunkt eller inden for et
nærmere angivet Tidsrum er ført eller føres Samtaler til og
fra en bestemt Telefon. — Inaen 24 Timer efter saadant
Forlangendes Fremsættelse skal der tilgaa Telefonselskabet
en skriftlig Bekræftelse, underskrevet af Rigspolitichefen,
Vicepolitichefen, Politidirektøren i København, Politimesteren,
en Politiinspektør, en Politiadvokat eller en Politifuldmægtig.
I Bekræftelsesskrivelsen skal udtrykkeligt anføres, at de paagældende Oplysninger skulde bruges ved en Undersøgelse i
Anledning af en Forbrydelse, og at Retskendelse ikke har
kunnet afventes uden væsentlig Ulempe for Undersøgelsen.
Fremkommer saadan Bekræftelse ikke inden den angivne
Tidsfrist, indberettes Sagen gennem Selskabets Ledelse til
Ministeriet for offentlige Arbejder.
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3. Paa Begæring af Rigspolitichefen eller den, der fungerer
i hans Sted, Politidirektøren i København og Chefen for
Københavns Opdagelsespoliti skal der meddeles Politiet alle
begærte Oplysninger og gives Politiet Lejlighed til Aflytning
i det ønskede Omfang.«
Med Hensyn til de under Punkt 1. og 2. nævnte Beføjelser
hævdede Justitsministeren, at den første svarer til den ved
Retsplejelovens § 750 i Statsadvokatsager hjemlede Adgang for
Politiet til at paalægge Postvæsenet at tilbageholde Breve,
indtil der foreligger Retskendelse, og at den anden er i fuld
Overensstemmelse med Principperne i Retsplejelovens Kapit
ler om Beslaglæggelse og Ransagning. Hvad endelig Beføjel
sen under Punkt 3. angaar, gjorde Ministeren opmærksom
paa, at den der hjemlede Adgang til Aflytning af Telefon
samtaler er begrænset paa to Punkter: dels ved Straffelovens
§ 141, der indeholder en Begrænsning og tillige en Hjemmel
inden for det begrænsede Omraade, idet Paragraffen under
Strafansvar paalægger den, som er vidende om, at visse
nærmere angivne alvorlige Forbrydelser mod Staten eller de
øverste Statsmyndigheder eller en Forbrydelse, der medfører
Fare for Menneskers Liv eller Velfærd eller for betydelige
Samfundsværdier, tilsigtes begaaet, at gøre, hvad der staar
i hans Magt for at forebygge Forbrydelsen eller dens Følger,
om fornødent ved Anmeldelse til Øvrigheden, dels ved, at
kun de nævnte tre overordnede Polititjenestemænd kan kræve
Aflytning og Adgangen hertil saaledes er snævrere end efter
Aftalen af 1917. Naar kun den sidstnævnte Begrænsning
fremgaar af Instruksen, skyldes dette, at Instruksen hen
vender sig til Telefonselskabernes Personale, der skal have
klare og faste Regler at gaa efter. Men det var en baade af
Ministeriet for offentlige Arbejder og Justitsministeriet ud
talt Forudsætning under Forhandlingerne om Instruksens
Udfærdigelse, at Beføjelsen for de tre øverste Polititjeneste
mænd kun vilde blive anvendt, naar Hensynet til »Staten,
de øverste Statsmyndigheder, et fremmed Statsoverhoveds
Sikkerhed el. lign, gjorde det paakrævet.
Sluttelig nævnte Ministeren, at de tre omtalte Polititjene
stemænd aldrig havde gjort Brug af den Adgang til Telefonaflyt
ning, som Instruksen hjemler dem, og at saadan Aflytning
heller ikke havde fundet Sted paa Politiets Foranledning i
de sidste 5 Aar.

Ordføreren for Forespørgerne gjorde over for Justitsmini
steren gældende, at Grundlovens § 79 fastslaar Princippet om
Boligens Ukrænkelighed, og at Husundersøgelse, Beslaglæg
gelse og Undersøgelse af Breve og andre Papirer — hvor ingen
Lov hjemler en særegen Undtagelse — alene maa ske efter
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en Retskendelse, der som Regel skal være forudgaaende, men
undtagelsesvis kan være efterfølgende. Dette var ogsaa
anerkendt i den almindelige Lovgivning baade med Hensyn
til Ransagning og Beslaglæggelse af Breve og Telegrammer:
»man skal have en forudgaaende Retskendelse, og kun hvis
man ikke kan faa den, kan Politiet undtagelsesvis gribe ind,
dog saaledes, at man bagefter skal have en Retskendelse«.
Naar der nu ingen Lovregler findes — som f. Eks. med Hensyn
til Telefonaflytning —, er man ikke friere stillet, men saa er
det Grundlovens Bestemmelse om Hjemmets Ukrænkelighed,
der staar ved Magt. Ordføreren gennemgik derefter de
enkelte Punkter i Cirkulærets Afsnit III. og hævdede, at
dette paa alle Punkter gaar ud over de i Lovgivningen fast
satte Grænser for Politiets Efterforskning. Hvad særlig
Punkt 3. angaar, krævedes ikke, at der skal foreligge en For
brydelse, og der stilledes hverken Krav om Retskendelse eller
Indberetning til Retten. At Cirkulæret ikke var blevet
benyttet, var ikke afgørende, thi det kunde benyttes. »Spørgsmaalet er, om Apparatet er i Orden, saa at man, naar vi nær
mer os Politistaten, kan benytte det. Det, der for mig staar
som det vederstyggeligste i en Politistat, er det, at man kan
gribe ind, uden at de Personer, som det angaar, aner noget
om, at det sker.« — De af Justitsministeren omtalte tidligere
gældende Regler for Telefonaflytning kendte Taleren ikke.
Hans Ordre som Justitsminister var den, at skulde der ske
Telefonaflytning, skulde det ske med Ministerens Under
skrift, »idet jeg var den, som skulde have det moralske, det
juridiske og det parlamentariske Ansvar«.
For C. J. F. Sven (K. F.) var Cirkulærets Afsnit III.,
Punkt 3., det afgørende, og han fandt det meget betænke
ligt at tillægge Politiets øverste Tjenestemænd en saadan
Adgang til Telefonaflytning, en Adgang, der i Virkeligheden
vilde kunne benyttes fuldstændig skønsmæssigt. Hvis der
skulde gives Regler i den omhandlede Retning, maatte det ske
ved Lov, og en »saa vidtgaaende Beføjelse, der aabner Mulig
hed for Indgreb i Borgernes almene Rettigheder«, burde ikke
gives i en Instruks. Taleren kunde i øvrigt ikke se, at Straffe
lovens § 141 fastsætter en Begrænsning. De paagældende
Polititjenestemænd »kan aldrig dømmes efter § 141 for at
forlange Aflytning i Telefonen, hvor det viser sig, at der ikke
har været Grund til det. Nej, de kan straffes, hvis de undlader
at kræve Aflytning, hvor der har været Grund til det«.
Gunnar Fog-Petersen (R. V.) var principielt enig i, at
Politiets Adgang til at aflytte Telefonsamtaler enten bør
bunde i en Retskendelse eller følges af en Retskendelse, og
selv om Instruksens Regler nu trak snævrere Grænser end
den tidligere Aftale,, og selv om denne ikke havde haft betæn-
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kelige Følger af nogen Art, kunde han ikke anse et Embeds
mandsansvar for tilstrækkeligt over for saa fundamentale Ret
tigheder. Taleren spurgte derfor, om Ministeren ikke vilde
finde det mest rationelt, om der i Lovgivningen fandtes
Regler for Telefonaflytning, ligesom der findes Regler for
Brud paa Brevhemmeligheden og for Ransagning. Saa
længe en Ordning paa dette Grundlag ikke var etableret,
vilde Taleren finde den væsentligste — og en fuldt ud til
fredsstillende — Kontrol i det parlamentariske Ansvar,
og han spurgte derfor, om Rigspolitichefen som øverste
Politimyndighed ikke, naar der var Tale om at bryde Telefon
hemmeligheden med de angivne Formaal, burde holde Justits
ministeren underrettet derom.
I nogle replicerende Bemærkninger fastholdt Justitsministeren over for C. J. F. Sven, at de tre overordnede
Polititjenestemænds Beføjelse er stærkt begrænset ved
Straffelovens § 141. »Det er selvfølgeligt, at de overhovedet
kun maa optræde ved Telefonaflytning, naar Straffelovens
§ 141 finder Anvendelse. Det bliver disse høje Embedsmænds
Ansvar, at de overholder denne Betingelse, og i Tilfælde af
Misbrug staar de til Ansvar baade over for Justitsministeren
og naturligvis ogsaa over for Domstolene.« — Til Gunnar
Fog-Petersen udtalte Ministeren, at der ikke vilde være
noget til Hinder for at paalægge Rigspolitichefen en Ind
beretningspligt, men det var et Spørgsmaal, om Justits
ministeren kunde være rigtig tilfreds med en Ordning, hvor
efter han skulde tage Ansvaret i hvert enkelt Tilfælde for
noget, som han meget ofte ikke kunde have tilstrækkeligt
Kendskab til. Ministeren vilde derfor mene, at det var
rimeligt i Justitsministeriet at overveje, om man kunde
»finde en Ordning, der mere i Enkeltheder foreskriver, ikke
for Telefonselskaberne, men i det hele, efter hvilke Regler
man fra Politiets Side kan gaa frem«. I Øjeblikket var
Ministeren villig til at forlange, dels at Rigspolitichefen skal
holde sig underrettet, dels at Justitsministeren skal have en
Indberetning i hvert enkelt Tilfælde. Endvidere vilde han
lade overveje, »om det er muligt at finde Regler, der ogsaa
forekommer mig selv mere betryggende under vanskelige og
urolige Forhold end de Regler, der findes i Øjeblikket«.
Det glædede Ordføreren for Forespørgerne meget, at Mini
steren vilde tage Spørgsmaalet op tU Overvejelse; Fore
spørgernes Hensigt var blot at faa Spørgsmaalet sat under
Debat og se at komme bort fra de givne uheldige Regler.
Ordføreren fremsatte derfor følgende Paastand paa Overgang
til næste Sag paa Dagsordenen:
»Idet Tinget gaar ud fra, at Justitsministeren foranlediger,
at de i den af Ministeriet for offentlige Arbejder under 22. April
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1938 udfærdigede Instruks til de koncessionerede Telefon
selskaber indeholdte Bestemmelser under III., 1.—3., snarest
muligt bringes i Overensstemmelse med dansk Lovgivning,
gaar Tinget over til næste Sag paa Dagsordenen.«
Ministeren kunde ikke modtage denne Dagsorden, da
han ikke kunde indrømme, at den i en lang Aarrække gæl
dende og gennem Instruksen indsnævrede Praksis ikke skulde
være i Overensstemmelse med dansk Lovgivning. Med
samme Motivering blev Dagsordenen afvist af Ingeborg
Hansen (S.) og Gunnar Fog-Petersen. Derimod forstod
C. J. F. Sven godt, at naar det efter en lang og anstrengende
Debat var lykkedes at naa til relativ Enighed, maatte dette
manifesteres ved en Dagsorden, og han anbefalede at stemme
for Rytters Forslag i saa Henseende. Dette forkastedes med
39 Stemmer mod 37.
Derimod vedtoges — med 39 Stemmer mod 37 — en
Dagsorden, der blev foreslaaet af Ingeborg Hansen, og som
havde følgende Ordlyd:
»Idet Tinget udtaler sin Tilfredshed med den af Justits
ministeren givne Redegørelse og med Ministerens Tilsagn
om at ville tage Spørgsmaalet om Telefonaflytning op til
nærmere Overvejelse, gaar Tinget over til næste Sag paa
Dagsordenen.«

III. Valgs Prøvelse.
A. Folketinget.
1. Efter at Folketingsmand J. P. Larsen, der repræsen
terede Frederiksborg Amtskreds, var afgaaet ved Døden
den 29. April 1938 (F. Sp. 1), meddelte de to nærmeste
Stedfortrædere for Socialdemokratiet i nævnte Kreds, Lands
tingsmand, Tømrer Hans Hansen, Usserød, og Borgmester
Julius Hansen, København, at de ikke ønskede at modtage
Mandatet. Da der ikke var flere Stedfortrædere for Social
demokratiet i Frederiksborg Amtskreds, overgik Mandatet
i Medfør af Valglovens § 52, jfr. Lov Nr. 104 af 7. April
1936 om Ændringer i Rigsdagsvalgloven, til 1. Stedfortræder
for Partiet i Sorø Amtskreds, Skovfoged N. C. Ælkær, Herlufs
holm. (F. Sp. 6).
Indstilling om Godkendelse af Skovfoged N. C. Ælkær
som Medlem af Tinget vedtoges 12/10. (F. Sp. 62).
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2. Efter at Borgmester S. Munk, der repræsenterede
Maribo Amtskreds, havde nedlagt sit Mandat fra den 11. Ok
tober 1938 (F. Sp. 6), indtraadte 1. Stedfortræder for Social
demokratiet i nævnte Amtskreds, Underdirektør Peder Nør
gaard, København, som Folketingsmand for Amtskredsen.
(F. Sp. 7).
Indstilling om Godkendelse af Underdirektør Peder Nør
gaard som Medlem af Tinget vedtoges 12/10. (F. Sp. 63).
3. Efter at Formand for De samvirkende Fagforbund Chr.
Jensen, der repræsenterede København—Frederiksberg, østre
Storkreds, var afgaaet ved Døden den 3. December 1938
(F. Sp. 2123), fandtes der i Henhold til den af Indenrigsmini
steriet udarbejdede Stedfortræderliste ikke flere Stedfor
trædere for Socialdemokratiet inden for Hovedstadens Omraade. Mandatet vilde da i Medfør af Valglovens § 52, jfr.
Lov Nr. 104 af 7. April 1936 om Ændringer i Rigsdags
valgloven, være at overføre til Svendborg Amtskreds. 1. Sted
fortræder i sidstnævnte Amtskreds, Landstingsmand H. P.
Johansen, ønskede imidlertid ikke at modtage Mandatet,
hvorefter Mandatet overgik til næste Stedfortræder, Redaktør
D. P. Ditlevsen, Faaborg. (F. Sp. 2290).
Indstilling om Godkendelse af Redaktør D. P. Ditlevsen
som Medlem af Tinget vedtoges 14/12. (F. Sp. 2356).

