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ForordniBg for Island, ang. Forandringer i ^sso.

Lovgivningen om Arv. Christiansborg den 25.^^^^^^-
Septembr. 1850. — Publiceret i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1851) ligeledes anfbres den som thinglæst:

1850 i Reykjavik By, og 1851 i alle Landets Sysseler. —
Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk hos Schultz, 28 Sider

i 4*0. Ferste Side Titelblad, den danske Titel »verst, der

nedenfor den islandske. Resten af Titelbladet Dansk. Paa de

lige Sider (2—26) den danske Text, med Kongens og Justits-

ministerens ^Bardenfleths} Underskrifter^ paa de ulige Sider

C3—27) den islandske Text uden Underskrifter j sidste Side

blank. — Departem. Tid. for 1850, S. 1550-1559. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. for Danmark,

1850, S. 282—293. — Islandsk: Original- Aftryk med den

danske Text (see ovenfor). Ti&indi fiå al[nngi Islendinga 1853.

Vi&b. B, S. 30—40. ~ Sagens Forhandling i Althinget: TiV
indi fra al^ingi Islendmga 1847, S. 18, 354—370, 428-432,

553—558; Ti&indi fra alj>mgi l'slendmga 1849, S. 722, 736—

783, 879—897, 930—933^ Udkast med Motiver sst. Yith, A,

S. 8—22.

FonORBNiNG for Island , indeholdende nogle For-

andringer i Lovgivningen om Arv.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Efter at have

modlaget Vort Iroe Althings allerund. Betænkning over

et samme forelagt Udkast til en Lov for Island om

nogle Forandringer i Lovgivningen om Arv, byde og

befale Vi, som fdlger:

4. Den i Medhold af Lovens (D. og N.) 5. Bog

21. Cap. 29. Art. hidtil gjeldende Forskjel paa Arve-

loddens Størrelse efter Arvingens Kjon bortfalder for

Fremtiden for Vort Land Islands Vedkommende.

2. En Afdcids Born og (ivrige Afkom skal frem-

deles, som hidtil, være hans nærmeste Arvinger, saa

at ingen Anden paa Grund af Slægtskab kan tage Arv,

saalænge Nogen saadan er til. Det skal, hvad Arve-

Indenrigsministeriets Skrivelse 26. Septembr. 1850. Isl.

Copieb. 1850, Nr. 598.
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1850. gangsmaaden i den nedstigende Linie angaaer, have

25. Septbr. sit Forblivende ved Lovens 5. Bog 2. Cap., saa at,

naar et Barn er d'6å inden Arveladeren, sammes Born,

der ere Arveladerens Bornebdrn, træde isledetfor deres

afdode Fader eller Moder og tage den Lod, som vilde

have tilfaldet denne, om den havde været i Live, —
atj hvis ogsaa Barnebarnet er dcid inden Arveladeren,

og har efterladt sig Bbrn, disse da ligeledes træde i

hint Barnebarns Sted, og at der skal forholdes paa

lignende Maade, saafremt noget Barnebarns Barn maatte

være dOd, efterladende sig Bcirn, og saa fremdeles,

saalænge Afkom er til. lovrigt er det en SelvfiJlge, at
|

Borneborn fremdeles, i Overeensstemmelse med For-

ordningen af 4. Oktbr. 1833 § 22, beholde deres Arve-

ret efter deres Bedsteforældre, uagtet deres Fader eller

Moder er bleven fradomt Arveret efter Fader og Moder.

3. Er intet arveberettiget Afkom til, ere den Af-

di^des Fader og Moder, hvis begge ere i Live, hans

eneste Arvinger. Forsaavidt ikke Spdrgsmaalet om ^
Arvens Deling bortfalder paa Grund af det fuldkomne

Fællesskab, der efter Loven finder Sted mellem Ægte-

folk, bliver Arven mellem dem at skifte i lige Dele,

med mindre de ved Dom ere adskilte for Hoer, thi da

arver den Uskyldige alene.

4. Er derimod enten Fader eller Moder d5d, saa

arver den af disse, som endnu er til, den halve Deel

af Formuen, men den anden halve Deel tilfalder den

afdode Faders eller Moders Bcirn, der ere Arveladerens

Fuld- eller Halvsodskende, til hge Deling. Hvis Nogen

af disse allerede er dcid, træde dens Bcirn og Afkom

i dens Sted, aldeles i Lighed med hvad der er fore-

skrevet i § 2. Saafremt der intet Afkom er til efter

den af Forældrene, der er dod, arver den Anden

alene.

5. Ere begge Forældrene dOde, vil enhver af

deres Arvelodder tilfalde deres Born, som ere Arve-

laderens Sodskende. Saafremt der ikke er uden eet

i

1
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Kuld Bijro, saa ville disse allsaa arve lige, men ere 1850,

der forskjellige Kuld, da tager hvert Kuld den Part, 25. Septbr

som vilde være tilfalden dets Fader eller Moder, og

de, der ere Born af begge, arve saaledes i begge

Egenskaber, Forsaavidt Nogen af Arveladerens Ssd-

skende forud er dcid, men har efterladt sig Born, træde

disse i deres Faders eller Moders Sted, og paa samme

Maade forholdes der og, naar Nogen af Sodskendenes

Bern er dod, og saa fremdeles. Alt i Lighed med hvad

der er fastsat i § 4. — Saalænge Nogen er til saavel

af Samfædre- som af Sammddre-SiJdskendes Afkom,

vil altid den halve Arv blive ved hver af disse Linier,

enten de dertil hcirende Personer ere flere eller færre,

nærmere eller fjernere, men naar der Ingen er til i

den ene Scidskendelinie, arver den anden alene.

6. Er hverken Afkom til, eller Fader eller Moder,

eller Scidskende eller Scidskendes Afkom, saa tilfalder

Arven den Afdodes Bedsteforældre, saaledes, at den

ene Halvdeel tilfalder Faderens og den anden Halvdeel

Moderens Forældre, mellem hvilke den indbyrdes deles

i lige Parter. Er Nogen af Bedsteforældrene dcid, vil

dennes Lod gaae over til dens Born og ovrige Afkom,

aldeles efter de samme Regler, som i §§ 4 og 5 ere

foreskrevne med Hensyn til den Forældre, Sodskende

og disses Afkom tilkommende Arv. Er een af Bedste-

forældrene paa fædrene eller modrene Side dod, uden

at efterlade sig Descendenter, vil dens Part tilfalde den

anden af Bedsteforældrene paa samme Side, eller dens

Bcjrn; men er ingen til denne Arvegangsklasse horende

Person til paa fædrene Side, tilfalder hele Arven dem,

der hdre til Mcidrelinien, og omvendt.

