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29 N ov, Kaffe og ikke mindre Brøkdele af eet kg end 250 g. Ingen 
Nr. 617, Ordre vil blive ekspederet, forinden saavel Taloner som. Be

taling er modtaget. 
Det rnaa i Rekvisitionen anføres, om Kaffen ønskes i raa 

eller brændt Stand, og Fordelingskontoret vil saa vidt muligt 
ekspedere i Ovcrenssternm.else he1med. 
NB. Salg af Maltkaffe paa ovennævnte som Kaffemærke 

gældende Stamme er for budt. 
Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft. Overtræ

delser straffes m,ed Bøder eller Fængsel. 

30 Nov. . Anordning om, at Ikrafttrædelsen af den under
Nr. 618. 23. d. M. udstedte Anordning om Tillæg· til Anordning 

af I. November 1918 om Æ,1dring i Anordning om, hvad 
der maa falholdes under Betegnelse af Mælk o. I., af 
12. Maj 1916 udsættes indtil videre. Justits-Min. Za.J1le.

(Lov-Tid. A. 1918 af 30/11). 

30 Nov. Dansk-Islandsk Forbundslov. Statsministeriet. 
Nr. 619. Zahle. (Lov-Tid. A. 1918 af 6/

12
; jfr. Rigsdags-Tid. 19] 8 

-19: Folket. Tid. Sp. 1502, 1584, 1828, 1834; Landst. Tid.
Sp. 327, 391, 421; Till. A. Spr. 2851; Till. B. Sp. 49; Till. C.
Sp. 103, 137).

V i C h r i s t i a 'ii d e n T i e n d e, af Guds- N aa.dc 
Konge til Danmark, etc. etc. Gøre vitterligt: Rigsdagen har 
vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 

I. 
§ 1. Danmark og Island er frie og suveræne Stater,

forbundne ved fælles Konge og ved den i denne Forbundslov 
indeholdte Overenskomst. 

I Kongens Titel er begge Staters Navne optagne. 
§ 2. Tronfølgen er den i Tronfø]geloven af 31. Juli

1853 Art. I. og II. fastsatte. Tronfølgen kan ikke ændres 
uden oegge Staters Samtykke. 

§ 3. De for Danmark nu gældende Bestemmelser med
Hensyn til Kongens Religion, hans Myndighed og Konge-
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magtens Udøvelse i Tilfælde af Kongens Sygdo�1, Umyndig- 30 Nov.
hed eJler Ophold udenfor begge Stater skal ogsaa være gæl- Nr. 619.
dende for Island. 

§ 4. Kongen kan ikke uden Danmarks Rigsdags og
Islands Altings Samtykke være Regent i andre Lande.

§ li·. Hver af Staterne for sig træffer Bestemmelse om
Statsydelser til Kongen og Kongehuset. 

II. 

§ 6. Danske Statsborgere nyder pa.a Island i enhver
Henseende lige Ret med de pa.a Island fødte islandske Stats
borgere, og omvendt. 

Hvert af Landenes Statsborgere er fritagne for Værne
pligt i det andet Land. 

Adgang til Fiskeri paa hvert af de to Staters Søomraader 
er i lige Grad fri saa vel for danske som for islandske Stats
borgere uden Hensyn til Bopæl. 

Danske Skibe har i Island sam.me Rettigheder som is
landske Skibe, og omvendt. 

Danske og islandske Varer og Frembringelser skal gen� 
sidig i ingen Henseende kunne behandles ugunstigere end noget 
andet Lands. 

III. 

§ 7. Danmark varetager paa Islands Vegne dettes
Udenrigsanliggender. 

. I Udenrigsministeriet ansættes der efter den is]andske 
Regerings Ønske o.g efter Samraad med. denne en med island
ske Forhold kendt Korn,mitteret til Behandling af islandske 
Sager. 

Paa Steder, hvor Gesandt eller udsendt Konsul ikke er 
ansat, bliver der efter den islandske Regerings Ønske og efter 
Samraad med denne at ansætte en saadan, imod at Island 
godtgør de derved foraarsagede Udgifter. Under samme For
udsætninger bliver der ved bestaaende Gesandtskaber eller 
Konsulater at ansætte Attachee1, som er kyndige i islandske 
Fmhold. Hvis den islandske Regering skulde ønske paa egen 
Bekostning at udsende delegerede til at føre Forhandlinger 
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30 Nov. om særlige _islandske Forhold, kan dette ske efter nærmere 
Nr. 619. Aftale med Udenrigsministeren. 