4. Efter at Gaardejer Svend Nielsen, der repræsenterede
Randers Amtskreds, havde nedlagt sit Mandat fra den 21.
Januar 1939 (F. Sp. 2797), indtraadte 1. Stedfortræder for
Venstre i nævnte Amtskreds, Ingeniør, Dr. techn. F. R.
Christiani, som Folketingsmand for Amtskredsen. (F. Sp.
2874).
Indstilling om Godkendelse af Ingeniør, Dr. techn. F. R.
Christiani som Medlem af Tinget vedtoges 25/x. (F. Sp. 2963).
B. Landstinget.
1. Efter at 8. Medlem for 6. Landstingskreds, Gaard
ejer N. K. Kristensen, havde nedlagt sit Mandat den 31. De
cember 1938 (L. Sp. 202), indtraadte Gaardejer Henrik
Jensen, Grynderupgaard, der i Valgbogen stod opført som
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Stedfortræder for Gaardejer N. K. Kristensen, som 8. Medlem
for 6. Landstingskreds. (L. Sp. 216).
Indstilling om Godkendelse af Gaardejer Henrik Jensen
som Medlem af Tinget vedtoges 20/i- (L. Sp. 337).
2. Efter at 4. Medlem for 1. Landstingskreds, National
bankdirektør C. V. Bramsnæs, havde nedlagt sit Mandat
den 31. Januar 1939 (L. Sp. 343), indtraadte Forretnings
fører A. O. C. Fløtkjær, København, der i Valgbogen stod
opført som Stedfortræder for Nationalbankdirektør Bramsnæs,
som 4. Medlem for 1. Landstingskreds. (L. Sp. 343).
Indstilling om Godkendelse af Forretningsfører A. O. C.
Fløtkjær som Medlem af Tinget vedtoges
(L. Sp. 466).
3. Efter at 14. landstings valgte Medlem, Gaardejer Ras
mussen Flemløse, var afgaaet ved Døden den 4. Marts 1939
(L. Sp. 1194), indtraadte Tømrermester Martin Hansen,
Aalborg, der ved Valget af landstingsvalgte Medlemmer og
disses Stedfortrædere den 14. August 1936 var valgt som
Stedfortræder for Venstre, som tingvalgt Medlem af Tinget.
(L. Sp. 1195).
Indstilling om Godkendelse af Tømrermester Martin
Hansen som Medlem af Tinget vedtoges 8/3. (L. Sp. 1332).

IV. Valg af de i Grundlovens § 36 nævnte
landstingsvalgte Medlemmer og Stedfortrædere
for disse.
Dette Valg foretoges i Henhold til § 41, 1. Stykke, i
Landstingets Forretningsorden efter Forholdstalsvalgmaaden
(jfr. samme Forretningsordens § 40) af en Valgforsamling,
bestaaende af de Personer, der den Dag, Valg til Landstinget
blev udskrevet, den 11. Marts 1939, var Medlemmer af
Landstinget (L. Sp. 1591). Ved Valget, der foregik 11/3 1939,
var der anmeldt 3 Valggrupper, nemlig 1) en paa 39 Med
lemmer (Det socialdemokratiske Parti, Det radikale Venstre
og Landstingsmanden for 7. Kreds [Niclasen]), 2) en paa
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22 Medlemmer (Venstre) og 3) en paa 15 Medlemmer (Det
konservative Folkeparti). Der tilkom herefter hver Gruppe
henholdsvis 10, 5 og 4 af de 19 Mandater. (L. Sp. 1592).
Valggruppe Nr. 1 (Det socialdemokratiske Parti, Det
radikale Venstre og Landstingsmanden for 7. Kreds [Niclasen])
valgte til Medlemmer:
Landstingsmændene Mads Jensen-Aale, Albert Jensen,
J. P. M. Simonsen, A. Johansen, Johs. Nielsen, C. F. Sørensen,
C. E. Christiansen, Minister for offentlige Arbejder N. P.
Fisker, Landstingsmændene C. Th. Zahle og Martin Sørensen
(Peterslund);
til Stedfortrædere for de 8 førstnævnte Medlemmer ud

pegedes: Redaktør, Folketingsmand A. C. Mortensen, Medlem
af Landstinget, Fru Andrea Brochmann, Landstingsmand
Laurits Knudsen, Redaktør, Folketingsmand P. Andersen,
Svendborg, Justitsminister, Landstingsmand K. K. Steincke,
Redaktør, Landstingsmand H. R. Stumph, Borgmester,
Redaktør M. P. Sørensen, Assens, Landstingsmændene
Jørgen Møller, H. P. Johansen, Ch. Petersen, Kr. Johansen,
Kvosted, Severin Hansen, Hans Hansen, Usserød, Niels
Nielsen, O. J. Offersen og N. P. Josiassen;
til Stedfortrædere for C. Th. Zahle udpegedes: Fuld
mægtig, Frk. Anna Westergaard, Charlottenlund, Landsrets
sagfører Hermod Lannung, København, Bogtrykker Valdemar
Pedersen, København, Murermester Hans Poulsen Aagaard,
Næstved, og Grosserer, Guldsmed Karna Nilsson, København;
og til Stedfortræderefor Martin Sørensen (Peterslund):
Rektor, Frk. Helga Lund, Odense, Skoledirektør Christian
Højrup, Odense, Landstingsmand, Statshusmand Oluf Johan
sen, Terslev, og Fru Astrid Badstue, Randers. (L. Sp. 1592
og 1593).
Valggruppe Nr. 2 (Venstre) valgte til Medlemmer:
Landstingsmændene Jefsen Christensen, Villemoes, Rytter,
S. C. Nørgaard og Medlem af Landstinget, Fru Esther Malling
Pedersen',
til Stedfortrædere for de nævnte Medlemmer udpegedes:
For Landstingsmand Jefsen Christensen: Højskolefor

stander Hans Lund, Rødding, Sogneraadsformand And.
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Jørgen Andersen, Tommerup, Gaardejer Hans Andersen,
Kongsbjerg, og Gaardejer Niels Hansen, Marbjerg.
For Landstingsmand Villemoes: Landstingsmand M. C.
Jensen, Statshusmand P. Pedersen, Ørslev, Gaardejer Tage
Rosenstand, Vester Vedsted, og Fru Ellen Poulsen, Odense.
For Landstingsmand Rytter: Højesteretssagfører Andreas
Christensen, Aarhus, Forstander Pedersen-Dalum, Dalum,
Landsretssagfører Henry Gideon, Nykøbing S., og Stats
husmand Johs. Hansen, Taars.
For Landstingsmand 5. C. Nørgaard: Gaardejer Niels
Jørgen Andersen, Snedkærgaard, Gaardejer Johs. Dinesen,
Kirkeby, Gaardejer Christen Rahbek, Stauning, og Sogneraadsformand H. O. Anhøj, Knudsker, Bornholm.
For Medlem af Landstinget, Fru Esther Malling Pedersen:
Tømrermester Martin Hansen, Aalborg, Fru Magda Andersen,
Nysted, Gaardejer Anton Nyvang, Kongerslev, og Frk.
Karen Aaberg, Thisted. (L. Sp. 1593 og 1594).
Valggruppe Nr. 3 (Det konservative Folkeparti) valgte
til Medlemmer: Landstingsmændene, Overretssagfører C. J. F.
Sven, Fabrikant Schaumann, Proprietær J. R. Poulsen og
Direktør Unmack',
til Stedfortrædere for disse Medlemmer udpegedes:
For Landstingsmand C. J. F. Sven: Redaktør H. Stein,
København, Værkmester 0. Bouet, København, Redaktør
L. Estrup, København, Kaptajn H. P. Hagelberg, Hellerup,
og Repræsentant H. Tausen-Nielsen, Frederiksberg.
For Landstingsmand Schaumann: Teglværksejer, fhv.
Landstingsmand L. Laursen, Stenstrup, Murermester, Amtsraadsmedlem Kr. Larsen, Hellerup, Landsretssagfører V. Juhl,
Kolding, og Fru S. S. Bjerregaard, Thisted.
For Landstingsmand J. R. Poulsen: Ingeniør P. Korsgaard, Nyborg, Gaardejer Jørgen Jørgensen, Ullerup, Gaardbestyrer Jens Holm, Idasminde, Bornholm, Dyrlæge S. 0.
Birkmose, Aabenraa, og Husmand A. Chr. Hansen, Hundstrup.
For Landstingsmand Vnmack: Fru Lisbet Hindsgaul,
København, Forpagter Johs. Krarup, Eskilstrup, Farendløse,
Bogtrykker Jørgen Otsen, Sønderborg, og Stationsforstander
A. Windeløv, Nykøbing S. (L. Sp. 1594 og 1595).
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V. Valg til Kommissioner og Hverv.
1. Valg af 16 Medlemmer og Suppleanter for disse
til det udenrigspolitiske Nævn (nedsat i Henhold til § 1
i Lov Nr. 137 af 13. April 1923).
Valget foretoges af det staaende Fællesudvalg, valgt i
Henhold til Folketingets Forretningsordens § 7, 2. Stykke,
og Landstingets Forretningsordens § 9, 2. Stykke (se Side
25 og 26).
Til Medlemmer valgtes (21/10 1938): 1) Folketingsmand
C. N. Hauge (Formand) med Suppleant Folketingsmand Bomholt, 2) Folketingsmand Hartvig Frisch med Suppleant
Folketingsmand P. Andersen, 3) Folketingsmand Hans
Nielsen med Suppleant Folketingsmand Hedtoft-Hansen,
4) Folketingsmand J. P. Nielsen med Suppleant Folketings
mand P. Mortensen, 5) Folketingsmand Hans Rasmussen
med Suppleant Folketingsmand Rasmus Hansen, 6) Lands
tingsmand Ch. Petersen med Suppleant Landstingsmand
A. Johansen, 7) Landstingsmand Jørgen Møller med Sup
pleant Landstingsmand C. E. Christiansen, 8) Folketings
mand A. M. Hansen (Sekretær) med Suppleant Landstings
mand Zahle, 9) Landstingsmand Gunnar Fog-Petersen med
Suppleant Folketingsmand Hassing-Jørgensen, 10) Folke
tingsmand Krag med Suppleant Folketingsmand Duborg,
11) Folketingsmand Himmelstrup med Suppleant Folke
tingsmand Elgaard, 12) Landstingsmand Hauch med Sup
pleant Landstingsmand Rytter, 13) Landstingsmand Jefsen
Christensen med Suppleant Landstingsmand Stensballe,
14) Landstingsmand Axel B. Lange med Suppleant Folke
tingsmand Victor Purschel, 15) Folketingsmand Ole Bjørn
Kraft med Suppleant Folketingsmand Drachmann og 16)
Landstingsmand Holger Andersen med Suppleant Folke
tingsmand H. F. Ulrichsen. (F. Sp. 3 og 631, L. Sp. 3 og 26).
I Stedet for Folketingsmand Purschel, der havde ned
lagt sit Hverv som Suppleant i Nævnet, valgtes (3/2 1939)
Folketingsmand Hasle som Suppleant for Landstingsmand
Lange. (F. Sp. 2531 og 3953, L. Sp. 304 og 649).
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2. Valg af 1 Medlem til Overfredningsnævnet
(nedsat i Henhold til § 4 i Lov af 7. Maj 1937 om Naturfred
ning) for Tidsrummet indtil 30. Juni 1941.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (21/10 1938): Folketingsmand Bomholt i Stedet
for afdøde Folketingsmand J. P. Larsen. (F. Sp. 5 og 632,
L. Sp. 3 og 26).

3. Valg af 2 Medlemmer til Overbevillingsnævnet
(nedsat i Henhold til § 21 i Lov Nr. 99 af 29. Marts 1924 om
Beværtning og Gæstgiveri samt om Handel med stærke
Drikke) for Tidsrummet fra 1. Januar 1939 til 31. De

cember 1940.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (15/12 1938): Landstingsmand C. F. Sørensen
og fhv. Landstingsmand Rasmus Nielsen. (F. Sp. 2124 og
2463, L. Sp. 216 og 264).

4. Valg af 1 Medlem til det i § 2 i Lov Nr. 27 af
19. Februar 1932 om Efterforskning og Indvinding af
Raastoffer i Kongeriget Danmarks Undergrund nævnte
Udvalg.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (3/2 1939): Folketingsmand Boeck-Hansen i
Stedet for Folketingsmand Victor Piirschel, der havde nedlagt
sit Mandat som Medlem af Udvalget. (F. Sp. 3259 og 3953,
L. Sp. 452 og 649).

5. Valg af 1 Medlem til Grønlandsudvalget (nedsat
i Henhold til § 7 i Lov Nr. 134 af 18. April 1925 om Grøn
lands Styrelse).
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (3/2 1939): Landstingsmand Hendriksen i Stedet
for Folketingsmand Victor Piirschel, der havde ønsket at
udtræde af Udvalget. (F. Sp. 3320 og 3953, L. Sp. 465 og 649).
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6. Valg af 1 Medlem til Toldraadet (oprettet i Hen
hold til § 44 i Lov Nr. 108 af 29. Marts 1924 om Told
afgifterne m. m.) for Tidsrummet indtil 31. Marts 1940.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (10/3 1939): Landstingsmand Villemoes i
Stedet for fhv. Landstingsmand N. K. Kristensen, der havde
ønsket at udtræde af Raadet. (F. Sp. 3955 og 5411, L. Sp.
713 og 1590).
7. Valg af 4 Medlemmer og Suppleanter for disse
til det i § 6 i Lov Nr. 74 af 15. Marts 1934 om Spiritus
og Gær omhandlede Udvalg for Tidsrummet fra
1. April 1939 til 31. Marts 1944.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (10/3 1939): Folketingsmand Hans Rasmussen
med Suppleant Folketingsmand Hartvig Frisch, Landstings
mand Nielsen Mann med Suppleant Folketingsmand Him
melstrup, Landstingsmand Halfdan Hendriksen med Sup
pleant Folketingsmand Ole Bjørn Kraft, og fhv. Folketings
mand Niels Frederiksen med Suppleant Folketingsmand
Rasmussen (Gylling). (F. Sp. 4629 og 5410, L. Sp. 1012 og
1590).

VI. Andragender.
1. Betænkning fra Folketingets Finansudvalg angaaende Andragender, henvist til Udvalget. [B. Sp. 649].
Udvalget, der havde behandlet eet Andragende, gjorde
ingen Indstilling.

2. Betænkning fra Folketingets Udvalg for An
dragender. [B. Sp. 1963].
Udvalget, der havde behandlet to Andragender, gjorde
ingen Indstilling.

Tillæg
Partiprogrammer og -udtalelser i Uddrag.
Programudtalelse fra Danmarks kommunistiske Parti.
(Besluttet paa Landspartikonferencen i Odense
den 4.—6. Juni 1938).
Det udvikles i nogle indledende Bemærkninger, at Tidens
Konflikter fødes af det herskende kapitalistiske Systems
egne indre Modsætninger. Under dette System befinder
Samfundets Produktionsmidler sig i Kapitalisters Eje, og
heraf følger Udbytning, Klassedeling og Klassekampe, Kriser
og Krige. Den bestaaende Samfundsordning skal imidlertid
efter Historiens Lov afløses af en mere fuldkommen, en
retfærdig Samfundsordning, den socialistiske. »Under denne
vil Samfundets Produktionsmidler være Folkets Fælleseje,
Højfinansens Magt være likvideret og afløst af det sande
Folkestyre, hvilket vil sige, at alle, der udfører samfunds
nyttigt Arbejde paa lige Fod er med til at bestemme over
Samfundets Anliggender, og Krigenes Aarsager være for
svundet, saa Verdensfred og Folkelykke kan skabes.« »Dette
socialistiske Demokrati er Maalet for Arbejderbevægelsens
Stræben, og det er i hele det store, arbejdende Folkeflertals
Interesse, at dette Maal bliver naaet. Men efterhaanden som
det kapitalistiske Systems Vanskeligheder og Modsætninger
vokser, søger Højfinans og Reaktion ikke alene at hindre
Udviklingen fremad, men at skrue den tilbage. Med Fascis
men og Nazismen som Vaabendrager søger de at indføre
Diktaturet, at skærpe Udbytning og Undertrykkelse,
at tilintetgøre Folkets vundne Rettigheder«. I denne
Situation opfordrer Danmarks kommunistiske Parti alle
frisindede og demokratiske Mennesker til »at forenes om
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Porsvaret for Danmarks Selvstændighed, for Fred og Demo
krati« og til »forenet Kamp for Frihed og Fremskridt, til
Værn for Hjemmene og til Sikring af en folkegavnlig, økono
misk Politik«.
Som Programpunkter, for hvis Virkeliggørelse Partiet
vil arbejde, nævnes dernæst:
Danmarks Selvstændighed.