7. Er heller ingen Arving til af den i § 6 om-

handlede Arvegangsklasse, gaaer Arven over til Olde-

forældrene eller disses Afkom. Herved forholdes al-

deles i Lighed af Bestemmelserne i fornævnte §, saa-

ledes nemlig, at enhver Ascendentlinie, saalænge nogen

dertil h5rejide Person er ,tij, beholder sin særegne Lod,
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1850. og at denne, naar en enkelt Linie er uddod, gaaer

25. Septbr. over lil den samme nærmeste Hovedlinie; men at,

hvis kun een af disse Linier er lil, da den hele Arv

tilfalder denne. Saaledes vil Farfaderens og Farmo-

derens Forældre, eller de fra disse nedstigende Linier,

tilsammentagne, til lige Deling arve den halve Part, og

Morfaderens og Mormoderens Forældre, eller disses Af-

kom, den halve Part. Men naar t. Ex. ingen Ascendent

er lil i Farfaderens Linie, ei heller noget fra saadan

Ascendent nedstigende Afkom, vil den Part, som ellers

vilde være tilfalden samme, gaae over til Farmoderens,

hvorimod det Hele, naar denne heller ikke er lil, vil

tilfalde Morfaderens og Mormoderens Linie til lige De-

ling, eller, naar En af dem er uddod, den af dem,

som maatte være til,

8. Naar der heller ingen efter § 7 arveberettiget

Person er til, vil den Afdødes Efterladenskaber tilfalde

hans Tipoldeforældre eller disses Afkom, og dermed i

Eet og Alt være at forholde efter de i den ommeldte

og de foranstaaende §§ fremsatte Grundsætninger, i

Overeensstemmelse med hvilke den Grændse, som

Loven i visse Tilfælde sætter med syvende Mand, her-

efter bortfalder.

9. Da de forangaaende §§ kun gaae ud paa at

bestemme, hvorledes Slægtninge skulle arve, saa vil

det med Hensyn til Spiirgsmaalet om Beskaflfenheden

af det Slægtskab, der skal stifte Arveret, have sit For-

blivende ved de hidtil derom gjeldende Regler. Dog

ville Vi, da Lovens 5. Bog 2. Cap. 33. ArL ikke læn-

gere efter sit bogstavelige Indhold er anvendelig, i

Stedet derfor have fastsat, at et udenfor Ægteskab fddt

Barn skal være arveberettiget efter Fader og Fædrene-

frænder, saafremt Forældrene inden dets Fodsel, ved

at bestille Tillysning lil Ægteskab, eller lose Vielsebrev,

bave lilkjendegivet den Hensigt at indgaae Ægteskab, i

men Vielsen er bleven forhindret ved Faderens kort -j*

efter indtrufne Dod, eller anden ham utilregnelig og
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indtil hans D'6d vedvarende Hindring, saasom Sygdom 1850.

eller Fangenskab. Og ville Vi derhos, for at lette det 25.Septbr

Barn, der er i fornævnte Tilfælde, Beviset for dets

' Arveberettigelse, have Præsierne indskjærpet den dem

ifolge For. af 30. April 1824 § 5, ~ sammenholdt mod

allerh. Reskr. af 7. Decbr. 1827 — paaliggende Pligt,

saasnart Lysning af Prædikestolen vedbdrligen er be-

stilt, at anfore saadant i Ministerialbogen.

10. Saafremt en Fader paa eet eller flere af sine

Born anvender særskilte betydelige Bekostninger, være

sig for, efter at Opdragelsen er tilendebragt, al fremme

deres videre Uddannelse til deres tilkommende Be-

stemmelse, elier for at sætte dem istand til at indgaae

Ægteskab eller komme i en Levevei, eller til deres

Virksomheds Udvidelse, eller i andre Maader til deres

Velfærds Befordring, og han til Iagttagelse af Billighed

mod sine iJvrige Born finder, at disse Udlæg elier For-

strækninger bor afkortes i hvert enkelt Barns Arvelod,

saa bor, naar dette fremgaaer af en i den Henseende

forfattet Optegnelse eller af andre klare Beviser, saa-

dan Afkortning finde Sted, og det saavel i deres

Fædrenearv, som i den, der maatte tilfalde dem efter

deres i FælJedskab med Faderen levende Moder. Den

af Faderen derom efterladte Optegnelse skal i Almin-

delighed være tilstrækkelig til Beviis for de hvert Barn

givne Forskud. Dog, hvis der maatte fremkomme sær-

deles Oplysninger, som svække denne Optegnelses Tro-

værdighed, eller det maatte vise sig, at saadanne for

Barnet gjorte Udgifter vare optegnede, som efter deres

Beskaffenhed og Boets Forfatning, samt hvad de^- er

anvendl paa de 5vrige BiJrn, uden paa lige Maade at

være optegnet, ikke egne sig til at betragtes som For-

skud paa tilkommende Arv, eller at Noget var ansat

til en kjendelig overdreven Priis, saa haver Skiftefor-

valteren efter alle Forholds noie Overveielse at be-

stemme, om og hvorvidt Afkortning skal finde Sted.

Naar den modtagne Gjenstand kan tilbagegives i ufor-



600 For. ang. Arveloygivningen.

1 850. ringet Tilstand, maa Barnet i Almindelighed derved

25. Septbr. kunne befrie sig fra at iilsvare den derfor ansatte Værdi.

I modsat Fald bor dog Anskaffelsesprisen ikke ube-

tinget beregnes, men Hensyn efter Omstændighederne
,

ogsaa tages til den nærværende Pengeværdi, og i det

Hele Ansættelsen ikke skee til hbiere Priis, end billigt

kan være, for at de civrigo Bcirn kunne nyde Jevnet.

Naar det til en sikker BedcJmmelse af de Forhold, der

ved den omhandlede Afkortning bor komme i Betragt-

ning, findes tjenligt, haver Skifteforvalteren at opfordre

gode og retsindige Mænd af den Afdodes Beslægtede,

eller nciie Bekjendtskab, til i saa Henseende at afgive

deres Skjcin.

li. Hvis de Summer, der findes at være for-

strakte et Barn, overstige den Arvelod, der kan til-

komme det, saa vil det vel ingen Arv erholde, men
ikke kunne tilpligtes som Debitor at betale, hvad det

alene har modtaget som Forskud paa tilkommende Arv.

Dog, hvis en Fader til Forurettelse for sine Creditorer

har gjort saadanne Gaver til sine Born, at han eller

hans Bo derved sættes ud af Stand til at fyldestgjOre

Greditorerne, saa ville slige Gaver i Overeensstemmelse

med Lovgivningen være ugyldige. '\

•12, De Forstrækninger, som Moder efter Faders

Dod gjor sine enkelte BOrn, blive paa samme Maade

og under samme nærmere Bestemmelser, som §§ 10
j

og H indeholde med Hensyn til Faderen, at afkorte i

deres tilkommende Arv. Dette skal og gjelde, naar

det er hendes anden Mand, der, som den, der er raadig

over sit og Moderens fælles Bo, gjOr dem deslige For-

strækninger. Saa skal der og forholdes paa lignende

Maade med Hensyn til de Forstrækninger, som Bedste-
j

forældre gj(5re til et Barnebarns Bedste, efter at selve \

Barnet er dad.

13. Saafremt det Barn, der har faaet Forskud paa

dets tilkommende Arv efter Fader og Moder, eller een

af disse, ikke pverlever samme, paen det derimod efter-

-4
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f

lader sig Bcirn, bliver Forskuddet i sin Tid at afkorte 1850,

disse i deres Arv efter Bedsteforældrene, aldeles paa 25. Septbr

den Maade og under de samme Betingelser, som med
Hensyn til selve Barnet er bestemt.

