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Menighedsraadene i 1920 ønskes oprettet 
Sogn, jfr. Anordning af 13* December 1912

et særligt Menighedsraad for det nye 
§ 1, 5. Stykke.

Z ahl e.
Lundbye..

Til
Amtmanden over Færøerne.

XXVIII. Udskillelse af Bygden Hove som 
særskilt Kommune.*0

Ved Lagtingets Aabning den jo. Juli fremlagdes den fra forrige Aars 
Samling udsatte Sag angaaende Udskillelse af Bygden Hove fra Porkere Sogns 
Kommune som særskilt Kommune.

S. D. henvistes Sagen til det kommunale Udvalg.

Den 23. August afgav Udvalget (Ordfører: J. Poulsen) følgende

Udvalgsbetænkning.
Til undertegnede Udvalg er henvist en fra sidste Lagtingssamling udsat 

Sag angaaende Bygden Hoves Udskillelse fra Porkere Sogn som særligt Sogn i 
kommunal Henseende.

Det Udvalg, der i 1916 behandlede denne Sag, foreslog at svare, at Tin
get ikke for Tiden finder tilstrækkelig Anledning til at søge udvirket, at Porkere 
Sogn i kommunal Henseende deles i 2 Sogne. Forslaget bortfaldt derved, at et 
Ændringsforslag om Udsættelse til i Aar blev vedtaget.

Undertegnede Udvalg kan i det hele tiltræde Udvalgets Udtalelser fra i 
Fjor, og da der ikke i Sagen foreligger noget nyt, tillader man sig at foreslaa 
til Vedtagelse:

Sagen udsættes indtil videre.

*) Se Lagtingstidende for 1916, Side 118.
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\ ed Sagens 2. Behandling den 27. August fremlagdes følgende Ændrings
forslag af Effersee til Udvalgets Forslag :

I Stedet for Udvalgets Forslag træder følgende:

1. Amtmanden anmodes om at foranstalte iværksat en hemmelig Afstemning i k 
Hove Bygd paa et passende I idspunkt i den kommende Vinter, hvorved der 
gives de kommunale Vælgere i Bygden Lejlighed til at give til Kende, om
de ønsker Udskillelsen eller modsætter sig denne.

2. Sg.gen udsættes til næste Aar.
3. Andragerne underrettes om foranførte.

Ved 3. Behandling den 30. August sattes Ændringsforslaget under Af
stemning og vedtoges med 15 Stemmer mod o, hvorefter Udvalgets Forslag be
tragtedes som bortfaldet.

XXIX. Sagen angaaende Salg af den gamle 
Skolebygning for Færoernes Mellem- og

Realskole.*'

Ved Lagtingets Aabning den 30. Juli fremlagdes den fra forrige Aars 
Samling udsatte Sag angaaende Salg af den gamle Skolebygning for Færøernes 
Mellem- og Realskole.

Ved Sagens 1. Behandling den 1. August vedtoges det efter Forslag af 
P. Niclasen at henvise den til Budgetudvalget.

*) Se Lagtingstidende for 1916, Side 143.
8*
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hesa søk. Tað eru eisini fleiri aðrar sakir, 
sum ikki komu við i fyrstu 5 åra periodini. 
Og tær sakir, sum eru komnar við, er einki 
blivib burtur ur og vil einki koma burtur 
år teimum fvri tær summur, sum eru an- 
settar. Nú eru hesi 5 árini úti. Ti er tað 
natúrligt og neybugt at ynskir koma frå 
øðrum plássum og har ímillum hettar úr 
Hovi. Eg finni tab rimiligt, at allar tilikar 
sakir behandlast undir eitt.