Afvisning af Indblanding udefra i Danmarks og det
danske Folks indre økonomiske, politiske eller kulturelle
Anliggender.
Afvisning af enhver Tale om Revision af Sønderjyllands
og Landets retfærdige Sydgrænse. Støtte til Befolkningen
og de demokratiske Organisationer i Grænselandet.
Udenrigspolitik, hvorved Danmark i Forbindelse med
Folkeforbundet samarbejder med alle demokratiske Stater
til Forsvar for Freden. Deltagelse i Boykot og andre kollek
tive Aktioner mod Angriberstater. Støtte til demokratiske
Lande, der angribes af Fascismen.
Udvidet økonomisk, kulturelt og politisk Samarbejde
med de øvrige nordiske Lande og Folk.
Demokratisering af Statsadministrationen og Hæren.
Fjernelse af reaktionære, nazistiske og folkefj end tlige Elemen
ter fra ledende Poster. Almindelige demokratiske Rettig
heder til Hærens og Flaadens menige Mandskab.
Forfatning og Folkestyre.

Republik.
Regeringen vælges af Rigsdagen. Ingen over og ingen
ved Siden af Folkerepræsentationen.
Etkammersystem med Valgret fra 21 Aars Alderen uden
Indskrænkninger som Følge af Fattigdom, Skattebetingelser
o. lign. De valgte skal have Pligt til at optræde i Henhold
til Vælgernes Ønsker, og Vælgerne skal have Kontrolret og
Tilbagekaldelsesret.
Fuld politisk og erhvervsmæssig Ligeberettigelse for alle
Samfundsborgere, uanset Køn eller Ra'ce.
Lige Ret til Uddannelse i Forhold til Evner. Retten til
Ferie for alle anerkendes.
Fuld Organisations-, Presse- og Forsamlingsfrihed for
demokratiske Organisationer.
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Folkets Deltagelse i Retsplejen ved Nævninger og Domsmænd sikres og udvides. Indførelse af en Lægmandsdomstol
til Behandling af Politi- og Dommersager.
Revision af Straffeloven.
Samfundets Ekspropriationsret udvides.
Kriselovgivning, Erhvervs- og Skattepolitik.

Der maa tilstræbes en Handelspolitik og Handelsaftaler
med Udlandet, der gavner dansk Produktion, Erhvervsliv
og Beskæftigelse, saavel hvad Byerhvervene som Landbruget
angaar, og som sikrer Danmarks Forsyning med Raastoffer.
Valutalovgivningen og den øvrige økonomiske Lovgiv
ning maa suppleres med Forholdsregler, der hindrer Dannel
sen af kapitalistiske Monopoler, holder Priserne paa et
rimeligt Niveau og forhindrer Spekulation.
Gældssanering og Rentesænkning for Landbrugere, Fiskere,
Haandværkere o. lign., Produktionsregulering til Gavn for
det arbejdende Landbrug. Statsstøtte og Foranstaltninger
til planmæssig Omlægning af Landbrugsproduktionen under
Hensyn til de forandrede Verdenskonjunkturer og til dansk
Landbrugs og dansk Erhvervslivs Tarv.
Tillægsjord paa rimelige Betingelser til for smaa Hus
mandsbrug. Rentefri Laan til Udstykning og Indretning af
nye Brug samt til Anskaffelse af sunde Besætninger.
Foranstaltninger til Ophjælpning af Fiskeriet, til For
øgelse af dets Afsætning, til Hjælp ved Udrangering af for
ældede Fiskefartøjer og Redskaber samt til Organisering af
et stort, søgaaende Havfiskeri.
Særlige Hjælpeforanstaltninger for Landbruget og Er
hvervene i Sønderjylland.
Ændring af Akkordloven, saa den ikke virker til Skade
for handlende og Haandværkere.
Foranstaltninger, som forkorter og billiggør Varens Vej
fra Producent til Forbruger.
Bekæmpelse af Truster og Monopoler. Nationalisering af
Vaabenproduktion, af Bank- og Forsikrings væsen og af
monopoliserede Produktionsgrene. Kontrol med monopoli
stiske eller trustagtige Industri- og Erhvervsselskabers Virk
somhed saavel som med Byggeforetagender. Større Kontrol
med Aktieselskabers Virksomhed og Regnskaber.
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Oprettelse af en kommunal Laanefond, som sikrer Kom
munerne billige Laan til Anlægsvirksomhed o. lign.
Ophævelse af indirekte Skatter, der fordyrer den brede
Befolknings Livsfornødenheder. Direkte Skat paa Indkomst
og Formue efter stærkt stigende Skala. Omlægning af Land
brugets Ejendomsskatter, saa der bliver lige Skat paa lige
Jord. Retfærdig mellemkommunal Skatteudligning. Ind
beretningspligt for Erhvervsselskaber med Hensyn til Profit
udbetalinger ligesom med Lønudbetalinger. Strenge Straffe
for Skattesnyderi.
Effektiv Grundværdistigningsskat.
Samfundsmæssig Inddragning af Spekulations- og Krise
gevinster. Samfundsmæssig Konfiskation (Nedskrivning) af
en saa stor Part af de store Formuer, som. er nødvendigt for
at sikre Landbrugets og Erhvervenes Sanering og Landbrugs
omlægningen.
Beskæftigelse og Socialpolitik.

Bekæmpelse af Arbejdsløsheden, saa der skaffes Arbejde
til alle. Foruden Landbrugets og Erhvervslivets Ophjælp
ning er hertil nødvendig: Arbejdstidsforkortelse
— herunder lovfæstet Maksimalarbejdsdag for alle Arbej
dere. Iværksættelse af offentlige Arbej
der, bl. a. Boligbyggeri. Offentlig Kontrol med Bygnin
gers Vedligeholdelse. Offentlige Arbejder skal
iværksættes med normal Arbejdstid og tarifmæssig Betaling.
Lige Løn for lige Arbejde.
Ophævelse af Forligsmandslovens Afstemnings- og Sammenkædningsbestemmelser. Revision af Septemberforliget og
Loven om den faste Voldgiftsret.
Forbedring af Arbejdsløshedsloven, bl. a. ved Forøgelse
af Statstilskuddet og Ophævelse af 26 Ugers Bestemmelsen.
Medhjælperloven og Søloven revideres og forbedres.
Særlig Beskyttelseslovgivning for unge Arbejdere. Revision
af Fabriksloven, saa den bliver en virkelig effektiv Beskyttel
seslov og Tilsynslov; den udvides til at omfatte alle Arbejds
pladser, ogsaa Kontorer og Statsvirksomheder. Ny Beman
dingslov og treskiftet Vagt for Søfolk.
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Revision af Huslejelovgivningen, saa der bydes en virkelig
effektiv Lejerbeskyttelse.
Forbedring af Sociallovgivningen, herunder Forhøjelse
af Alders- og In validerenten og Ligestilling af Kvinder og
Mænd ogsaa paa dette Omraade, samt Forbedring af Sygeforsorgen. Bygning af Aldersrenteboliger i Byerne saavel
som paa Landet.
Betryggende Omsorg og Forsorg for Moder og Barn.
Ingen Tab af borgerlige Rettigheder paa Grund af Fattig
dom. Afgørelser vedrørende Frihedsberøvelse, Fjernelse af
Børn fra Hjemmet o. lign, skal altid kunne indankes for Dom
stolene.
Folkeoplysning og Kultur.

Sikring, ogsaa økonomisk, af Befolkningens lige Ret til
Uddannelse, saa Overklassens Monopol paa Besættelse af
Stats- og Kommuneadministrationens Poster kan brydes.
Forbedring af Folkeskolen, ikke mindst paa Landet.
Sikring af en fremskridtsvenlig Skoleundervisning i fordoms
fri demokratisk Aand.
Demokratisering af Statsradiofonien og Udnyttelse af
Radioen i Frisindets, Demokratiets og Folkeoplysningens
Tjeneste.
Indrettelse af Folkebiblioteker og Forsamlingsgaarde
paa Landet. Bygning af Ungdomshuse i Byerne.
Støtte til Kunst og Videnskab.
Religionsudøvelsen ikke et Statsanliggende, men en
Privatsag. De religiøse Menigheder skal selv ordne egne
Anliggender.
Offentlig Byplanlægning og Kontrol med Boligbyg
geriet. Sikring af, at den mindre bemidlede Befolkning saavel
som børnerige Familier faar gode Boliger. Sanering af usunde
Bykvarterer. Kontrol med Vedligeholdelse af Beboelses
ejendomme. Rentefri Laan til Folk, der sætter Bo.
Sikring af Befolkningens Adgang til Naturen. Støtte
til Gymnastik- og Idrætsbevægelsen. Indrettelse af Ferie
kolonier og Vandrehjem. Billige Billettakster for Ferie
rejsende.
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Venstres Arbejdsprogram.
(Vedtaget paa Landsmødet i København
den 15.—16. September 1938).

Der peges indledningsvis paa, at den »Tilstand af Usik
kerhed, Uro og Uligevægt, der baade udadtil og indadtil
behersker dansk Samfundsliv«, gør en dybtgaaende politisk
Nyorientering nødvendig. Arbejdsprogrammet er Udtryk
for Landsmødets Opfattelse af de ledende Grundsætninger
for en saadan Nyorientering paa de forskellige Omraader af
det politiske Liv.
Neutralitets- og Forsvarspolitik.

Over alle andre Spørgsmaal staar som det grundlæggende
at værne Danmarks Selvstændighed og Ret til at leve sit
eget Liv i Frihed og Fred.
1. Danmarks Politik udadtil maa derfor bygge paa en abso
lut og ligelig Neutralitetspolitik.
2. Danmark bør efter Evne yde sit Bidrag i Arbejdet for
Forsoning mellem Folkene og for Voldgiftstankens Sejr.
3. Danmarks Stilling som Medlem af Folkenes Forbund
maa ikke aabne Mulighed for, at vort Land bliver ind
draget som Parthaver i Konflikter mellem de forskellige
europæiske Magtgrupper. — Vedrørende Spørgsmaalet
om Deltagelse i Sanktioner maa Danmark efter de ind
høstede Erfaringer hævde fuld Selvbestemmelsesret.
4. Dansk militært Værn bør paa Grundlag af almindelig
Værnepligt være Udtryk for Folkets Vilje til fornødent
Offer for Hævdelse af vor Neutralitet og Selvstændighed.
— En tidssvarende Ændring og Styrkelse af vort Neu
tralitetsværn gennemføres.
5. Forbindelsen mellem alle Danske, inden for og uden for
Landets Grænser, styrkes og udvikles til Fremme af
dansk Nationalitet og Kultur. Ikke mindst bør det
danske Mindretal syd for Grænsen fremdeles finde Støtte
i Arbejdet for dansk Sprog og Aandsliv.
6. Det nordiske Samarbejde fremmes paa alle Omraader
af fælles Interesse for de nordiske Folk. Bestræbelserne
for udadtil at understrege nordisk Neutralitet som Rette
snor for de skandinaviske Landes Stilling og Optræden
under krigerske Forviklinger mellem andre Stater støttes
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paa effektiv Maade under behørig Hensyntagen til hvert
enkelt Lands særlige Forhold.
I et Afsnit om Principperne for Venstres økonomiske
Politik udtaler Landsmødet om de Grundsætninger, der maa
kræves respekteret ved Opbygningen af Samfundets økono
miske Virksomhed:
1. Det private Initiativ i Produktion og Omsætning og
den private Ejendomsret har altid vist sig at være
Løftestangen for det økonomiske Fremskridt, og de af
Samfundet fastsatte Begrænsninger af disse Principper
maa aldrig være af en saadan Karakter, at de lægger
unødige Hindringer i Vejen for naturlige Arbejd s- og
Erhvervsmuligheder.
2. Den enkelte Borgers Ansvar for sig selv og sin Skæbne
og Friheden til at udfolde Evner og Kræfter inden for de
Rammer, som Hensynet til Samfundsvellet afstikker,
er uundværlige Bestanddele i et livskraftigt Samfundsog Erhvervssystem.
3. Konkurrencen maa opretholdes som den bestemmende
Regulator af det økonomiske Liv, idet man kun derved
muliggør en sund Udvikling af dansk Produktionsliv
og sikrer Forbrugerne rimelige Priser.
Hertil knyttes den Bemærkning, at den moderne økono
miske Liberalisme ikke, som det fejlagtigt paastaas, er en
Samfundsopfattelse, der stiller det enkelte Individ i Mod
sætning til Samfundet og dets Fællesinteresser, men tvært
imod en udpræget social Samfundsopfattelse. »Et Samfund,
opbygget paa disse Grundsætninger, skaber nemlig automa
tisk Betingelserne for Opretholdelse og Udvikling af et effek
tivt virkende Produktionsapparat, der befordrer øget Vel
stand til alle Deltagere i Produktionsprocessen, giver Be
skæftigelse til Landets Befolkning og sikrer det socialøkono
miske Fremskridt.« »Venstre erkender, at ændrede Forud
sætninger for den økonomiske Virksomhed i et Land kan stille
Samfundsmagten over for betydningsfulde Opgaver baade i
den ydre og indre Politik, dels til Fremme af Samvirke, dels
som Formidler af Interessemodsætninger og som Støtte for
Initiativet, ligesom der paa visse Omraader vil udkræves
direkte regulerende Indgreb i det økonomiske Livs Gang.
36*
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Det afgørende Spørgsmaal i denne Forbindelse er Indgrebe
nes Art, Formaal og Virkning. Venstre kan yde Støtte til
saadanne Indgreb, der byder Erhvervslivet og de enkelte
Borgere øgede Arbejdsmuligheder, og som tillige tilstræber
at give Næringslivet Lighed i Vilkaar, men maa skarpt vende
sig imod saadanne Indgreb, der truer Erhvervenes Frihed
og Selvstændighed og fremkalder eller opretholder Ulige
vægt i det økonomiske System.«
I 4 følgende Afsnit opstilles Opgaverne for Erhvervsog Handelspolitik, Socialpolitik, Finans- og Skattepolitik
samt de kulturelle Opgaver, der bør løses:
Erhvervs- og Handelspolitik.