14. Det skal fremdeles være forbudt at sælge

eller pantsætte den Arv, som man har at vente, hvilket

Forbud og skal være anvendeligt paa Bortgivelse af

saadan Arv. Dog er det ikke Born eller andre De-

scendenter, naar de iovrigt ere mægtige og myndige

til at raade over deres Formue, formeent, enten mod
eller uden Vederlag, at meddele Arveladeren Afkald

paa deres Arveret; hvilket Afkald, naar ingen Ind-

skrænkning i saa Henseende er gjort, skal være ligesaa

forbindende for Udstederens Born, som for ham selv;

dette skal ogsaa gjelde, naar udenfor Descendentlinien

en Arving maalte meddele Afkald til den, som han

skal arve.

15. Foruden de i §§ 2—8 omhaftdlede Beslægtede,

er ogsaa den Afd5des Ægtefælle berettiget til at tage

en Lod efter samme. Denne Lod skal, naar den Afdcide

efterlader sig arveberettiget Afkom, være lige med et

Barns Lod efter Loven, dog maa den i intet Tilfælde

overstige en Fjerdedeel af den Afdodes Boeslod, efter

Fradrag af det, der i Medfdr af nærværende Forord-

nings § 22 maatte være bortgivet til enkelte Livs-

arvinger eller Andre. Om der end ikke ere BSrn til

i forste Grad, er det dog den Lod, som vilde være

tilfalden et saadant, der i foranfdrte Henseende maa

tages i Betragtning, uagtet den deles mellem flere De-

scendenter, der træde i det afdode Barns Sted. Naar

den Afdiide intet Afkom efterlader sig, vil en Tredie-

deel af dens Boeslod tilfalde den Længstlevende.

16. Da Vi ved § 15 have indrammet den længst-

^ levende Ægtefælle en Rettighed, der i det Hele er den

gavnligere, og forbunden med færre Misligheder, end

den Ret, Lovens 5. Bog 2. Cap. 49. Art. i visse Tilfælde

tillægger samme til en saadan Broderlod, som der om-
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1850. handles, eller den Adgang, som den paafolgende Ar-

26. Sc;tbr. tikei i bemeldte Lovens Capilel tillægger Ægtefolk til

"^'^^^'^^^
g^l oprette en Specification, hvorved det sædvanlige

Formuesfællesskabs Virkninger i visse Henseender ind-

skrænkes, saa bortfalder derved Alt, hvad bemeldte

Artikler desangaaende have fastsat. Det fcilger iSvrigt

af sig selv, at den Arv, der tilkommer den Længst-

levende, erhverves med samme Ret, som al anden

Arv, uden at de særegne Bestemmelser, som forst-

nævnte Lovens Artikel indeholder med Hensyn til den

der omhandlede Broderlod, derpaa kunne finde nogen

Anvendelse, ligesom det Ovenanforte ikke gjor nogen

Forandring i den Adgang, som der for Tiden er for

Ægtefolk til at erhverve Gonfirmation paa Foreninger,

hvorved det sædvanlige Formuesfællesskab mellem dem

ophæves eller indskrænkes. — Hvad angaaer den en

Enke i Lovens 5. Bog 2. Cap. 25. Art., cfr. Art. 26,

tillagte Ret til at udtage den Fæstens- eller Morgengave,

som af hendes afdbde Mand maalle være hende tillagt,

da vil denne fremdeles vedblive, saaledes, at bemeldte

Gaver udtages forlods af det fælles Bo, inden nogen

Deling af samme finder Sted. Fortivrigt ville saavel

L. 5—2—24, som de 5vrige Bestemmelser, der angaae,

hvad den Længstlevende er berettiget til at udtage for-

lods af det fælles Bo, som sin Eiendom, fremdeles

vedblive.
*

17. Saafremt den fcirsl afdbde Ægtefælle aldeles

ikke efterlader sig nogen Beslægtet, der ifblge de fore-

staaende Bestemmelser er arveberettiget efter ham eller

hende, arver den Længstlevende det helo Bo. Ligesom

det imidlertid folger af sig selv, at saavel den her,

som den i § 15 omhandlede Ret for Ægtefæller til at

arve hinanden, bortfalder ved Skilsmisse,, saaledes skal

den og ophore, naar de ifblge dertil erhvervet Bevil-

ling leve adskilte i Henseende til Bord og Seng.

18. En Mand er, efter sin Kones Ddd, ikke pligtig

at skifte med deres fælles umyndige Bdrn, saalænge
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han ikke indlader sig i nyt Ægteskab, med mindre 1850.

Ægtepagter eller andre gyldige Bestemmelser maatte 25.Septbr.

medfore Nodvendigheden af et saadant Skifte. Ogsaa

staaer det til Manden, ved en testamentarisk Disposi-

tion, at tillægge sin Hustru samme Ret til at beholde

det hele Bo udeelt. Men i Mangel af en saadan Be-

stemmelse skal Amtmanden kunne indromme hende

Tilladelse dertil, naar hun med paalidelige Attester

godtgjdr, at hun er en huslig og forstandig Qvinde.

Denne Frihed kan ogsaa af bemeldte Ovrighed tilstaaes

den Længstlevende af Forældrene, uagtet der tillige ere

umyndige Stedborn, naar det, ifolge den f(5dte Værges

Erklæring eller andet troværdigt Vidnesbyrd, kan an-

tages, at Stedfaderen eller Stedmoderen tilbOrligen vil

s(5rge for deres Underholdning og Opdragelse. Naar

der, imedens den Længstlevende hensidder i uskiftet Bo,

skulde tilfalde ham eller hende Noget ved en af Boet

uafhængig Adkomst, især ved Arv eller Gave, da skal

den Længstlevende være berettiget til at holde det saa-

ledes Erhvervede udenfor Boet, under Betingelse af, at

Skifte strax forlanges, inden det Erhvervede er ind-

kommet i Boet.

•19. Den i den foregaaende § omhandlede Ret for

den længstlevende Ægtefælle, til at forblive hensiddende

i uskiftet Bo, ophcirer, naar han eller hun indlader sig

i nyt Ægteskab. Men, naar der i saa Tilfælde skal

holdes Skifte, saavel som og hvor den længstlevende

Ægtefælle, endog uden at indgaae nyt Ægteskab, i

Medhold af Bestemmelserne i § 18, er pligtig at skifte,

bcir dog Skifteforvalteren drage Omsorg for, at der

derved ikke skeer videre Standsning i Boets Benyttelse

af den Paagjeldende, end hbist nSdvendigt. Et saadant

Skifte bcir grunde sig paa dennes egen Opgjdrelse af

Boets Activa og Passiva, forsaavidt dennes Rigtighed

erkjendes af Arvingerne eller disses Værger, og Skifte-

forvalteren ikke paa de Umyndiges Vegne finder nogen

særdeles Anledning .til at paatvivle dens Riglighed;
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1850. men selv naar hiin OpgjSrelse ikke fra alle Sider er-

25. Septbr. kjendes for rigtig, h'6r dog i Almindelighed ingen Reali-

salion af Boets Eiendele finde Sled, men disses Værdi

alene ansæltes af uvillige Mænd. Og naar paa foran-

f(jrte Maade Bdrnenes Arvelodder ere udfundne, blive

disse at udbelale, eller, forsaavidt de ere umyndige,

paa behorig Maade at sikkre, i hvilken Henseende de

i Forordn, af 18. Febr. 1847 om Bestyrelse af Umyn-

diges Midler i Island foreskrevne Bestemmelser blive

at iagttage.