De mellem Danm,ark og andre Lande allerede indgaaede 
og bekendtgjorte' Overenskomster er, forsaavidt de angaa1 
Island, ogsaa gældende for dette. De af Danmark efter nær
værende Forbundslovs Stadfæstelse indgaaede mellemstat
lige Overenskomster er ikke forpligtende for Island uden ved
kommende islandske Myndigheders Samtykke. 

§ 8. Indtil Island maatte beslutte paa <>gen Bekostning
helt eller delvis selv at overtage Fiskeriinspektionen indenfor 
is]a.nd!'.ik Soomraade, udøves denne af Danmark under dansk 
.Flag. 

§ 9. Ordningen af l\fontvæsenet vedblive1 for begge
Stater at være den hidtil gældende, saa ]ænge den skandina
viske Montunion bestaar. 

Saafremt Island maatte ønske at oprette et eget Mønt
værk, vil Spørgsmaalet om Anerkendelsen af de her prægede 
Mønter som lovligt Betalingsmiddel i Sverige og Norge være 
at afgore ved Forhandlinger med disse Lande. 

§ 10. Danmarks Højesteret udøver den øverste Doms
myndighed i islandske Sager, indtil Island rnaatte beslutte 
at oprette en øverste Dom.stol i Landet selv. Indtil da Ekal 
en Dommerplads i Højesteret besættes med en Islænding, 
hvilken Bestc>mm.dse træder i Kiaft ved først indtrædende 
Ll·digb.ed. 

§ 11. Forsaavidt Islands Andel i Omkostningerne ved
Varetagelsen af de i dette Afsnit omhandlede Anliggender 
ikke er bestemt i det foregaaende, fastsættes den ved Overens
komst mellem begge Landes Regeringer. 

IV. 
§ 12. Andre Anliggender end de foran nævnte, som er af

fælles Betydning for Danmark og Island, saasom Samfærd
selsvæsen, Handels- og rroldsager, Søfart, Postvæ3en, Tele
graf- og Radiotelegrafvæsen, Retspleje, Maal og V ægt, samt 
finansielle Anliggender ordnes ved Overenskomster mellem 
de i d� to Stater dertil beiettigede Myndigheder. 

. 
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§ 13. Det af den danske St::i.tskas:;e til Island hidtil 30 Nov.

udredede aarlige Beløb af 60 000 Kr. samt den danske Stats- Nr. 619

kasses Udgifter til Islands Ministeriums Kontor i København 
bortfalder. 

Ligeledes bortfalder den den islandske studerende til
lagte fortrinsvise Adgang til Beneficier ved Københavns 
Universitet. 

§ 14:. Danmarks Statskasse udreder et Beløb af to
Mmioner Kroner til Oprettelse af to Fonds, hver paa. en 
Million Kroner, hvis Fo1maal er at tjene til Styrkelse af den 
aandelige Forbindelse mellem Danmark og Island; til Fremme 
af islandsk Forskning og Videnskab og til Støtte af islandske 
studerende. Den ene af disse Fonds henlægges til Univerai
tctet i Reykjavik, den anden til Universitetet i København. 

De nærmere Regler for Fondenes Bestyrelse og Virkrnm
hed faf:\tsættes af Kongen paa Indstilling af hvert Lands Re
gering, efter at det pnagældende Univeraitet er hørt. 

§ 15. Hvert Land bestemm,er selv, paa hvilken Maade
dets egne og dets Borgeres Interesser nærmere blive1 at vare
tage i det andet Land. 

V. 

§ 16. Der oprettes et raadgivende dansk-islandsk Nævn
paa mindst 6 Medlemmer, hvoraf Halvdelen vælges af Dan
marks Rigsdag og Halvdelen af Islands Alting. 

Ethvert Lovforalag vedrørende den nærmere Udførelse 
af de i nærværende Forbundslov omhandlede A.olig�ender 
samt Lovforslag angaaende den ene Stats særlige Anliggender, 
drr tiUige ha1 Betydning for den anden Stat og dens Borgeres 
Stilling og Rettighede1, skal, naar ikke Forholdene gør det 
særlig vanskeligt, af det paagæ]dende Ministerium forelægges 
N revnet til Betænkning, forinden det fremsættes for Rig!'l
dagen eller Altinget. Det paahviler Nævnet at gøre Indstil
ling til Ændring af saadanne Bestem,melser i Forslaget, som 
formenes at være til Skade for den ene Stats eller dens Bor
geres Interesser. 

Nævnet har fremdeles den Opgave, være sig efter Opfor
dring fra Regeringerne eller af egen Tilskyndelse, at tage 
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30 Nov. Skridt til Udarbejdelse af ]forslag, der tilstræber Samvirken 
Jl..r. 619. mellem. Staterne og Ensartethed i deres Lovgivninger samt at 

bidrage til Samarbejde for Tilvejebringelse af fælles nordisk 
Lovgivning. 