O.Effersøe: Det blev nævnt, at Spørgs- 
niaalet om Motorbaadehavn i Hove havde 
foreligget i 1913. Spørgsmaalet har været 
fremme tidligere. Sagen er ældre. Den 
har været undersøgt af Palle Bruun, og 
der foreligger Projekter og Tegninger. 
Dette Anlæg er af største Betydning for 
Hove, som har gode Udviklingsmuligheder, 
idet Bygden har en god Indmark og tillige 
har en dygtig Befolkning. Denne Bygd bør 
stilles lige saa godt som andre Bygder 
med Hensyn til Fiskeri. Jeg ved ikke, om 
Ansøgerne er klar over Situationen. Der 
kræves jo x/5 af Udgifterne fra den lokale 
Side. Vil Porkere Sogns Kommune svare 
disse Udgifter? Man er gaaet ud fra, at 
den anden Del af denne Kommune ikke var 
saa interesseret, at man kunde stille Kom
munen i Gæld. Men maaske Forholdene 
har forandret sig. Det vilde glæde mig. 
Jeg er klar over, at man maa kræve Havne
sagen løst saaledes, at man siger, at de 
Havneanlæg, som ikke blev udført i 5 Aars 
Perioden, dem tager vi med i næste Periode. 
Priserne er endnu høje, men vil maaske falde 
en Del i de næste Par Aar. I den Tid kan 
man arbejde bedre paa Sagen.

D. J. Thomsen: Eg takki Eft'ersøe fyri 
tað hann flytur fram i sakini. Tað hugsi eg, 
at um Hov verður útskilt frå Porkeri, 
so eru teir klårir vvir at teir skulu betala. 
Annars hevur heila forstandarskapið skriva 
undir bønarbrævið.

O.Effersøe: Spørgsmaalet om Udskillelse 
af Hove som særligt Sogn synes mig at 
være afgjort.

Edw. Mortensen: Eitt bræv frå ministe- 
rinum sýtir fyri, at Hov verður serlig sókn, 
men tab framgongur ikki hvi. Eg veitikki, 
um formaburin nú kann geva upplýsing 
Um tab.

Formaburin: Efter Vedtagelsen ifjor 
i Tinget skulde der finde Forhandling Sted 
om Fastsættelse af Grænsen. Men det kunde

man ikke blive enig om. Og her ligger rok 
Grunden.

O. Etjersoe: Jeg finder, at dette Spørgs- 
maal maa tages op igen. Man maa faa at 
vide, hvad der er i Vejen. Jeg har hort, 
at det er, fordi Landet paa den sydlige 
Side af Hovsbugten skal høre til Porkeri, 
og der bliver ingen Bebyggelse paa den 
Side. Jeg kan ikke tænke mig, at der skal 
blive bebygget. Jeg kan aldrig tænke mig, 
at der vil blive Bebyggelse der, som For
holdene er nu, for hele den anden Side af 
Fjorden egner sig langt bedre baade til 
Opdyrkning og Bebyggelse. Dette Spørgs- 
maal er vigtigt, og jeg maa ønske det or
dentlig oplyst; saa kan vi tage Sagen 
op igen.

Edw. Mortensen: Eg skal samtykja tey 
úttalilsir, sýslumabur Effersøe framførdi, 
um at hetta var ein umråbandi sak, og at 
bon má krevjast væl upplýst. Vit mugu 
taka hana upp aftur i år ella næsta år.

Samtvkt varb at beina malib i 5-manna- 
nevnd.

Havnabygging.

1. vibgerb.

./. //. Poulsen: Eg havi saman vib 
tingmanni úr Vágum, R. Niclasen. vent 
mær til tingib vib bøn um at taka havna- 
målib upp aftur, ib mi hevir ligib stilt 
undir krignum. Hvussu likindi eru fyri at 
fara at byggja havnir beint nú, er ikki 
gott at siga. ætlandi verbur tab nakab 
dyrt, men eg ineini, at málið er so stort 
og umråbandi, at tingib må forhandla 
vib ministeriib, um at tab verbur upp- 
afturtikib. Tann økonomiska evnan i ovg- 
gjunum er ikki alla stabni vaxin i sama 
forhold sum prisurin á øllum er hækkabur, 
og tab er i hvussu er nógv pláss, ib tå 
ib henda lóg var til umrøðu seinast her 
i Føroyum, tóku sær uppå at lata ein 
fimting av útreisluni, ib mi ikki eru for 
fyri at taka hesa byrbi uppå seg, ti tann 
samlaba útreisla verbur so négvar ferbir 
størri enn ætlab av fyrstu tib. Taib eg var 
i Keypmannahavn i vetur, spurdi eg vatn- 
byggingardirektør \\ estergaard um hetta 
mål. Hann segbi, at hann vildi skriva