1. Valutacentralen afskaffes.
2. Indgaaede Handelsaftaler skal overholdes og dansk
Erhvervslivs naturlige Eksportmuligheder udnyttes til
Bunds, idet Bestræbelserne for at udvide Samhandelen
i særlig Grad maa tage Sigte paa at fremme Vareudveks
lingen med de Lande, der er villige til at aftage dansk
Eksportproduktion.
3; Handels- og Traktatpolitikken udbygges med det For
maal at fremme Vareomsætningen og støtte Bestræbel
serne for en almindelig handelspolitisk Afspænding.
4. Toldpolitikken revideres og moderniseres under Hensyn
tagen til de Erfaringer, der under det bestaaende Told
system er indvundet med Hensyn til dettes erhvervs-,
pris- og beskæftigelsesmæssige Virkninger. Den i de
senere Aar udviklede protektionistiske Tendens fjernes
af Toldlovgivningen.
5. Hvor det ud fra samfundsøkonomiske Hensyn skønnes
fornødent, gennemføres Foranstaltninger til Værn for
dansk Erhvervsliv over for usunde og illoyale uden
landske Handelsmetoder, idet det dog herunder iagttages,
at eventuelle Værneforanstaltninger ikke udnyttes til
skadelige Monopoldannelser paa det hjemlige Marked.
6. Over for Udbytning af Forbrugerne gennem Prisaftaler,
truffet af Trust- og Ringdannelser samt Priskarteller og
lignende Sammenslutninger af monopolagtig Karakter,
maa Statens økonomiske Politik søge at fremkalde en
rimelig Prisdannelse ved at modvirke kunstig Vare
knaphed.
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7. Arbejds- og Erhvervsfriheden maa være lige for hver
enkelt Borger og sikres mod Overgreb fra Organisations
magtens Side, idet der drages Omsorg for, at kollektive
Sammenslutninger ikke etablerer sig som en Stat i Sta
ten i Modstrid med Samfundets almene Interesser, men
indordnes under disse. — Ingen Indskrænkning i den fri
og lige Adgang til Erhverv kan ved Lov eller admini
strativt fastsættes, medmindre Indskrænkningen er nødvendiggjort af Hensyn til det almene Vel, og ingen Ind
skrænkning kan begrundes ud fra Hensyn til, om paa
gældende er Medlem af eller staar uden for en Organisa
tion. Klager over foretagen Indskrænkning i den frie
og lige Adgang til Erhverv paakendes af Domstolene. —
Ingen kan forpligtes til at indmelde sig i en Organisation.
Forsøg paa ved Trusler mod Person, Erhvervsmulighed
eller Ejendom at udøve Tvang paa dette Omraade bør
være strafbare. — Ingen Arbejdsgiver maa tvinges til
kun at give Beskæftigelse til Medlemmer af bestemte
Organisationer.
8. Det offentlige maa gennem formaalstjenlige Foranstalt
ninger yde sit Bidrag til, at Arbejdskraftens Bevægelig
hed lettes, saaledes at Tilpasning af Tilbud og Efterspørg
sel efter Arbejde kan finde Sted.
9. Arbejde, der iværksættes af Stat eller Kommuner, eller
som nyder offentlig Støtte, maa ikke monopoliseres for
bestemte Grupper af Personer, men staa aabent for alle
arbejdsduelige og arbejdsvillige uanset Organisations
forhold.
10. Bestræbelserne for at sikre Bo paa Arbejdsmarkedet og
Samarbejde i Stedet for Strid mellem Arbejdere og Ar
bejdsgivere fremmes. Til dette Formaals Opfyldelse
gennemføres en Ændring i Lov om Mægling i Arbejdsstridigheder, saaledes at Mægling ikke foregaar paa et
Grundlag, der er uden Tilknytning til Erhvervslivets
Bæreevne.
Efter den af Regeringen gennemførte forkastelige
Praksis, hvorefter det er Staten, der fastsætter Lønnin
gerne i Erhvervslivet, maa det ved en Arbejdskonflikt,
der berører Samfundets vitale Interesser, anses for paa
krævet, at Konflikten, hvor fredelig Bilæggelse af Tvi
sten ikke lykkes, henvises til Afgørelse ved en Domstol,
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der skal bestaa af uvildige Mænd med de fornødne sag
lige Kvalifikationer, idet det er Samfundsmagtens Ret
og Pligt at skabe Sikkerhed for, at de for Samfundets
Trivsel nødvendige Funktioner kan holdes i Gang ogsaa
i Tilfælde af faglige Uoverensstemmelser.
11. For Tjenestemænd, Funktionærer og Arbejdere i Statens
og Kommunernes Tjeneste samt i koncessionerede Virk
somheder, der i Kraft af deres Ansættelses-, Lønnings
eller Pensionsforhold maa betragtes som fast ansatte,
kan Strejkeret overhovedet ikke anerkendes. De kan
kun opsige deres Stillinger enkeltvis og under de For
mer, der er foreskrevet enten i Lov, Vedtægt eller ved
særlig Aftale.
Der nævnes derefter en Række Foranstaltninger til
Fremme af Erhvervslivet, som Staten bør yde virksom Støtte,
idet det betones, at de Borgere, som selv har gjort en personlig
Indsats, fortrinsvis bør komme i Betragtning, hvor det
offentlige yder den enkelte Bistand, og at Ungdommens Op
sparing med det Maal for Øje at skabe sig en selvstændig
Eksistens bør opmuntres:
1. Til Fremme af tekniske og organisatoriske Fremskridt
ydes Støtte til den tekniske videnskabelige Forskning
og til det Konsulentarbejde inden for de forskellige Grene
af Næringslivet, hvis Opgave det er at føre de opnaaede
Fremskridt ud i det praktiske Liv. — Den faglige Dyg
tiggørelse af dansk Ungdom ved Ophold paa Fagskoler
støttes med Tilskud, der ydes paa ligeligt Grundlag for
de forskellige Grupper af Erhvervsudøvere.
2. Offentlige og koncessionerede Virksomheder bør i videst
muligt Omfang anvende dansk Produktion, naar denne
pris- og kvalitetsmæssigt staar paa Højde med fremmed.
3. Lovgivningen om Fremme af danske Erhvervsinteresser
ved Udlaan til Industri- og Haan dværksvirksomh eder,
ved Fremhjælpning af Bestræbelser for Indvinding af
nye Omraader for dansk Produktion og ved Oparbej
delse af nye Eksportmuligheder gøres permanent. Der
bør herved særlig lægges Vægt paa, at Haand værket og
den lille Industri kan opnaa de bedst mulige tekniske
og konkurrencemæssige Vilkaar.
4. Næringsloven optages til Revision med det Formaal —
under behørigt Hensyn til Forbrugerne — at styrke
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den selvstændige Mellemstands Trivsel og Udvikling. —
Ved en saadan Revision maa der dels skabes en skarpere
Afgrænsning af Stats- og kommunale Institutioners
Næringsret i Forholdet til de private erhvervsdrivende,
dels tilvejebringes klarere og mere rimelige Bestemmel
ser end de nu bestaaende vedrørende Nærings- og Af
sætningsrettens Afgrænsning mellem Handel, Haandværk
og Industri.
Lærlingeloven optages til Revision med det Formaal at
skabe bedre Betingelser for Lærlingeuddannelsen end de
nugældende, der har mindsket Arbejdsmulighederne for
Ungdommen.
Oprettelse af selvstændige Landbrug bør fortsat fremmes,
og disses Eksistensbetingelser maa underbygges ved Ud
nyttelse af alle sunde og naturlige Produktions- og Af
sætningsmuligheder og ikke besværliggøres ved saadanne
Forskrifter med Hensyn til Bygninger eller Formen for
disses Opførelse, at den enkelte Nybegynder stilles over
for rentabilitetsmæssige Vanskeligheder allerede i Starten.
Saa længe offentlig Støtte til Boligbyggeri anses for nød
vendig, maa det private Byggeri stilles paa lige Fod med
de anerkendte Byggeforeninger og Boligselskaber. Ved
Administrationen af hele denne Lovgivning i By og paa
Land maa størst mulig Sikkerhed tilvejebringes for, at
det offentliges Indsats virkelig kommer Lejerne og de
mindrebemidlede Husejere samt de mindre Jordbrugere,
for hvem Foranstaltningerne er sat i Værk, til gode og
ikke anvendes til Underbygning af et faktisk Arbejdsmonopol, der yderligere driver Byggeomkostningerne i
Vejret.
Paakrævet Støtte til Fiskerierhvervets Udøvere ydes
under saadanne Former, at Erhvervsmulighederne beva
res og fremhjælpes.
Socialpolitiske Opgaver.

1. Princippet Hjælp til Selvhjælp maa være Hovedhjørne
stenen i Socialpolitikken.
2. For gamle og syge samt enligt og ulykkeligt stillede Børn
og unge opretholdes et godt og betryggende Forsorgs
system.
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3. Af samfunds- og sundhedsmæssige Grunde ydes der Modre
med Spædbørn den fornødne Vejledning, hvor en saadan ønskes, og Hjælp, hvor saadan tiltrænges, til Fremme
af en sund Slægt.
4. Den gældende Sociallovgivning renses for sine moralsk
nedbrydende Bestanddele.
5. Ensartet Administration af de sociale Love i alle Landets
Kommuner gennemføres med det dobbelte Formaal at
sikre, at nogle Kommuner ikke kommer til at betale for
andres Ødselhed, og at Sociallovgivningen ikke svækker
de understøttedes Energi og Lyst til at klare sig selv.
6. Arbejdsløshedsforsikring med offentligt Tilskud organi
seres paa neutral Grund med en Administration uafhæn
gig af de faglige Organisationer.
7. Ved offentlige Foranstaltninger til Modvirkning af ekstra
ordinær og langvarig Arbejdsløshed maa Betingelserne
formes saaledes, at de flest mulige ledige kan komme i
Arbejde, og Landets Kommuner bør ikke ved saadanne
Foranstaltninger kunne paaføres Forpligtelser, der vir
ker hemmende paa ekstraordinære Arbejders Iværk
sættelse.
8. Ungdomsarbejdsløsheden maa løses uafhængigt af organi
sationsmæssige Tarifsystemer. Formaalet maa være at
lære de unge at arbejde, saaledes at de kan klare sig selv
i det normale Erhvervsliv. — Naar der inden for et eller
flere Erhvervsomraader er et udækket Behov for Ar
bejdskraft, og der samtidig er tilmeldt ledige, skal der
lukkes for al Understøttelse til ugifte Personer, som er
i Stand til at udføre det paagældende Arbejde.
Finans- og Skattepolitik.

1. Den størst mulige Sparsommelighed i den offentlige
Husholdning tilstræbes.
2. Beskatningsmetoder af konfiskatorisk Natur, der under
graver Ejendomsretten og baner Vej for Socialiseringen,
afvises.
3. Skattesystemet forenkles.
4. Mulighederne for Opsparing og Kapitaldannelse lettes,
saaledes at Konsolidering af Næringslivet kan finde Sted
og Pengefordyrelsen ophøre.
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5. De nugældende Regler vedrørende Andelsforeningers og
de kooperative Virksomheders Skattepligt optages til
Revision med det Formaal at skabe et mere rationelt
Grundlag for Andelsbeskatningen end det hidtil bestaaende.
6. Hensynet til Skatteevnen bør være det ledende ved Ud
formningen af den direkte personlige Beskatning, der
imidlertid ogsaa maa opbygges saaledes, at Befolkningen
i sin Helhed er interesseret i en forsvarlig finansiel Sty
relse.
7. De senere Aars stærkt tyngende Fordyrelse af nødven
dige Forbrugsvarer og Erhvervslivets Produktionsmidler
maa ophøre. Den indirekte Beskatning bør fortrinsvis
hvile paa Luksusvarer.
8. Udgiftsfordelingen mellem Staten og Kommunerne
ændres saaledes, at Udgifter til rene Statsformaal som
Retsvæsen og Lægdsvæsen overtages af Statskassen.
9. Da Puljesystemer som Refusionsordningen og den fælles
kommunale Udligningsfond i Praksis svækker den økono
miske Ansvarsfølelse og medfører en ukontrolabel Stig
ning af Udgifterne, maa det herskende System afløses
af et nyt, hvorefter de Udgifter, der er lovbestemte, i øget
Omfang bæres af Statskassen, medens Kommunerne til
Gengæld maa bære en større Del af de Udgifter, ved hvis
Fastsættelse de selv har en afgørende Indflydelse.
10. Kommunerne maa sikres rimelig Bevægelsesfrihed, saa
ledes at de kommunale Udgifter kan lægges paa et
Niveau, som svarer til den skattemæssige Bæreevne.
11. Der foretages en Revision af Ejendomsbeskatningen,
hvorved Ejendomsskatterne til Sogne- og Amtskommuner
nedsættes væsentligt med det Formaal at tilvejebringe
en mere ligelig Beskatning af fast Ejendom i By og paa
Land.
Kulturelle Spørgsmaal.

1. Den i Grundloven hjemlede Skole- og Undervisnings
frihed værnes og styrkes gennem en Lovgivning, der
giver Forældrene og de hjemlige Skolemyndigheder en
afgørende Indflydelse paa den enkelte Kommunes Skole
væsen. — Den hidtil førte nationale Mindretalspolitik
opretholdes.
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2. Den danske Folkeskole skal have sit Maal i sig selv og
ikke betragtes som Forskole for en videregaaende Under
visning.
3. Den private Skole støttes saa rigeligt, at den fortsat er
i Stand til at byde sine Elever en Undervisning, der
staar paa Højde med den offentlige Skoles, og saaledes
at ogsaa økonomisk svage Hjem magter at sende deres
Børn dertil.
4. Folkeskolen bør hvile paa Folkekirkens evangelisk
lutherske Bekendelses Grund. Kristendomsundervisnin
gen opretholdes.
5. Færdighedsfagene, Dansk, Regning og Skrivning, gives
en fremskudt Plads i Undervisningen.
6. Ungdomsskoler, der bar til Formaal at give Eleverne en
almen Uddannelse, bør i øget Omfang støttes som Led
i Folkets aandelige og legemlige Dygtiggørelse. Aftenog Ungdomsskoler samt Højskoler, Landbrugsskoler,
Husholdningsskoler, Tekniske Skoler og andre Fag
skoler og Kursus bør nyde en offentlig Støtte, der i
højere Grad, end Tilfældet hidtil har været, staar i
Forhold til den kulturelle Værdi og faglige Dygtiggørelse,
disse Skoler har bibragt Ungdommen. Den Støtte, der
ydes til Ophold paa de nævnte Skoler, bør være ligelig
for alle Erhvervsgruppers Ungdom.
7. Lærernes Selvstændighed og Frihed i Undervisningen
skal sikres, saaledes at man ikke ved vilkaarlige Bestem
melser fra overordnede Myndigheders Side kan give
Undervisningen en Tendens mod Ensretning.
8. Læreruddannelsen bør foregaa saaledes, at de Lærer
kræfter, der udgaar fra Seminarierne, ikke blot møder
med undervisningsmæssig Duelighed, men ogsaa med
Forstaaelse af den Befolkning, de skal tjene. Ligeledes
bør Adgangen til Seminarierne være saaledes, at man
ikke forhindrer den folkeskoleuddannede Mand eller
Kvinde Optagelse.
9. Privatseminarierne bør nyde en økonomisk Støtte, der
sætter dem i Stand til at give deres Elever samme Vilkaar og samme Undervisning som den, der bydes paa
Statsseminarierne.
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10. Den højere Undervisning tilrettelægges med det Formaal
at give Eleverne den bedst mulige Uddannelse som Grund
lag for fortsatte videnskabelige Studier, men tillige saaledes, at Muligheden for Overgang til Gerning i det prak
tiske Liv lettes for Ungdommen. De vordende Embedsmænd bør ved de Læreanstalter, hvorved de uddannes,
bibringes Forstaaelse af, hvorledes de bedst kan tjene
den Befolkning, de skal virke iblandt.
11. Med det Formaal at udvide Læselyst og Kundskabstrang
støttes under ligeligt Hensyn over for By og Land Op
rettelse og Brug af offentlige Bogsamlinger med stedligt
Selvstyre.
12. Folkekirken opretholdes paa evangelisk-luthersk Grund.
Den kirkelige Lovgivning bør have til Formaal at fremme
Menighedernes Selvstyre inden for folkekirkelige Rammer.