20, Det skal for Fremtiden være Enhver, der har

opnaaet 18 Aars Alderen, og er ved sin Fornufts fulde

Brug, og som ikke efterlader sig arveberettiget Afkom,

tilladt, ved Teslament at disponere over samtlige sine

Eiendele, saaledes som den finder for godt, uden at

det er fornddent, derpaa at erhverve allerh. Confirma-

tion. Dog kan den ene Ægtefælle ikke uden den an-

dens Samtykke betage denne den Deel af sine Efter-

ladenskaber, hvortil nærværende Anordnings § 15 be-

rettiger ham eller hende.

21 . Hvis den , der opretter en testamentarisk

Disposition, enten formedelst Odselhed eller af anden

særdeles Aarsag er sat under Værgemaal, vil en Saadan

dog ikke gyldigen kunne disponere over sin Formue

ved Teslament, med mindre der til dette erhverves

Tilladelse af vedkommende Amtmand. Ligeledes vil

Autorisation af Amtmanden være nddvendig for, at en

saadan umyndiggjort Person retsgyldigen skal kunne

tilbagekalde sit paa foranfdrte Maade bekræftede Te-

slament eller et ældre, som han inden sin Umyndig-

hedstilstand maatte have oprettet.

22. Den, der efterlader sig arveberettiget Afkom,

skal være berettiget til at disponere over en Fjerde-

deel af sit Bo, og del, hvad enten Dispositionen op-

rettes til Fordeel for Private eller til Bedste for Kirker,

Skoler, Fattige eller andet saadant Oiemed.

23, Fpr at et Tp^.t^ment, hvis Riglighed ikke af
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alle Vedkommende erkjendes, skal kunne have Rets- 4850.

gyldighed, bor det være atTattet skriftligt, samt derhos 25.Septbr.

af Testator underskrevet eller vedkjendl, enten for No-

tarius publicus, under Iagttagelse af Bestemmelserne i

Plak. 8. Januar 1823, jevnfdrt med Reskr. af 5. ApriH826,

eller for tvende særligen i dette Oiemed tilkaldte Vidner,

der ved Paategning paa Testamentet have attesteret,

og i paakoramende Tilfælde under Eed kunne bekræfte,

at Testator paa den Tid, da ban i deres Overværelse

underskrev eller vedkjendte sig Testamentet, var sin

Fornuft fuldkommen mægtig. Hvis Testator ei kan læse

Skrift, maa Testamentet tydelig være oplæst for ham,

og dette af Notarius^ eller Vidnerne bekræftes. Som

Testamentsvidner skulle kun saadanne Mænd komme i

Betragtning, mod hvis Faalideiighed og Upartiskhed al-

deles ingen gyldig Indvending kan fremsættes. — Naar

Vidner skulle fores om Rigtigheden af et Testament,

bcir stedse den AfdOdes Intestatarvinger, og^ hvor det

er givet, at der er et ældre Testament, som staaer i

Strid med det, hvis Rigtighed skal oplyses, tillige de

ved dette tidligere Testament indsatte Arvinger, tilkaldes

til at overvære Vidneforingen. Forsaavidt den, der saa-

ledes vil fore Vidner, enten er uvidende om, hvilke

arveberettigede Slægtninge den Afdode efterlader sig,

eller de Paagjeldende ikke have noget ham bekjendt

Opholdssted i Island, maa Thingsvidne fcires det fOrste

skee kan, uden at forudgaaende Indkaldelse af de ube-

kjendte eller fraværende Slægtninge er nødvendig,

hvorimod Dommeren i el saadant Tilfælde skal beskikke

disse en god og med Forholdene bekjendt Mand, som

Forsvar under Optagelsen af Thingsvidnet, der nbie

har, ligesom selve Dommeren, at paasee deres Tarv

under samme.

24. Fra den i § 23 givne Forskrift om, at Testa-

menter blive skriftlig at forfatte, skal Undtagelse finde

Sted, naar Nogen under en pludselig og betænkelig

Sygdom onsker at oprette Testament. Testationsakten
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850, kan da foregaae mundtlig, i Overværelse af tvende sær-

Septbr. ligen tilkaldte Vidner, der have de Egenskaber, som

ifolge § 23 udkræves for Testamentsvidner i Alminde-

lighed, dog at disse Mænd strax have om Dispositionens

Indhold at opsætte og underskrive et Dokument. Men

el saadant Testament er at ansee som tilbagekaldt,

saafremt Testator, efter at have overstaaet Sygdommen,

ikke inden 4 Uger gjentager samme under de for skrift-

lige Testamenter foreskrevne Former.

25. De Forskrifter, som de ovenstaaende §§ inde-

holde med Hensyn til Testamenter, skulle ogsaa være

anvendelige paa saadanne Gavebreve, der fcirst skulle

opfyldes efter Giverens Ddd, dog med de Modificationer,

som flyde af et sligt Gavebrevs Natur som Gontrakt.

26. 1 de Tilfælde, hvor et Bo, i Medfor af nær-

værende Vor Anordning , ikke bliver at tage under

Skiftebehandling, paa Grund af, at Vedkommende for-

bliver hensiddende i uskiftet Bo med umyndige Bern,

skal den i Reglem. af -10. Septbr. ^830 § 38 omhand-

lede Recognition ikke erlægges til Skifteforvalteren.

27. Den Forandring i den ved Loven foreskrevne

Arvegangsmaade, som nærværende Forordning inde-

holder, træder fOrst i Kraft med Hensyn til den Arv,

der falder efter 31. Decembr. 1851. Ligeledes ville de

f(Jr bemeldte Datum oprettede Testamenter og udstedte

Afkald og Ægtepagter være at beddmme efter den hidtil

gjeldende Ret; dog, hvad Testamenterne angaaer, saa-

ledes, at de af dem, som, beddmle efter nærværende

Anordning, vilde med Hensyn til Form og Indhold være

retsgyldige, staae ved Magt uden Confirmation, om de

end ikke ere overeensstemmende med de hidtil gjel-

dende Lovforskrifter.

28. For at Indholdet af denne Vor Forordning

desto sikkrere skal komme til alle Vedkommendes

Kundskab, ville Vi, al den, foruden at kundgjbres paa

sædvanlig Maade, trykkes i et saadant Antal, at et

Exemplar deraf paa Landet kan nedlægges hos enhver
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Repstyrer, og at Forordningen derhos bekjend tgjOres i SoO.

ved Læsning til Kirkestevne paa den i For. 8. Oklbr. 25. Septbr,

4824 § 2 sammenholdt med Reskr. af. 7. Decbr. -1827,
""^^^

3 — foreskrevne Maade, hvorhos Vi og forvente, al

Præster, Repstyrere og Andre, der efter deres Stilling

have Leilighed til at veilede Almuen, ville lade sig det

være magtpaaliggende at bringe denne Vor Anordnings

Forskrifter, og i Særdeleshed Indholdet af dens §§ 23

og 24, til almindelig Kundskab.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den

25. Septembr. 1850.

TiLSKiPUN um nokkrar breytingar å erfbalGgunum

å islandi.