De nærmere Bestemme]ser om Nævnets Ordning og 
Virksomhed fas�sættes af Kongen efter Indstilling af begge 
Landes Regeringer. 

§ 17. Skulde der angaaende lforstaaelsen af denne For
b11nclslovs Bestemmelser opstaa en Meningsforskel, som ikke 
lader - sig udligne ved Forhandling mellem Regeringerne, 
henvii::es Sagen til et Voldgiftsnævn paa 4 Medlern,mer, hvoraf 
hvert Lands øverate Domstol vælger Halvdelen. Dette Vold
giftsnævn afgør Uenigheden ved Stemmeflerhed. I Tilfælde 
af Stemmelighed overdrages Afgørelsen til en Opmand, som 
den svenske og den norske Regering �kiftevis anmodes om at 
uduævne. 

VI. 
§ 18. Efter Udløbet af Aaret 19·10 kan saavcl Rigs

dagen som Altinget til enhver Tid forlange optaget Forhand
ling om Lovens Revision. 

Fører Forhandlingen ikke til fornyet Overenskomst inden 
Udløbet af tre Aar fra Forlangendets Fremsættelse, ka.11 saavel 
Rigsdagen som Altinget vedtage, at den i denne Lov indeholdte 
Overenskomst skal ophæves. For at denne Beslutning skal 
have Gyldighed, maa mindst to Trediedele af Medlemmerne 
af hvert af Rigsdagens Ting eller af det forenede Alting have 
stemt derfor, og den skal derefter være bekræftet ved Afstem
ning af de Vælgere, der er stemm,eberettigcde ved de alminde
lige Valg til Landets lovgivende Forsamling. Saafremt den 
saaledes foretagne Afstemning· udviser, at mindst tre Fje ·de
dele af de stern.meberetbigede Vælgere har deltaget i Afstem
ningen, og at m,indst tre Fjerdedele af de afgivne Stemmer 
er for Ophævelsen, vil Overenskomsten være bOl'tfaldet. 

VII. 

§ 19. Danmark meddeler udenlandske Magter, at det i
Overensstem1nelse 111,rd Indholdet af denne Forbundslov har 
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anerkendt faland som suvel'æn Stat, og meddeler sanitidig, 30 Nov.
at Island erklærer sig som stedseværende neutralt og ikke har Nr. 619.
noget O�Jogsflag. 

§ 2). Denne Forbundelov træder i Kraft den 1. De
cember 1918. 

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Midlertidig Lov angaaende overordentlig Hjælp 30 Nov.

til arbejdsløse m. m. lndem.igs-Min. Ove Rode. (Lov- Nr. 620.

Tid. A. 1918 a.f 6/12; jfr. Rigsc;lags-Tid. 1918--19: Folket.
Tid. Sp. 47, 234, 1728, 1766; Landst. Tid. Sp. 301, 326, 392; 
Till. A. Sp. 2387; Till. B. Sp. 39; Till. C. Sp. 81, 127). 

V i C h r i s t i a n d e n T i e n d e, af Guds N aade 
Konge til Danmark, ete. etc. Gøre vitterligt: Rigsdagen har 
vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 

I. 

§ 1. Den i Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser
Nr. 80 af 8. April 1914 § 13, lste Stykke, fastsatte Bestem
melse om, at Understøttelse ikke ydes til nogen, medmindre 
han i det umiddelbart forud for Unde1støttelsens Ydelse for
løbne Tidsrum af 12 Maaneder har været Medlem af Kassen 
og betalt sit skyldige Medlemsbidrag, ænd1·es derhen, at Un
deratøttelse kan ydes til Medlemmer, der er optagne i en Ar
bejdsløshedskasse i Tiden inden den 1. December 1918, naar 
de har betalt deres skyldige Medlemsbidrag i de um,iddelbart 
før Underatøttelsens Ydelse forløbne 2 l\faaneder, til Med
lemmer, der optages i Tiden mellem 1. December 1918 og 31. 
Januar 1919, naar de har betalt deres skyldige Medlemsbidrag 
i de umidde]bart før Underatøttelsens Ydelse forløbne 3 Maa
neder, og til Medlem.roer, der optages mellem l. Februar og 
30. September 1919, naar de har betalt deres skyldige Med
lemsbidrag i de umiddelbart før Understøttelsens Ydelse for
løbne 6 Maaneder,

§ 2. Arbejdsløshedsnævnet kan paalægge anerkendte
Arbejdsløshedskasser at yde Underatøttelse til Medlemmer, 
hvis Arbejdst,id er nedsat med mindst en Trediedel, saafrem.t 