Et Slutningskapitel omhandler Landsmødets Stilling til
Forfatnings- og Grundlovsspørgsmaal. Det anføres bl. a., at

Venstre »i Stedet for det for et sundt Folkestyre skadelige
Forslag, som Regeringspartierne og en Fløj af det konserva
tive Parti er enedes om, foretrækker et rent Etkammer, hvis
Medlemmer vælges direkte af Vælgerne«. »Men Venstre ud
taler Kravet om, at 25 Aars Valgretsalderen opretholdes, og
understreger tillige, at en ny Forfatning under ingen Om
stændigheder bør gennemføres, medmindre der samtidig ska
bes et stærkt og fyldestgørende Værn for sand Folkefrihed
og demokratisk Borgerret.«

I denne Forbindelse nævnes:
1. Sikring af Arbejds- og Erhvervsfriheden gennem Ind
førelse af Bestemmelser i den nye Grundlov svarende
til dem, der foran er angivet under Afsnittet »Erhvervsog Handelspolitik«, Punkt 7.
2. Grundlovsfæstet Ret for et rimeligt Mindretal paa Rigs
dagen til, før en vedtagen Lov træder i Kraft, at kræve
dens Grundlovsmæssighed prøvet ved Højesteret.
3. Retsplejen skal til enhver Tid og under alle Forhold
holdes absolut adskilt fra Forvaltningen.
4. Til Sikring af Ejendomsretten mod Vilkaarlighed gen
nemføres som Tilføjelse til den nugældende Grundlovs
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§ 80 en Bestemmelse, hvorefter Spørgsmaalet om fastsat
Erstatnings Størrelse ved iværksat Ekspropriation af et
rimeligt Mindretal paa Rigsdagen kan indankes for
Højesteret.
5. En Ministeransvarlighedslov gennemføres.
6. Det fastslaas i Grundloven, at de folkekirkelige Midler
skal bevares i deres fulde Omfang, og at Udbyttet af
dem ikke maa anvendes til andre Formaal end dem,
hvortil de er tilvejebragte.

Udtalelse af Det konservative Folkeparti
paa Landsraadsmødet i København den 8.—9. Oktober 1938*)
Landsraadet godkender den af Rigsdagsgruppen i Beretningsaaret førte Politik, derunder det af de konservative
Medlemmer af Forfatningskommissionen indtagne Stand
punkt, og udtaler Forventning om, at der nu er skabt et
Grundlag for en Folkebeslutning, ved hvilken de til Forfatningsspørgsmaalet knyttede Hindringer for national Enhed
bringes ud af Verden.
Saavel den europæiske Gæring som hjemlige Samfunds
anliggender stiller uafviselige Krav til Folkevilje og Stats
styre. Det konservative Folkeparti gør disse Krav til sine
og vil, tro mod sin Frihed og sit Ansvar som Oppositionsparti,
af yderste Evne virke for deres Opfyldelse. Til Samarbejde
i saa Henseende er vort Parti rede. Med en Klassepolitik
og et Flertalsregimente, der nægter Mindretal i Befolkningen
Ret og Billighed, vil vi aldrig gaa paa Akkord.
Efter et Par Menneskealdres Demokratisering staar
Danmark nu ligesom andre Lande over for et Opgør, der vil
skille Glimmer fra Guld og kun tage selve Folkestyret for,
hvad det er værd. Ved en Forfalskning af Folkestyret er
Landets Forsvar bragt i Forfald, og ved en sideløbende Ud
vikling er Samfundet blevet overmættet med social Forsorg,
belemret med Hemninger af det personlige Erhvervsinitiativ
og svækket ved en Udnyttelse af Skatteevnen, der nærmer
*) Vedtaget med 457 Stemmer mod 119 (11 stemte ikke).
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sig Rovdrift. I Ministeriet Staunings ni Aar er alene Stats
budgettets Balance steget fra godt 300 Miil. Kr. til over
550 Miil. Kr., eller med 75 pCt. Her maa der gøres omkring,
hvis Folkestyret ikke skal udmarve sig selv økonomisk og
moralsk. Paa alle Omraader maa den bestaaende Tilstand
underkastes Revision og paa mange Omraader Rekon
struktion.
Det konservative Folkeparti kræver, at Landets For
svar bringes paa Fode, saaledes at det kan garantere os selv
og det øvrige neutrale Norden, at de militære Forudsætninger
for en maalbevidst dansk Neutralitetspolitik er forhaanden
og Forudsætningerne for en nordisk Samvirken til Hævdelse
af den fælles Neutralitet dermed fra vor Side tilvejebragte.
Sideløbende med Forsvarsmidlerne maa Civilbefolkningens
Beskyttelse aldeles ufortøvet sikres i Henseende til Oplys
ning, Organisation, Personel og Materiel.
Det konservative Folkeparti kræver, at Regeringen griber
Arbejdsløshedens indgroede og tiltagende Samfundsonde an
ved Roden. Arbejdsviljen maa styrkes, Arbejdspligten gøres
effektiv, Arbejdskraftens Indgaaen i Erhvervslivet paa enhver
Maade fremmes.
Over for Arbejds- og Værnepligten, der er to Sider af
samme Sag, bør Mænd og Kvinder sidestilles. Vort Parti
kræver, at Arbejdsløsheden bekæmpes og vort Forsvar
styrkes ved forøget Uddannelse af ungt Mandskab, saaledes
at fornødne Beredskabsstyrker altid er til Stede. Og derudover
kræver vi, at Regeringen sætter sig til Maal allerede i Vinter
hal vaaret 1938—39 at gøre Ende paa al Ungdoms-Lediggang
ved Beskæftigelse, Uddannelse, Undervisning. Adgangen til
faglig Uddannelse bør mest muligt lettes. Overarbejdslovens
Misgreb bør berigtiges, Dobbelt-Beskæftigelsens Problem
nøje overvejes. For den kvindelige Ungdoms Vedkommende
bør Spørgsmaalet om Uddannelse i Husgerning og Børne
pleje ufortøvet tages op til Løsning.
Landsraadet gentager de foregaaende Landsraads Krav
om Forenkling af Landets Skattepolitik, Lettelse af Skatte
byrde, Fjernelse af Landbrugets Særbeskatning og Koopera
tionens Skatteprivilegier. I Afventen af Forslag fra Regerin
gen forbeholder Det konservative Folkeparti sig at stille
særlige Forslag til Sikring af Ejermands Ret og Pligt som
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Basis for det danske Landbrugs Erhvervsøkonomi. Som For
holdene nu er, bør det i hvert Fald forhindres, at den natur
lige Samvirken mellem Landbrugets Produktionskræfter
undergraves ved ensidig Lovgivning, saaledes som det paa
det kornavlende Landbrugs Bekostning er sket ved den
nugældende S vineordning. Frigørelse af Erhvervslivet som
saadant gennem Afvikling af Valutacentralen under Anven
delse af mere egnede Foranstaltninger er fremdeles et Hovedformaal for vort Parti. Hjælp til syge og gamle og Børn
skal ydes uden Knebenhed. Socialhjælp bør overalt, hvor
Arbejdsevne forefindes og Arbejde kan anvises, vederlægges
ved Arbejdsydelse. Sociallovgivningens Refusionsregler bør
underkastes Revision. Vort gamle Krav om Gennemførelse
af Selvforsikringen som Sociallovgivningens fundamentale
Princip vinder hastigt frem i store Kredse af Befolkningen.
Vi vil sætte ny Kraft ind paa at føre det til Sejr.
Den konservative Forfatningspolitik har bevaret og
underbygget Kirkens og Skolens grundlovsmæssige Sikrin
ger. Vort Parti ser i Ungdoms- og Børneopdragelsen paa
kristelig Grund en ufravigelig Forudsætning for den danske
Folkeaands Sundhed.
Og med Ordene fra 1937 i Landsraadets Resolution være
det endnu engang sagt:
Vi vil et frigjort Danmark, bygget og værnet af Folket
og for Folket, med Ret for alle, men med Pligten forud.
Et Samfund, hvor den svage værnes, og hvor Arbejdet er
Adelsbrevet. Et frit og arbejdsmodigt, et fredselskende, men
forsvarsberedt Folk i et frit Land!

Socialdemokratiets Manifest.
Vedtaget den 10. Januar 1939 paa Socialdemokratiets
Kongres i København.
Manifestet indledes med følgende Udtalelse:
»Socialdemokratiets 23de Kongres fastholder det social
demokratiske Program, hvis Maal er at samle alle, der hører
til den arbejdende Befolkning, i det socialdemokratiske Parti

1938/
71939

De politiske Partiers Programmer.

575

for at opnaa den politiske Magt og dermed Adgang til den
fornødne Omformning af det kapitalistiske Samfund.
Den stedfundne Verdensudvikling under Krisen har
medført, at det liberalistiske System med Frihandel og fri
Omsætning er opgivet, medens et nyt System med kontrolleret
Handel og en vis Form for Planøkonomi til Beskyttelse for
Landenes Egenproduktion er opbygget. Denne planøkono
miske Bestræbelse er Følgen af den gamle kapitalistiske
Samfundshusholdnings Fallit, men den er hidført ude i de
store Lande for at bevare, styrke og understøtte Privat
kapitalismen, som fremdeles byder de økonomiske Magt
havere Muligheden for Udbytning af de besiddelsesløse.
Den politiske Udvikling i en Række af Europas Lande,
hvor den socialdemokratiske Organisation er udslettet, har
sikret Opretholdelsen af det kapitalistiske System og for
stærket Udbytningen af det arbejdende Folk. Men desuden
har denne Udvikling udskudt Mulighederne for Gennem
førelse af et socialistisk Produktionssystem i det Omfang,
denne maa bygges paa international Grund.
Selv i denne Situation vil det dog fremdeles være Arbej
derklassens Opgave at virke for et internationalt Samarbejde
samt for det Maal at overføre Produktionsmidlerne fra
Privateje til Fælleseje, men foreløbig maa Kræfterne vies
Arbejdet for en samfundsmæssig Ordning af det nationale,
økonomiske Liv, for Produktionens Udvikling og dermed for
Beskæftigelse af Samfundets Medlemmer.«

Efter en Oversigt over Socialdemokratiets Gerning i
Regering og Rigsdag i det sidste Tiaar følger et Afsnit om
det principielle Grundlag for Socialdemokratiets fremtidige
Politik. Det hedder her:
»Kongressen udtaler, at Socialdemokratiets politiske
Virksomhed maa fortsættes efter samme Linie som hidtil
og med Iagttagelse af den Humanitet og det Retsind, som
har præget Arbejdet i den svundne Tid.
Denne Gerning skal udøves paa Demokratiets Grund, og
Kongressen bekræfter derfor, at Partiet ikke under nogen Form
vil have Samarbejde med Det kommunistiske Parti, hvis Maal
er Diktaturet. Alle Arbejdere, som bekender sig til Demokrati
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og Folkestyre, maa samles om Socialdemokratiet og bidrage til
Bevægelsens Enhed og Kraft, hvis deres Bekendelse til Demo
kratiet skal opfattes ærligt.

Det bestaaende Kommunistparti er alene ved sin Eksi
stens en Fare for Arbejderbevægelsen, thi den giver stadig
demagogiske Modstandere deres ellers manglende Grundlag
for reaktionære Anslag mod den samlede Arbejderklasse.
For Socialdemokratiet er Kampen for samfundsmæssige
Retsbegreber uadskilleligt forbunden med Respekten for det
enkelte Menneskes aandelige Frihed og sociale Medbestem
melsesret. — Socialisme og Diktatur er uforenelige, medens
Socialisme og Demokrati er uadskillelige.
Vi anerkender det demokratiske Princip i alle Sam
fundets Forhold, saaledes ogsaa den fulde Ligeberettigelse paa
det politiske og økonomiske Omraade for Kvinier og Mænd,
for alle Grupper i Samfundet, uden Hensyn til Køn, Race
eller Religion.

Bekræftelse af Nationen.

Det danske Socialdemokrati erkender sig gennem histo
risk Skæbnefællesskab som en Del af den danske Nation.
Igennem to Menneskealdres Arbejde og Kampe har den
danske Arbejderklasse, støttende sig til Organisation og
politisk Virksomhed, erobret sig Plads og Indflydelse i det
nationale Folkefællesskab. Arbejderne er nu ligeberettigede
Medborgere i Samfundet og bygger videre paa gode, danske
Traditioner, paa aandelig Frihed og fordragelig Samvirken.

Klassemodsætningernes Ophævelse er fremdeles et af Maalene,
og med Opnaaelsen af dette vil den afgørende Hindring for
Nationens Enhedsfølelse være bortryddet.
Plan og Orden.

Det socialdemokratiske Parti ser det som sin Opgave
at arbejde for en stadig Forbedring af det fælles Samfund,
for Højnelse af Kulturen, for planmæssig, samfundsmæssig
Produktion og Omsætning og dermed for en sund og solid
Udvikling af Samfundets og Befolkningens økonomiske
Grundlag.
Uden at anerkende Principper, som er accepteret af
Stater, der har forkastet det demokratiske System, og uden
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at udelukke det personlige Initiativs uundværlige og værdi
fulde Medvirken, vil Socialdemokratiet som hidtil tilstræbe
Plan, System og Orden i det økonomiske Liv, overbevist
om, at dette vil være til uvurderlig Gavn for alle, der har
alvorlig Interesse i ordnet, udbyttegivende Produktion.
I den Udstrækning, det maa være paakrævet, vil Partiet
arbejde for Tilvejebringelse af Statsorganer, som kan yde
Støtte, Vejledning og Kontrol over for det økonomiske Liv,
og disse Organer, som maa staa under Folkerepræsentationens
Kontrol, skal omfatte Repræsentanter for alle Befolknings
grupper, der berøres af den paatænkte Virksomhed, som
ogsaa for Sagkundskab og almene Interesser.
Kongressen fastslaar, at Partiets Medvirken til Stats
indgreb paa økonomiske Omraader kun kan foregaa under
Iagttagelse af Grundlovens og anden Lovgivnings Bestem
melser, ligesom Overgreb over for aandelige og politiske Rettig
heder for Borgerne maa være udelukket. Absolut Lighed for
Loven skal være sikret.

International Forstaaelse og Samvirken.

Socialdemokratiet vil fremdeles vende sig imod de
Kræfter, som bidrager til Krigsfarens Bestaaen. De gamle
Krav om international Solidaritet og om en international
Retsordning, som kan yde Garanti for enhver Nations Selv
stændighed og Uafhængighed, vil stadig være Partiets Pro
gram og Maal.
Partiets Repræsentanter vil fortsat arbejde for Styrkelse
og Udbygning af Samarbejdet imellem de nordiske Lande,
men ogsaa, hvor Mulighederne er til Stede, for Udvikling af
international Forstaaelse og Samvirken — baade igennem
Staternes, Folkenes og Organisationernes Samarbejde paa
international Grund, i Fredens Interesse.«

Den Plan for Arbejdet, som kan udkastes, maa — udtaler
Manifestet videre — bygge paa den Tilstand, vi nu kender,
og tage Hensyn til det, der gik forud. Endnu lider Landene
under de Kriser, der er fulgt efter Krig og politiske Omvælt-
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ninger, og det danske Folk maa, som andre Nationer, fore
løbig samle sig om de nationale Opgaver.
Sikring af Folkestyret.