Ver FriBrik hinn Sjoundi *&c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hofum mebtekib J^egnlegt ålitsskjal Vorra

trdu alj^fngismanna um frumvarp, er fyrir
J)å

hefir veri&

lagt, til nokkurra breytlnga å erfbalogunum å fslandi,

bj6f)um Ver mi og skipum fyrir å l)essa lei&:

1. Eptir l)enna dag skal mismunur så, sem eptir

donsku og norsku laga 5—2—29 skyldi vera å arfa-

hlutum karla og kvenna, vera af tekinn å landi Voru

tslandi.

2. Bern hins låtna og annab afsprengi skuhi hér

eptir, eios og hfngab tii, vera nånustu erfingjar hans,

svo enginn annar erfir fyrir frændsemis sakir, me&an ^

nokkurt l)eirra er til. Um ni&ja-arf skal 6raska&

standa, sem bo&ib er i D. og N. 1. 5. b. 2. kap., svo

ab, ef barn er andab å undan hinum latna, skulu bcirn

|)ess, sem eru barnaborn hins iåina, koma i sta&J)ess,

og taka |)ann arfahlut, er l)vf heffei borib, ef J)a& hef&i

lifab, en ef barnsbarn er lika anda& å undan hinum

låtna, og lifa bcJrn |)ess, l)å
skulu J)au komai sta&l)ess,

og eins skal fara, ef barnsbarn kynni ai) vera dautt

og ætti bSrn å lifi eptir, og svo framvegis me&an nokkur
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1850. ni&ur er til. Afe d&ru leyti er |)at) sjåifsagt, ab barna-

25. Septbr. bcirn halda éskertum orfbarétti sfnum eptir afa og

iJmmur eins og åbur, samkvæmt tilsk. 4. Oklobr. 1833,

22. gr., ])6ii fabir J}eirra e&a m6&ir hafi meh démi mist

' erfbarétt eptir foreldra sfna.

3. Sé ekkert arfgengt afkvæmi til, en fa&ir og

m6&ir hins låtna lifa, erfa J)au hann ein saman. Sé,

eins og Icig bjéba, fullur félagskapur milli hj6na, J^arf

eklfci å skiptum ab halda. En ef \idib er ekki, skal skipta

arfinum ah helmingi milli })eirra, nema })au séu skilin

meb d6mi fyrir h6rd6mss5k, {)vi ])å skal jDab ^ema
laka allan arf, sem ekki hefir brotib.

4. En ef fabir er anda&ur e&a m6&ir, })å tekur

|)a& ])eirra, sem er å Hfi, helming arfs, cn hinn belm-

fngurinn hverfur undir born Jjess ]oeirra, sem andab er,

en J)ab eru alsyslkin ela hålfsystkin hins låtna, og skal

skipta jafnt I millum jieirra. En ef nokkurt Jjeirra er

dautt, koma bom ]}ess éba ahriv ni&jar fslabl)ess, eptir

|)vi, sem fyrir er mælt I 2. grein. En ef engi nibur

er å lifi eptir pah af foreldrunum, sem andab er, tekur

hitt allan arfinn.

5. Ef båbir foreldrar eru latnir, bverfa arfahlutar

|)eirra undir b'6vn l)eirra, sem eru systkin hins låtna.

Ef 5)1 bornin hafa scJmu foreldra, erfa J)au bil jafnt, en

ef f)au hafa |)ab ekki, erfa })au born, sem foreldra eiga

saman, [)ann pari, sem borib hef&i undir fij&ur Ipeirra

eba mébur, ef lifab hef&i, og born beggja foreldra hins

låtna erfa ^vi meb tvennu m6li. Nu er eitl af systkinum

hins låtna å&ur dautt, og lifa bi3rn J)ess, J)å koma J)au

i stab fdbur sfns eba m6bur, og eins skal fara, t)å er

eitthvert af bSrnum systkinanna er andab, og lifa btirn

J)ess, ab ])k koma ))au i stab f5bur sins eba mébur, og

svo framvegis eptir sem fyrir er skipab i 4. grein.

— Meban einhver er å Hfi af afkvæmi samfebra^ eba

sammæbra systkina, tekur hver af |)essum. knérunnum

(greinum) helming arfs, hvort sem erfingjar eru margir
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ei6a fåir, nåskyldir e&a fjærskyldir ; en sé enginn å Hfl 1850.

af dSmm knérunninum, tekur hinn ailan arf. 25. Septbr.

6. Ef ekki eru ni&jar til, foreldrar, systkini, e&a
—

afkværai l)eirra, ]}å taka afa og dmmur hins låtna arf

å J)ann hått, ab fd?)urforeldrar hins låtna taka helmfng

arfsins, en moburforeldrar hinn helminginn, og er sféan

skipt meb J)eim ab jbfnu. Ef afi er daubur eba amma,

taka biJrn |)eirra eba annab afkvæmi arfahluta |>eirra,

eptir ])e\m reglum, sem settar eru i 4. og 5. grein um
arf foreldra, systkina og nibja {)eirra. Ef annabhvort af

feburforeldrum eba raåburforeldrum er andab og å engia

b(3rn eba afkvæmi å Hfi, hverfur arfahluti {)ess undir

hitt, eba j^ess afkvæmi. En sé i J)essari erfb enginn

foburfrændi lil, erfa méburfrændur allan arfinn, og séu

ekki méburfrændur til, J)å erfa foburfrændur.

7. Ef enginn er å iffi i3r erfb I)eirri, sem um er

getib i 6. grein, hverfur arfur undir långafa og lang-

ommur og afkvæmi l)eirra, og skal allt fara sam-

kvæmt åkvcirbununi t)eim, sem gjorbar eru i {)eirri grein:

ab hver forfebra grein fær sinn arfahlut, meban einhver

af l)eirri grein er å Hfi, en |)egar ein greinin er libin

undir lok, fellur arfur undir l)å abalgreinina, sem henni

er nånusl, og ab t)egar ekki er nema ein jpeirra til,

hverfur allur arfurinn undir hana. J)annig skulu for-

eldrar foburafa og feburijmmu, eba ættbogar }}eir, sem

fra l)eim eru komnir, allir saman taka helmfng arfs ab

jdfnum skiptum, og foreldrar m6burafa og méburommu,

eba afkvæmi })eirra, hinn helminginn. En sé 1. a. m.

enginn af forfebrum fbburafans å lifi, né afkvæmi |)eirra,

hverfur så arfahluti, er sii grein hefbi ått ab taka, undir

forfebur foburommu og Joeirra nibja, en sé ekki heldur

neinn erf/ngi til {)eim megin, taka afkvæmi m6burafa og

méburommu allan arf ab jofnum skiptum, eba sé (innur

J)eirra undir lok libin, l)å sii af l)eim, sem uppi er.

8. Sé ekki heldur neinn mabur å Iffi, er arfgengur

sé eptir 7. grein, hverfur arfur hins låtna undir långafa-

XiF, B. 39
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1850. foreldra hans eta afkvæmi jjeirra, og skal a& 6llu leyti

25. Septbr. fara eplir j)vi, sem åkve&ib er i nefndri grein og grein-

-v-*^
yj^y^ J)ar å undan. pav met eru takmcirk {jau af tekin,

er l(5gin hafa stundum sett vi& sjbunda mann.