Den første Betingelse for et frugtbringende Arbejde
under Folkets Medvirken og til Folkets Gavn maa være
Befæstelsen af Demokrati og Folkestyre.
For 90 Aar siden fik det danske Folk en fri Forfatning.
Igennem Tidens Omskiftelser er denne Forfatnings Indhold
demokratiseret i 1915, og nu er en ny Udvikling forberedt.
Et stort Rigsdagsflertal har samlet sig om en Grundlovs
revision, og naar Gennemførelsen er sket, vil Danmark have
en virkelig fri Forfatning, hvor enhver Form for Privilegier
og Skel mellem Vælgerne er ophævet. Med en Valgretsalder
som i Norge og Sverige paa 23 Aar, med almindelig og lige
Valgret for alle Kvinder og Mænd skal der vælges een Rigsdag,
som derefter bliver højeste politiske Myndighed i Landet.
Socialdemokratiets Kongres udtaler sin Tilslutning til
denne Grundlovsreform og sin Anerkendelse af det opnaaede
Resultat og tilsiger et energisk Oplysningsarbejde til Sikring
af Grundlovens endelige Vedtagelse ved Bekræftelsesvalg og
Folkeafstemning.
Ved den nye Grundlov søges de grundlæggende, demokratiske
Rettigheder sikret baade Nid-ids og Fremtids Slægter imod
voldelige og lovløse Anslag. Folkets Ytringsfrihed, Forsamlings
frihed, Pressefrihed, Foreningsfrihed, Religionsfrihed og Tros
frihed er Menneskerettigheder, som det danske Folk ikke ønsker
at miste, og derfor maa disse Frihedsgoder omgærdes, saaledes
at de ikke kan undergraves af hensynsløse Fjender af Demo
kratiet.
Udenrigspolitik og Forsvar.

Danmarks Udenrigspolitik maa anlægges med det Formaal at sikre fredelig Forbindelse til alle Sider, baade kultu
relt, politisk og økonomisk.
Danmark maa anerkende enhver anden Nations Ret til
at indrette sig efter sin Vilje, men maa ogsaa derved sikre
sig selv Retten til at indrette det danske Samfund efter det
danske Folks Vilje.
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Kongressen anerkender, at dansk Udenrigspolitik skal
holde sig fra andre Staters indre Forhold, men maa naturligvis
forbeholde danske Borgere og dansk Presse Friheden til at
bedømme Tilstande og Begivenheder, saaledes som det alle

Dage har været Tilfældet her i Landet, og saaledes som Fri
heden da ogsaa udøves i andre Nationer.
Danmarks politiske Stilling maa være upartisk og neutral
saavel over for de enkelte Stater som over for Magtgrupper,
og det gælder baade i Fred og under mulige Konflikter.
I forsvarspolitisk Henseende er Stillingen givet. Landets
geografiske og befolkningsmæssige Forhold og den danske
Regerings Indstilling anviser Danmark Plads i de neutrales
Række, og i den Henseende befinder vi os i samme Stilling
som de øvrige nordiske Lande og i nøje Overensstemmelse
med disse.
Det socialdemokratiske Parti vil fremdeles yde sit Bidrag
i Arbejdet for Afrustning, international Voldgift og Fred, og
Kongressen beklager dybt, at Folkenes Forbund er blevet svæk
ket, saaledes at Fredspagtens Ord er forblevet døde, og Arbejdet
for international Sikkerhed, international Ret og Nedbringelse
af Rustningsbyrden er tilintetgjort.

Alliancer er uden Aktualitet.

Kongressen anerkender, at Danmark maa opfylde sinnationale Pligt som neutral Stat. Enhver Nation maa, under
de herskende Forhold, alene regne med sin egen Indsats.
Alle Fortidens Kandestøberier, alle Forha åbninger om Assi
stance, naar Farens Stund er inde, er kun egnede til at med
føre Skuffelser, thi de er, ligesom Alliance- og Forbunds
planer for vort Land, uden Forbindelse med den Virkelighed,
vi kender, og derfor uden Aktualitet.
Den danske Nation maa have den militære Styrke, der
er Betingelsen for at kunne opfylde den neutrale Stats For
pligtelser baade paa Landet og paa Havet.
Det vil aldrig være Opgaven for den danske Hær eller
Flaade at deltage i noget Angreb paa noget andet Land. Det
vil derimod være Opgaven, hvis Forviklinger opstaar mellem
andre, at konstatere, at Danmark holder sig uden for saadanne Opgør.
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Danmarks Neutralitetsforpligtelser.

Danmarks militære Styrker maa benyttes — saaledes
som det ogsaa var Formaalet under Krigen 1914—18 — til
Bevogtning af Land- og Søomraade og til Opfyldelse af de
Landet paahvilende Forpligtelser som neutral Stat.
Det er en Pligt at afvise baade tilfældige og bevidste
Neutralitetskrænkelser, saa længe disse er af en saa dan
Karakter, at der foreligger Mulighed for Afvisning, thi det
er den neutrale Stats første Pligt at søge afværget, at dens
Territorium udnyttes af krigsførende Parter.
Kongressen anerkender den Betragtning, der laa til
Grund for Militærordningen af 1937, at de Styrker, som det
anses for rimeligt at tilvejebringe, skal være udrustede paa
tidssvarende Maade, ligesom Landets Interesser i øvrigt
kræver, at tilstrækkeligt store Styrker er til Raadighed paa
enhver Tid.
Medens man absolut maa afvise Planer om en Oprust
ning, saaledes som den foregaar i andre Lande, kan Kon
gressen ikke se bort fra den Udvikling, som foregaar paa de
militære Omraader, en Udvikling, der maa medføre, at
Beskyttelsesforanstaltninger af anden Art end tidligere nu
er fornødne og paakrævede ogsaa af Hensyn til Befolkningens
Sikkerhedsfølelse.
Kongressen opfordrer derfor Partiets politiske Repræsen
tation til at skænke det militære Beredskab fornøden Op
mærksomhed under Hensyn til den stedfindende Udvikling
og til Mandskabsstyrkernes Sikkerhed og ser ingen Grund
til at hindre en Modernisering inden for de af Nationens
Vilkaar givne økonomiske Grænser.
Produktion og Beskæftigelse.

Beskæftigelsesproblemet har alle Dage, siden Industriali
seringen begyndte, og endnu mere efter at Industrialiseringen
tog Fart, trængt sig paa i alle Lande.
Svingende efter Konjunkturerne har Arbejdsløsheden
været større og mindre til de forskellige Tider, og i de for
skellige Lande har man efter Behov benyttet Told og andre
Foranstaltninger til Beskyttelse for hjemlig Produktion. Af
Hensyn til dansk Landbrugs Produktionsforhold og samme
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Erhvervs Afsætningsvilkaar blev Toldbeskyttelsen kun an
vendt i meget ringe Udstrækning i vort Land, og Arbejderne
maatte ved egne Kræfter gennemgaa de Kriser, som nu og
da viste sig.
Krisen medførte, at der skete en betydelig Reduktion
af Arbejdernes Antal baade i Landbrugsbedrifterne og i de
Haand værks- og Industribedrifter, der arbejder for Land
bruget, og hvis Regeringen ikke resolut var mødt frem med
Kriseforanstaltninger, vilde det danske Landbrug have oplevet
en Katastrofe, større end nogen tidligere Krise har medført.
Af nationaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige Hensyn
maatte Landbrugsproduktionens Opretholdelse sikres, og det
skete ved en Række forskellige Midler.
Under Valutacentralens Ledelse er Betingelserne for
Landbrugseksporten, igennem Handelsaftaler, sikret, og sam
tidig har Tilførselen af Raastoffer og Brændselsstoffer kunnet
gennemføres og Haand værkets og Industriens Produktioner
opretholdes. At Valutacentralen ogsaa har taget beskæf
tigelsesmæssige Hensyn i sine Dispositioner, er en Selvfølge,
og tillige var dette paabudt ved Loven. Denne Linie maa
fremdeles opretholdes i den Udstrækning, hvori det er muligt
og forsvarligt over for Landets fælles Interesser.
Foruden fortsat Løsning af de beskæftigelsesmæssige
Opgaver ved de fornødne Støtteforanstaltninger til Land
bruget maa der imidlertid fremdeles sættes Midler ind til
Sikring af Boligbyggeri — baade af Hensyn til Efterspørgselen
efter Boliger og efter Arbejde. Den store Sanering af usunde
Bydele i og uden for Hovedstaden maa fortsættes med Støtte
af Statsmidler i fornødent Omfang og Produktionen af
Boliger for børnerige Familier fremskyndes af de Hensyn,
som foreligger. De planlagte offentlige Arbejder og andre,
som det maatte være muligt at iværksætte, bør snarest paabegyndes, hvor det ikke er sket, og Opmærksomheden maa
fremdeles være henvendt paa dette Hjælpemiddel.
Fiskeriet, der er et betydningsfuldt Erhverv ogsaa i
eksportmæssig Henseende, vil utvivlsomt kunne bidrage til
øget Beskæftigelse, naar man enes om de Former, hvorunder
det offentlige kan medvirke til Udvidelse, Modernisering og
Sanering af Fiskerflaaden.
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Kontrol med Rationaliseringen.

At en fortsat Industrialisering er et af Midlerne til
Bekæmpelse af Arbejdsløsheden, kan næppe bestrides; men
det maa paakalde Opmærksomhed, at der stadig foregaar en
saakaldet Rationalisering ved Hjælp af nye Opfindelser og
tekniske Hjælpemidler. Det er muligt, at denne Udvikling
er forsvarlig set fra Industriens Synspunkt — og for øvrigt
foregaar samme Udvikling i Landbrug og Landbrugsindustri
—, men den maa sikkert underkastes en Kontrol fra Sam
fundets Side. Om Rationaliseringen skal følges af Arbejds
tidsnedsættelse eller andre Foranstaltninger, maa afgøres,
naar Undersøgelse er foranstaltet, men det kan næppe fortsat
være saaledes, at Ejerne af Produktionsmidlerne tager For
delene ved de tekniske Fremskridt og overlader Arbejder
klassen og Samfundet at bære Byrden ved Arbejdsløsheden.
Nye Arbejdsmuligheder.

Der er imidlertid flere Opgaver, som paatrænger sig,
naar man søger at anvise nye Beskæftigelsesmuligheder.
De af Regeringen iværksatte Bestræbelser for at over
flødiggøre udenlandske Raastoffer ved Hjælp af danske
Erstatninger bør fremskyndes, og i den Udstrækning, hvori
Landbruget kan gøres selvforsynende med Raastoffer, bør
det ske, om fornødent med Initiativ og Støtte fra Stats
magten.
Den af Raastofkommissionen paapegede Modernisering
af Mejeribruget bør utvivlsomt fremmes af Hensyn til de
økonomiske Interesser, der knytter sig til Smørproduktionen,
ligesom Hensyn bør tages til den fra sagkyndig Side frem
førte Kritik af Staldbygningernes hygiejniske Forhold. At
her ligger Opgaver, som Landbrugets Organisationer burde
optage, er uden for al Tvivl, og at der ved disse Opgavers Løs
ning kunde spares udenlandsk Valuta, ske Forøgelse af Be
skæftigelsen og indvindes større Udbytte, er sikkert nok. Det

er muligt, at Staten maa støtte saadant Initiativ, men dette
er da ogsaa lige saa rimeligt, som at der ydes Støtte til
andre Eksport-Erhverv.
Sikring af Boligbyggeri.

At der desuden er Trang til flere sunde Landarbejder-
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boliger end dem, der nu er planlagt, er allerede fastslaaet, og
da Støtte til dette Byggeri er af Betydning for Beskæftigel
sen, maa en Fortsættelse og Forøgelse anbefales.
I øvrigt vil en Sanering af Boligforholdene paa Landet
være lige saa paakrævet som i Byerne.
Det henstilles endvidere til Partiets politiske Repræsen
tanter at søge en omfattende Byggevirksomhed opretholdt
baade i Byerne og paa Landet, da dette er afgørende for
Beskæftigelsen og samtidig af væsentlig Betydning for Sund
hed og Kultur. Det anbefales i denne Forbindelse at søge
Samarbejde med bestaaende kapitalstærke Selskaber, for om
muligt med disses Bistand, i hele Samfundets Interesse, at
faa fremskyndet den planlagte Sanering og tilhørende Byg
gerivirksomhed.
Ved Sikring af Byggeriet og ved de nævnte Omlægninger
i Landbruget vil der blive Muligheder for forøget Industri
produktion, og en saadan Vekselvirkning med det private
Initiativs Indsats og fornøden Støtte fra Staten er noget af
det, som Tiden kræver.
Landbrugets Forhold.

Den betydelige Fremgang, som Landbruget har haft
baade i Eksportmængde og i Priser, har hævet Erhvervet
op over den forudgaaende Tids Krisevanskeligheder.
Endnu er det dog sikkert nødvendigt at opretholde den
Planøkonomi, som Landbruget selv har krævet, og frem
deles maa Opmærksomheden være henvendt paa det særlig
gældtyngede Landbrug, som ikke kan taale den Modgang,
der til visse Tider kan ventes for dette Erhverv.
Den af Staten tilbudte Gældssanering bør fremdeles være
iblandt de Midler, der tilbydes. Hvis Landbruget — ogsaa
de overprioriterede Ejendommes Besiddere — vil give Af
kald paa en saadan Lovgivning, kan man maaske ikke paa
tvinge Ejerne denne, men saa kan Samfundet, efter at have
givet saadant Tilbud, frigøre sig for nye Forpligtelser over
for disse Ejendomsbesiddere.
I øvrigt maa Kongressen anbefale, at der optages For
handlinger angaaende Etablering af en Krisekasse eller For
sikring for Landbruget. Den Krise, som det danske Samfund
har gennemlevet, har paaført andre Borgere Millionbyrder
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til Gavn for Landbruget, ligesom Arbejdslosheden vilde have
medført meget større Statsudgifter, hvis de organiserede
Arbejdere ikke selv havde betalt 3-5—40 Mili. Kr. aarlig
i Kontingent til Arbejdsløshedsforsikringen.

En Krisekasse for Landbruget burde omfatte Forsikring
imod Tilstande som dem, Landbruget kom ud for i 1931,
samt en passende Forsikring imod Ulykker som den Kreatur
sygdom, der ogsaa i Aar har paaført Landbruget store Tab.
De forløbne Aar har vist, at Landbrugserhvervet ikke kan
møde de alvorlige Kysteiser, uden at det rammer Erhvervet
katastrofalt, og derfor maa dette Erhverv — muligvis med
Støtte fra Staten — have en passende Adgang til Sikring.
Overarbejde, Dobbeltbeskaftigelse.

Kongressen bifalder den gennemførte Lov om Forbud
mod Overarbejde. Den bar bidraget til Beskæftigelse af et
betragteligt Antal arbejdsløse og har ophævet en Side i
Arbejdsforholdet, som baade var forkastelig af sundheds
mæssige og beskæftigelsesmæssige Hensyn. Det maa være
Opgaven at faa en saadan Løn for den normale Arbejdstid,
at Trangen til at overskride denne fjernes, og det maa navnlig
forkastes, at nogle Arbejdere ved Hjælp af Overarbejdet
opnaar en i Forhold til andre økonomisk begunstiget Stilling.
En anden uforsvarlig Udnyttelse af Arbejdskraften sker
ved saakaldt Dobbeltbeskæftigelse. Det vil formentlig være
vanskeligt at gribe ind i dette Forhold, hvorimod de særlig
umoralske Tilfælde — hvor en Arbejder er beskæftiget sine
8 Timer paa normal Maade og derefter i et lignende Antal
Timer i en anden Virksomhed — utvivlsomt maa kunne
ændres igennem de paagældende Organisationer. — Kongres
sen tilraader de faglige Organisationer at foretage en Under
søgelse angaaende Omfanget af en saadan Dobbeltbeskæf
tigelse og at skride ind for at hidf øre en Ændring i disse stærkt
paaklagede Forhold.
Med Hensyn til Ægtepar synes Forholdene adskilligt
mere komplicerede, men der findes ogsaa her Tilfælde, som
vanskeligt kan forsvares. Disse Tilfælde maa dog i Alminde
lighed bedømmes enkeltvis, uden at man griber ind i den Lige
berettigelse, der maa raade for Mænd og Kvinder.

1938/
/1939

De politiske Partiers Programmer.

585

Arbejdstid.

Arbejdstids-Indskrænkningen kan blive et Middel, som
maa bringes i Anvendelse. Det kan være nødvendigt, hvis
Rationaliseringen fortsat driver mange Arbejdere ud i
Arbejdsløshed, udelukkende til Fordel for Aktionærer eller
private Ejere af Bedrifterne, og det vil blive forsvarligt, hvis
man ved international Ordning gennemfører en forkortet
Arbejdstid enten som midlertidig eller blivende Foranstalt
ning, i alle eller i visse Fag. Det maa imidlertid erkendes, at
en generel Arbejdstids-Nedsættelse af væsentligt Omfang i
et lille Land, der som Danmark er udsat for store Landes
Konkurrence, frembyder store Vanskeligheder, som nøje maa
tages i Betragtning, før Sagen i øvrigt føres igennem.
Bankerne maa indordnes under den planmæssige Økonomi.

At Bankerne øver en væsentlig Indflydelse paa Erhvervs
liv og Beskæftigelse, er uomtvisteligt, og at Nationalbanken
atter staar bag de private Banker, udøvende sin Penge
politik, ved vi. Nu er Nationalbanken under Socialisering.
Den er overgaaet fra privat Aktionærbank til at være Dan
marks Nationalbank uden private Aktionærer, og den vil
derfor paa det nye Grundlag kunne fortsætte sin Bankpolitik
under tilbørligt Hensyn til Samfundets, Produktionens og
Arbejdernes Interesser.
Den nye Banklovgivning har bidraget til Konsolidering
af Bankerne, men det er nødvendigt, at disse tilpasser sig
til de Samfundsopgaver, som foreligger, naar der er Tale om
at stille Midler til Raadighed for Finansiering af Erhvervs
virksomheder. Det er nødvendigt, at Bankvæsenet, baade
Statens og de private Aktionærers Banker, indordner sig under
den planmæssige Økonomi, som er en Nødvendighed for Sam
fundet, hvis Kriser og Arbejdsløshed skal overvindes, og det

maa tilraades, at en rimelig Kontrol udøves paa disse Omraader, hvis en almindelig Socialisering ønskes undgaaet.
Begrænsning af Udbytte-Udbetaling.

En Række Aktieselskaber har i de senere Aar ført en
særdeles anstødelig Udbyttepolitik. Det er paa sin Plads at
overveje en Begrænsning af Udbytte-Udbetalingen og at sikre
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en Konsolidering af Bedriften samt Midler til Nyanlæg og
Udvidelser — ved Siden af den Kontrol, som maa overvaage

Prisdannelsens Karakter og Prisernes Forsvarliglied.
Det er maaske i denne Forbindelse rimeligt at overveje,
om en Særbeskatning bør gennemføres for uanstændigt høje
Udbytter, og om Skattelempelser vilde være anvendelige til
Gunst for Virksomheder, som konsoliderer Bedriften og fore
tager Henlæggelser til Udvidelse af Produktionen.
Koncessioner og Monopoler.

For forskellige koncessionerede og monopoliserede Be
drifter melder Spørgsmaalet sig om disses Fortsættelse. Under
Hensyn til det private Initiativs værdifulde Sider vil det
være forsvarligt, at der indgaas Forbindelser mellem Staten
og de oprindelige Aktionærgrupper, saaledes at Arbejdernes
og andre Samfundsborgeres Interesser kan blive varetaget
paa behørig Maade og en Art kooperativ Drift blive Resul
tatet af Samarbejdet.
Sociallovgivning og sociale Forhold.

Det maa erkendes, at det danske Samfund er naaet
meget vidt med Hensyn til Sociallovgivning. Den igennem
mange Aar tilvejebragte Lovgivning er ved Socialreformen
af 1933 samlet og systematiseret, saaledes at Danmark har en
Sociallovgivning, der er ganske enestaaende.
Ved Tillægs love er forskellige Sider af den omfattende
Lovgivning siden udbedret, saaledes Arbejdsløshedsforsik
ring, Ulykkesforsikring og Aldersrente, men trods dette er
det danske Samfund ikke naaet til Vejs Ende.
Aldersrenten er undergaaet en meget betydelig For
bedring, og senest er Grænsen for Adgang til at opnaa Renten
nedsat fra 65 til 60 Aar. Efter den første Lov, af 9. April
1891, blev der af det bevilgede Beløb gennemsnitlig 57 Kr.
aarlig til hver Person, som opnaaede »Alderdomsforsørgelse«.
I 1913—14 var man naaet til Gennemsnitsbeløb paa 236,
217 og 129 Kr. aarlig i henholdsvis København, Købstæder
og Landdistrikter. Men i 1935—36 var Gennemsnitsbeløbet
pr. Person 776, 636 og 478 Kr. henholdsvis i København,
Købstæder og Landdistrikter. Aldersrentens samlede Beløb
er nu over 100 Miil. Kr. aarlig.
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Lægges til denne Sum de Beløb, der udbetales til Syge
kasser, Arbejdsløshedsforsikring, Ulykkesforsikring, In valide
rente og social Forsorg af forskellig Art, kommer Ydelserne
efter de sociale Love, for Stat og Kommuner, op paa 300
Mili. Kr. aarlig.
Det er en betragtelig Del af den samlede Skatteindtægt,
som kræves til Dækning af disse Udgifter, og det er til Ære
for det danske Samfund, at man er naaet saa vidt.
Der er nu forberedt en betydningsfuld Reform af Arbejder
beskyttelsen, og Gennemførelsen af denne vil føre vort Lands
Lovgivning paa dette Omraade frem i første Række.
Endvidere ventes Forslag efter de af Befolkningskommis
sionen fremsatte Planer, ligesom det maa ventes, at betydnings
fulde Forslag fremsættes af Kommissionen angaaende Land
arbejdernes Arbejdstid m. v. og angaaende Retsforholdet mellem
Husbond og Medhjælpere.

Forbedring af Vilkaarene for Fremtidens gamle.

Men selv om saadanne Love efterhaanden gennemføres,
vil der fremdeles være Mangler, og navnlig er Vilkaarene for
de gamle meget beskedne under de raadende Prisforhold,
særlig for Boliger, hvorfor Opførelsen af billige Aldersrente
boliger bør fremskyndes.
Det er imidlertid forstaaeligt, at Befolkningens økono
miske Forhold nu paalægger en vis Varsomhed, ogsaa paa
virket af den Omstændighed, at der kun er en meget lille
Gruppe af Borgere med udpræget store Indkomster.
Kongressen udtaler derfor Ønsket om at faa tilvejebragt en
Overbygning paa den lovmæssige Aldersrente for Fremtidens
gamle. Ved et beskedent Bidrag fra alle Borgere, fra en nær
mere fastsat Alder, eventuelt opkrævet i Forbindelse med Skat
ten, vil der kunne sikres alle gamle et respektabelt Tilskud til
den lovmæssige Aldersrente, uden at dennes Størrelse berøres
deraf. Det besluttes at opfordre Partiets politiske Repræsenta
tion til at optage denne Sag til Behandling i den nærmeste Tid.

Ungdommens Oplysning og Uddannelse.

Kongressen udtaler sin Anerkendelse af de Skolerefor
mer, som er gennemført, og har med stor Tilfredshed erfaret,
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at man har optaget forskellige Oplysnings- og Uddannelsesformaal til Behandling.
Kongressen henleder Opmærksomheden paa Socialdemo
kratiets Program-Krav om Ungdommens fysiske Opdragelse,
som Tiden nu er inde til at virkeliggøre, ogsaa under Hensyn
til Ungdomsarbejdsløsheden. Man føjer hertil Kravet om en

almendannende og en faglig Undervisning for hele Ungdom
men. Ikke mindst maa det anses for nødvendigt at give unge
Kvinder forøget Adgang til en Uddannelse i Husgerning og
Barnepleie, da det maa erkendes, at Husmodergerningen
netop er særdeles betydningsfuld for Hjem og Samfund. At
den paatænkte Oplysnings- og Uddannelsesvirksomhed i
øvrigt maa afpasses efter de forskellige Kategorier af Ung
dom, er en Selvfølge, men det er ikke længere tilstrækkeligt,
at en kostbar Universitets-Uddannelse staar til Raadighed
for et Faatal af Befolkningen. Det er Tid at overveje en
Udvidelse af Folkeskolens Skoleaar, og det er Tid at skabe
den forskelligartede, men vidt favnende Ungdomsskole, hvor
fysisk og aandelig Udvikling Haand i Haand dygtiggør den
opvoksende Slægt — Kvinder og Mænd — til Livets alvorlige
Gerning.
Ungdommens Fritidsproblemer.

Kongressen henleder desuden Opmærksomheden paa
Ungdommens Fritidsproblem. Der er nu mere Fritid end
tidligere, og denne bør udnyttes til Udvikling af den enkeltes
legemlige og aandelige Sundhed; navnlig er dette paakrævet,
efter at Arbejdet ved Mekaniseringen har faaet en tidligere
ukendt Ensformighed.
Kongressen opfordrer derfor til Overvejelse af alle Mulig
heder for Samfundets Støtte til sund Idræt og til Idræts
pladser, Svømmehaller, Lejrpladser' og Ungdomsherberger.
Man peger ligeledes paa det ønskelige i en Forbedring af
Biblioteksforholdene og Tilvejebringelsen af passende Lokaler
til det frie Oplysningsarbejde.
Beskatningen.

Medens det danske Samfund efterhaanden er blevet
paalagt betydelige Byrder til Sociallovgivning, Skolevæsen,
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Landbrugsformaal og andet, er Beskatningen fremdeles blandt
de laveste i Europas Lande.

Da Landet imdlertid kun har en i Tal meget lille Be
folkningsgruppe med særdeles store Indtægter, maa det nød
vendige Skattekrav for en Del dækkes af Indtægter, der er
forholdsvis beskedne. Det har under Hensyn til de ekstra
ordinære Forhold, som har raadet i snart 25 Aar, været nød
vendigt at gennemføre en Række ekstraordinære Beskatnings
love, som allerede ved deres særlige Karakter virker uheldigt.
Kongressen anerkender, at en Beskatningskommission
er nedsat med den Opgave at tilvejebringe en samlet Plan
for fremtidig Beskatning, hvorved det nuværende Skatte
system i væsentlig Grad forenkles, samtidig med at størst
muligt Hensyn tages til den økonomiske Evne i de forskellige
Befolkningskredse.
Ved Overflytning af større Dele af de kommunale Udgifter
paa et for hele Landet fælles Skattegrundlag bør der saavel for
de personlige Skatter som for Ejendomsskatterne tilstræbes en
mere ligelig og ensartet Fordeling efter Bæreevne, ligesom der
for Ejendomsbeskatningens Vedkommende bør ske en yder
ligere Udvikling af Grundskyldlovgivningen i Forbindelse med
en Lettelse i Bygningsskatterne. Vedrørende de indirekte
Skatter maa Formaalet være under rimelig Hensyntagen til
Erhvervslivets Vilkaar at lempe Beskatningen paa saadanne
Omraader, der er af afgørende Betydning for de mindre
bemidledes Forbrug, med særligt Henblik paa de Goder af
ernærings- og boligmæssig Art, der tjener til at øge Folke
sundheden.

Socialdemokratiet er nu som før Tilhænger af den progres
sive, direkte Beskatning, og navnlig bør man fremdeles have
Opmærksomheden henvendt paa de store Indtægter, som
hidrører fra Grundbesiddelse, Formue og Arv.

I et Slutningsafsnit henvender det socialdemokratiske
Parti sig til det danske Folk med Opfordring til fortsat og
forstærket Samling om Partiet.
»Der kaldes paa de hundrede Tusinder af Arbejdere i By
og paa Land. De maa være forrest i Forsvaret for den Frihed,
for de sociale Rettigheder, for det Samfund, der i Dag om
fatter Arbejderne med samme Omsorg, som andre kan kræve.
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Der kaldes paa Landbrugets Mænd, paa Fiskeren og Søens
Folk, paa Haandværkeren, Industrimanden, paa Ingeniør
og Arkitekt, Skolemand og Læge, paa Husmoderen og den
selverhvervende Kvinde, paa alle, som elsker Danmark og det
danske Folk, paa alle, som vil være med til at bevare vort
Land og føre det frem i Samarbejde med Nordens Folk og
andre fredselskende Nationer.«

Udtalelse af Det radikale Venstre
paa Partiets Landsmøde den 12. Marts 1939.
Staaende ved Afslutningen af en politisk Tidsperiode og
ved Indgangen til en ny samler Det radikale Venstre sig
om følgende Retningslinier for den fremtidige Udvikling:
I. Grundvolden for Samfundets økonomiske Virksom
hed maa være den enkeltes personlige Ansvar og Initiativ,
men Tidens største Opgave er paa denne Grundvold at skabe
den Organisering af Kræfterne og det Samarbejde imellem
Erhvervene, som stærkt og maalbevidst kan sikre Danmarks
Stilling under de haarde Vilkaar, Verdensudviklingen byder
et lille Land. Statens Indgriben maa ske, naar vore økono
miske Interesser udadtil kræver det, og naar Monopoler og
andre Særinteresser indadtil søges udnyttet paa ubillig Vis.
Men inden for de Rammer, der afstikkes, maa den enkelte
Borgers Interesse i at yde sit bedste værnes og fremmes.

II. Saa længe de store Lande opretholder Restriktions
politikken, maa den hidtidige Handelspolitik fortsættes.
Enhver Mulighed for større Frihed maa udnyttes, men denne
større Frihed maa ikke købes paa Bekostning af Landbrugets
Eksportmuligheder.

Verdenskrigens Virkninger har haardest ramt Land
bruget, det mindre Haandværk, Dele af Handelen og de
Arbejdere, der blev arbejdsløse. Landbrugets Forhold og
Mangelen paa Beskæftigelse er derfor trods den store Frem
gang siden 1932 Tidens største Problemer.

1938/
/1939

De politiske Partiers Programmer.