9. Undanfarandi greinir mi&a einiingis til afe åkvarba,

å hvem hålt æltfngjar skulu taka arf, en um asigkomu-

lag frændsemi J)eirrar, er arftcikurétt veitir, skal l)ab

standa oraskab, sem hinga&til hafa l()g veriS. En |)are&

L. 5—2—33 ver&ur ekki Icngur vi& komi?) beinKnis,

eins bg or&in liggja, viljum Ver i |)ess slab åkvar&a, ab

hvert barn, sem getib er utan hjonabands, skuli eiga

arflSkurétl eptir fobur og fdburfrændur, ef foreklrarair

hafa låtib {)ab åform f lj6si, åbur en barnib fæddist, ab

pan ætlubu ab eigasl, annabbvort meb pyi ab beibast

l^singar eba meb pvi ab kaupa leyfisbréf, en ekki hefir

getab orbib af hj6navfgslunni, sakir {)ess, ab fabirinn

hefir daib lillu sibar, eba sakir einhverrar annararlålm-

anar, er honum verbur ei gefin sOk å, og helzt alla

æfi hans, t, a. m. veikindi eba herteknfng. Til l)ess

barninu veili hægra ab sanna arftokurétt sinn, })egar

svo slendur å, eins og hér er um rædt, |)å viljum Vér

ÅD;^ja fyrir prestunum pi skipun Vora, ab pe'iv riti i

kirkjubækurnar 2)egar bebizt er lysi'ngar, samkvæmH)vi,

sem bobib er i tilsk. 30. April 1824 5. gr., sbr. kon-

lingsbréf 7. Decbr. 1827.

10. Ef fabir kostar tdluverbu uppå eitt eba fleiri

af bdrnum sfnum, eplir ab J^au eru komin upp, annab-

hvort til ab menta J)au belur li! Jjeirrar stéltar, sem

peim er eetlub, eba lil ab gjora pau feer um ab festa

råb silt eba komast i atvinnuveg, eba til ab efla fram-

kvæmdir l)eirra eba auka velgengni J^eirra a annan halt,

en honum j^ykir sanngjarnl vib hin bdrn sin, ab draga

J)enna kostnab og styrk af arfahluta barnsins, enda sé

J)etta synilegt, annabhvort af pvly ab hann hafi i pvi

skyni skrifab upp »itgjdid sin, eba af Obrum Ij6sum

sk^rteinum, på skal så afdråttur fram fara, og skal bæbi

draga af foburarfinum og af peim arfi, er bornin kynni
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a?) få eplir m6&ur sfna, hdn hefir ått félagsbti 1850.

met fciSurnum. pah skal vera a&alreglan, a?) t)ab, sem 25. Septbr.

faBirinn hefir skriQegt eptir sig létiB, skal vera full
"

sbnnun fyrir {)vf, sem hvert barn hefir fengiB fyrirfrara.

En komi arei&anlegar likur fram [)ar å m6ti, eba ef|)a&

l^sir ser, ab l)esskonar dlgjfild eru talin barninu, sem

ekki ætti ab réttu lagi ab telja J)vl uppf arf, annab-

hvort vegna jjess, hvernig étgjoldum I)essum er varib i

sjålfu ser, eba eptir efnahag bésins, eba hafi verib

kostab uppå hin bOrnin, ån pess l)ab hafi verib skrifab

.upp eins, eba sé eitthvab aubsjåanlega virt of hått,

J)å skal skiptarébandi ihuga ailar krfngumstæbur nå-

kvæmlega og åkveba siban, hvort afdråtturinn eigi ab

fara fram, eba ab hve miklu leyti. Geti barnib skilab

J)eim hlul aplur jafng6bum, er J)ab hefir fengib, kemst

J)ab hjå ab gjaUia verb ^0.1, er hlulurinn var metinn til.

Sé ekki svo åstatt, mé J)6 ekki skildagalaust lelja barninu

uppf arf verb J)ab, er hlulurinn var keyplur fyrir, heldur

skal einnig Hla å gångverb t)ab, er J)å er å penfngum,

eptir |)vi sem å stendur, og yfirhbfub ekki meta hiulinu

hærra, en sanngjarnl er, svo ab jofnubur verbi å vib

hin bornin. pyk\ ])ess yérf^ til ab få åreibanlega grein

fyrir cillu Jivi, er til ålita skal koma um afdråttinn, J)å

skal skiptaråbandi kveba til valinkunna og rétts^na menn,

af frændum eba nåkunningjum hins låtna, til ab segja

ålit sitt um måiib.

11. Ef barnib hefir fengib meira fé fyrirfrara, en

nemur arfahluta I)eim, er j^vi ber, fær joab ab vfsu engan

arf, en verbur ^6 ekki skyldab til, sem skuldunautur,

ab borga l)ab, sem J^ab hefir tekib åm6li fyrirfram ein-

lingis uppl arfsvon sfna. En hafi fabirinn, af rångsleitni

vib skuldaheimtumenn sina, gefib biirnum sfnum J)v(Ifkar

gjafir, ab hann eba bii hans vinnst eigi lil ab borga skulda-

heimtumOnnum, l)å
skulu sUkar gjafir égildar abliJgum.

12. Veiti m6bir einslokum bornum sfnum styrk,

eplir ab fabir er daubur, J)å
skal telja l)eim {)ann styrk

upp i arfahluta J)eirra siban, å sama hått og eptir somu

39*
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1850. reglutn, sem fyrir er mælt i 10. og 11. gr. urn fOfeurinn.

25. Septbr. J)annig skal einnig breyta, sé ^ah seinni ma&ur hennar,
'

er veitir J)eim slikan styrk, sem ré&andi félagsbds sins

og méburinnar. Sama er og a& segja um |)ann styrk,

er fo&urforeldrar e&a mé&urforeldrar veila barnsbarni '

sinu, eptir ab barn t)eirra sjélft er låtib.

4 3. Nd hefir barn fengib styrk fyrirfram ^upp i

arf sinn eptir fb&ur og mébur eba aunaBhvort I)eirra,

og deyr fyrri, en å bUm å Iffi, skai draga ]}ann

styrk é si&an frå arfahluta J)eirra eptir afa t)eirra og

iimmu, å sama hått og meB s5mu skilmålum, og akve&ib

er um barniB sjålft.

14. pat er, eins og å&ur, bannaB ab selja eha

veBsetja arf J)ann, er maBur å i vændum; eigi ma heldur

gefa sHkan arf. p6 skal eigi varna bbrnum e&a oBrum

niBjum a& afsala ser arftokurétt f hendur l)eim, er {)au

eiga arfs von aB, hvori sem J)aB er gjort fyrir nokkuB

eBa ekkert, séu t)au annars fullve&ja og fjar sins råB-

andi; sé ekkert skilyrBi haft, skal l)etta vera jafot skuld-

bindanda fyrir btirn t^^ss, er afsalar ser arf, eins og

fyrir hann sjålfan. Sama er og, ef einhver så erffngi,

sem ekki er niBur hins, afsalar sér arftokurétt i hendur

Jjeim, er hann stendur til aB erfa.
I

15. Auk skyldmenna l)eirra, sem lalin eru i 2— 8.

gr,, å einnig l)aB hj6na, sem lifir eptir, rétt å aB taka

arfahlut eptir hiB låtna. Eigi hiB låtna afkvæmi å llfi,

er erfBarétt hefir, |)å skal arfahluti hins vera jafn J)vf,

sem arfahluti eins barns er aB liigum; J)6 må hann

aldrei vera meiri en svo, aB hann samsvari fjérBdngi

af (illum arfi hins låtna, t)egar frå hefir veriB taliB pah,

er gefiB kynni aB vera einstokum niBjum e&a 5&rum,

samkvæmt 2S. gr. i lilskipun jjessari. p6 ekki sé barn

til, skal samt mi&a viB ^ann hluta, er l)aB hefBi ått aB
i

få, ]}6 så arfahluti skiptist milli fleiri niBja, er koma i
'

staB hins låtna barns. Eigi hiB låtna ekkert afkvæmi

å Iffi, hvérfur |}ri&j»ingur arfs eptir JjaB til hins, er

lengur lifir.

1.
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16. Ver hbfum veitt J)vf hj6na, er lengur lifir, 1850,

I)au réttindi i Åb, grein, sem eru 1 flestu miklu hagan- 25. Septbr.

legri og minni annmcirkum bundin, en j^au, er L. 5— ^^'^^^

2— 19 veitir, |)ar sem leyft er laka br6&urI6&, J)egar

svo er åstatl sem par er geti2>, e&a næsta grein par å

eptir, par sem hjénum er leyft ab virba ser fé silt og

skerfea meb pvi ab nokkru leyli sameign på^ sem tl&k-

anleg er me&al bj6na; skal pyi allt pal 6gilt vera, er

greinir l)essar åkvarba um peiia efni. Åh cibru leyti er

pat sjålfsagt, ab pat hj6na, sem lengur lifir, eignast arf

sinn eptir bitt meb sama rétti og bvern annan arf, og

nå par alls ekki til pær åkvarbanir, sem bin fyrri laga-

grein, er pe%ar var nefnd, befir sett um br6burl6b l)ab,

er par getur um. Hj6n eiga og kost é, eins og åbur,

ab leita l)essbåtlar samningum stabfeslingar, er annab-

hvort aftaka eba takmarka sameign på. åmilli jDeirra, er

almennt tibkast milli bjdna. — Réttur så skal haldast,

sem L. 5-2—25, sbr. 26. gr., veitir ekkjum, ab taka

festargjsf eba morgungjcif, pa er mabur bennar befir

åbur gefib henni, og skal taka Jjetta af éskiptubui. Ab

ebru leyti viljum Ver, ab pat skuli ébreytt standa, sem

bobib er i L. 5—2—24 og binum dbrum åkvorbunuui

um, bvab pat bjéna, sem lengur lifir, megi taka af

éskiptu félagsbiiinu, sem eign sina.

17. Ef pat bj6na, er fyrri deyr, å engan pann

ættingja å lifi, er til arfs nær, eptir ^vi erfbatali, sem

hér er skipab, pa tekur pat, er lengur lifir, allan arf.

Réttur hjona til ab erfa bvort annab, bæbi så er bér er

getib og så er talab er um i 15. gr., bverfur sjålfkrafa,

pe^ar bj6naskilnabur verbur; bann skal og ekki baldast,

|)egar^au eru eptir leyfisbréfi skilin ab borbi og sæng.

18. Ekki er mabur skyldur ab skipta arfi eptir

konu sfna andaba meb bcSrnum J)eirra émyndugum, alla

på stund, sem bann ekki kvongasl å ny, nema pvi at

eins, ab kaupmålabréf eba abrar gildar åkvarbanir gjori

slik skipti naubsynleg, pat er og å hans valdi, ab veita

konu sinni meb arfleibsluskrå sama rétt, og bann befir,
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850. til ab sitja i 6skiptu biii. En sé engin slik åkv^rbun

Septbr. gjSrb, skal amtmabur mega veila ekkjunni leyfi |)etta,

ef hiin sannar meh årei&anlegura vitnisbur&um, ab hdn

sé rå&deildarstim kona, er kunni vel ab fara meb te

sitt, fetta leyfi mega einnig amtmenn veita foreldri

J)vf, sem lengur lifir, ])6 émyndug stjupbSrn séu, ef

Ukindi eru til, ah vitni J)ess, sem er borinn forsvars-

ma?)ur barnanna, e&a eptir aliti annara åreibanlegra

manna, ab stjiipfa&ir eba stjupraébir muni sjå {)eim fyrir

sæmilegu framfæri og uppeldl. Nii situr J)a& bjéna, er

lengur lifir, i (Sskiptu biii, og bætist ^wi eitthvab, sem

eigi kemur biiinu vib, einkum ab erfbura eba gjofum,

|)å {)arf ekki ab leggja {)ab i buib, ef skipta er bebizt

J)å l^egar, åbiir l)ab hefir runnib J)ar inn.

19, Rétlur sa, er pal hjona, er lengur lifir, befir

til ab sitja i 6skiptu bui, samkvæmt undanfarandi grein,

bverfur jafnskj6tt, ef pah giptist aplur. En })egar svo er

åstatt, og skipta skal, eba J)egar J)ab bj6na, er lengur lifir,

'verbur ab låta skipia, 1)6 pat giptist ekki å ny, eptir

. J)vi, sem fyrir er mælt i 18. gr,, på skal skiptaråbandi

sjå um, ab stj6rn bilsins mæti sem minnstum baga, ab

verba må. Skiptin å ab byggja å framtcilu biisråbanda

sjåifs å eigum og skuldum busins, ab svo miklu leyti, sem

erfingjar og fjårhaldsmenn {)eirra faliast å hana, og

skiptaråbandi ekki finnur neina sérlega åsLæbu til, ab

rengja hana fyrir hcjnd binna 6myndugu. OgJ)6ttfram-

talan pyki eigi i alla stabi rétt, skal samt ekki selja

fjårmuni biisins, nema naubsyn beri til, beldur skal låta

virba på af évilbollum monnura. pegar mi arfablutar
'

barnanna eru fundnir å jDenna hått, skal på greiba af

hendi, eba varbveita eins og vera ber, ef pa\x eru

6myndug, samkvæmt pvi, sem fyrir er mælt i tilskipun

48. Febr. 1847, um fjårforråb 6myndugra å Islandi.

20. pat skal béban af leyft vera hverjum einum,

sera er 18 vetra ab aldri, og meb fullri skynsemi, og

ekki_ å arfgengt afkvæmi, ab råbstafa ellum eignum sinum

meb arfleibsluskrå, eins og honum sjålfum likar, ån
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l)ess leita {jurfi sta&fesUngar til kondngs. p6 må anna?) ^850.

bjéna ekki svipla hilt ]^eim faluta af arfi eptir sig, er 25. Septbr

15. gr. veilir ^vf lilkall til, nema Jjab hafi gefib sjålft

til Jjess sam[)ykki sitt.

21. Ef så, sem gjora vill arflei&sluskrå, er settur

undir forråd annara, annabhvort vegna eybslusemi eba

annara sérlegra orsaka, J)å ver&ur ekki gild arflei&slu-

skrå hans, nema honum sé veilt leyfi af amtmanni til

a& gjcira hana. S6mulei&is {)arf og sta&festfng amtmanns

til I)ess, al så mabur, er gjorbur hefir verife 6mynd-

ugur, geli kallab aptur ab logum arfleibslu })å, er stab-

fest hefir verib å téban hått, eba hverja abra eldri, er

hann kynni ab hafa gjort, åbur en hann varb omyndugur.