591

For Landbruget maa en gradvis Afvikling af tidligere
paadragne Gældsbyrder fortsættes og en stigende Anvendelse
af den konjunkturbestemte Renteydelse med Sikring mod
ny overdreven Gældsstiftelse gennemføres. Øget Udstykning
paa det ved den konjunkturbestemte Rente skabte Grundlag
maa tilrettelægges, saa Bestræbelserne for at fastholde
Landboungdommen ved Landbrugets Arbejde ogsaa derved
fremmes.
Øget Beskæftigelse kan skabes ved Organisering af offent
lige Arbejder, men mest virkningsfuld er en Samvirken mellem
Statens Lovgivning og det frie Erhvervsliv. Grundforbedrings
arbejderne og de store Byggelove er Eksempler paa en saadan
Samvirken. Saneringen af usunde Boliger og Bydele er et
tilsvarende Eksempel paa radikal Politik, hvorved der paa
samme Tid vil skabes Beskæftigelse for Arbejdere og Haand værkere og øget Sundhed for Befolkningen.
For Haandværket er en saadan Beskæftigelsespolitik den
mest virkningsfulde Hjælp, men den bør understøttes gennem
en lettere Adgang til den nødvendige Kredit paa rimelige
Vilkaar, saaledes som en begyndende Lovgivning har anvist.
III. Over for Arbejdsstridigheder, der truede betydelige
Samfundsinteresser, er i de sidste Aar Folkets fælles Interesser
Gang paa Gang sikret gennem Lovgivningsmagtens Afgørelse.
Derved er Erkendelsen af denne Sikrings Nødvendighed
trængt igennem i Befolkningen. En fast Ordning til Anven
delse i saadanne Tilfælde bør gennemføres. Arbejdernes Inter
esse i Bedrifternes Trivsel maa forøges og Privatfunktionærer
nes Stilling yderligere betrygges.

IV. Saa længe Landstingets konservative Flertal endnu
bestod, maatte Demokratiet nøjes med en stykkevis Behand
ling af Skattelovgivningen. En stor samlet Skattereform er
nu under Forberedelse.
Hovedretningslinierne for Det radikale Venstres Politik
paa dette Omraade maa bygge paa følgende:
De indirekte Skatter for Nødvendighedsartikler afvikles.
Landbrugets Bygningsskatter fjernes, saa Landbrugets
Ejendomsbeskatning alene bliver en Grundskyld.
Uden for Landbruget fritages navnlig Nybygninger med
almindelige Beboelseslejligheder og Erhvervslokaler for Skat.
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I Fortsættelse af Udligningslovens Bestemmelser gen
nemføres Lighed og større Fasthed i Grundskyldsbeskatnin
gen, ogsaa derved at Vurderingens Ensartethed sikres.
I Personbeskatningen gennemføres en Forenkling. En
endnu større Del af Kommunernes Udgifter overflyttes til en
ensartet Ligning for hele Landet. Statsskatteligningen og den
fælleskommunale Ligning sammensmeltes til en Ligning.
Paa samme Maade som den fælleskommunale Udligning
ophævede 1/3 af Sociallovens mellemkommunale Refusions
ordning, afpasses den kommende fælles Skatteligning, saaledes at Refusionsordningen helt kan bortfalde.
V. Under fri Meningsudveksling har dansk Folkestyre
vundet Magt, og render fri Meningsudveksling skal det frem
deles øve sin Gerning. Anskuelsernes Brydning i Frihed er
Fremskridtets hedste Løftestang. I denne Brydning ligger det

bedste Værn mod Ideer laant fra fremmede Tvangssystemer.
Øgede Rettigheder for Folket kræver øgede Kundskaber
og større aandelig Udvikling. Den Dygtiggørelse af Folket,
der er fornøden, for at danske Erhverv kan hævde sig i den
økonomiske Kamptid, som nu er inde, stiller stigende Krav
til Befolkningens Indsigt i de sociale, økonomiske og aandelige Bevægelser ude og hjemme.
Ved den nye Folkeskolelov er Grundlaget skabt for store
Fremskridt i Børneskolen. Nye Skoler rejses nu Landet over.
Forældrene drages i stigende Grad ind i Skolens Arbejde.
En omfattende Udvidelse af Ungdomsskolen paa Frivillig
hedens Grundlag maa nu følge efter. Den frie Ungdomsskole,
der kan blive en Skole for hele Folkets Ungdom, er vort
Maal.
VI. Fremtidens Hovedopgave er dog at betrygge Danmarks
Stilling over for de Farer, Verdensuroen medfører for alle
Folk. Dette kan ikke naas gennem nogen Art af Forbund
eller Oprustning. Midlet dertil er en strengt upartisk Hold
ning over for de Magtgrupper, der staar i Modsætning til

hinanden. Denne Politik maa gennemføres i Forståaelse
med de øvrige nordiske Folk og andre Folk af lignende
Sindelag. Dertil kræves Fasthed i Landets Styre og Evne
til det Samarbejde, der er Forudsætningen herfor.
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Luftværnsforanstaltninger (1. Ole Bjørn Kraft. 2. Ras
mus Hansen og Rager).............................................. 504
Løntillæg til Tjenestemænd (J. S. Foget)................... 155
Mund- og Klovesygen (Løje)......................................... 197
Retsplejeloven, Ændringer i (C. J. F. Sven).............. 455
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595
Side

Skudshalesagen (1. Hans Hansen [Rørby]. 2. J. S.
Foget og Hans Pinstrup. 3. Levinsen og Aage Fogh) 516
Statsbanernes Kontraktforhold med Fabrikant Harry
Jacobsen (1. Svend E. Johansen. 2. Fr. Dalgaard
og Rager)............................................................... 525—26
Vareforsyninger (1. Knud Kristensen. 2. Hauge og
Rager). ........................................................................ 510
Driftslaaneforeninger for Landbrugere, Tillæg, Lov.... 178
Dæmningsarbejder, se Kalvebodstrand og Rømø.
Ejendomsskatter, se Kommunale Ejendomsskatter.
Ekspropriationer, Bemyndigelse til visse, Lov..............
Englandsoverenskomst, Tillæg til.....................................
Enogtyvemands-Udvalg......................................................
Erhvervsinteresser, Fremme af, Lovændring..................
Erhvervssygdomme, Erstatning for, Konvention om . .
Ferie med Løn, Konvention om.......................................
Finanslov.......................... '....................................................
Fisk til trængende Personer, Fordeling af, Lov............
Fiskere, Støtte til,Forespørgsel om.................................
, —
- ,
—
- .................................
Fjerkræ, Forhandling, Udførsel og Indførsel af. Lov. . .
Flaaderustninger, Overenskomst om................................
Folkeafstemning, se Valglov.
Folkeskolens Tilsyn, se Skoletilsynsloven.
Formueafgift, privat Forslag.......... ...................................
Forsorgsloven, Ændringer i, Lov......................................
Forsyninger med Nødvendighedsvarer, Landets, Fore
spørgsel om.......................................................................
Fælleskommunale Udligningsfond, Lovændring..............
, se Amtskommunerne.

313
487
104
337
483
484
93
299
517
520
180
490

479
278

508
232
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Færøerne:
Finansplan.........................................................................
Forespørgsel angaaende..................................................
Hvalfangst, Lov...............................................................
Indførselsafgifter, Lov....................................................
Invalideforsikring, Lov...................................................
Jagt og Fuglefangst, Lov.............................................
Kolportagebevillinger, Lov............................................
Kommunal Beskatning...................................................
Lagtinget, Lov.................................................................
Lærerlønninger, Lov.......................................................
Motorkøretøjer, Lovændring.........................................
Oppebørselskontor, Lov.................................................
Plantesygdomme, Lov....................................................
Rutefart, Lov...................................................................
Skibsafgifter, Lov...........................................................
Skolevæsen, Lovændring................................................
Smitsomme Sygdomme, Lovændring............................
Sygehuse, Lov...........................
Særforsorg, Statstilskud til, Lov.................................
Udskiftning, Lov..............................................................
Underholdsbidrag, Refusion af udbetalte, Lov..........

123
539
204
156
300
208
33.8
275
121
346
415
122
206
314
127
345
276
277
302
209
303

Gangstier, se Cyklestier og Gangstier.
Generalauditørembedet, Ophævelse af, private Forslag. 477
Graliske Fag, Afgørelse af Konflikt i de, Lov.............. 118
— , Forespørgsel om Afværgelse af Konflikt
i de............................................................... 538
Grundlov, Forslag til Danmarks Riges.......................... 37
Grundstigningsskyld, Udsættelse af Revisionen, Lov .. 148
Grundværdierne, Ligeret til, privat Forslag.................. 477
—
,
—
- , Forespørgsel angaaende
fornævnte Forslag............... 533
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Grønlands-Kommission, privat Forslag .......................... 479
Grønlandske Farvande, Fiskeri i de, Lov...................... 128
Gældsnedskrivning for Landbrugere m. fl., Forslag til
Beslutning..................................
497
Gældssanering, se Landbrugets Gæld.
Gæstgiveri, se Beværtning og Gæstgiveri.
Gødning, Opbevaring af, se Staldhygiejne.

Harry Jacobsen^-Fabrikant, se Statsbanernes Kontraktforhold.
Husdy rh andler, Voldgift ved, Lov..................................
Husholdningsundervisning, Regeringsforslag..................
Hvalfangst, Lov...................................................................
Hypotekbankens Regnskab for 1937—38........................
Høstpanteret, Lov...............................................................
—
, Lovændring..................................................

372
438
204
482
169
415

Inddæmning, se Kalvebodstrand.
Indfødsrets Meddelelse, Lov............................................. 270
Indkomstskat, se Overordentlig Indkomstskat.
Indkøbsforeninger for mindre Landbrugere, Lov.......... 172

Jordem oder væsenet, Lovændring...................................... 272

Kai vebodstrand, Inddæmning i, Lov.............................. 304
Klageret, Lov.......................................................................
Kommunal Laanefond, Lovændring................................
Kommunale Ejendomsskatter, Ændring i, privatForslag
—
—
-

360
238
465
<68
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Kornlovsudvalgets Betænkning, Forslag til Beslutning i
Anledning af.....................................................................
Kornordning, Tillæg til; Lov............................................
—
, Ændringer i, privat Forslag....................
Kreditforeninger, Lovændring.........................................

499
157
460
267

Landbrugere m. fL, Lempelser for Laan til, se Sønder
jyske Landsdele.
Landbruget, Midlertidige økonomiske Lempelser for,
privat Forslag......................................;........................... 470
Landbrugets Gæld, Foranstaltninger Vedrørende, Lov . 162
—
— ,
—
—
Dæk
ning af Udgifter ved, Lov............ 153
— se Gældsnedskrivning.
Landbrugets Økonomi, Genrejsning af, m. m., privat
Forslag............................................................................... 467
Landbrugsprodukter, Udførsel af, Lov............................ 179
Landstingsvalgte Medlemmer, Valg af............................. 551
Lejeloven, Ændring i, Lov................................................ 239
Luftfartøjer, Frihed for Arrest og Forbud, Lov........... 370
Luftværnsforanstaltninger, Forespørgsel om................... 502
Lungebetændelse, Serum mod, se Fælleskommunale Ud
ligningsfond.
Materialprøveraad, Forlængelse af Lov om..................
Mellemkommunale Refusionsforbund, Ophævelse af, pri
vat Forslag.....................................................................
Merindkomstskat, se Overordentlig Indkomstskat.
Militær Retsplejelov, Ændring i, privat Forslag..........
Ministrenes Ansvarlighed, Lov..........................................
Moratorium, se Akkord og Moratorium.

337

467
477
347
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Mund- og Klovesyge, Erstatning i Anledning af, Lov.. 192
-, Forsikring mod Tab ved, privat
Forslag........................................... 471
—
—
, se Sønderjyske Landsdele.
Mødrehjælpsinstitutioner, Lov.......................................... 291
Normeringslov..................................................................... 133

Offentlig Forsorg, se Forsorgsloven.
Overarbejde, Ophævelse af Loven om Forbud mod, privat
Forslag............................................................................... 461
Overordentlig Indkomstskat, Lov..................................... 143

Partiprogrammer og -udtalelser, Uddrag af.................. 557
Politiet, Forøgelse af, Lov................................................. 402
Politiet og Arrestvæsenet, Ændring i Lov om............... 407
Radiosprednings Ændringer, privat Forslag..................
Refusionsforbund, se Mellemkommunale Refusionsfor
bund.
Rentesænkning, privat Forslag.........................................
Retsplejeloven, Ændringer i, Dommerantal, Retsmøders
Offentlighed, Ransagning
m. m., Regeringsforslag. .
,
—
Grundlovens § 78, Stk. 2,
Lov............................
—
—
-, Klageret, Lov........... 360
—
—
-, Luftfartøjers Frihed for
Arrest og Forbud,Lov..
Rettighedsfortabelse, se Straffeloven m. m.
Rigsretten, Lov........................... ;.......................................
Rømø, Dæmning til, Lov.........................................

472

468

447

359

371
356
304
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Sankt Hans Hospital, Forespørgsel om Administration af 538
Sanering af usunde Boliger, se Boligtilsyn.
Skolelov, sønderjysk, se Sønderjyske Landsdele.
Skoletilsynsloven, Ændring i, Regeringsforslag.............. 434
Skudshalesagen, Forespørgsel i Anledning af.................... 511
Snekastningsudgifter, Refusion af, Forespørgsel om . . . 533
Staldhygiejne m. ni., Lov................................................... 198
Statistik over Løn og Arbejdstid, Konvention om. . .. 485
Statsbanernes Kontraktforhold med Fabrikant Harry
Jacobsen, Forespørgsel angaaende.......... 521
—
Takster, Lovændringer.............................. 311
Statslaan, Lov...................................................................... 136
og Skatkammerbeviser, Lov........................... 138
—
til særlige Foranstaltninger, Lov.................... 141
Statsregnskabet for 1936—37............................................ 482
Straffeloven, Ændringer i, Dagbodsystem ni. m., Lov . 384
—
m. m., Ændringer i, Rettighedsfortabelse,
Lov.................................................................. 378
Straffelovens Ikrafttræden, Ændringer i Lov om, Rege
ringsforslag ........................................................................... 456
Sukkerordning, Forlængelse af,Lov................................... 334
Svangerskabsloven, Ophævelse af,privat Forslag........... 459
—
, Ændringer i, Lov............................. 409
Sønderjyske Landsdele:
Lempelser for Laan til Landbrugere m. ft., Lov.... 149
Skolelov, Ændring af, Lov........................................... 340
Sønæringsloven, Tillæg til, Lov....................................... 328
Telefonsamtaler, Aflytning af, se Aflytning.
Tillægsbevilling for 1938—39, Forslag............................ 418
Tillægsskat, se Overordentlig Indkomstskat.
Tjenestemænd, Løntillæg til, Lov.................................... 153
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Told- og Afgiftsbestemmelser, Midlertidige, Lov.......... 146
Typograf-Konflikt, se Grafiske Fag.
Ugifte arbejdsløse, se Understøttelse.
Ulykkesforsikringsloven, Ændring i, Lov........................ 290
Undergrund, Danmarks, privat Forslag.......................... 463
Understøttelse til ugifte arbejdsløse, Forslag til Beslut
ning..................................................................................... 493
Valg af landstingsvalgte Medlemmer..............................
— til Kommissioner og Hverv....................................
Valglov...................................................................................
— , Ændringer i Loven af 1920, Lov....................
—■ og Lov om Folkeafstemning, Ændringer i, Lov
Valgs Prøvelse.....................................................................
Valutahandel, Frigivelse af, privat Forslag................ ..
Vareforsyninger, se Forsyninger.
Voldgift ved Husdyrhandler, se Husdyrhandler.

551
554
216
211
231
549
468

Æg, Forhandling, Udførsel og Indførsel af, Lov........ 185