22. Så, sem å arfgenga nibja å Hfi, skal eiga rétt

å ab gefa fj6rbiing lir fé sinu, hvort sem hann råbstafar

|)vi handa einstokum monnum, eba handa kirkjum,

sk61um eba fåtækum, eba til annars t)vilfks augnamibs.

23. Til l)ess ab arfleibsluskrå sé lc5ggild, ef nokkur

af hlutabeigendum vill rengja, å hiin ab vera bréfleg,

og skal så, er arfleibir, annabhvort hafa ritab nafn sitt

undir hana, eba kennzt vib hana annabhvort fyrir No-

tarius publicus, eptir l)vi, sem fyrir er skipab ( opnu

bréfi 8. Januar ^823, sbr. kondngsbréf 5. April 1826,

eba fyrir tveim vilnum, er tilkvcidd hafa verib i {)vi

skyni, og ritab å arfleibsluskråna vottorb sitt; skulu {)au

- geta unnib eib ab \>\i, ef t)brf gj5rist, ab arfleibandi hafi

{)å verib meb fullu råbi, er hann rilabi, i viburvist jDeirra,

nafn sitt undir arfleibsluskråna, eba kenndist vib hana.

Sé arfleibandi 61æs å skrif, skal lesa arfleibsluskråna

skilmerkilega upp fyrir honum, og skal Notarius eba

vitnin sanna, ab svo hafi verib gjort. Um arfleibslu-

skrår skal bå eina til vitna taka, er séu svo valinkunnir

og réttsynir, ab ei verbi neitt meb rSkum ab J)eim fundib.

— pegar vitni skal leiba um arfleibsluskrå, hvort rétt

sé, skal ætib kvebja til l5gerf(ngja hins låtna, og J)egar

fram kemur bnnur arfleibsluskrå eldri, og gagnstæb

|)eirri, er sanna skal ab rétt sé, skal einnig kvebja til

J)å,
er arfleiddir voru i hinni fyrri skrå, til ab vera
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1850. vi&sladdir vitnalei&sluna. Sé så, er vitni vill lei&a, 6viss

25.Septbr. um, hverja arfgenga frændur hinn lålni eigi eplir, eba

hann veit ekki til, ab ])eir sé å Isiandi, {)å må lei&a

|)ingsvitni sem fyrst, og t^arf eigi ab kvebja til frændur

J)å,
sera jjeim, er l){ngsvitni vill leiba, er dkunnugt um,

eba sera fjærstaddir eru, eptir J)vl sera var sagt, en

s;^slumabur skal setja {)eim valinkunnan og kunnugan

svaramann, og skal hann, eins og d6marinn sjålfur,

gæla réUar ^eirra vib J)ingsvitnis leibsluna.

24.
I

Verbi mabur sncjgglega og hættulega veikur

og vili gj(5ra arfleibsluskrå, må vi'kja fra reglu J^eirri,

sem sett er i 23. gr., ab arfleibsluskrår skuli vera bréf-

legar. Arfleibslan må l^k fara fram munnlega, i vibur-

vist tveggja lilkvaddra votta, er séu svo ab sérgjcirvir,

sem arfleibsluvoUar eiga ab vera og tiilekib eri23.gr,;

J)6
skulu l)eir menn tafarlaust skråsetja efni arfleibslunnar,

og rita nofn sin undir. En slik arfleibsluskrå skal heita

sem aptur tekin, ef arflei&andi verbur aptur heil! heilsu,

og ån^jar hana ekki, åbur 4 vikur eru libnar, å J)ann

hått, sem åkvebib er um bréflegar arfleibsluskrår.

25. Reglur l)ær um arfleibsluskrår, er standa i

greinunum hér ab framan, skulu eionig haldast um

J)esskonar gjafabréf, sem ekki er ætlazt lil ab gildi fyrr

ea ab gjafaranura daubura, \}6 meb breyUngura Jieira,

er leiba af ab gjafabréfib er nokkurskonar samni'ngur.

26. J)egar bd er ekki tekib til skipta, eptir J)vi,
\

sem fyrir er mælt i {»essari tilskipun Vorri, fyrir |)å

sdk, ab hlutabeigandi situr i 6skiptu biii meb 6myndugum

i

bornum, skal ekki Idka skiptaråbanda gjald J}ab, sem

skipab er i aukatekjureglugjOrb 10. September 1830,

38* grein.

27. Breyting sii, er tilskipun l)essi gjcJrir å erfba-

Ibgunum, verbur fyrst Iciggild um l)ann arf, er fellur

lil eptir 31. Decbr. 1851, en um arflei&sluskrår, arfsals- ^
bréf og kaupmålagjorninga, sem samib hefir verib fyrir

l)ann dag, skal fara eplir idgum {)eira, er hfngabtil hafa

verib i gildi. f)6 skulu arfleibsluskrår J)ær, er åbur eru

samdar, v€ra Idggildar stabfestingalaust, ef ^qqy eru ab

I

1
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legun * og efni samkvæmar tilskipun J)essari, J)6J)ærséu
^850.

ekki samkvæmar lagareglum t)eim, er tifnga&til iiafa veri&. 25. Septb

28, Til l)ess, ab efni l)essarar Vorrar tilskipunar

J)vi ébrigSulegar skuli ver&a kunnugt ollum bluta&-

eigendum, viijum Ver, ah hdn bæti verbi birt é vana-

legan bålt, og })ara&auki svo mikib prentab af henni, ab

hver breppstj6ri geti fengib eina. |)arabauki skal birta

bana vib kirkjur, å t>ann bått, sem skipab er i lilskipun

8. Oklbr. i 824 § 2, sbr. kondngsbréf 7. Decbr. ^1827,

3 — og vonum Ver einnig, ab prestar, hreppsljérar og

abrir, sem eru i jDeirri slétt. ab ]}eiv hafa tækifæri til

ab leibbeina alj)^bu, låli ser annt um, ab gjora 5llum

kunnar reglur jDCSsarar tilskipunar Vorrar, einkum efnib

i 23. og 24. grein.

Eptir ^e&Hu eiga allir blutabeigendur ser J)egnlega

ab hegba. — Gefib 1 hc5ll Vorri Kristjånsborg 25. Septem-

ber i 850.

Kongelig Bekjendtgjorelse ang. Aarstallet paa 25, septb

Nationalbankens nye Sedler, Christiansborg! Slot

den 25. Septbr. 1850. — Denne „BekjendtgjJJrelse

angaaende at der paa de Sedler, lydende paa Halvhundrede

Eigsbankdaler, der af Nationalbanken sættes i Omlbb i Hen-

hold til allerheieste Bekjendtgjorelse af 1. Septbr. 1850, maa
bibeholdes Aarstallet 1834'\ er udkommen igjennem Justits-

ministeriet (Bardenfleth), og tillader, at de nye Sedler i Eet

og Alt blive overeensstemmende med de ifalge Plak. 5. Novbr.

1834 udstedte, alene med den Forandring, at der paa Bag-

siden af samme er trykt 50 i et Ornament i Reliefmaneer. — *"

Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Blade i 4"». Dep.

Tid. for 1850, S. 1149—1150. Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger m. v. for Danmark, 1850, S. 293.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 26. septb

til Stiftsovrigheden i Island, ang, den ved Illage-

.,l«gum", Trykfeil i Original-Aftrykket, og i Ti6. fra al^

1853 Vi&b. B.


